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COMUNICADO GAB-MF 
ESTUDO SOBRE A ZONA AZUL - “A CIDADE ESTACIONADA” 

  
 
 

 
Em 22 de outubro próximo, foi publicada na Revista Autoesporte uma matéria com o seguinte 
título: “Zona Azul: concessão para a Estapar rende R$ 1,3 bi para São Paulo, mas outro R$ 1 
bilhão será perdido”1. A matéria toma como base os estudos realizados pelo economista João 
Melhado, que já trabalhou na Administração Indireta como analista sênior da São Paulo 
Parcerias, ajudando a estruturar projetos relevantes como as concessões do Mercado 
Municipal de Santo Amaro e do Serviço Funerário, intitulado A Cidade Estacionada2. O estudo 
contou  com apoio da universidade norte-americana Columbia School of International and 
Public Affairs, e encontra-se disponível na internet com acesso livre 
(https://www.acidadeestacionada.com/). 
 
Analisando mais detidamente o referido estudo, pude observar que vários dos pontos 
abordados em minhas exposições anteriores a respeito deste tema foram objeto de análise 
pelo autor, conforme tratarei a seguir. 
 
Todavia, antes de qualquer outra consideração, cumpre esclarecer que estes destaques a 
respeito da Concessão dos Serviços de Estacionamento Rotativo na Cidade de São Paulo - 
Zona Azul se dão com pleno respeito ao que foi decidido pelo Pleno, que autorizou, por 
maioria, a continuidade do certame, tendo sido assinado o Contrato de Concessão em maio 
deste ano. Destarte, entendo pertinente trazer algumas reflexões com vistas a promover o 
aperfeiçoamento do contrato e da implementação das políticas públicas relacionadas. 
 
 
 

1. Gestão inteligente do meio-fio e as políticas urbanas de mobilidade 
 
O estudo define, nas palavras do autor, que "gestão do meio-fio é um aspecto fundamental 
da política urbana e da mobilidade da cidade", formando "um dos ativos mais importantes 
de qualquer cidade" acrescentando, ainda, que: "Uma gestão moderna do estacionamento 
público deve considerar os múltiplos usos possíveis do espaço e todos os stakeholders 
envolvidos no cotidiano do meio-fio."  Cita, como exemplo, o uso do meio-fio para estações 

 
1 Disponível em: <https://autoesporte.globo.com/mobilidade/noticia/2020/10/zona-azul-concessao-para-a-
estapar-rende-r-13-bi-para-sao-paulo-mas-outro-r-1-bilhao-sera-perdido.ghtml>. 
2 O estudo também deu ensejo a uma matéria da Veja São Paulo “Conceder Zona Azul foi erro, mas 
política pública não pode ficar de lado”, em junho este ano, 
<https://vejasp.abril.com.br/cidades/conceder-a-zona-azul-foi-um-erro-explica-economista/>, tendo, 
posteriormente, a Prefeitura, feito uso do seu direito de resposta em 19/06/2020 
<https://vejasp.abril.com.br/cidades/replica-prefeitura-define-concessao-de-zona-azul-como-vantajosa/ >. 
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de bicicletas e outros meios de micromobilidade compartilhados e espaços para food trucks 
e parklets que, claramente, não foram considerados durante o procedimento de concessão. 
Destaca ainda que na Cidade de São Paulo, ao contrário do que se deveria esperar, tem 
havido a priorização do estímulo ao uso de automóveis particulares em detrimento do 
transporte coletivo. Essa conclusão pode ser inferida a partir dos seguintes dados: “Desde 
1997, o estacionamento público teve apenas três aumentos de preço (em 2001, 2009 e 2014). 
No mesmo período, a tarifa do transporte coletivo foi revisada 15 vezes. São 23 anos com 
apenas três aumentos para os motoristas, cinco vezes menos que o enfrentado pela 
grande maioria dos paulistanos, que usam transporte público.”  
 
Outra informação importante diz respeito ao desconhecimento do número preciso de vagas de 
rua existentes na Cidade:  "A Prefeitura de São Paulo, por exemplo, não sabe exatamente 
quantas vagas gratuitas de estacionamento oferece (além das pagas, em Zona Azul), muito 
menos tem um inventário preciso do seu meio-fio." 
 
Assim, diante dessas informações de aparente descontrole, entendo que para uma gestão mais 
efetiva do estacionamento rotativo, de maneira inteligente e rentável, é necessário a CET 
sistematizar um mapeamento preciso das vagas disponíveis na Cidade, não só as de Zona 
Azul, mas de  todo o espaço de meio-fio e seus atuais usos. 
 
A esse respeito, gostaria, inclusive, de sugerir ao Relator da matéria, ante ao início dos 
procedimentos de acompanhamento de fiscalização da execução contratual, que solicitasse à  
CET a elaboração de um relatório contendo esclarecimentos relativos ao número e localização 
das vagas e eventual remanejamento ocorrido desde a Concessão, e que esse relatório seja 
atualizado mensalmente e encaminhado para a SFC, de modo que o Tribunal possa trabalhar 
com dados completos, atualizados, que permitam a estruturação e construção de um histórico 
nesta Corte. 
 

2. Tarifa dinâmica 
 
Nessa temática, o estudo recupera a diretriz para instituição de uma tarifa variável existente no 
Plano de Mobilidade de São Paulo e aduz a finalidade regulatória do valor cobrado pelo 
estacionamento rotativo: "Uma política tarifária que desincentive o uso do carro, como 
sugerem as gestões mais modernas no mundo, deveria avaliar os melhores usos para o 
espaço público e, depois, precificá-lo corretamente. Isso significa não só reajustar o valor 
em termos reais, como também adequar os preços à oferta e demanda de cada região."  
 
Essa política de variação dos preços de acordo com a demanda e oferta por vagas, bem 
como a localização, como já é possível observar nos preços praticados pelos 
estacionamentos privados, é o que se tem chamado, costumeiramente, de tarifa dinâmica. 
 

3. Arrecadação, fiscalização e novas tecnologias 
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Nesse ponto, o estudo traz o histórico da recente evolução tecnológica ocorrida na 
prestação dos serviços e os valiosos resultados dessa iniciativa: "Em 2016, depois de anos 
cogitando instalar parquímetros, a Prefeitura finalmente abandonou o ultrapassado talão de 
cartões. A mudança deu lugar ao Cartão Azul Digital (CAD), um crédito que pode ser 
comprado e ativado através de aplicativos credenciados ou em pontos de venda 
cadastrados (como bancas de jornal). Foi uma grande inovação. A adoção do CAD facilitou 
o pagamento, diminuiu as possibilidades de fraude e simplificou a fiscalização, aumentando 
significativamente a arrecadação municipal. Depois de um período de transição, a 
receita com a Zona Azul saltou de cerca de R$ 60 milhões para quase R$ 100 milhões 
anuais, um aumento de aproximadamente 70%." (g.n.) 
 
Sem dúvida, a implantação do “Zona Azul Digital” foi um grande passo para a Cidade de 
São Paulo, melhorando a qualidade do serviço prestado, a acessibilidade,  aumentando a 
arrecadação, diminuindo o número de fraudes, facilitando o controle e a fiscalização por 
parte da CET, ampliando a concorrência na prestação do serviço de vendas por aplicativo 
e, especialmente, fazendo com que mais motoristas passassem a respeitar o sistema de 
estacionamento rotativo. 
 
Com isso fica claro que o uso de novas tecnologias tem muito a somar e não pode parar 
por aí. Como já tive a oportunidade de dizer, o edital da concessão surpreendeu - 
negativamente, há que se dizer - pela não obrigatoriedade, para o concessionário, do uso 
de OCR ou outras tecnologias de ponta para aperfeiçoar a fiscalização, como já foi feito por 
outros municípios. Hoje, o uso de tablets pode ajudar, mas ainda é muito limitado, 
dependendo do deslocamento e verificação manual das placas pelos agentes da CET, que, 
pelo número de agentes e tamanho territorial da Cidade, mostram-se insuficientes para 
atender todas as demandas de trânsito da cidade. 
 

4. A proteção e o uso dos dados dos usuários 
 
É necessário reconhecer que a implantação de novas tecnologias, tais como a fiscalização 
automatizada e a ativação de cartões de estacionamento por aplicativo, implica no 
armazenamento e uso dos dados do usuário. O Poder Público como possuidor de diversos 
bancos de dados com informações relevantes dos usuários de serviços públicos, em 
respeito ao direito constitucional à privacidade e à nova Lei Geral de Proteção de Dados, 
precisa ter ainda mais cuidado sobre como será a gestão dessas informações. De acordo 
com o autor do estudo: 
 
"Ainda que seja urgente utilizar tecnologia no processo de cobrança e na fiscalização (que 
logo será feita por meios ainda mais tecnológicos, como drones), é preciso ter cautela. Ao 
oferecer uma plataforma digital de cobrança para a Zona Azul, o setor público (ou seus 
parceiros) deve seguir as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O 
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cidadão merece saber quais dados (seus e dos veículos) são obtidos quando um aplicativo 
de pagamento do CAD for utilizado." 
 
É notável como esse tema foi tratado de modo superficial e genérico nos documentos da 
Concessão. Entretanto, é plenamente possível seu aperfeiçoamento, especialmente tendo 
em conta que a etapa de execução contratual ainda está em situação inicial.  
 
Além disso, há ainda uma outra indiscutível preocupação que compartilho com o autor do 
estudo: o potencial econômico desses dados. 
 
"Não está claro se a Estapar, que tem como sócio majoritário o banco BTG Pactual, 
poderia, por exemplo, compartilhar os dados com a instituição financeira, que poderia 
lucrar com isso. Além disso, qual o tratamento esperado sobre as imagens coletadas pelos 
veículos de fiscalização?" 
 
Observa-se, assim, que a regulamentação contratual a respeito dos dados é genérica e 
insuficiente para garantir a transparência do uso dessas informações ao longo dos 
próximos 15 anos, de modo que, por ser uma concessão inovadora, não foram previstas as 
possibilidades de uso desses dados pela Administração e pelo Concessionário. No entanto, 
nada impede que essa questão - tão em voga nos tempos atuais - seja discutida e 
implementada, de forma objetiva, no contrato de concessão, e que cada proposta de uso 
desses dados pelo Concessionário seja acompanhada concomitantemente por esta Corte. 
 

5. A figura do Concessionário e as políticas públicas de mobilidade 
 
A esse respeito, afirma o autor que "entre os pontos negativos da concessão estão a 
entrada de um novo ator (com grande poder) na discussão sobre as políticas de 
mobilidade, reduzindo a autonomia do poder público;"  
 
E, ainda: "Não se trata só de dinheiro: com a concessão, o município perderá autonomia na 
gestão do estacionamento público. O contrato prevê (corretamente) que cada vaga 
suprimida pela Prefeitura deve ser ressarcida à concessionária. O valor varia conforme o 
local e o momento da alteração e pode inviabilizar qualquer política mais eficiente de 
mobilidade que envolva áreas de Zona Azul. Por exemplo, caso a gestão municipal 
decidisse retirar apenas 100 vagas do bairro da Liberdade nos primeiros meses de 
contrato, pagaria mais de R$ 8 milhões. Antes da assinatura, não havia qualquer custo 
financeiro para fazê-lo, naturalmente. (g.n.)" 
 
Não se está a negar o direito ao equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E reconhece-
se também o sistema de "bandas", para simplificar o procedimento de implantação e 
supressão de vagas (cujo limite é 493 mil reais para cima e para baixo, no período de um 
mês). Todavia, em tempos de grandes modificações tecnológicas, que impactam 
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diretamente na política de mobilidade urbana e, portanto, no modo de vida dos cidadãos - 
como o inegável e inesperado atual cenário de pandemia -, é inequívoco o desnecessário 
engessamento na gestão de políticas públicas urbanas nesse setor causado pela 
concessão. 
 
Conclusão 
 
Como sabido, o serviço de Estacionamento Rotativo é muito mais do que o pagamento 
para estacionar o seu veículo na via pública. É um serviço que interfere na rotina de 
milhares de cidadãos paulistanos, sendo um importante mecanismo de aplicação das 
políticas públicas de mobilidade e transporte e, por isso, merece grande atenção desta 
Corte, como foi observado no processo de acompanhamento do edital de concessão. 
 
Assim, entendo que o papel do controle externo continua e se intensifica com o início das 
atividades da Concessionária, tornando-se válida a seguinte reflexão: a assinatura do 
contrato de concessão não pode - na verdade, não deve - constituir a sedimentação 
definitiva de suas cláusulas, impedindo seu aperfeiçoamento3. Cabe, agora, a este Tribunal 
de Contas o pleno exercício do controle concomitante, não só no sentido de verificação de 
falhas e irregularidades, mas também no aprimoramento dos instrumentos contratuais e na 
avaliação das respectivas políticas públicas4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 O próprio conceito de "serviço adequado", previsto na Lei de Concessões, corrobora essa ideia, visto 
que abrange, dentre outros elementos, a eficiência e atualidade na prestação dos serviços públicos. 
Além disso, conforme toda a doutrina administrativista, a mutabilidade é uma das características dos 
contratos administrativos. 
4 Nos termos previstos pela NBASP 9020 – Avaliação de Políticas Públicas. 
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