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APRESENTAÇÃO 

 

O objeto de estudo e atendimento da Agência de Comunicação PB&R é a 

Companhia do Metropolitano do Estado de São Paulo que, ao longo do trabalho, nos 

referiremos apenas como Metrô, para melhor entendimento do leitor. O objetivo do 

projeto é analisar a Comunicação com a comunidade impactada pelas obras do 

plano de expansão dos transportes na Região Metropolitana de São Paulo, mais 

especificamente as obras ligadas à construção de transportes metroviários. 

Devido à vasta oportunidade de ações de comunicação, que podem ser 

elaboradas numa companhia com o porte do Metrô, decidimos nos limitar apenas à 

Diretoria de Expansão do Transporte Metropolitano, dando atenção maior à 

Coordenadoria de Relacionamento com a Comunidade (CRC), que está sob os 

serviços da Gerência de Meio Ambiente e Sustentabilidade (GMS) que, ambas 

respondem à mesma diretoria. 

O objetivo do trabalho é, por meio de ações de comunicação, minimizar os 

efeitos negativos à imagem da companhia decorrentes das obras de construção de 

novas linhas de Metrô.   

Durante o Projeto Experimental, a expectativa, da agência modelo é alcançar 

conhecimento apropriado para poder gerir uma agência real, visto que a 

oportunidade de trabalhar com um cliente real deixa os futuros profissionais de 

Relações Públicas mais próximos do mercado de trabalho, bem como, da realidade  

cultural e econômica da área de atuação em nosso País.         
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1 TEORIA DA COMUNICAÇÃO 

 

Existem diversos estudos que tentam explicar o comportamento humano 

em relação à informação e as diferentes reações de um determinado publico. Alguns 

deles criaram teorias para explicar esse processo de comunicação, passando de 

idéias simples a processos mais elaborados. Entre eles, umas das primeiras 

tentativas de explicar essa relação de reação à informação foi a Teoria da Bala 

Mágica ou Agulha hipodérmica que apresenta uma idéia simplista de que um 

transmissor de uma informação é capaz de persuadir a massa apenas 

encaminhando informações que servirão de estimulo para uma resposta já 

esperada. A idéia parte do principio de que a reação da massa a determinadas 

informações seja relativamente uniformes, acreditando que todo individuo responde 

a um estimulo. (Estimulo – Reação/ E-R ). 

Para compreender melhor a Teoria da Bala Mágica, é fundamental definir 

o conceito de sociedade de massa. 

A massa é constituída por um conjunto homogêneo de indivíduos que, 
enquanto seus membros são considerados iguais, indiferenciáveis, mesmo 
que provenham de ambientes diferentes, heterogêneos, e de todos os 
grupos sociais. É composta por pessoas que não se conhecem, que estão 
separadas umas das outras no espaço e que têm pouca ou nenhuma 
possibilidade de exercer uma ação ou influência recíprocas. (BLUMER, 
1936, p.146) 

 

Com o tempo alguns pesquisadores perceberam que o receptor de uma 

mensagem nem sempre reage a uma informação de forma esperada. Em 1980, 

Jesus Martín-Barbero define que a sociedade é formada por indivíduos em constante 

transformação, cujo os  comportamentos não podem ser moldados pelos meios de 

comunicação em massa, respondendo a estímulos de forma diferente da esperada 

e, muitas vezes, descartando as informações por não fazerem parte do seu contexto. 

A partir dessa definição, a mensagem ganhou mais atenção dos 

estudiosos em detrimento dos transmissores e receptores, passando a ter mais 

importância nos estudos: Veja no modelo a seguir como a mensagem passou a ser 

encarada: 
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Figura 1 – Esquema de Comunicação 
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                                                    sinal                                   sinal captado 
 

 

 

 

 

 
                                                

 

 

 

  

                                                                                                            Fonte: SHANNON; WEAVER, 2001. p.13 
 
 

O emissor (fonte de informação) emite uma mensagem específica para 

determinado público, que provém de uma fonte de informação. Esta mensagem é 

transmitida por um canal (mídia) e chega ao destinatário. Cabe ao comunicador usar 

das ferramentas adequadas para evitar as fontes de ruído. 

Pertence então ao comunicador identificar cada tipo de indivíduo que 

compõe essa massa e harmonizar seus objetivos, ou seja, identificar os públicos de 

interesse e direcionar suas ações de comunicação. 

Quando as empresas e seus públicos desenvolvem objetivos juntos, elas 
geralmente possuem melhores relacionamentos que as organizações que 
tomam decisões sem pensar nas conseqüências que terão. O trabalho de 
Relações Públicas excelente, portanto, é uma função administrativa que 
ajuda a construir relacionamentos com públicos estratégicos – aqueles que 
afetam as decisões da organização ou que são afetados pelas decisões da 
organização. (GRUNIG, apud KUNSCH, 2001. p. 3 ) 

 

Embasado nesses conceitos, o profissional de Relações Públicas deve 

sempre buscar o bom relacionamento com seus públicos. Ter a percepção de que 

qualquer informação transmitida, inclusive a mensagem institucional do Estado, gera 

um feedback (retorno), que deve ser estimulado, por ferramentas de comunicação 

especificas para que, conhecendo as necessidades destes públicos a organização 

possa assumir novas posturas e conseguir uma opiniao pública favorável.   

 

Fonte de 
Informação 

Transmissor Canal Receptor 

Destinatário 

Fonte de Ruído 
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2 RELAÇÕES PÚBLICAS GOVERNAMENTAIS 

 

O principal foco do profissional de Relações Públicas são os públicos e, 

para atingi-los de forma correta, este deve usar todas as ferramentas de 

comunicação para identificá-los e trabalhar seus interesses. Mas, existe uma sutil 

diferença entre visar ao bem estar do seu público de interesse e o bem estar público. 

Segundo Andrade, “nas Relações Públicas Governamentais, o objetivo principal do 

homem de RP é o bem estar geral” (1978, p. 83), ou seja, o comum, o social, 

atingindo aos diversos públicos uniformemente, visando harmonizar seus objetivos. 

Carvalhal diz que: 

As Relações Públicas Governamentais se referem ao gerenciamento das 
redes de comunicação formais inseridas nas organizações públicas, em 
todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, e que têm como tarefa, 
difundir junto à opinião pública, questões ou temas significativos que 
ocorrem na esfera governamental – visando o conhecimento e a 
participação do cidadão além de criar estratégias para soluções de conflitos 
dos seus públicos internos (funcionalismo público) e externos (população). 
(2005, p. 1)  

 

Como consequência de sua função, o profissional de Relações Públicas 

se encarrega de manter contato com seus diversos públicos, através do puro e 

simples ato de informar. Já dizia o terceiro presidente dos Estados Unidos, Thomas 

Jefferson (mandato de 1801 a 1809) – “dar ao povo a plena informação é um modo 

de evitar rebeliões. 

No âmbito governamental, a informação passada de maneira correta, sem 

a demagogia já embutida nos conhecidos discursos políticos, se torna uma aliada, 

sustentando a confiança popular. O público precisa primeiro compreender, para 

depois apoiar. Todas as áreas precisam perceber o eixo central do discurso 

governamental, pois ele é um meio eficiente de transferência de uma idéia ou 

conceito. 

Para o bom funcionamento da Administração Pública é necessária a 

compreensão recíproca entre governantes e governados. As atividades e processos 

realizados no âmbito do Poder Público devem ser informados à população, que por 

sua vez deve concordar através de um canal de retorno, desenvolvido para 

esclarecimentos. 
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É preciso ouvir o povo a todo o momento e uma forma eficiente de 

conseguir isto é por meio de Pesquisa de Opinião Pública.   

A pesquisa de opinião pública é uma ferramenta eficaz para detectar com 
precisão posições e tendências dos diversos segmentos sociais. Baseada 
em dados científicos, a pesquisa de opinião é um excelente instrumento 
para identificar problemas e buscar soluções. 
(http://www.ibope.com.br/calandraWeb/BDarquivos/sobrepesquisas/pesquis
aopinião.html) 

 
 E, além de ter essa função, ela deve ser considerada um instrumento de 

balizamento para a ação governamental.  Aplicar isto ao público interno, também, é 

importante, pois é ele quem vai dissipar as boas informações e minimizar o risco da 

má notícia. 

Segundo Francisco Gaudêncio do Rego, Relações Públicas 

Governamentais têm como função primordial “[...] levar à opinião pública fatos de 

significação ocorridos na esfera governamental”. (1990, p. 18). 

Neste caso, levar os fatos à Opinião Pública é fundamental para a 

construção da imagem pública e institucional do governo, já que:  

A opinião pública é a opinião da maioria da população ou de uma minoria 
representativa, ou seria a opinião pública a expressão de voz de uma parte 
da população que consegue manifestar a sua opinião através de grupos 
sociais organizados e de canais de comunicação capazes de atingir um 
número grande de pessoas da sociedade.(TUZZO, 2009, p.3) 

 

A articulação é um passo importante para as Relações Públicas 

Governamentais. Abrir espaço junto aos setores organizados da sociedade, para 

depois se aproximar é uma boa estratégia, que consiste em substituir o 

assistencialismo paternalista pelo comparecimento partidário. 

A comunicação deve ser entendida como um dever da Administração 

Pública e um direito dos usuários e consumidores dos serviços. Os comunicadores 

precisam internalizar esse conceito. 

Algumas das funções da comunicação na Administração Pública são 

expostas por Francisco Gaudêncio Torquato do Rego, em 1990, sua obra Tratado 

de Comunicação Política, como: 

 Integração Interna: ajustamento da organização;  

 Expressão de Identidade: imagem e credibilidade; 

 Base da Cidadania: direito à informação; 

 Orientadora do discurso: assessoria estratégica; 
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 Mapeamento dos interesses sociais: pesquisa; 

 Serviço da verdade: Ética.  

Portanto, os profissionais de Relações Públicas devem se adequar como 

peças-chave na Administração Pública, tornando-se um elo entre a população e o 

Governo. 
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3 RELAÇÕES PÚBLICAS COM A COMUNIDADE 

 

A responsabilidade de uma organização não se fecha apenas entre seu 

território físico; o relacionamento com a comunidade é primordial na vida, tanto da 

empresa, quanto da sua comunidade. É importante para a empresa manter uma 

comunicação com a comunidade, entendendo sua significância na sustentação de 

suas responsabilidades como instituição, além de acompanhar um aumento de sua 

imagem e credibilidade. 

Em um projeto que foque inteiramente a comunidade, a ética e a 

transparência devem estar entrelaçadas para concretizar relações harmoniosas para 

todos os envolvidos. Ao elaborar um projeto de relacionamento com a comunidade, 

não se deve limitar apenas em identificar os grupo de indivíduos, é necessário 

também entender o que eles são e como se comportam. 

Canfield descreve a comunidade desta forma: 

[...] é um grupo de pessoas que, por motivos de trabalho, entretenimento, 
culto religioso, estudo ou satisfações sociais, vive numa mesma área. A fim 
de satisfazer suas necessidades básicas de vida material, espiritual e social, 
as pessoas estabelecem, em cooperação com os seus conterrâneos, 
instituições de serviço social. (1970, p. 197) 

 
Sendo assim, a comunidade é um ser presente na vida da instituição. Ela 

vive e completa o âmbito institucional e precisa ser vista com interesse. A empresa 

precisa interagir com respeito na rotina da comunidade. Por sua vez, a comunidade 

precisa conhecer esta organização e interagir com a mesma 

As Relações Públicas assumem o papel de viabilizar este diálogo, criando 

e intermediando uma base de convívio desejável para todos, apresentando idéias, 

identificando os problemas e procurando minimizá-los. Atuando como um mediador 

entre a comunicação da organização e a comunidade, caberá ao profissional de 

Relações Públicas elaborar um diagnóstico das situações presentes, resultando em 

estratégias produzidas pela organização. 

O profissional de Relações Públicas deve criar programas junto à 

comunidade e o primeiro passo deve ser a execução de uma pesquisa a fim de  

identificar as necessidades, traçando os caminhos para estreitar sua relação e 

conduzir as ações ao longo do projeto. 
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As ações devem utilizar uma comunicação de linha-direta perante a 

comunidade, tais como encontros com líderes, palestras e reuniões. Essas são as 

oportunidades de obter os resultados esperados e unir, assim, os contatos. É 

imprescindível manter esta relação na base do respeito e na disponibilidade de 

informações possíveis, criando um vínculo permanente e deixando as portas da 

organização aberta para a comunidade. Dessa forma, a organização passará a 

valorizar a comunidade, dedicando e tomando ações a fim de criar vínculos 

permanentes levando em consideração a responsabilidade sócio-ambiental da 

organização.  

Entre algumas propostas de um projeto para a comunidade, espera-se 

que uma instituição tenha por objetivos: 

 Firmar um relacionamento entre a organização e a comunidade, fazendo com 

que a comunidade seja instruída sobre as políticas da empresa, além de 

manter a organização como uma porta aberta para sugestões; 

 Identificar e resolver problemas na rotina da comunidade, tornando-a 

respeitada; 

 Informar os benefícios e ganhos para a comunidade nesta relação; 

 Guiar a comunidade sobre os serviços e benefícios, assim como, os 

procedimentos de cobrança sobre os projetos; 

 Saber o que pensa e fala a comunidade sobre a organização; 

 Fazer da organização fator presente na vida das pessoas da comunidade. 

 
Mesmo mantendo uma boa relação com a comunidade, a complexidade 

quanto ao assunto das desapropriações merece uma atenção especial. A 

comunicação realizada para este tipo de processo deve ser transparente e objetiva, 

mostrando o intuito e esclarecendo sua inevitabilidade. 
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4 Desapropriação 

 

As desapropriações de imóveis, devido aos processos de expansão do 

Metrô, são inevitáveis, visto que São Paulo já é uma metrópole e está em constante 

desenvolvimento. É necessário que exista um planejamento para a execução das 

construções de novas linhas, a fim de minimizar os efeitos negativos à imagem da 

companhia que normalmente existem quando alguns locais são desapropriados, tais 

como escolas, hospitais e espaços residenciais. 

O procedimento de desapropriação deve ser justo, beneficiando o 

proprietário e a comunidade, seguindo as prerrogativas da lei, ou seja, o proprietário 

recebe indenização coerente com valor do imóvel e o local desapropriado e 

posteriormente beneficiado com as obras do Metrô deve ter por finalidade contribuir 

para toda comunidade.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro defini desapropriação como: 

[...] o procedimento administrativo pelo qual o Poder Público ou seus 
delegados, mediante prévia declaração de necessidade pública, utilidade 
pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda de um bem, 
substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização. (2002, p.153) 

 

O Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, dispõe sobre 

desapropriação por utilidade pública por todo o território nacional. Nele consta a 

autorização da desapropriação de qualquer espaço aéreo, solo ou subsolo do 

proprietário, mediante a declaração de utilidade pública. Sendo considerado o 

funcionamento dos meios de transporte coletivo como um deles. Uma das 

prerrogativas para a declaração de utilidade pública é a destinação do espaço 

desapropriado para a construção de meios de transporte coletivo. Após a 

declaração, o juiz, responsável em lidar com esse processo, indica um perito à sua 

escolha para avaliar o espaço desapropriado, bem como a construção no local, no 

intuito de dar uma estimativa de valor do imóvel ao juiz. Este, por sua vez, pode 

aceitar ou recusar, podendo autorizar uma nova avaliação. Quando finalmente 

aceita, é feito o procedimento de indenização ao proprietário. 

A desapropriação não deve ser vista como uma má ação pública, a fim de 

saciar apenas a interesses próprios, mas como uma atitude que venha beneficiar a 

toda comunidade envolvida com o empreendimento em questão, desde que seja 

executada com justiça. 
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A Lei de Desapropriações contempla o proprietário com a indenização, 

contudo, nada diz a respeito dos inquilinos visto que, à época de criação da lei, não 

existia tamanho déficit imobiliário como atualmente. A lei não beneficia os inquilinos, 

que nada podem fazer diante desta lacuna. 

A situação se prejudica quando a desapropriação ocorre em locais 

comerciais. Os prejuízos são enormes e raramente o inquilino consegue fazer a 

mudança de um local para outro, sem que seja afetado financeiramente. 

Por essa razão, o Poder Judiciário tem pensado em um meio que possa 

favorecer uma indenização aos inquilinos prejudicados, mesmo com a dificuldade de 

legitimidade no processo de desapropriação, feita pelo Poder Público contra o 

proprietário do imóvel. O inquilino pode documentar os danos causados e agir 

perante o Poder Público pedindo a indenização, contudo não há certeza de obter 

êxito no processo. 

Visto que os inquilinos fazem parte da comunidade, também precisam ser 

informados sobre o processo de desapropriação. A grande parte da população 

desconhece os aspectos da lei de desapropriação e não são raras as vezes em que 

o governo e as empresas envolvidas na construção de empreendimentos públicos, 

são acusados de efetuarem obras que não levam em consideração o interesse 

público. Por isso, é necessária a criação de uma comunicação apropriada tanto para 

os proprietário como para inquilinos, informado e os atualizando e, futuramente, nas 

próximas desapropriações, trazendo uma interação mútua. 
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5 HISTÓRICO DOS METRÔS NO MUNDO 

 

5.1 Origem do nome 

 

O primeiro projeto de linhas de transporte subterrâneo foi apresentado em 

Paris, em 1855, a primeira publicação oficial adotando esse nome data de 1871, 

numa deliberação do Conselho Geral do Sena, que decidia pelo estudo de uma 

“Rede Ferroviária  Metropolitana”. No entanto, a primeira realização foi em Londres, 

com o Metropolitan District Railways. Em Paris, a denominação foi mantida como 

Chemin de Fer Metropolitain, esse uso consagrou “Metro” como nome mais usado.  

Em Londres, onde a maior parte do traçado era subterrânea ou no mesmo nível das 

ruas, a rede recebeu o nome de Underground Railway (ferrovia subterrânea). Nos 

Estados Unidos, a denominação preferida foi Rapid Transit Lines (linhas de trânsito 

rápido); quando essas linhas possuíam trechos subterrâneos foram chamadas de 

Subway. 

 

5.2 Londres 

 
O primeiro veículo subterrâneo sobre trilhos foi desenvolvido no final do 

Século XIX, na cidade de Londres. O início da operação foi em 10 de janeiro de 

1863. O sistema foi construído para conectar as principais ferrovias existentes na 

cidade. No começo do século, as ruas da capital britânica estavam repletas de 

carroças, carruagens e veículos coletivos de dois andares, puxados a cavalos. 

Charles Pearson, o criador do trem subterrâneo em Londres, afirmou que a única 

solução para o trânsito caótico da cidade era transferir o transporte coletivo para 

cima de viadutos ou para debaixo da terra.  

A Administração Pública decidiu-se pela segunda opção. O engenheiro 

John Fowler chefiou as obras. Participaram da iniciativa 3.500 operários, que 

arrancaram casas e barracos, deixando sem teto 12 mil pessoas da camada mais 

pobre da população. Durante a construção só foi possível criarem-se os túneis 

devido à grossa camada de argila, que permitia escavações, durante certo período 

de tempo, sem que ocorresse um desabamento.  

No início da operação, o grande desafio era a forma de tração. Não 

existia energia elétrica e os trens subterrâneos de Londres começaram sendo 

movidos a vapor. No entanto, os gases eram recolhidos num vagão especial e só 
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liberados fora do túnel. O sistema, entretanto, não era ideal, causando diversos 

casos de intoxicação entre os operadores e desconforto aos passageiros.  

Por esse motivo, o primeiro traçado do Metrô de Londres não era 

totalmente subterrâneo. Em alguns locais, os trilhos estavam abaixo do nível do solo, 

mas a céu aberto. Com o advento da eletricidade, em 1890, Londres foi a primeira 

cidade a implantar o sistema de tração elétrica e túneis profundos. O traçado passou 

a ser todo debaixo da terra. Não demorou, para que o metrô (ou "tubo", como era 

chamado) se tornasse uma marca da cidade. Atualmente o sistema possui 408 km 

de linhas e 268 estações, sendo considerado um dos maiores do mundo.   

  
5.3 Paris 

 
No dia 19 de julho de 1900, o sistema ferroviário subterrâneo de Paris 

começou com apenas oito estações da Linha 1. Ela ligava a zona leste à oeste: 

Porte de Vincennes à Porte Maillot. Os trabalhos de construção duraram, 

aproximadamente, dois anos. Durante o desenvolvimento inicial das linhas do metrô 

de Paris foi utilizado o método de cavar Valas a Céu Aberto (VCA), que basicamente 

consiste em interromper o trecho de rua onde passará a linha, cavar, construir o 

túnel de sustentação, cobrir e reconstruir a via de tráfego. As escavações foram 

pouco profundas, para reduzir os custos, e algumas ruas ficaram repletas de 

imensas crateras.  

A Linha 1 ficou pronta exatamente a tempo para a Exposição Mundial de 

Paris1. A idéia de construir um sistema de transportes subterrâneos para a metrópole 

já datava de meados do Século XIX, como possível solução para seus crescentes 

problemas de trânsito. Porém, o advento da mostra mundial foi o impulso decisivo. 

No início da operação, 130 mil passageiros utilizavam diariamente o transporte. 

Atualmente, há cerca de seis milhões de usuários e os veículos partem, a cada três 

ou cinco minutos, para cobrir a demanda.  

Os primeiros trens do metrô tinham vagões de madeira, com assentos de 

couro, para a primeira classe, e bancos de madeira, para a segunda. Em 1903, um 

trágico incêndio, com muitos mortos e feridos, fez com que se passasse a evitar os 

materiais facilmente inflamáveis. Desde então, os carros de metrô são construídos 

                                                 
1 Exposição Mundial Paris: Feira internacional e EXPO são termos para reconhecer diversas 
exposições de alta dimensão organizadas desde o século XIX 
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com metal leve e plástico. Atualmente, as linhas de metrô de paris possuem 213km 

com mais de 300 estações.  

 

5.4 Nova Yorque 

 

A nova tecnologia de transporte se espalhou para outros importantes 

centros europeus e para a América do Norte, onde foi construído o primeiro sistema 

em 1868, em Nova York. Na época, o sistema resolveu o problema da escassez das 

locomotivas a vapor. A primeira operação comercial foi em 1904. Hoje, possui cerca 

de 1.050 quilômetros de trilhos (660 milhas), alcançando as quatro principais zonas 

da cidade (Manhattan, Bronx, Queens e Brooklyn), e opera 468 estações, com 6.200 

carros, que transportam quase 4,7 milhões de passageiros diariamente em suas 26 

linhas. O metrô de Nova York é um dos maiores sistemas de transporte público 

urbano do mundo, em extensão e número de usuários.  
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6 PERFIL DO USUÁRIO DO METRÔ 

 

A Gerência de Operações do Metrô (GOP), departamento responsável 

pela manutenção dos trilhos e trens, bem como, da operação como um todo, 

realizou em 2008, uma pesquisa sobre o perfil do seu usuário.  

É possível verificar que o usuário do transporte público de São Paulo 

utiliza o Metrô, na maioria das vezes, para o trabalho, sendo que a Zona Leste 

responde por grande parte da demanda do transporte, devido à sua grande 

densidade demográfica. Assim como em outras cidades do mundo, os usuários dos 

metrôs costumam utilizar o transporte para ir dos bairros periféricos das cidades ao 

centro, conforme atesta pesquisa de origem-destino, realizada a cada 10 anos pela 

Secretaria de Transportes Metropolitanos (STM). 

6.1 Caracterização do Usuário – 2008  

 54% são mulheres; 

 59% são jovens (18 a 34 anos); 

 55% possuem Ensino Médio completo; 

 39% exercem Funções Burocráticas e/ou Subalternas; 

 71% têm Vínculo Empregatício; 

 74% são da Classe Média (B2 + C do Critério Brasil2) 

 Renda Média Familiar: R$ 3.112,50 (sete Salários Mínimos e meio3); 

 Renda Média Individual: R$ 1.452,50 (três Salários Mínimos e meio); 

 89% são usuários habituais (3 dias ou mais na semana); 

 68% fazem viagens exclusivas a trabalho; 

 73% são usuários de outra condução conjugada ao Metrô. 

 

                                                 
2 Renda média B2 em 2008 = R$ 1.873,00 
   Renda média C em 2008 = R$ 979,00 
3 Valor do salário mínimo em 01/05/2008 em São paulo eram respectivamente – R$450,00, R$475,00, 
R$505,00. 
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O gráfico abaixo determina, por regiões, quem são os principais usuários do Metrô 

na Cidade.  

Figura 2 - Mobilidade de transporte por zonas.  

 

Fonte: Relatório da GOP/2009 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

6 MÉTODOS DE CONSTRUÇÃO  

  

As construções das linhas férreas do Metrô podem ser executadas por 

meio de três métodos: Na superfície, subterrâneo e elevado. 

As construções na superfície são, geralmente, empregadas para 

transporte de passageiro e de carga. São designadas para locais urbanos vazios e 

regiões de baixa ocupação, devido ao volumoso número de desapropriações 

inevitáveis para este tipo de construção. Por questões de segurança são colocados 

muros altos ao redor das linhas. O planejamento de execução na escolha do local 

depende das características topográficas (o estudo dos acidentes geográficos), 

geológicas (estudo dos solos) e geotécnicas (ramo da Geologia e da Engenharia 

Civil) ali encontradas. 

Nas obras subterrâneas, há possibilidade de três métodos construtivos: 

VCA, New Austrinan Tunneling Method (NATM) e a construção mecanizada por 

meio do Shield.  

 Por trincheiras ou VCA, a construção é realizada por meio de túneis 

mecanizados por máquinas tuneladoras, chegando a até 20 metros de 

profundidade; não há interferência com o sistema viário, contudo caso 

ocorra, é possível desviar o tráfego sem muitos problemas. É chamado 

de céu aberto pela razão de a construção poder ser vista pela 

superfície.  

 Túneis conhecidos por New Austrinan Tunnelling Method (NATM) - 

(livre tradução – Novo Método Austríaco de Construção de Túneis) são 

reconhecidos pelo sucesso nas estações subterrâneas de grandes 

dimensões, com a vantagem de adaptabilidade, podendo ser 

modificado em qualquer ponto da escavação, devido à sua construção 

em etapas, pois as placas de concreto pré montadas ou maciços 

postos na construção, permitem esta adaptabilidade. 

 A construção mecanizada é realizada por uma máquina tuneladora ou 

Shield, que faz todo o processo de furar e moldar o buraco, retendo a 

água e encaixando as placas na parede; em São Paulo a população 

apelidou esta máquina como “tatuzão”. 
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Os trechos elevados dos sistemas de transporte metroviários são 

construções que, na maioria das vezes, não interferem na mobilidade urbana, pois 

são construídas pontes elevadas para a passagem dos trilhos do metrô, a fim de 

levar os vagões de um ponto da cidade a outro. Nesse tipo de construção, as 

estruturas são de concreto pré-moldado ou são construídas bases de sustentação 

onde os moldes são feitos no local. 

Abaixo segue estatísticas de porcentagem em relação aos três métodos 

de construção usados na construção do Metrô em São Paulo. 

 

Gráfico 1 

 

Fonte: Site da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô/2009 

Gráfico 2 

 

Fonte: Site da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô/2009 
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Gráfico 3 

 

Fonte: Site da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô/2009 

 

Gráfico 4 

 

Fonte: Site da Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô 

 

É possível identificar no gráfico que até a década de 1970, boa parte das 

obras eram feitas por meio do método de valas a céu aberto, devido à densidade 

demográfica ainda baixa na cidade de São Paulo e a ausência de tecnologia para 

longas construções subterrâneas. 

 No final da década de 70 e início da década de 80, grande parte do 

sistema metroviário foi construído em superfície, barateando os custos das obras. 

Isso explica o porquê da Linha 3-Vermelha do Metrô ser quase totalmente em 

superfície. 
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Atualmente, os métodos construtivos de linhas metroviárias se baseiam 

na menor interferência possível na vida da metrópole, dando prioridade para as 

grandes construções subterrâneas.  
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7 PÚBLICOS 

 

Os públicos são a razão na existência da relação empresa-públicos, 

determinando os diversos modos de interação entre ambos. Pela sua grande 

diversidade em tipos existentes, é preciso saber como cada um interage com a 

instituição. Criar canais de comunicação para os públicos exige um amplo 

entendimento sobre o tema, além de pesquisas na identificação deles. 

O profissional de Relações Públicas precisa entender seu conceito, pois 

somente assim, saberá aplicar as estratégias propícias para cada tipo de público. 

Entre alguns conceitos de público, o de ANDRADE seja, talvez, o mais 

conhecido: 

[...] é um agrupamento espontâneo de pessoas adultas e/ou de grupos 
sociais organizados, com ou sem contigüidade física, com abundância de 
informações, analisando uma controvérsia, com atitudes e opiniões 
múltiplas quanto à solução ou medidas a serem tomadas perante ela, com 
ampla oportunidade de discussão, e acompanhando ou participando do 
debate geral por meio da integração pessoal ou dos veículos de 
comunicação, a procura de uma atitude comum, expressa em uma decisão 
ou opinião coletiva, que permitira a ação conjugada. (1989, p. 41) 

 
Para este autor, públicos são classificados como: 

[...] os públicos são classificados em: interno, misto e externo, que se 
originam, respectivamente, dos funcionários e seus familiares, da clientela e 
espectadores, após o estabelecimento de um diálogo planificado e 
permanente, entre a instituição e os grupos que estejam ligados a ela, direta 
ou indiretamente.  (1989, p. 78) 

 

Os públicos interagem com a instituição, seja em uma participação direta 

ou não. Faz-se indispensável entender que tipo de público é afetado por qualquer 

atitude de uma instituição, sabendo-se que a falha de comunicação pode acarretar 

em um enorme problema para a instituição. Tendo conhecimento de que o público 

expressa uma opinião sobre os assuntos voltados a ele, cabe à instituição promover 

um contato, com a expectativa de transparecer suas idéias e intenções com os 

públicos de interesse. 

Visando a entender o conceito de públicos, é preciso conhecer as 

evoluções dos teóricos sobre o assunto. Neste ponto, o autor Fábio França amplia 

alguns conceitos atuais sobre públicos, facilitando o entendimento e utilizando  

categorias e critérios para atingir esta compreensão.  

São três categorias com seguintes classificações: públicos essenciais, 
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divididos em constitutivos e não-constitutivos; públicos não-essenciais e públicos de 

redes de interferência. 

Públicos essenciais constitutivos – são os que constituem a empresa diretamente 

e seu nível de dependência varia de acordo com a instituição. Exemplos: acionistas, 

governo. 

Públicos essenciais não constitutivos – são também imprescindíveis para a 

instituição, contudo não interferem diretamente na aprovação e formação da 

empresa. Colaboram com a execução, produtividade e lucratividade geral, podem 

correr riscos individuais, porém, não costuma ser de sua responsabilidade assumir 

os erros. Estes públicos podem ser considerados como primários e secundários.  

 Primários – são os que viabilizam o empreendimento da instituição. 

Exemplos: funcionários, fornecedores e clientes. 

 Secundários – contribuem para a viabilização do empreendimento, porém 

em níveis menores de envolvimento, podendo ser mais facilmente 

substituídos. Exemplos: contratados, terceirizados. 

 
Públicos não essenciais – para classificá-los, o critério é empregado na base de 

participação nas atividades da instituição. Não estão ligados diretamente, mas 

prestam serviço ou fazem a intermediação política ou social na promoção 

institucional, corporativa e mercadológica. Podem ser subdivididos em quatro tipos: 

 Públicos de consultoria e promoção: representados por empresas externas 

de setores de prestação de serviços. 

 Públicos de setoriais associativos: associações de classe e de categorias 

empresariais. 

 Públicos de setoriais sindicais: sindicatos patronais e de trabalhadores. 

 Públicos comunitários: são múltiplos públicos dentro da comunidade 
 

Públicos de Redes de Interferência – são eles: 
 

 Rede de concorrentes: qualquer organização que venha a oferecer no 

mercado os mesmos serviços, produtos que outra já produz, causando 

concorrência no mercado. 

 Rede de comunicação de massa: a imprensa. 

 

Constatando quais os seus públicos de interesse, a instituição consegue 
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trabalhar com uma comunicação direta e eficaz, atingindo maiores chances de obter 

um feedback de seu público e alcançando os planos esperados.  

A seguir, quadro analítico dos públicos relacionados ao Metrô, conforme o 

Modelo da Conceituação Lógica de Públicos, de Fábio França.  
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Quadro demonstrativo de tipos, objetivos, prioridades, expectativas e resultados de relacionamentos do Metrô com seus 
públicos. 

Públicos Tipos de 
relacionamentos 

Objetivo da 
empresa 

Nível 
dependência 

Expectativas da 
empresa 

Expectativa dos públicos 

Colaboradores Legal 
Negócios 
Social 
 

Desenvolvimento 
Produtividade 
Capacidade 
operacional 
Lucratividade 

Essencial 
Não – 
Constitutivo 

Dedicação 
Relacionamento 
duradouro 
Lealdade 
Formação da 
imagem 
institucional 
Orientação para 
resultados 

Reconhecimento 
Cumprimento dos 
regulamentos 
Plano de carreira 

Usuários Negócios 
Parcerias 

Manter o alto 
índice de 
atendimento 

Essencial 
Não – 
Constitutivo 

Satisfação 
Credibilidade 

Serviço de qualidade 
Passagem acessíveis 

Sindicato Social 
Político 
Legal 

Obtenção de 
Apoio 
Ausência de 
conflitos 

Não 
essencial 

Confiança 
Ética na relação 
Respeito aos 
acordos 

Cumprimento de acordos 
Reconhecimento do sindicato 
Representatividade 

Fornecedores 
 

Negócios 
Legal 
Parceria 

Ter produtos de 
qualidades 
Comprometimento 
Prazos 
Fornecimentos 
sem interrupções 

Essencial 
Não – 
Constitutivo 

Relação 
duradoura 
Cumprimento de 
contrato 
Ética 
Fidelidade 

Cumprimento de contrato 
Pagamento na data marcada 

Terceirizados Negócios 
Social 
Profissional 
 
 
 
 

Produtividade 
Operacional 
Capacidade 

Essencial 
Não – 
Constitutivo 

Comprometimento 
Convivência 
social 
Qualidade na 
prestação de 
serviços 

Cumprimento dos acordos e 
regulamentos 
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Acionistas Negócios 
Legal 
Profissional 

Obter 
investimentos 
Apoio 
Expandir 

Essencial 
constitutivo 

Convivência 
social 
Ética 
Transparência 

Honestidade nos Processos 
Lucro  
Sem Crise 

Comunidade Social 
Parceria 

Respeitar os 
valores e cultura 
local 
Ausência de 
conflitos 
Promover o 
bem-estar e 
imagem 
institucional 

Essencial 
Não – 
Constitutivo 

Confiança 
Satisfação 
Boa convivência 
social 

Bom relacionamento 
Responsabilidade social 
Política de recompensas 
Desenvolvimento Urbano 
Indenizações justas 

Governo Legal 
Político 
Parceria 
Profissional 

Convivência 
harmoniosa e 
sistêmica 
Apoio político 

Essencial 
constitutivo 

Apoio 
Respeito aos 
acordos 
Ética na relação 

Cumprimento das leis e acordos 
Honestidade 
Investimento 

Imprensa Social 
Profissional 
equilibrado 

Posicionamento 
ético 
Veracidade nas 
informações 

Rede de 
interferência 

Ética 
Bom 
relacionamento 
Espaço na mídia 

Transparência 
Fonte aberta 
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8 HISTÓRIA INSTITUCIONAL DO CLIENTE 
 

8.1 Primeiros Projetos 

 

O primeiro projeto de um sistema integrado de transporte metropolitano foi 

apresentado à Prefeitura de São Paulo, em 1927. Na ocasião, a Cidade já era uma 

das maiores e a mais industrializada do País. O transporte público era feito por 

bondes elétricos e administrado pela empresa canadense concessionária de 

serviços São Paulo Tramway Light and Power Company, conhecida como Light São 

Paulo. A empresa não conseguia suprir a demanda crescente de passageiros. Cada 

vez mais, os ônibus tomavam conta das ruas da cidade e a concessionária via seu 

monopólio no transporte público ameaçado. O Plano da Light, apresentado pelo 

engenheiro Norman Wilson, consistia na construção de vias subterrâneas 

interligadas às linhas dos bondes. Nos anos seguintes, porém, a empresa se 

desinteressou pelo setor de transporte urbano e o projeto não foi levado adiante. 

Em 1930, o engenheiro Paulo Francisco Prestes Maia elaborou o Plano 

de Avenidas, que pretendia reformular a planta da cidade. Nos sete anos em que 

ocupou o cargo de prefeito da cidade (1938-1945), começaram algumas mudanças 

de acordo com o seu plano, tais como novas vias públicas, alargamento e 

prolongamento das existentes e a lenta substituição dos bondes pelos veículos 

coletivos. 

A chegada de migrantes de outras partes do Brasil acelerou o 

crescimento da cidade. Entre 1944 e 1950, a população de São Paulo passou de 1,4 

milhão para 2,2 milhões de habitantes. Novos projetos para um sistema de 

transporte metropolitano foram propostos. Em 1947, técnicos Franceses sugeriram a 

criação de duas linhas de metrô: uma na direção norte-sul e outra na leste-oeste. No 

entanto, o plano não avançou por falta de recursos financeiros. 

O aumento do fluxo de veículos nas vias públicas tornou os projetos de 

um metrô cada vez mais populares. Em 1948, foi criada a Companhia Geral de 

Engenharia, que apresentou o mais detalhado projeto já elaborado até então. Em 

1956, uma comissão da Prefeitura liderada por Prestes Maia apresentou o projeto 

Sistema de Transporte Rápido Metropolitano, que propôs a construção de cem 

quilômetros de linhas de metrô em 20 anos, mas as supostas irregularidades no 

processo de licitação fizeram com que apenas alguns aspectos urbanísticos do 
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plano fossem colocados em prática. A idéia de criar três linhas entrecruzadas no 

centro da cidade influenciaria projetos posteriores. 

O prefeito José Faria Lima, favorecido em 1966, por uma reforma fiscal 

que ampliava os recursos municipais, criou o Grupo Executivo do Metropolitano 

(GEM), o órgão que recebeu inúmeros projetos de empresas nacionais e 

estrangeiras interessadas em tocar a obra. 

Em 26 de dezembro do mesmo ano, Faria Lima assinou a Lei Municipal nº 

6.988, que autorizou a criação da Companhia do Metropolitano de São Paulo. No 

ano seguinte, a prefeitura assinou o contrato para a elaboração dos estudos 

econômicos e do pré-projeto de engenharia com o consórcio vencedor da 

concorrência: formado pelas empresas de engenharia Hochtief e Deconsult da 

Alemanha e pela brasileira Montreal, o HDM. 

Em 24 de abril de 1968, foi criada a Companhia do Metropolitano de São 

Paulo. Alguns meses depois, tiveram início as obras da primeira linha do Metrô em 

São Paulo. 

 
8.2 Construção e inauguração das linhas 

 
As obras começaram pela Linha Norte-Sul, atualmente chamada Linha 1 

– Azul, no dia 14 de dezembro de 1968, ligando o bairro do Jabaquara, na Zona Sul, 

e de Santana, na Norte, atravessando o centro da cidade. O primeiro trecho, que foi 

construído, utilizou o método trincheira ou VCA. Em 1969, foi projetado o trecho 

elevado na Zona Norte da Cidade entre as estações Santana e Ponte Pequena 

(atual Armênia). Na década de 1970, tiveram início as obras no trecho mais delicado 

da Linha 1 - Azul, que abrangia as estações Luz, São Bento e Clóvis Beviláqua 

(atual Sé). Devido às características peculiares da região, repleta de ruas estreitas e 

movimentadas, além de monumentos históricos, como o Pátio do Colégio, foi 

descartado o uso do método trincheira ou VCA. A opção mais viável foi pela 

utilização da máquina Shield, o famoso “tatuzão”, que trabalha por baixo da terra. A 

chegada do equipamento ao Porto de Santos foi amplamente noticiada pelos jornais 

da época.  

Em 6 de setembro de 1972, chegou a São Paulo o primeiro protótipo de 

trem do Metrô. As pessoas saíram às ruas para ver a passagem do veículo que o 

transportava até a Estação Jabaquara, onde foi realizado um teste sobre os trilhos. A 
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festa contou com a presença do Presidente da República, Emílio Garrastazu Médici. 

Dois dias depois, foi realizada a primeira viagem oficial, entre as estações Jabaquara 

e Saúde. Em 14 de setembro de 1974 começou a operação comercial do Metrô. 

Inicialmente, cerca de três milhões de pessoas participaram do Programa de 

Treinamento da População que, por meio de maquetes mecanizadas, folhetos, 

palestras, filmes e visitas controladas, apresentou aos paulistanos o novo sistema de 

transporte. Quase 80 mil pessoas participaram das visitas, nas quais aprenderam a 

utilizar os bilhetes, os bloqueios e como entrar e sair dos trens com segurança. 

Em 1º de março de 1975 foi iniciada a construção da Linha Leste-Oeste, 

atualmente conhecida como Linha 3-Vermelha. A concepção da obra, na maior parte 

de superfície, permitiu a diminuição de custos, o que tornou possível triplicar a 

extensão planejada para a linha que liga Barra Funda a Itaquera, interligando à 

Linha 1-Azul na Estação Sé. Nesta estação, onde ocorreu a integração entre as 

linhas e os túneis, no centro da Cidade, cerca de 1.300 imóveis foram 

desapropriados e destruídos, o que impulsionou a reurbanização e a modernização 

da Cidade. Pela primeira vez, em São Paulo, um prédio de 30 andares, na Praça 

Clóvis Beviláqua, o Edifício Mendes Caldeira, foi demolido por implosão, tecnologia 

até então inédita na América Latina. A construção da linha também incluiu a 

eliminação de ratos, baratas e escorpiões na Zona Leste – a primeira sanificação em 

massa da América do Sul. Em 17 de fevereiro de 1978, foi inaugurada oficialmente a 

Estação Sé - principal da rede, no cruzamento entre as linhas Norte-Sul e Leste-

Oeste. Uma das maiores operações urbanas da história de São Paulo, a construção 

deste empreendimento se estendeu por mais de seis anos, resultando na completa 

revitalização do Marco Zero da Cidade. Foram unificadas as Praças 7 de Setembro, 

Sé, Clóvis Beviláqua e João Mendes, dando origem a um grande parque com 

paisagismo de Burle Marx4. O projeto arquitetônico inovador, assinado por 

profissionais do Metrô, destaca-se pela entrada de luz natural no espaço 

subterrâneo, tendência aplicada na construção de futuras estações. 

Em 1988, começam as obras da Linha Vila Madalena-Vila Prudente, atual 

Linha 2-Verde. Como a obra passou por baixo da Avenida Paulista, a principal 

avenida da Cidade, optou-se por reduzir os impactos sobre a superfície, evitando-se 

                                                 
4 Roberto Burle Marx foi um dos maiores paisagistas do mundo, artista de múltiplas artes chegou a 
ser desenhista, tapeceiro, ceramista, escultor, cantor e criador de jóias, que lhe atribuíram uma típica 
característica original em suas obras. 
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a provável desapropriação de imóveis e as interferências no trânsito de veículos e 

pedestres. As estações são quase totalmente subterrâneas e os túneis foram 

construídos com o “tatuzão”. Em 10 de março de 1979, a Linha 3 - Vermelha entrou 

em operação comercial.  

No fim da gestão do Prefeito Olavo Egydio Setubal (1975-1979), o 

gerenciamento do Metrô de São Paulo foi transferido para o Governo Estadual. 

Em 25 de janeiro de 1991 teve início a operação comercial do trecho da 

Linha 2–Verde, entre as estações Paraíso e Consolação. As construções 

subterrâneas chamaram atenção pelas cores: a cerâmica das paredes, o granito dos 

pisos e os forros verticais apresentavam tons diversos em cada estação. Foram 

concebidas obras de arte especialmente para os ambientes, onde estão até hoje 

expostas obras de arte, como Des-Aceleração, de Fernando Lemos, e Quatro 

Estações, de Tomie Ohtake.  

Em 1994, no aniversário de 20 anos do início de sua operação comercial, 

o Metrô entrou para o Guinness Book5, por possuir a maior demanda de usuários por 

quilômetro de linha. Três anos mais tarde, em 1997, ultrapassou a marca de 10 

bilhões de passageiros transportados desde o início da operação comercial da 

Companhia. 

Em 1998, começou a construção da Linha 5-Lilás, realizada pela 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A nova linha atende uma 

região carente e densamente povoada, na periferia da metrópole, abrangendo os 

bairros de Capão Redondo, Capela do Socorro, Campo Limpo, Rio Pequeno, 

Grajaú, Piraporinha e Santo Amaro, além de municípios como Embu, Taboão da 

Serra e Itapecerica da Serra. 

Em 2002, o Metrô assinou contrato com o Banco Mundial para obter um 

empréstimo de 209 milhões de Dólares destinados à construção da Linha 4-Amarela. 

Em 2003, a exemplo da Linha 1-Azul, as outras linhas da rede receberam a 

Certificação da NBR ISO 9001:2000. Com essa medida, o Metrô junto com o de 

Hong Kong pertence a um seleto grupo de sistemas metropolitanos certificados em 

toda sua operação. 

Em 2007, começaram as obras de expansão da Linha 2-Verde na direção 

sudeste da Estação Ana Rosa. O “megatatuzão”, potente máquina Shield de 

                                                 
5 Guinness Book: Livro dos recordes 
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perfuração de túneis, entrou em operação na Linha 4 - Amarela, em março. O 

equipamento escavou sete quilômetros e meio, entre o Largo da Batata, em 

Pinheiros, e a Estação da Luz, no Centro da cidade. A previsão de conclusão de 

grande parte do plano de expansão é para o segundo semestre de 2010. No início 

de 2009, as obras das Linhas: 4-Amarela e 2-Verde estavam avançadas, bem como, 

os processos de desapropriações para a expansão da Linha 5-Lilás.  

 
 8.3 O acidente em Pinheiros 

 
O maior acidente da história do Metrô, o desabamento de parte dos túneis 

da Estação Pinheiros, na Linha 4 - Amarela, em 12 de janeiro de 2007, causou a 

morte de sete pessoas. Entre as vítimas, houve apenas um operário da construção; 

as demais passavam pelos arredores da obra no momento do desastre. No trecho 

afetado pelo desabamento em Pinheiros, NATM a técnica era a mais empregada. 

Neste método, o túnel é escavado com uso intensivo de explosivos e, logo em 

seguida, concretado conforme a obra avança. 

Casos de colapso da estrutura na construção de túneis pelo método 

NATM são comuns em todo o mundo, desde o início de seu uso na década de 1970. 

No mesmo ano do acidente em São Paulo, um colapso de túnel nas obras de 

expansão do Metrô de Pequim para as Olimpíadas causou sete mortes, o mesmo 

número de vítimas fatais do Metrô em São Paulo. Outro episódio muito semelhante, 

embora não tão rápido, ocorreu há 15 anos, no principal aeroporto da capital da 

Inglaterra, Londres, desabando um trecho do túnel que iria ligar a estação 

Paddington, em Londres, ao aeroporto de Heathrow. A seqüência do desabamento 

em Londres é semelhante à verificada em São Paulo.  

O caso foi investigado por uma comissão interna do Metrô e pelo 

Ministério Público (MP). Este denunciou cinco funcionários do Metrô e oito do 

Consórcio Via Amarela (CVA), responsável pelas obras da Linha 4 - Amarela. Entre 

os acusados estão técnicos, como engenheiros, projetistas e fiscais, bem como, um 

gerente de construção da obra. O MP denunciou os envolvidos por negligência e por 

imprudência, com a argumentação de que não tomaram medidas para evitar o 

acidente. Em janeiro de 2009, a denúncia foi encaminhada à 1ª Vara Criminal de 

Pinheiros, a quem cabe decidir se os acusados vão responder ao processo e se 

tornarem réus. 
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9 BRIEFING    

  

Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô 

 

Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo (STM) 

            Av. Paulista, 402 – Paraíso 

 Presidência 

 Sede (Metrô I - Administração) 

 R. Augusta, 1626 – Cerqueira Cézar; 

 Centro de Controle Operacional (CCO) 

R. Vergueiro, 1200 – Paraíso; 

 Pátios de Manobra, Manutenção e Armazenamento 

Pátio Jabaquara: Av. Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro,134; 

Pátio Itaquera: Estrada de Itaquera, 900; 

Pátio Belém: Av. Alcântara Machado, 3137; 

Pátio Bresser: R. Visconde de Parnaíba,2288; 

Pátio Capão Redondo: Estrada de Itapecerica, 4157 

Pátio Vila Sônia: Em construção – Linha – 4 Amarela 

 

 Missão 

  Prover transporte público com rapidez, segurança, confiabilidade e 

sustentabilidade ambiental. 

 

 Visão 

Em constante expansão e modernização da rede.  

Comprometida com a melhoria contínua dos padrões de excelência de 

operação e de gestão.  

Inovadora.  

Socialmente responsável.  

Financeiramente otimizada.  

Líder em qualidade com atratividade no transporte público.  
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 Objetivos Estratégicos 

(1) Expandir o sistema metroviário. 

(2) Modernizar os sistemas e as instalações existentes. 

(3) Melhorar o desempenho econômico-financeiro. 

(4) Aperfeiçoar a gestão do Metrô. 

(5) Prover competências para a consecução das metas. 

 

 Descrição dos serviços 

O Metrô é responsável pela locomoção da população dentro da área 

metropolitana. É um meio de transporte coletivo urbano de alta capacidade que 

utiliza 106 trens movidos à energia elétrica, percorrendo quatro diferentes linhas de 

vias férreas e na maior parte subterrâneas. O sistema é organizado pelo Centro de 

Controle Operacional (CCO), auxiliado por salas operacionais que podem ser vistas 

em muitas estações e conhecidas como Sala do Supervisor de Operação (SSO). O 

acesso ao serviço é feito em 55 estações distintas, por meio da compra de bilhetes 

que liberam a passagem dos usuários para as plataformas. As estações operam 

entre 4h40 e 24 horas, podendo variar de acordo com a estação. Além da operação 

da locomoção, a empresa é responsável pelo planejamento, projeto e construção de 

novas linhas metroviárias.   

 

 Estrutura Administrativa 

O Metrô é uma companhia pertencente ao grupo de empresas ligadas ao 

transporte e planejamento da Secretaria dos Transportes Metropolitanos do Estado 

de São Paulo (STM). A companhia está diretamente subordinada ao Governo do 

Estado de São Paulo, juntamente com a Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (CPTM) e a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano (EMTU). A 

STM faz parte da área de infraestrutura do Governo do Estado de São Paulo e é 

responsável pela execução da política estadual de transportes urbanos de 

passageiros para as regiões metropolitanas, abrangendo os sistemas metroviário, 

ferroviário, de ônibus e trolebus e demais divisões modais de interesse 

metropolitano. Também é responsável pela organização, coordenação, operação e 

fiscalização do sistema metropolitano de transportes públicos de passageiros e de 

sua infra-estrutura viária. 
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 Composição Acionária 
 

ACIONISTAS POSIÇÃO EM 

31/12/2002 

(R$) 

PARTI

CIPAÇ

ÃO (%) 

Fazenda do Estado de São Paulo 8.884.097.125 99,54 

Prefeitura do Município de São Paulo 20.388.820 0,23 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A-

EMPLASA 

12.089.132 0,13 

BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. - BNDESPAR 8.902.350 0,10 

Outros* (precisa especificar) 23.045 0,00 

TOTAL 8.925.500.472 100,00 

Fonte: Site da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô/2009 

 

 

 Estrutura Funcional 

 

O Metrô contou com o quadro efetivo de 7.813 empregados em 2008, 

distribuídos em cinco diretorias, 23 gerências e 118 coordenadorias, apresentando 

uma rotatividade muito baixa, resultado das práticas de retenção de seus 

empregados e de seu processo de novas admissões. 

As admissões para os cargos base são realizadas por meio de concurso 

público conforme Constituição Federal. Já as vagas que compõem o Plano 

Representativo, tais como coordenadoria, gerência e chefia de departamento, são 

ocupadas, na maioria das vezes, por funcionários já pertencentes à instituição, 

dando sequência a um plano de carreira. 
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Os cargos técnicos, operacionais e administrativos estão restritos a uma 

ascensão dentro dos limites da sua área de atuação. Para a promoção são levados 

em consideração critérios como perfil, conhecimento da área e as habilidades 

técnicas e pessoais que possibilitam a valorização da faixa salarial. 

A criação de novas vagas no quadro de funcionários do Metrô é regulada 

pelo Conselho de Defesa dos Capitais do Estado (CODEC), órgão governamental 

que controla o número de cargos existentes em todas as empresas públicas 

pertencentes ao Estado de São Paulo, visando controlar o orçamento nas 

admissões. Por esse motivo, as empresas públicas não possuem autonomia para 

adaptações e reestruturações de pessoal. 

As diretorias são ocupadas por meio de promoção de funcionários da 

instituição ou indicação da presidência. O cargo de presidente, por sua vez, ocupado 

ou nomeado pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos que é 

vinculada ao Governo do Estado, fazendo com que as empresas públicas, como o 

Metrô, estejam sujeitas às mudanças de acordo com a mudanças de governos.  

No exercício de 2008, a companhia aumentou seu quadro de 

empregados, em relação aos outros anos, devido à expansão do sistema, 

priorizando o atendimento à população, com a admissão de auxiliares de manobra, 

agentes de segurança e de estação e novos supervisores, bem como, a contratação 

de engenheiros e analistas trainees para várias áreas. Além das contratações para a 

prestação de serviços diferenciados nos balcões de informação à população idosa e 

pessoas com deficiência.  

Segue anexo tabela indicando o número de empregados e sua divisões. 

 

 Indicadores de idade dos funcionários 
 
Indicadores 2008 2007 

Número de empregados 7.813 7.417 

Admissões no exercício 736 106 

Demissões no exercício 340 310 

Divisão por sexo   

Masculino 6.395 6.050 

Feminino 1.418 1.367 
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Divisão por faixa etária   

Até 25 anos 434 250 

Entre 26 e 35 anos 1.143 1.041 

Entre 36 e 45 anos 2.543 2.634 

Entre 46 e 55 anos 3.000 2.904 

Entre 56 e 65 anos 670 570 

Acima de 65 anos 23 18 

Tempo médio de serviço 16,61 anos 16,98 anos 

Divisão por escolaridade   

Mestrado/doutorado 71 57 

Pós-graduação 399 299 

Superior 2.103 1.999 

Médio 4.345 4.143 

Fundamental 792 809 

Fundamental incompleto 103 110 

Mulheres em cargo de chefia (%) 11 11 

Número de empregados com deficiência/ 
reabilitados 

206 83 

Número de dependentes de empregados 14.205 14.418 

Número de estagiários 237 177 

Fonte: Site da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô/2009 
 

 Relatório Financeiro 

 

Durante o exercício de 2008, a receita operacional bruta da Companhia 

foi de 1.185.446 bilhões de Reais.  A receita operacional líquida foi de 1.102.907 

bilhões de Reais, gerando um lucro de 61.620 milhões de Reais, já com as 

deduções trabalhistas. A exploração comercial de áreas remanescentes onde 

funcionam os centros comerciais, áreas operacionais e trens geraram receita de R$ 

96,5 milhões, em 2008, acréscimo de 17% em relação ao ano anterior. Os 

resultados decorreram dos negócios de exploração de espaços publicitários, nas 
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estações do Metrô; maximização do uso de espaços internos, tais como: boxes que 

são alugados para fins comerciais, correção de contratos vigentes, utilização dos 

terminais rodoviários Tietê (Carvalho Pinto) e Jabaquara e da parte não tarifária do 

Bilhete Único, que na integração com os transportes da EMTU é cobrado 

parcialmente (Preço da Tarifa). 

A veiculação de mídia no sistema apresentou, em 2008, acréscimo de 

36,6% em relação a 2007.  

Os quatro centros comerciais pertencentes ao Metrô e interligados às 

estações – shoppings Metrô Santa Cruz, Tatuapé, Boulevard Tatuapé e Itaquera – 

geraram receita de R$ 17,7 milhões, 53% maior que a obtida em 2007. 

 
 Quadro de investimentos 

 
 Governo do 

Estado 

Prefeitura 

de São 

Paulo 

Governo 

Federal 

Total 

Total dos recursos financeiros 

(A + B) 
1.976,9 275,0 229,5 2.481,4 

A - Aumento de capital 1.801,6 275,0  2.076,6 

Investimentos nas linhas 

atuais e expansão 
1.214,1   1.214,1 

◦Rede atual 153,2   153,2 

▪Recapacitação e 

modernização 
70,7   70,7 

Linha 1-  

Azul 
5,2   5,2 

Linha 2- Verde 33,8   33,8 

Linha 3-

Vermelha 
31,4   31,4 

Linha 5-Lilás 0,3   0,3 

▪Operação das linhas 73,9   73,9 

Acessibilidade 

e outros 
8,6   8,6 

▪Expansão da rede 
1.060,9 275,0 229,5 1.565,4 

Linha 2-Verde – 

Alto do 

Ipiranga-Vila 

500,2  229,5 729,7 
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Prudente 

Linha 4-

Amarela – Vila 

Sônia-Luz 

527,6   527,6 

Linha 5-Lilás – 

Largo Treze-

Chácara Klabin 

33,1 200,0  233,1 

Linha 6-Laranja 

– Freguesia do 

Ó-Vila Prudente 

 75,0  75,0 

Amortização dos 

empréstimos e 

financiamentos 

587,5   587,5 

 B - Ressarcimentos 

das gratuidades 
175,3   175,3 

Fonte: Site da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô/2009 

 
 

O Metrô formalizou as seguintes operações de crédito em 2008: 

 Contrato de financiamento com abertura de crédito, celebrado entre o Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Governo do 

Estado de São Paulo, com o conhecimento da Companhia do Metrô, firmado 

em maio de 2009, quando, no valor de R$ 1.579,00 milhões, com objetivo de 

financiar parcialmente a expansão da Linha 2 - Verde, entre as estações Alto 

do Ipiranga e Vila Prudente e a aquisição de 16 novos trens. 

 Contratos de empréstimo, celebrados entre o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), um consórcio de bancos japoneses, 

liderado pelo Sumitomo Mitsui Banking Corporation, garantido pelo Japan 

Bank for International Cooperation (JBIC) e o Governo do Estado de São 

Paulo, firmados em junho, compreendendo: 

o recursos para a implantação de parte da Linha 4 - Amarela, no valor de 

US$ 190.0 milhões; 

o aquisição de 17 trens para as Linhas 1 - Azul e 3 - Vermelha, no valor 

de US$ 192.6 milhões; 
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o compra de equipamentos e modernização dos sistemas de sinalização 

e controle de vias e de trens e de telecomunicações, no valor de US$ 

187.8 milhões. 

 Contrato com a Prefeitura de São Paulo, tendo como participante a Empresa 

Municipal de Urbanização (EMURB) e o Governo do Estado de São Paulo, no 

valor de R$ 750 milhões. O repasse acontecerá mediante convênios e planos 

de trabalho celebrados para execução de projetos, obras, desapropriações e 

serviços necessários para a implantação de linhas de metrô e sistema de 

metrô leve. 
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 Mercadológico 

 

Figura 3 - Malha Metroviária  

 

 

 

 

1 - Arujá 14 - Guararema 27 – Ribeirão Pires 

2 - Barueri 15 - Guarulhos 28 – Rio Grande da Serra 

3 – Biritiba Mirim 16 – Itapecirica da Serra  29 - Salesópolis 

4 – Caieras 17 – Itapevi 30 – Santa Isabel 

5 – Cajamar 18 – Itaquaquecetuba 31 – Santana do Parnaíba 

6 – Carapicuíba 19 – Jandira 32 – Santo André 

7 - Cotia 20 – Juquitiba 33 – São Bernardo do Campo  

8 – Diadema 21 – Mairiporã 34 – São Caetano do Sul 

9 – Embu 22 – Mauá 35 - São Paulo 

10 – Embu-guaçú 23 – Mogi das Cruzes  36 – Suzano  

11 – Ferras de Vasconcelos 24 – Osasco 37 – Taboão da Serra 

12 – Francisco Morato  25 – Pirapora do Bom Jesus 38 – Vargem Grande Paulista 

13 – Franco da Rocha 26 - Poá 39 – São Lorenço da Serra 
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 Linha 1-Azul 

A Linha 1 - Azul atravessa a cidade de São Paulo no eixo Norte-Sul. 

Possui 20,2 km de extensão, divididos em 23 estações, e atende em média 740 mil 

pessoas/dia. É a linha mais antiga do sistema e a que gera o maior custo 

operacional. Foi criada para unir os bairros Tucuruvi e Jabaquara, que no passado 

possuíam difícil acesso.     

 

 Linha 2-Verde 

O projeto da Linha 2 - Verde nasceu em 1979 com o desenvolvimento 

urbano da cidade, o que exigiu a aceleração do plano de expansão da rede 

metroviária. A linha se estende da estação Clínicas à Alto do Ipiranga. Até 2010, a 

previsão é entregar mais duas estações: Tamanduateí e Vila Prudente. Atualmente, 

possui 10,7 km de extensão, divididos em 11 estações, e atende em média 370 mil 

pessoas/dia. 

 

 Linha 3-Vermelha      

O projeto da Linha Vermelha visava criar uma integração entre as redes 

metroviárias e ferroviárias. Devido à carência de transporte ferroviário e à falta de 

modernização dos existentes, os planos foram alterados. A linha se estendeu até 

Itaquera, vizinha à ferrovia. A deficiência de linha férrea fez com que o início das 

operações já fosse bastante sobrecarregado na região. Alguns anos depois foi 

possível fazer a integração por meio do terminal Barra Funda. Hoje, a linha possui 

22 quilômetros de extensão, divididos em 18 estações e atende em média 840 mil 

pessoas/dia. 
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 Linha 4-Amarela 

Ainda em obras, o projeto da Linha 4-Amarela tem seu percurso todo 

subterrâneo, desde a Estação Luz até a Vila Sônia, ao todo com 11 estações, 

constituindo-se em uma rota de integração com as demais linhas metroviárias e com 

a Linha 7-Celeste da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). 

Por estar sob o leito de importantes eixos viários da cidade (avenidas 

Ipiranga, Consolação, Rebouças e Francisco Morato), além de passar sob o Rio 

Pinheiros, a Linha 4 - Amarela possui em seu trajeto complexas interferências 

urbanas, que foram determinantes na escolha dos métodos construtivos adotados 

para execução de estações e túneis. Foi dada atenção especial à definição das 

áreas a serem desapropriadas, visando à redução dos custos sociais e financeiros. 

Preciso achar algum gráfico, pois ainda não existe 

 Linha 5 - Lilás 

A linha 5 - Lilás é a mais nova. O projeto tem por objetivo ligar a periferia 

ao Centro da cidade. O trecho inicial vai da Estação Capão Redondo ao Largo 

Treze. O projeto visa integrar essa linha à Linha 1-Azul na Estação Santa Cruz. 

Atualmente a linha possui 9,4 quilômetros de extensão em seis estações. Até 2010, 

a previsão é entregar a estação Adolfo Pinheiro. 
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 Preço das Tarifas em junho/2009 

 

 Bilhete Unitário: R$2,55 – Válido para uma viagem  

 

Bilhete Lilás: R$2,45 – Válido para uma viagem. Bilhete válido para 

embarque apenas nas estações da Linha 5 - Lilás. Está à venda nas estações Largo 

Treze, Giovanni Gronchi, Vila das Belezas, Campo Limpo e Capão Redondo.  

 

Metrô-EMTU: R$4,80 - Válido para uma viagem de Metrô e uma da 

EMTU, somente nessa sequência. À venda no Metrô e nos postos credenciados da 

EMTU. 

 

Especial Idoso: Em respeito à Resolução Estadual SNM nº182 de 

31/10/85, os usuários idosos podem utilizar o Bilhete Especial, um benefício gratuito 

oferecido pelo Metrô para facilitar o uso do seu transporte. Válido por 180 dias e 

distribuído para os usuários com idade a partir de 65 anos. 
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Especial Desempregado: Válido por 90 dias e distribuído aos 

trabalhadores demitidos sem justa causa, há, no mínimo um mês, e, no máximo, seis 

meses, e que tenha trabalhado pelo menos seis meses. 

 

Cartão Lazer: proporciona desconto na utilização do Metrô e trens da 

CPTM entre as 18 horas dos sábados até o encerramento da operação aos 

domingos. O Cartão Lazer também é válido durante toda a operação comercial das 

linhas do sistema metroferroviário nos feriados nacionais e estaduais de São Paulo. 

Para adquirir o cartão, há um custo inicial e único de R$ 2,00 sendo obrigatória uma 

carga inicial equivalente a 10 viagens a um custo de R$ 2,15 cada uma.  

 

O Metrô de São Paulo e a CPTM, empresas vinculadas à Secretaria dos 

Transportes Metropolitanos, colocaram à disposição de seus usuários um novo 

recurso tecnológico, válido exclusivamente para acesso ao transporte sobre trilhos. 

Trata-se do Cartão Fidelidade.  

 8 viagens - custo da recarga - R$ 19,60 - custo da viagem R$ 2,45  

 20 viagens - custo da recarga - R$ 47,00 - custo da viagem R$ 2,35 

 50 viagens - custo da recarga - R$ 112,50 - custo da viagem R$ 2,25 
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Falta o bilhete do estudante 

O Bilhete Único é um cartão que possibilita até quatro viagens em três 

horas, sendo uma de trem ou de metrô e as demais no sistema de ônibus da cidade 

de São Paulo, mediante o pagamento da tarifa de R$ 3,75 da integração. Isso vale 

para o bilhete comum e vale-transporte. Além disso, é possível aproveitar o cartão 

do Bilhete Único, independente da integração, utilizando os créditos para passar 

pelos bloqueios da CPTM e do Metrô nas estações com validadores6 instalados. 

 

Comunicação mudar a comunicação  

A comunicação do Metrô fica ao cargo da Gerência de Comunicação e 

Marketing, responsável pela promoção da companhia  junto aos diversos segmentos 

de públicos, garantindo a confiabilidade das comunicações interna e externa. A 

gerência tem como atribuições: Representar institucionalmente a Companhia do 

Metrô perante os órgãos de comunicação; coordenar eventos de caráter institucional 

e cultural; responder, perante a Presidência, pelas atribuições a cargo dos 

departamentos e coordenadorias que lhe são subordinadas.   

A gerência surgiu como uma Assessoria de Comunicação, em 1988 e 

ganhou, após alguns anos, caráter de gerência. Ela se reporta diretamente à 

presidência, mas apesar disso não representa um braço estratégico nas decisões de 

comando da empresa. Essa atribuição fica restrita às diretorias, que são 

responsáveis pelas áreas de finanças, operações, planejamento e expansão, 

engenharia de construção e administrativa. A gerência tem o objetivo de comunicar 

as diretrizes dessas diretorias, sendo que todos os esforços são submetidos a uma 

avaliação do Departamento de Comunicação do Governo do Estado, visto que a 

empresa reflete a atuação do governo em exercício.          

                                                 
6 Validadores são equipamentos instalados em ônibus e terminais para controlar os pagamentos das 
tarifas. 
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São subordinados a esta gerência os Departamentos de Imprensa e 

Marketing Corporativo, bem como, as coordenadorias de comunicação e ação 

cultural.  Seguem abaixo as atribuições destas áreas: 

   
COLOCAR UM ORGANOGRAMA DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO ANTES PARA O 
TEXTO NÃO FICAR JOGADO 

GCM/CMI – DEPARTAMENTO DE IMPRENSA 

 
FINALIDADE 

Prover a Comunicação Interna da empresa e responder pelo fluxo de 

informações à Imprensa. 

 

ATRIBUIÇÕES: 

  Atender à Imprensa externa; 

  Elaborar press releases e textos; 

  Avaliar a imagem na Imprensa externa; 

  Realizar a cobertura jornalística de eventos e solenidades; 

  Responder pela Comunicação Institucional Interna; 

  Analisar as solicitações de terceiros, relativas a imagens e filmagens nas 

dependências do Metrô, exceto aqueles ligados à área de Imprensa e 

vinculados à comercialização de produtos, assim como autorizar o uso das 

imagens de arquivo para fins comerciais, promocionais, institucionais e 

culturais; 

  Realizar o registro fotográfico dos eventos promovidos pela Companhia do 

Metrô ou dos quais participe. 

 

GCM/CMC – DEPARTAMENTO DE MARKETING CORPORATIVO 

 

FINALIDADE 

Promover interna e externamente a imagem do Metrô como empresa 

eficiente e eficaz na produção de seus serviços voltados para a melhoria da 

qualidade de vida da população. 
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 ATRIBUIÇÕES 

  Formular e implementar Programas e Ações de Marketing e Comunicação, 

exceto aqueles relativos à Imprensa e comercialização; 

  Responder pela concepção e implantação de planejamento das ações de 

Marketing e Comunicação; 

  Desenvolver e implementar projetos de Marketing em parceria com a 

iniciativa privada; 

  Conceber, desenvolver e atualizar publicações e produtos de comunicação; 

  Planejar os contratos de prestação de serviços por terceiros e convênios; 

  Promover o relacionamento da Companhia do Metrô com os diversos 

segmentos de público com o qual interage; 

  Responder por atribuições a cargo das coordenadorias que lhe são 

subordinadas, perante a Gerência de Comunicação e Marketing – GCM. 

 

CMC/CMK – COORDENADORIA DE MARKETING E COMUNICAÇÃO 

 

ATRIBUIÇÕES 

 

  Planejar, desenvolver e implementar campanhas internas e externas, 

institucionais, publicitárias, educativas, informativas e promocionais não 

relacionadas com produtos que sejam objeto de comercialização; 

  Definir estratégias de Marketing e Comunicação voltadas ao público interno; 

  Dar suporte à realização de campanhas internas desenvolvidas por outras 

instituições; 

  Conceber, desenvolver e atualizar o site do Metrô e demais mídias que 

representem a imagem institucional; 

  Preservar as assinaturas (marca, patente, nome e insígnia) da Companhia do 

Metrô, bem como a sua imagem em produtos de divulgação de terceiros; 

  Criar e desenvolver vídeos, relatórios, filmes, CD's e outros produtos de 

comunicação; 
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  Gerir o conteúdo de intranet das demais áreas. 

 

CMC/CCT – COORDENADORIA DE AÇÃO CULTURAL 

 

ATRIBUIÇÕES 

  

  Conceber e implementar o calendário de eventos, internos e externos, 

promovidos pela Companhia do Metrô (inaugurações, posses, audiências 

públicas, premiações e outros); 

  Acompanhar o calendário de eventos visando identificar oportunidades de 

interesse da Companhia do Metrô; 

  Implantar, conservar e restaurar obras de arte nos próprios do Metrô e áreas 

adjacentes; 

  Conceber e implementar projetos de caráter artístico-cultural que não 

demandem contrapartidas comerciais, e identificar parcerias públicas e 

privadas para esse objetivo; 

 Captar patrocínios para projetos institucionais e culturais; 

  Distribuir e controlar as publicações da Companhia do Metrô; 

  Analisar e encaminhar cartazes, próprios ou de terceiros, para divulgação 

nas estações e edifícios; 

  Emitir termos de responsabilidade para realização de fotografias e filmagens; 

  Atualizar os cadastros de pessoas físicas e jurídicas, instituições públicas e 

privadas, de autoridades e demais segmentos de interesse da Companhia do 

Metrô, para divulgação de ações de Marketing. 

 

Sistemas de Comunicação 

 

 Comunicação com Clientes 

Sala de Atendimento Pessoal – Estação Sé 

Caixa de Sugestões em todas as estações 

Caixa de Sugestões on line 
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Central de informações por telefone 

Telefone do Usuário nas estações República, Tatuapé, Sé, Palmeiras-Barra 

Funda e Tucuruvi. 

Departamento de Relacionamento com o Cliente 

Fale Conosco – Canal de atendimento on line de clientes   

Ouvidoria 

Website O Gerson sugere a criação de uma sala de imprensa virtual, o que 

está em confronto com nosso objetivo. 

 

 

 Comunicação Interna 

A comunicação Interna é realizada em conjunto pelo Departamento 

Recursos Humanos e a Gerência de Comunicação e Marketing (Ca e Cb). Entre as 

Técnicas de Comunicação Dirigida empregadas para atingir o público interno estão: 

Jornal Mural, Cartazes, Banners, Postais, Folhetos, E-mail e Intranet. Anualmente 

são criadas campanhas especiais ligadas à responsabilidade social, bem como, 

dicas de saúde e cidadania.  

 

 Relacionamento com a Comunidade 

Desde 1974 o Metrô mantém programas de visita às suas instalações 

com o objetivo de manter a população adequadamente informada e preparada para 

utilização e conservação deste meio de transporte, assegurando sua confiança no 

serviço e na empresa. 

O Programa Ação Escolar-Turma do Metrô, oficializado em 1992, é 

dirigido ao público infanto-juvenil e tem por objetivo a preparação dos novos 

cidadãos da metrópole, criando uma visão mais consciente e cuidadosa no uso 

correto do transporte de massa, por meio de estímulo à atitude cidadã de 

preservação do patrimônio público, o que inclui o próprio Metrô. As visitas ocorrem 

três dias por semana e são abertas a escolas ou instituições educacionais da rede 

particular ou pública. 

Grupos de escolas, instituições ou ONGs que procuram a empresa para a 

utilização do metrô, no papel de usuários, são conduzidas seguramente pelo 

sistema. Em continuidade às atividades de relacionamento com as escolas vizinhas, 

desde o mês de setembro, estudantes são convidados a participar em eventos 
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culturais nas estações com bibliotecas, com contadores de estórias e exposições. 

Trata-se do programa “Embarque na Leitura”. 

Em 2008, o programa passou a ser coordenado pela Gerência de 

Operações - GOP.  

O Programa Experiente Cidadão (PEC), iniciado em setembro de 2008, 

objetiva aprimorar o atendimento prestado aos clientes idosos, com ações que visam 

orientar sua circulação segura no sistema, por meio de duas frentes de atuação:  

 o atendimento nos balcões das estações feito por idosos contratados pelo 

Metrô, com foco na orientação deste mesmo segmento etário quanto ao uso 

seguro do sistema. 

 realização de visitas programa a idosos no sistema, mostrando o 

funcionamento do Metrô e orientação quanto ao seu uso seguro, buscando 

com isso a formação de usuários multiplicadores das informações recebidas.  

 

 Projetos 

 

O Programa Ação Cultural organiza exposições e promove 

apresentações. Foram desenvolvidas 20 campanhas institucionais no ano de 2008, 

sempre com o objetivo de mostrar ao usuário os conceitos de cidadania, 

preservação do patrimônio público, segurança e uso correto do sistema. 

O Projeto Turismetrô, em parceria com a São Paulo Turismo, realiza 

passeios para pontos turísticos da Capital, das quais participaram cerca de 8 mil 

pessoas. 

Biblioteca Embarque na Leitura possui unidades de empréstimos em 

varias estações e realiza empréstimos do acervo de cerca de 19 mil livros. 

O Projeto “Encontros” reúne, em um único espaço, apresentações 

musicais, exposições artísticas e fotográficas, além das exposições permanentes na 

Estação Santa Cecília. 

O local também conta com telão de cinema, para exibição de curtas-

metragens, inclusive para deficientes visuais, com cinema falado no primeiro 

domingo do mês, telas de LCD, com informações de interesse da população, 

conteúdo cultural, previsão do tempo, trânsito na cidade, cotação do Dólar, bolsa de 

valores e prestação de serviços. Na estação, há um acervo de revista que podem 
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ser lidos gratuitamente e um café, além da biblioteca Embarque na Leitura, que foi 

reformada e também possui publicações em Braile. 

 

CRC – COORDENADORIA DE RELACIONAMENTO COM A 

COMUNIDADE 

 

ATRIBUIÇÕES: 

 

 Promover o relacionamento da Companhia do Metrô com os diversos 

segmentos de público com que interage; 

 Criar e implementar planos e programas de comunicação, com o objetivo de 

prestar esclarecimentos às comunidades vizinhas afetadas direta ou 

indiretamente pelas obras, bem como informá-los sobre os prováveis 

impactos sócio-ambientais e medidas preventivas adotadas pelo Metrô; 

 Criar e implementar o programa de treinamento da população, na 

implantação de novas linhas, através de visitas as obras, visitas controladas 

e atividades junto a população vizinha; 

  Promover o Plano de Comunicação Social com os desapropriados devido às 

obras. 

  Responsável por atender os moradores vizinhos às obras de expansão do 

Metrô 
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10 ESTUDOS DOS CENÁRIOS 

 
Pontos Fortes 

 

 Transporte rápido que se apresenta como uma alternativa ao trânsito caótico 

da cidade de São Paulo.   

 O Metrô é um meio de transporte limpo, sendo uma opção mais viável frente 

aos seus principais concorrentes. 

 O Metrô de São Paulo é considerado um dos melhores e mais limpos 

sistemas do mundo.       

 
Pontos Fracos 

 

 Acidente nas obras da Linha 4 - Amarela na futura Estação Pinheiros do 

Metrô ainda causa receio na população no que diz respeito à construção e 

ampliação de linhas metroviárias. 

 Abalos estruturais e ruídos que afetam as comunidades vizinhas às obras do 

Metrô. 

 Legislação deficiente para as desapropriações, que tem por objetivo a 

ampliação do sistema.  

 Insuficiência de vagões nas horas de pico, causando superlotação de vagões.  

 Falta de metrô durante a madrugada. 

 Falta de ar condicionado nos trens.     
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11 PRÉ-DIAGNÓSTICO 

 
Por meio da pesquisa institucional, foi possível verificar que o Metrô 

cumpre com excelência o seu trabalho no que diz respeito à Comunicação com 

muitos dos seus públicos, mas não apresenta a mesma qualidade quando lida com a 

opinião pública das comunidades afetadas pelos projetos de expansão e extensão 

do sistema.      

O plano de expansão do sistema metroviário da região metropolitana 

prevê obras até 2025. Durante esse processo, serão necessárias uma série de 

ações de comunicação voltadas à comunidade impactada por essas obras. Foi 

atestado muitas vezes, recorre aos meios de comunicação em busca de uma 

resposta para  suas dificuldades e anseios. Essas atitudes acabam manchando a 

imagem do Metrô, que desde o acidente na futura Estação Pinheiros, possui 

dificuldades e enfrenta o receio, por parte da comunidade, na implantação de novos 

projetos. Isso ocorre devido à interferência em suas vidas, tanto pelos processos de 

desapropriação, que afetam substancialmente inquilinos e proprietários, quanto 

pelos transtornos ocasionados pelas obras, tais como ruídos noturnos e danos 

estruturais às casas vizinhas à obra, que são previstos no programa, mas, nem 

sempre informados adequadamente à população.  
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12 PRÉ-OBJETIVOS 

 

Desenvolver técnicas de comunicação voltadas às comunidades 

impactadas, visando oferecer informações sobre as etapas, prazos dos processos 

de desapropriação, bem como sobre os métodos construtivos e informações gerais 

sobre a obra e os benefícios do plano de expansão do sistema de transporte 

metroviário para uma cidade como São Paulo. 

O objetivo do trabalho é, por meio de ações de comunicação, minimizar 

os efeitos negativos à imagem da Companhia decorrentes das obras de construções 

de novas linhas de Metrô. 
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13 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 

Durante as pesquisas institucional, bibliográfica e de observação, foi 

possível verificar como o Metrô, apesar de ser uma empresa grande, ainda possui 

algumas falhas na Comunicação que afetam diretamente a sua imagem. Visto que a 

companhia possui um papel estratégico para a cidade de São Paulo, bem como, 

muitas vezes, no futuro político da Nação, fica mais do que clara a importância de 

um plano estratégico de comunicação no que tange aos assuntos que podem, de 

alguma forma, afetar a imagem do Metrô. Por ora, os mesmos assuntos que são 

usados como objeto de estudo deste trabalho. 

A imagem do Metrô nos últimos anos só foi maculada pelos assuntos 

relacionados ao plano de expansão do sistema. Levando isso em consideração, é 

imprescindível que ao lidar com as comunidades vizinhas às obras das novas linhas 

de Metrô, a Companhia deve levar em consideração o tipo de impactos sofridos por 

todos os públicos. Seja durante as desapropriações ou durante as obras. 

A pesquisa teve por objetivo identificar e apresentar soluções alternativas 

para a comunicação com a comunidade, visto que é justamente com esse público 

que a imagem do Metrô tem tido seus maiores desgastes. 

Foi encontrada uma vasta quantidade de informações, devido ao fato do 

Metrô ser uma empresa pública, o que ajudou, significantemente, na composição do 

trabalho. O intuito é fazer com que as ações propostas sejam aplicadas pela 

Companhia, visando fortalecer as relações com a comunidade.                    
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ORGANOGRAMA 
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PESQUISAS 

 

É necessário conhecer os diferentes tipos de públicos que constituem a 

sociedade a fim de desenvolver técnicas de comunicação que os atinjam sem nem 

um tipo de desvio da mensagem do transmissor até os seus receptores. No entanto, 

numa sociedade em constante mudança, como a atual, é muito mais difícil 

homogeneizar toda a população. Por esse motivo a pesquisa aparece como melhor 

ferramenta de trabalho para um comunicador.  

Devido aos constantes fluxos de opiniões gerados pelas mais diversas 

fontes de informações existentes é impossível determinar com exatidão a opinião de 

toda a sociedade sobre determinado assunto, pois, ao passo que possuem uma 

opinião podem, de uma hora para outra, assumir posições contrárias ou até mesmo 

transitar em vários grupos de opiniões durante um mesmo período. A pesquisa de 

opinião surge para fazer uma radiografia do momento em que determinado grupo 

está passando não querendo dizer que os dados da pesquisa sejam estáticos, pois, 

visto que correspondem a opiniões, são dinâmicos com o passar do tempo ou 

acontecimentos. A pesquisa nada mais é que uma sistematização de dados já 

existentes, porém desorganizados que tomam forma de acordo com a utilidade dos 

dados. Portanto, a pesquisa de opinião nada mais é que:  

 

“A coleta sistemática e o registro, classificação, análise e apresentação 

objetiva de dados sobre hábitos, comportamentos, atitudes, valores, 

necessidades, opiniões e motivações de indivíduos e organizações dentro 

do contexto de suas atividades econômicas, sociais, políticas e cotidianas”. 

(Código de Ética da ANEP – Associação Nacional das Empresas de 

Pesquisa) 

 

Para não perder tempo e atingir com êxito o objetivo de colher as 

informações exatas que correspondam aos questionamentos do projeto é necessário 

escolher a melhor metodologia para cada tipo de questionamento. No caso da 

relação do Metrô com a comunidade serão usadas amostras probabilísticas e não-

probabilística.  
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Amostras Probabilísticas 

 Simples 

 

A amostra probabilística simples é uma a escolha aleatória dos elementos 

que farão parte de uma amostra. Assim, para se obter um grupo de pessoas junto ao 

segmento de público é necessário o cálculo da amostra independentemente de 

outros fatores, bastando que o entrevistado faça parte desse grupo. É uma técnica 

muito usada para se obter uma amostra representativa da população, porém deve 

ser descartada quando a população é muito grande. 

 

Estratificada 

 

Probabilística estratificada é aplicada quando há necessidade de 

subdividir a população em extratos homogêneos, devido às diferenças que podem 

interferir no resultado, tais como classe social, idade, sexo etc.  

Depois de determinados os extratos, os elementos da amostra são 

selecionados pela técnica probabilística simples. 

 

Amostras não probabilística  

Os elementos da amostra são selecionados de acordo com a 

conveniência do pesquisador. São entrevistados que, geralmente, estão ao alcance 

do pesquisador e dispostos a responder à pesquisa. 

 

Pesquisa com desapropriados da extensão da Linha-5 Lilás. 

Problematização: Existe um acumulo de reclamações sobre o processo 

de comunicação entre o Metrô e os envolvidos no processo de desapropriação. 

Acredita-se que a população não é suficientemente informada sobre as etapas do 
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processo de desapropriação, bem como desconhece os canais de relacionamento 

com a comunidade do Metrô.  

 

Hipótese:  

 

A comunicação feita pelo Metrô aos inquilinos e proprietários que foram 

desapropriados por decreto de utilidade pública é falha.  

Os desapropriados não conhecem os meios de comunicação do Metrô com a 

comunidade. 

Os desapropriados não sabem como funciona o processo de desapropriação.  

Objetivo geral: Conhecer a opinião dos desapropriados sobre processo 

de desapropriação 

Objetivo especifico:  

 

Descobrir por quais canais de informação os desapropriados se atualizam 

sobre as obras do Metrô  

Averiguar se os desapropriados conhecem o processo de desapropriação.  

 

Justificativa: Saber se a comunicação do Metrô é eficaz ao passar 

informações sobre o processo de desapropriação aos inquilinos e proprietários dos 

imóveis desapropriados 

 

Público Alvo: Inquilinos e proprietários dos imóveis desapropriados e 

moradores das regiões de obra. 

 

Tipo de instrumento: questionário com a presença do entrevistador com 

questões fechadas, abertas e de escala de valores. 

 

Universo: 

1 - Foram desapropriados, ao todo, 403 imóveis em uma extensão de 

aproximadamente 12 quilômetros para a construção da linha-5 Lilás.  
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Tamanho da Amostra:  

1 – Para melhor aproveitar os resultados da pesquisas, a extensão da 

linha foi dividida em três extratos o primeiro que corresponde ao trecho do Futuro 

pátio de manobra Guido Caloi à Futura estação Borba Gato que ao todo possui 189 

imóveis desapropriados e a amostra de pesquisa será de 10% do universo, 

totalizando 18 entrevistados. O segundo extrato se estende da futura estação 

Brooklin-Campo Belo à estação Moema que possui 149 imóveis, a amostra será 

também de 10% que corresponde a 14 imóveis e, por fim, o trecho que corresponde 

a extensão do trecho que vai da futura estação Servidor à estação Chacará Klabin 

que possui 65 imóveis desapropriado que respectivamente irá possuir 10% do 

universo que corresponde 6 imóveis.  

 

Tipo: Amostra probabilística estratificada 

 

Data: A pesquisa foi realizada entre os dias 31 de agosto ao dia 4 de 

setembro de 2009. 
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Questionário 

 

1 - Você está satisfeito com a vinda do Metrô para a região? 

Sim, estou satisfeito. 

Não, não estou satisfeito. 

1.1Não está satisfeito por que: 

foi desapropriado e vai perder um bom ponto comercial 

Está insatisfeito com o processo de desapropriação  

Outro motivo 

Qual?________________________________________________________ 

2 – Você foi bem informado com antecedência que o local em que o senhor(a) 

era passível de desapropriação devido as obras do Metrô? 

Sim 

Não  

3 – Depois que ficou sabendo da desapropriação, por qual canal se informou 

sobre a processo: 

Vizinhos e amigos 

Mídia em geral 

Canais de relacionamento do Metrô 

Advogado de confiança  

4 – Você conhece algum canal de relacionamento do Metrô 

Sim 

Não 

5 – Você sabe como funciona o processo de desapropriação do Metrô? 

Sim 

Não 
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6 – Você sabe o porquê o Metrô não paga indenização aos inquilinos 

Sim 

não 

7- Na sua opinião a forma como você foi tratado pela equipe do Metrô para 

lidar com a desapropriação foi: 

Ótima 

Boa 

Regular 

Ruim 

Péssima 

8- Você acha que existiu algum tipo de injustiça na elaboração do projeto ou 

nas desapropriações? 

 

Extrato 1 

 

Você está satisfeito com a vinda do Metrô para a região? 

 

50% 50%

Sim

Não

 

 

Não está satisfeito por que: 
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78%

22%
Foi desapropriado e vai
perder um bom ponto
comercial

Está insatisfeito com o
processo de
desapropriação 

Outro motivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você foi bem informado com antecedência que o local em que o senhor(a) era passível de 

desapropriação devido as obras do Metrô? 
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56%

44%

Sim

Não

 

 

Depois que ficou sabendo da desapropriação, por qual canal se informou sobre o 

processo: 

 

 

 

 

 

 

 

Você conhece algum canal de relacionamento do Metrô 
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Qual? 

 

100%

Telefone do Metrô e website da empresa

 

 

 

 

 

 

 

Você sabe como funciona o processo de desapropriação do Metrô? 
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22%

77%

Sim

Não

 

 

 

 

Você sabe o porquê o Metrô não paga indenização aos inquilinos 

 

6%

93%

Sim

Não
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Na sua opinião a forma como você foi tratado pela equipe do metrô para lidar com a 

desapropriação foi: 

 

 

 

 

Você acha que existiu algum tipo de injustiça na elaboração do projeto ou nas 

desapropriações? 
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Análise 

 

  Extrato 1 

Na região do estrato 1 que vai da futura estação Adolfo Pinheiro à 

estação Alto da Boa Vista, as pesquisas indicaram que a população está dividida 

entre favorável e desfavorável no que diz respeito a vinda do Metrô para região. Dos 

pesquisados desfavoráveis à construção, a grande maioria é de inquilinos 

desapropriados. O principal descontamento é devido à perda de pontos comerciais 

exatamente em um momento de expansão na região, devido ao fato da chegada do 

Metrô que movimenta a economia local com um novo fluxo de pessoas vindos de 

varias partes da cidade. Uma outra parcela dos descontamentos vem da falta de 

indenização aos inquilinos, obrigando os mesmos a entrarem com ações na justiça 

em busca de indenizações que possam ressarcir o eventual prejuízo com a perca de 

um ponto estratégico que tende a se valorizar, reformas no imóvel alugado, bem 

como uma clientela já formada.  

Visto que boa parte dos pesquisados se encontram próximos ao trecho da 

Linha-5 Lilás já construído, boa parte dos entrevistados já sabia que a região seria 

beneficiada com a vinda do Metrô, pois seria a continuação do trecho já construído. 

Mas, de qualquer forma, foram pegos de surpresa com o inicio das desapropriações. 

A fonte de informação sobre as obras na sua grande maioria foi à própria vizinhança 

que também fora afetada com as desapropriações, bem como a mídia em geral que 

divulgava sempre os projetos de expansão. Poucos conheciam alguma fonte de 

informação do próprio Metrô, aqueles que conheciam indicavam a central de 

relacionamento com a comunidade que fica na região e o website da companhia. 

Os pesquisados não sabem como funciona o processo de desapropriação 

e suas etapas, bem como desconhecem o porquê da companhia não pagar 

indenização aos inquilinos, o que demonstra claramente uma falta de comunicação 

adequada que poderia minimizar boa parte das reclamações devido ao processo de 

desapropriação. O que acabou influenciando na avaliação do tratamento do Metrô 

com a comunidade entre regular e péssimo. 

 



 77 

 

 

Extrato 2 

Você está satisfeito com a vinda do Metrô para a região? 

50%50%

Sim

Não

 

 

Não está satisfeito por que: 

 

86%

12%

Foi desapropriado e vai

perder um bom ponto

comercial

Está insatisfeito com o

processo de

desapropriação 

Outro motivo
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Você foi bem informado com antecedência que o local em que o senhor(a) era 

passível de desapropriação devido as obras do Metrô? 

 

 

 

 

Depois que ficou sabendo da desapropriação, por qual canal se informou 

sobre o processo: 
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Você conhece algum canal de relacionamento do Metrô 

 

 

 

Qual? 

100%

Telefone do Metrô e website da empresa
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Você sabe como funciona o processo de desapropriação do Metrô? 

 

100%

Sim

Não

 

 

Você sabe o porquê o Metrô não paga indenização aos inquilinos 

100%

Sim

Não

 

 

 

 

 

Na sua opinião a forma como você foi tratado pela equipe do metrô para lidar 

com a desapropriação foi: 
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Você acha que existiu algum tipo de injustiça na elaboração do projeto ou nas 

desapropriações? 

 

 

 

Extrato 2 

Na região do extrato 2 que vai da futura estação Brooklin-Campo Belo à 

estação Servidor, as pesquisas indicaram que a população também está dividida 

quanto a vinda do Metrô para região. Dos pesquisados desfavoráveis a construção, 

a grande maioria é de inquilinos. No entanto, o principal descontamento é devido a 
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perda de clientela e reformas nos imóveis alugados, bem como a falta de 

indenizações para cobrir os futuros gastos de uma eventual realocação. 

Grande parte dos entrevistados foram pegos de surpresa com as 

desapropriações e desconheciam os projetos de construções de um Metrô em algum 

lugar próximo ao seu estabelecimento. A maior parte dos pesquisados recebeu 

informações sobre as desapropriações por advogados de confiança. No entanto, 

desconhecem como funciona o processo de desapropriação, assim como os motivos 

pelos quais o Metrô não paga indenização aos inquilinos, o que acaba sendo a 

principal reclamação dos pesquisados. A maioria dos entrevistados não conhecem 

nenhum tipo de canal de relacionamento do Metrô onde possa ser tirada dúvidas 

sobre a desapropriação e avaliam a forma como o Metrô entrou em contato com a 

comunidade desapropriada como regular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrato 3 

Você está satisfeito com a vinda do Metrô para a região? 
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67%

33%

Foi desapropriado e vai

perder um bom ponto

comercial

Está insatisfeito com o

processo de

desapropriação 

Outro motivo

 

 

Não está satisfeito por que: 

 

67%

33%

Foi desapropriado e vai

perder um bom ponto

comercial

Está insatisfeito com o

processo de

desapropriação 

Outro motivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 84 

 

Você foi bem informado com antecedência que o local em que o senhor(a) era 

passível de desapropriação devido as obras do Metrô? 

 

100%

Sim

Não

 

 

Depois que ficou sabendo da desapropriação, por qual canal se informou 

sobre o processo: 
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Você conhece algum canal de relacionamento do Metrô 

 

50%50%

Vizinhos e amigos

Mídia em geral

 

 

Você sabe como funciona o processo de desapropriação do Metrô? 

 

17%

83%

Sim

Não
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Você sabe o porquê o Metrô não paga indenização aos inquilinos 

 

17%

83%

Sim

Não

 

 

Na sua opinião a forma como você foi tratado pela equipe do metrô para lidar 

com a desapropriação foi: 
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Você acha que existiu algum tipo de injustiça na elaboração do projeto ou nas 

desapropriações? 
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Extrato 3 

Na região do estrato 3 que vai da futura estação Vila Clementino à 

estação Chácara Klabin, grande parte dos entrevistados eram proprietários e 

moradores dos imóveis desapropriados. A maioria deles não estava satisfeita com a 

vinda do Metrô para a região, pois perderiam um local muito bom de moradia onde 

construíram suas casas e já estavam acostumados com a vizinhança. Alguns 

sugeriram que a companhia deveria realizar reuniões com a comunidade, a fim de 

coletar opiniões sobre a construção e definir melhores espaços para a construção se 

referindo a terrenos baldios.  

Os pesquisados desconheciam os projetos de expansão até o seu local 

de moradia. Parte deles recebeu a noticia por vizinhos e parte procurou o próprio 

metrô por telefone indicado no comunicado de notificação de desapropriação. Os 

moradores desconheciam como funcionava o processo de desapropriação e o 

motivo pelo qual não são pagas indenizações aos desapropriados. A avaliação do 

tratamento do Metrô com a comunidade oscilou entre bom e regular.  
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Pesquisa com moradores no entorno das obras 

 

Problematização:  

 

Depois de iniciada as obras do Metrô, os moradores que estão na área de 

interferência, que corresponde a um raio de 300m, sofrem com problemas ligados a 

construção, tais como: barulho noturno, poeira, ruas sujas, interdição de ruas e 

abalos estruturais que muitas vezes causam rachaduras nas casas. Os moradores 

afetados pela obras, apesar de saberem do que se trata à obra, não são informados 

do custo-benefício de passarem por tais transtornos, bem como, muitas vezes, não 

entendem que as obras não são diretamente controladas pelo Metrô, mas por uma 

empreiteira terceirizada.  

 

  Hipótese: 

A comunidade no entorno da obra não conhece canais de relacionamento do 

Metrô 

A comunidade atribui os problemas causados na vizinhança ao Metrô 

 

Objetivo geral: Conhecer a comunidade no entorno das obras, bem 

como o seu nível de satisfação com o Metrô 

 

Objetivo especifico:  

 

Conhecer os efeitos negativos da obra causados no entorno das 

construções. 

Saber quanto tempo o morador leva para se deslocar do local onde 

mora até a região central da cidade. 

Saber se o morador do entorno das obras sabe onde pode recorrer 

quando acontece algum tipo de problema nos bairros. 

 

Público Alvo: Comunidade do entorno das obras do plano de expansão 

da futura estação da da Vila Prudente da Linha-2 Verde do Metrô.  
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Tipo de instrumento: Questionário com a presença do entrevistador com 

questões fechadas, abertas e de escala de tempo. 

 

Universo: móveis localizados a 300m da futura estação Vila Prudente.  

 

Amostra: 10% das residências na área de interferência das obras de 

estação.  

 

Tipo: Amostra não probabilística por conveniência. 

 

Data: 31 de agosto de 2009. 

 

Questionário 

1 Quais os canais de comunicação de relacionamento do Metrô você conhece? 

2 Você acha que eles são eficazes para solucionar os problemas relativos à 

obra? 

Sim 

não 

3 Você foi visitado por alguém do metrô nos últimos meses? 

4 Você está satisfeito com a construção do Metrô na porta da sua casa? 

Sim 

não 

5 Que tipo de problema você tem enfrentado com as obras do Metrô? 

6 Na sua opinião, os problemas causados na vizinhança são causados devido: 

a) As obras comandas pelo Metrô 

b) As obras comandadas pelas empreiteiras contratadas pelo Metrô 

c)As características do terreno onde você vive 

d)Incompetência dos engenheiros envolvidos na obras 

7 Quanto tempo você perde indo de ônibus para região central da cidade 

30 minutos  

1hora 

1h30 

2horas 
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Quais os canais de comunicação de relacionamento do Metrô você conhece? 

 

 

 

Você acha que eles são eficazes para solucionar os problemas relativos à 

obra? 
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91%

9%

Sim

Não

 

 

 

 

 

 

 

Você foi visitado por alguém do metrô nos últimos meses? 

 

81%

19%

Sim

Não

 

 

Você está satisfeito com a construção do Metrô na porta da sua casa? 
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55%

45%

Sim

Não

 

 

 

 

 

 

 

 

Que tipo de problema você tem enfrentado com as obras do Metrô? 

 

 

 

Na sua opinião, os problemas causados na vizinhança são causados devido: 
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Quanto tempo você perde indo de ônibus para região central da cidade 

   

45%

55%

30 minutos 

1 H

1h30

2 horas
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Análise 

 

A comunidade no entorno da futura estação Vila prudente na Zona Leste 

de São Paulo está satisfeita com a construção do Metrô. No entanto àqueles que 

não estão satisfeitos apontam os problemas causados pela obra, tais como barulho, 

poeira e trânsito como os principais na localidade. O índice de satisfação é alto 

devido à proximidade da conclusão da obra. 

Segundo a maioria dos entrevistados, os afetados pela obra que estão em 

uma área de interferência de 300m da obra não foram visitados por alguém do 

Metrô, nem conhecem meios de comunicação para reclamar sobre o andamento da 

obra. 

Quando perguntados sobre as responsabilidades sobre os problemas que 

geralmente acontecem durante as obras os moradores atribuíram ao Metrô e aos 

engenheiros. Uma pequena parcela afirmou ocorrer problemas devido ao estilo do 

terreno ou das próprias casas. 

Quando perguntados sobre o tempo que levavam para ir de transporte público 
coletivo até o centro da cidade. A média ficou entre 30 minutos e uma hora.             
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DIAGNÓSTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVO GERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRATÉGIA GERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 101 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CRONOGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTIMATIVA ORÇAMENTÁRIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 105 

14 REFERÊNCIAS 
 

 Bibliograficas 
 
ANDRADE, C. T. de S. 1989. Psicossociologia das Relações Públicas. Rio de 
Janeiro, Loyola – p. 41 
 
ANDRADE, C. T. de S. 1989. Psicossociologia das Relações Públicas. Rio de 
Janeiro, Loyola – p. 78 
 
CANFIELD, Betrand R. Relações Públicas – princípios, casos e problemas. São 
Paulo: Pioneira, 1970. p.197 
 
DI PIETRO, Maria, S. Z. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2002, p. 153 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling.  RELAÇÕES PÚBLICAS E EXCELÊNCIA EM 
COMUNICAÇÃO. São Paulo, USP, 2001. 

 
TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de Comunicação Organizacional e Política. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004, p. 122 

TUZZO, Simone Atoniaci. Universidade e Mídia / A Opinião Pública In-Formação. 
[online] - Disponível na internet via WWW URL: http://www.bocc.ubi.pt/pag/tuzzo-
simone-universidade-midia-opiniao-publica-in-formacao.pdf - Capturado em 
05/04/2009. 

 Eletrônica 

<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/BDarquivos/sobre_pesquisas/pesquisa_opini
ao.html>. Acesso em: 04/04/2009. 

 

 Obras consultadas 
 
ANDRADE, Cândido Teobaldo de Souza. Administração de Relações Públicas no 

Governo. 4. ed. São Paulo: Loyola, 1993.  

 
Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ. 2002. Projeto para conclusão 
de curso de Graduação (Graduação em Propaganda e Marketing) Escola Superior 
de Propaganda e Marketing, ESPM, São Paulo.  
 
FRANÇA, Fabio. Públicos – Como identificá-los em uma nova visão estratégica. 
Difusão. São Caetano do Sul 2004. 
 
LEÃO, L. Mario. O metropolitano em São Paulo. 

 

http://www.bocc.ubi.pt/pag/tuzzo-simone-universidade-midia-opiniao-publica-in-formacao.pdf%20-%20Capturado%20em%2005/04/2009
http://www.bocc.ubi.pt/pag/tuzzo-simone-universidade-midia-opiniao-publica-in-formacao.pdf%20-%20Capturado%20em%2005/04/2009
http://www.bocc.ubi.pt/pag/tuzzo-simone-universidade-midia-opiniao-publica-in-formacao.pdf%20-%20Capturado%20em%2005/04/2009


 106 

SIMÕES, Roberto Porto. Relações Públicas: Função Política. 3. ed. São Paulo: 

Summus, 1995.  

 

TORQUATO DO REGO, Francisco Gaudêncio. Marketing Político e Governamental. 

3. ed. São Paulo: Summus, 1990.  

 

 Bibliografia Eletrônica consultada 
 
CHAMUSCA, Marcello. Relações Públicas Governamentais  disponível em 
http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/comunidadeterceirosetor/0145.pdf   
Acesso 11 de abril 2009 

 
 
http://www.rp-bahia.com.br/trabalhos/paper/textos/rp_governamental.pdf Acesso 17 
de maio 
 

http://www.metro.sp.gov.br/empresa/historia/azul/historia.shtml Acesso 13 de abril  

 

http://www.metro.sp.gov.br/expansao/teexpansao.shtml Acesso 20 de abril 

 

http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=449&IdCanal=2&IdSubCanal=

7&IdNoticia=40313&IdTipoNoticia=1 Acesso 02 de maio 2009 

 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del3365.htm Acesso 26 de abril 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.portal-rp.com.br/bibliotecavirtual/comunidadeterceirosetor/0145.pdf
http://www.rp-bahia.com.br/trabalhos/paper/textos/rp_governamental.pdf
http://www.metro.sp.gov.br/expansao/teexpansao.shtml
http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=449&IdCanal=2&IdSubCanal=7&IdNoticia=40313&IdTipoNoticia=1
http://www.otempo.com.br/otempo/noticias/?IdEdicao=449&IdCanal=2&IdSubCanal=7&IdNoticia=40313&IdTipoNoticia=1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del3365.htm


 107 

 
ANEXO 
 

Achados e perdidos – O serviço existe desde 1975. No local, os objetos 

permanecem à disposição dos interessados durante 60 dias, além do mês em que o 

objeto foi encontrado. Os não procurados são encaminhados para o Fundo Social de 

Solidariedade do Estado de São Paulo e os documentos para os respectivos órgãos 

emissores. 

Bicicletários - Os bicicletários ficam abertos diariamente, das 6 horas às 

22 horas. É possível fazer a retirada de bicicletas sem nenhum custo por uma hora; 

para mais horas é cobrada uma taxa de R$ 2,00 a hora. O cilcista recebe capacete e 

cadeado, podendo devolvê-los em outros bicicletários do sistema nas estações do 

Metrô.  

Atendimento especial - O Metrô de São Paulo, preocupado com o 

atendimento adequado aos usuários, em especial, idosos e pessoas portadoras de 

deficiência ou com mobilidade reduzida, desenvolveu desde o início da operação 

comercial, em 1974, ações no sentido de promover acessibilidade ao sistema 

metroviário de transporte, reduzindo os obstáculos existentes nas estações, 

treinando e requalificando, continuamente, os funcionários para o melhor 

atendimento e orientando os usuários para utilização dos recursos existentes nas 

estações e também nos trens. 

Atendimento pessoal - sala de Atendimento Pessoal, localizada na 

Central de Serviços da Estação Sé. Possui uma equipe de funcionários 

especialmente treinada para atender aos usuários que desejam manifestar-se sobre 

os serviços do Metrô. 

Caixa de Sugestões - As caixas de sugestões estão instaladas em todas 

as estações da rede desde 1975. Nelas os usuários podem depositar mensagens, 

geralmente escritas em formulário próprio disponível nas estações. Toda 

correspondência é coletada diariamente e encaminhada à Gerência de Operações – 

GOP.  
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Central de informações - O Metrô oferece um serviço telefônico que 

fornece informações sobre todas as características operacionais do sistema (horário, 

tarifas, sistemas integrados etc.) e, também, sobre acesso a pontos de interesse 

localizados próximos às estações (hospitais, escolas, serviços públicos etc.). 

Estacionamento - O Metrô mantém contrato com empresas de 

estacionamento. A localização dos estacionamentos anexados às estações permite 

aos usuários uma maior facilidade de deslocamento na cidade. 

Ponte Orca – Ligação entre um ponto a outro sem custo nenhum para o 

usuário feito por transporte coletivo alternativo. 

Telefone do usuário - Esse canal de relacionamento, criado em 1986, 

estabelece comunicação direta entre o usuário e o Metrô através de linhas tefonicas 

conectadas diretamente à Central de Informações, prestando informações e 

esclarecimentos imediatos às questões encaminhadas. 

Seguranças: Força policial não armada em todas as estações e prédios 

do Metrô. 

 Principais Concorrentes do metrô 

Em pesquisa feita para averiguar a imagem dos transportes 

metropolitanos e o Metrô, foi identificado que, dos entrevistados, 73% declararam 

que o meio de transporte utilizado com maior freqüência é o ônibus. Destes, 58% 

usam exclusivamente ônibus, 23% utilizam ônibus conjugado com metrô, 11% 

utilizam ônibus conjugado com micro ônibus/ veículos de transporte coletivo 

alternativo, 4% com metrô e trem, 3% com carro e 1% com trem. Os ônibus 

utilizados com maior frequência são os municipais da Capital, 76%; seguidos dos 

municipais dos outros municípios, 21%; intermunicipais,13%; ônibus rodoviários, 1%; 

e fretados, 1% (a soma ultrapassa 100% porque as respostas podem ser múltiplas) 

 

Trens: O sistema usado pelo trem atende 25% da população da cidade de 

São Paulo e é similar ao do Metrô, diferenciando-se por alguns processos de 

operação, tais como: ao contrário do Metrô, alimentação de energia é feita por cima 

do vagão e na sua locomoção não existem trechos subterrâneos. Na cidade de São 
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Paulo a concorrência acontece na Zona Leste, região que possui grande parte das 

vias ferroviárias da CPTM. O preço da tarifa é R$ 2,55. (26/05/2009).  

 

Ônibus Municipal: Transporte coletivo sobre roda que atende a 95% da 

população. Concorre diretamente com o Metrô em trechos curtos devido às 

pequenas distâncias percorridas por suas linhas. Outra vantagem do sistema é a sua 

distribuição. É acessível em todas as partes da Cidade, sendo o meio mais utilizado 

pela população. A velocidade média de um ônibus é 17 km/h. O preço da tarifa é 

R$2,30 (26/05/2009). 

Ônibus Fretado: Transporte coletivo sobre rodas com capacidade média 

de 50 passageiros, atende usualmente trabalhadores de empresas privadas. 

Concorre com o Metrô por sua comodidade e pela redução de gastos por parte das 

empresas, no que diz respeito aos vales transportes. 

 

Veículos coletivo alternativo: Transporte coletivo sobre rodas que atende 

a 52% da população, por meio de vans com capacidade média de 16 pessoas, 

regularizado na década de 1990. É acessível através dos pontos de ônibus, não 

percorrendo necessariamente os mesmos trajetos. O preço da tarifa é R$2,30 

(26/05/2009). 

 

Táxi: Meio de transporte sobre roda, com veiculos dos mais variados 

modelos que na média são capazes de locomover quatro pessoas. É acessível 

através dos pontos fixos de táxi espalhados pela Cidade. No entanto, atende, 

também, por telefone e nas ruas em geral. Não possui linha fixa, o trajeto depende  

do destino do usuário. O alto custo impossibilita que as pessoas de baixa renda 

tenham acesso a esse meio de transporte. Preço: Bandeira 1. Custo por quilômetro 

rodado das 6 horas às 22 horas : R$2,10. (25/05/2009).  

 

Veículo Particular; Veículo sobre rodas com capacidade média de cinco 

passageiros por carro ou dois, por motocicleta. O custo é relativo, calculado com o  

preço do veículo, juntamente com o litro do combustível e o desgaste do 

equipamento. A principal desvantagem do veículo particular é o aumento da frota, 

dificultando a locomoção no trânsito. 
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Locomoção Natural: Toda locomoção que depende exclusivamente de 

esforço humano. Só é viável para percursos curtos ou em caso de necessidade 

extrema (greve de outros meios). Inclui o transporte por meio de bicicleta.                  

 

DECRETO-LEI Nº 3.365, DE 21 DE JUNHO DE 1941. 

Dispõe sobre desapropriações por utilidade pública.        

 O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 

180 da Constituição, decreta : 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1o  A desapropriação por utilidade pública regular-se-á por esta lei, 

em todo o território nacional. 

Art. 2o  Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão 

ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

Territórios. 

§ 1o  A desapropriação do espaço aéreo ou do subsolo só se tornará 

necessária, quando de sua utilização resultar prejuizo patrimonial do proprietário do 

solo. 

§ 2o  Os bens do domínio dos Estados, Municípios, Distrito Federal e 

Territórios poderão ser desapropriados pela União, e os dos Municípios pelos 

Estados, mas, em qualquer caso, ao ato deverá preceder autorização legislativa. 

§ 3º É vedada a desapropriação, pelos Estados, Distrito Federal, 

Territórios e Municípios de ações, cotas e direitos representativos do capital de 

instituições e emprêsas cujo funcionamento dependa de autorização do Govêrno 

Federal e se subordine à sua fiscalização, salvo mediante prévia autorização, por 

decreto do Presidente da República. (Incluído pelo Decreto-lei nº 856, de 1969) 

Art. 3o  Os concessionários de serviços públicos e os estabelecimentos de 

carater público ou que exerçam funções delegadas de poder público poderão 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%203.365-1941?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del0856.htm#art1
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promover desapropriações mediante autorização expressa, constante de lei ou 

contrato. 

Art. 4o  A desapropriação poderá abranger a área contígua necessária ao 

desenvolvimento da obra a que se destina, e as zonas que se valorizarem 

extraordinariamente, em consequência da realização do serviço. Em qualquer caso, 

a declaração de utilidade pública deverá compreendê-las, mencionando-se quais as 

indispensaveis à continuação da obra e as que se destinam à revenda. 

        Art. 5o  Consideram-se casos de utilidade pública: 

        a) a segurança nacional; 

        b) a defesa do Estado; 

        c) o socorro público em caso de calamidade; 

        d) a salubridade pública; 

        e) a criação e melhoramento de centros de população, seu 

abastecimento regular de meios de subsistência; 

        f) o aproveitamento industrial das minas e das jazidas minerais, das 

águas e da energia hidráulica; 

        g) a assistência pública, as obras de higiene e decoração, casas de 

saude, clínicas, estações de clima e fontes medicinais; 

        h) a exploração ou a conservação dos serviços públicos; 

        i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros 

públicos; a execução de planos de urbanização; o loteamento de terrenos edificados 

ou não para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; 

        i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros 

públicos; a execução de planos de urbanização; o loteamento de terreno, edificados 

ou não, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a construção ou 

ampliação de distritos industriais. (Redação dada pela Lei nº 6.602, de 1978) 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L6602.htm#art1
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        i) a abertura, conservação e melhoramento de vias ou logradouros 

públicos; a execução de planos de urbanização; o parcelamento do solo, com ou 

sem edificação, para sua melhor utilização econômica, higiênica ou estética; a 

construção ou ampliação de distritos industriais; (Redação dada pela Lei nº 9.785, 

de 1999) 

        j) o funcionamento dos meios de transporte coletivo; 

        k) a preservação e conservação dos monumentos históricos e 

artísticos, isolados ou integrados em conjuntos urbanos ou rurais, bem como as 

medidas necessárias a manter-lhes e realçar-lhes os aspectos mais valiosos ou 

característicos e, ainda, a proteção de paisagens e locais particularmente dotados 

pela natureza;  

        l) a preservação e a conservação adequada de arquivos, 

documentos e outros bens moveis de valor histórico ou artístico;  

        m) a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e 

cemitérios; 

        n) a criação de estádios, aeródromos ou campos de pouso para 

aeronaves; 

        o) a reedição ou divulgação de obra ou invento de natureza 

científica, artística ou literária; 

        p) os demais casos previstos por leis especiais. 

§ 1º - A construção ou ampliação de distritos industriais, de que trata a 

alínea i do caput deste artigo, inclui o loteamento das áreas necessárias à instalação 

de indústrias e atividades correlatas, bem como a revenda ou locação dos 

respectivos lotes a empresas previamente qualificadas. (Incluído pela Lei nº 6.602, 

de 1978) 

 § 2º - A efetivação da desapropriação para fins de criação ou ampliação 

de distritos industriais depende de aprovação, prévia e expressa, pelo Poder Público 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L9785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L9785.htm#art1
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competente, do respectivo projeto de implantação". (Incluído pela Lei nº 6.602, de 

1978) 

  § 3o Ao imóvel desapropriado para implantação de parcelamento 

popular, destinado às classes de menor renda, não se dará outra utilização nem 

haverá retrocessão. (Incluído pela Lei nº 9.785, de 1999) 

Art. 6o  A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do 

Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito. 

Art. 7o  Declarada a utilidade pública, ficam as autoridades administrativas 

autorizadas a penetrar nos prédios compreendidos na declaração, podendo recorrer, 

em caso de oposição, ao auxílio de força policial. 

Àquele que for molestado por excesso ou abuso de poder, cabe 

indenização por perdas e danos, sem prejuizo da ação penal. 

Art. 8o  O Poder Legislativo poderá tomar a iniciativa da desapropriação, 

cumprindo, neste caso, ao Executivo, praticar os atos necessários à sua efetivação. 

Art. 9o  Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de desapropriação, 

decidir se se verificam ou não os casos de utilidade pública. 

 Art. 10.  A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou 

intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do 

respectivo decreto e findos os quais este caducará.  (Vide Decreto-lei nº 9.282, de 

1946)   

Neste caso, somente decorrido um ano, poderá ser o mesmo bem objeto 

de nova declaração.  

Parágrafo único. Extingue-se em cinco anos o direito de propor ação que 

vise a indenização por restrições decorrentes de atos do Poder Público. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

DO PROCESSO JUDICIAL 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L6602.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L6602.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L9785.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del9282.htm
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Art. 11.  A ação, quando a União for autora, será proposta no Distrito 

Federal ou no foro da Capital do Estado onde for domiciliado o réu, perante o juizo 

privativo, se houver; sendo outro o autor, no foro da situação dos bens. 

Art. 12.  Somente os juizes que tiverem garantia de vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos poderão conhecer dos processos 

de desapropriação. 

Art. 13. A petição inicial, alem dos requisitos previstos no Código de 

Processo Civil, conterá a oferta do preço e será instruida com um exemplar do 

contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou 

cópia autenticada dos mesmos, e a planta ou descrição dos bens e suas 

confrontações. 

Parágrafo único.  Sendo o valor da causa igual ou inferior a dois contos 

de réis (2:000$0), dispensam-se os autos suplementares. 

Art. 14.  Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre 

escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.  

Parágrafo único.  O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do 

perito. 

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de 

conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo 

provisoriamente na posse dos bens;  

Parágrafo único. Mediante o depósito de quantia igual ao máximo da 

indenização prevista no parágrafo único do art. 27, a imissão de posse poderá dar-

se independente da citação do réu". (Incluído pelo Decreto-lei nº 4.152, de 1942) 

                 Parágrafo único. Mediante depósito de quantia igual ao máximo da 

indenização prevista no parágrafo único do art. 27, se a propriedade estiver sujeita 

ao impôsto predial, ou de quantia correspondente ao valor lançado para a cobrança 

ao impôsto territorial, urbano ou rural, proporcional à área exproprianda, a imissão 

de posse poderá dar-se independente da citação do réu. (Redação dada pelo 

Decreto-lei nº 9.811, de 1946)    (Revogado pela Lei nº 2.786, de 1956) 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L5869.htm#art685
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del4152.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del9811.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Decreto-Lei/Del9811.htm#art1
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§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, 

mediante o depósito: (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956) 

        a) do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor 

locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial; (Incluída pela Lei nº 2.786, 

de 1956) 

        b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, 

estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido; 

(Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956) 

        c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto 

territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal 

imediatamente anterior; (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956) 

        d) não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz 

fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época 

em que houver sido fixado originàlmente o valor cadastral e a valorização ou 

desvalorização posterior do imóvel. (Incluída pela Lei nº 2.786, de 1956) 

        § 2º A alegação de urgência, que não poderá ser renovada, obrigará 

o expropriante a requerer a imissão provisória dentro do prazo improrrogável de 120 

(cento e vinte) dias. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956) 

        § 3º Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será 

concedida a imissão provisória. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956) 

       § 4o  A imissão provisória na posse será registrada no registro de 

imóveis competente. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

        Art. 15-A No caso de imissão prévia na posse, na desapropriação por 

necessidade ou utilidade pública e interesse social, inclusive para fins de reforma 

agrária, havendo divergência entre o preço ofertado em juízo e o valor do bem, 

fixado na sentença, expressos em termos reais, incidirão juros compensatórios de 

até seis por cento ao ano sobre o valor da diferença eventualmente apurada, a 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/LEIS/L2786.htm#art2
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contar da imissão na posse, vedado o cálculo de juros compostos. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 1o  Os juros compensatórios destinam-se, apenas, a compensar a perda 

de renda comprovadamente sofrida pelo proprietário. (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) 

§ 2o  Não serão devidos juros compensatórios quando o imóvel possuir 

graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) 

§ 3o  O disposto no caput deste artigo aplica-se também às ações 

ordinárias de indenização por apossamento administrativo ou desapropriação 

indireta, bem assim às ações que visem a indenização por restrições decorrentes de 

atos do Poder Público, em especial aqueles destinados à proteção ambiental, 

incidindo os juros sobre o valor fixado na sentença. (Incluído pela Medida Provisória 

nº 2.183-56, de 2001) 

§ 4o  Nas ações referidas no § 3o, não será o Poder Público onerado por 

juros compensatórios relativos a período anterior à aquisição da propriedade ou 

posse titulada pelo autor da ação." (NR) (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-

56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) 

Art. 15-B Nas ações a que se refere o art. 15-A, os juros moratórios 

destinam-se a recompor a perda decorrente do atraso no efetivo pagamento da 

indenização fixada na decisão final de mérito, e somente serão devidos à razão de 

até seis por cento ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em 

que o pagamento deveria ser feito, nos termos do art. 100 da Constituição. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

Art. 16.  A citação far-se-á por mandado na pessoa do proprietário dos 

bens; a do marido dispensa a dá mulher; a de um sócio, ou administrador, a dos 

demais, quando o bem pertencer a sociedade; a do administrador da coisa no caso 

de condomínio, exceto o de edificio de apartamento constituindo cada um 

propriedade autonôma, a dos demais condôminos e a do inventariante, e, se não 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2332&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi/default.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=1&f=G&n=&l=20
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2332&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi/default.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=1&f=G&n=&l=20
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://gemini.stf.gov.br/cgi-bin/nph-brs?d=ADIN&s1=2332&u=http://www.stf.gov.br/Processos/adi/default.asp&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURON&Sect6=ADINN&p=1&r=1&f=G&n=&l=20
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1
http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/MPV/2183-56.htm#art1


 117 

houver, a do cônjuge, herdeiro, ou legatário, detentor da herança, a dos demais 

interessados, quando o bem pertencer a espólio. 

Parágrafo único. Quando não encontrar o citando, mas ciente de que se 

encontra no território da jurisdição do juiz, o oficial portador do mandado marcará 

desde logo hora certa para a citação, ao fim de 48 horas, independentemente de 

nova diligência ou despacho. 

Art. 17. Quando a ação não for proposta no foro do domicilio ou da 

residência do réu, a citação far-se-á por precatória, se ó mesmo estiver em lugar 

certo, fora do território da jurisdição do juiz.  

Art. 18. A citação far-se-á por edital se o citando não for conhecido, ou 

estiver em lugar ignorado, incerto ou inacessível, ou, ainda, no estrangeiro, o que 

dois oficiais do juizo certificarão. 

Art. 19. Feita a citação, a causa seguirá com o rito ordinário. 

Art. 20. A contestação só poderá versar sobre vício do processo judicial 

ou impugnação do preço; qualquer outra questão deverá ser decidida por ação 

direta. 

Art. 21. A instância não se interrompe. No caso de falecimento do réu, ou 

perda de sua capacidade civil, o juiz, logo que disso tenha conhecimento, nomeará 

curador à lide, ate que se lhe habilite o interessado. 

Parágrafo único. Os atos praticados da data do falecimento ou perda da 

capacidade à investidura do curador à lide poderão ser ratificados ou impugnados 

por ele, ou pelo representante do espólio, ou do incapaz. 

Art. 22.  Havendo concordância sobre o preço, o juiz o homologará por 

sentença no despacho saneador. 

Art. 23.  Findo o prazo para a contestação e não havendo concordância 

expressa quanto ao preço, o perito apresentará o laudo em cartório até cinco dias, 

pelo menos, antes da audiência de instrução e julgamento. 
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§ 1o  O perito poderá requisitar das autoridades públicas os 

esclarecimentos ou documentos que se tornarem necessários à elaboração do 

laudo, e deverá indicar nele, entre outras circunstâncias atendiveis para a fixação da 

indenização, as enumeradas no art. 27. 

Ser-lhe-ão abonadas, como custas, as despesas com certidões e, a 

arbítrio do juiz, as de outros documentos que juntar ao laudo. 

§ 2o  Antes de proferido o despacho saneador, poderá o perito solicitar 

prazo especial para apresentação do laudo. 

Art. 24.  Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na 

conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá 

sentença fixando o preço da indenização. 

Parágrafo único.  Se não se julgar habilitado a decidir, o juiz designará 

desde logo outra audiência que se realizará dentro de 10 dias afim de publicar a 

sentença. 

Art. 25.  O principal e os acessórios serão computados em parcelas 

autônomas. 

Parágrafo único.  O juiz poderá arbitrar quantia módica para desmonte e 

transporte de maquinismos instalados e em funcionamento. 

Art. 26.  No valor da indenização, que será contemporâneo da declaração 

de utilidade pública, não se incluirão direitos de terceiros contra o expropriado. 

        Parágrafo único.  Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a 

desapropriação; as uteis, quando feitas com autorização do expropriante. 

Art. 26. No valor da indenização, que será contemporâneo da avaliação, 

não se incluirão os direitos de terceiros contra o expropriado. (Redação dada pela 

Lei nº 2.786, de 1956) 

Parágrafo único. Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após 

a desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante. 

(Redação dada pela Lei nº 2.786, de 1956) 
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§1º Serão atendidas as benfeitorias necessárias feitas após a 

desapropriação; as úteis, quando feitas com autorização do expropriante. 

(Renumerado do Parágrafo Único pela Lei nº 4.686, de 1965) 

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou o 

Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado. 

(Incluído pela Lei nº 4.686, de 1965) 

§ 2º Decorrido prazo superior a um ano a partir da avaliação, o Juiz ou 

Tribunal, antes da decisão final, determinará a correção monetária do valor apurado, 

conforme índice que será fixado, trimestralmente, pela Secretaria de Planejamento 

da Presidência da República. (Redação dada pela Lei nº 6.306, de 1978) 

Art. 27.  O juiz indicará na sentença os fatos que motivaram o seu 

convencimento e deverá atender, especialmente, à estimação dos bens para efeitos 

fiscais; ao preço de aquisição e interesse que deles aufere o proprietário; à sua 

situação, estado de conservação e segurança; ao valor venal dos da mesma 

espécie, nos últimos cinco anos, e à valorização ou depreciação de área 

remanescente, pertencente ao réu.  

Parágrafo único.  Se a propriedade estiver sujeita ao imposto predial, o 

"quantum" da indenização não será inferior a 10, nem superior a 20 vezes o valor 

locativo, deduzida previamente a importância do imposto, e tendo por base esse 

mesmo imposto, lançado no ano anterior ao decreto de desapropriação. (Revogado 

pela Lei nº 2.786, de 1956) 

§ 1º A sentença que fixar o valor da indenização quando êste fôr superior 

ao preço oferecido, condenará o desapropriante a pagar honorários de advogado, 

sôbre o valor da diferença. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956)   

§ 1o  A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior 

ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, 

que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o 

disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil, não podendo os honorários 

ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais). (Redação dada 

Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) (Vide ADIN nº 2.332-2) 
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§ 2º A transmissão da propriedade, decorrente de desapropriação 

amigável ou judicial, não ficará sujeita ao impôsto de lucro imobiliário. (Incluído pela 

Lei nº 2.786, de 1956) 

§ 3º O disposto no § 1o deste artigo se aplica:  (Incluído pela Medida 

Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

        I - ao procedimento contraditório especial, de rito sumário, para o 

processo de desapropriação de imóvel rural, por interesse social, para fins de 

reforma agrária; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

        II - às ações de indenização por apossamento administrativo ou 

desapropriação indireta. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

§ 4º O valor a que se refere o § 1o será atualizado, a partir de maio de 

2000, no dia 1o de janeiro de cada ano, com base na variação acumulada do Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período. (Incluído pela 

Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001) 

Art. 28.  Da sentença que fixar o preço da indenização caberá apelação 

com efeito simplesmente devolutivo, quando interposta pelo expropriado, e com 

ambos os efeitos, quando o for pelo expropriante. 

§ 1o  O juiz recorrerá ex-officio quando condenar a Fazenda Pública em 

quantia superior ao dobro da oferecida. 

§ 1 º A sentença que condenar a Fazenda Pública em quantia superior ao 

dobro da oferecida fica sujeita ao duplo grau de jurisdição. (Redação dada pela Lei 

nº 6.071, de 1974) 

§ 2o  Nas causas de valor igual ou inferior a dois contos de réis (2:000$0), 

observar-se-á o disposto no art. 839 do Código de Processo Civil. 

Art. 29.  Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor 

do expropriante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título 

habil para a transcrição no registro de imoveis. 
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Art. 30.  As custas serão pagas pelo autor se o réu aceitar o preço 

oferecido; em caso contrário, pelo vencido, ou em proporção, na forma da lei. 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 31. Ficam subrogados no preço quaisquer onus ou direitos que 

recaiam sobre o bem expropriado. 

Art. 32.  O pagamento do preço será feito em moeda corrente. Mas, 

havendo autorização prévia do Poder Legislativo em cada caso, poderá efetuar-se 

em títulos da dívida pública federal, admitidos em bolsa, de acordo com a cotação do 

dia anterior ao do depósito. 

Art. 32. O pagamento do preço será prévio e em dinheiro. (Redação dada 

pela Lei nº 2.786, de 1956) 

§ 1o  As dívidas fiscais serão deduzidas dos valores depositados, quando 

inscritas e ajuizadas. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 2o  Incluem-se na disposição prevista no § 1o as multas decorrentes de 

inadimplemento e de obrigações fiscais. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

§ 3o  A discussão acerca dos valores inscritos ou executados será 

realizada em ação própria.(Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009) 

Art. 33.  O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da 

causa, é considerado pagamento prévio da indenização. 

Parágrafo único. O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este 

não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz. 

§ 1º O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver 

agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz. (Renumerado do 

Parágrafo Único pela Lei nº 2.786, de 1956) 

§ 2º O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado 

ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito 
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feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no 

art. 34. (Incluído pela Lei nº 2.786, de 1956) 

Art. 34.  O levantamento do preço será deferido mediante prova de 

propriedade, de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado, e 

publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. 

Parágrafo único.  Se o juiz verificar que há dúvida fundada sobre o 

domínio, o preço ficará em depósito, ressalvada aos interessados a ação própria 

para disputá-lo. 

Art. 35.  Os bens expropriados, uma vez incorporados à Fazenda Pública, 

não podem ser objeto de reivindicação, ainda que fundada em nulidade do processo 

de desapropriação. Qualquer ação, julgada procedente, resolver-se-á em perdas e 

danos. 

Art. 36.  É permitida a ocupação temporária, que será indenizada, afinal, 

por ação própria, de terrenos não edificados, vizinhos às obras e necessários à sua 

realização. 

O expropriante prestará caução, quando exigida. 

Art. 37.  Aquele cujo bem for prejudicado extraordinariamente em sua 

destinação econômica pela desapropriação de áreas contíguas terá direito a 

reclamar perdas e danos do expropriante. 

Art. 38.  O réu responderá perante terceiros, e por ação própria, pela 

omissão ou sonegação de quaisquer informações que possam interessar à marcha 

do processo ou ao recebimento da indenização. 

Art. 39.  A ação de desapropriação pode ser proposta durante as férias 

forenses, e não se interrompe pela superveniência destas. 

Art. 40.  O expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização 

na forma desta lei. 
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Art. 41.  As disposições desta lei aplicam-se aos processos de 

desapropriação em curso, não se permitindo depois de sua vigência outros termos e 

atos além dos por ela admitidos, nem o seu processamento por forma diversa da 

que por ela é regulada. 

Art. 42.  No que esta lei for omissa aplica-se o Código de Processo Civil. 

Art. 43.  Esta lei entrará em vigor 10 dias depois de publicada, no Distrito 

Federal, e 30 dias no Estados e Território do Acre, revogadas as disposições em 

contrário. 

Rio de Janeiro, em 21 junho de 1941, 120o da Independência e 53o da 

República. 

GETULIO VARGAS 

Francisco Campos.  

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 18.7.1941 

 
 
 

 


