


COMPORTAMENTO

A vida
entre duas
CIDADES

Eles são profissionais liberais e executivos que
deixaram São Paulo para morar na praia ou no
interior, mas continuam trabalhando por aqui

REGINA REBELLO

P egar a mesma estrada cinco dias
por semana, no mesmo horário,
pode parecer um martírio para
boa parte dos paulistanos. Mas

há quem escolha viver assim. O designer
e consultor de marketing Alan Dubner
acorda cedo, medita, toma café e às 9 da
manhã está pronto para percorrer os mais
de 100 quilômetros da Rodovia Castelo
Branco que o separam dos escritórios de
seus clientes em São Paulo. Por volta das
20h, pega novamente a estrada rumo a
Itu, um município com 153 000 habitan-
tes onde mora há seis anos. No caminho,

ele se distrai com música ou audiobooks
(aqueles livros gravados por narradores).
Acaba de ouvir Como Lidar com Emo-
ções Destrutivas, best-seller no qual o
psicólogo americano Daniel Goleman e o
líder espiritual do Tibete, Dalai Lama,
discutem "o intrincado caminho para che-
gar à felicidade".

É exatamente essa busca pela felicidade
que levou muitos executivos e profissio-
nais liberais a mudar de forma radical o
roteiro de suas vidas. Deixaram a capital
para ir morar no litoral ou interior e torna-
ram-se paulistanos oito horas por dia —

A analista financeira
Sandra Milani vai da
Avenida Paulista,
onde trabalha, a
Santos, onde mora,
de ônibus fretado.
"É ótimo poder andar
no calcadão em frente
ao mar todo dia", diz.
Só se queixa do horário
fixo, que dificulta happy
hours e compromissos
noturnos. "Quando
a turma sai, tenho
de dormir na casa de
parentes ou amigos"
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ou seja, apenas durante o horário
comercial. "Morar fora de São
Paulo dá uma sensação de férias",
afirma Dubner. "Mas é preciso or-
ganizar melhor os compromissos
profissionais e limitar a presença
às happy hours e ,aos eventos real-
mente importantes." Há quinze
anos, após amargar horas em um
congestionamento na Marginal Pi-
nheiros, o fisioterapeuta da sele-
ção brasileira e do São Paulo Fu-
tebol Clube Luiz Alberto Rosan
decidiu dar um basta ao trânsito
paulistano. "'Por causa de um aci-
dente com um caminhão, só che-
guei em casa às 2 da manhã",
lembra. Hoje, ele mora em um
apartamento no bairro de Vila Ri-
ca, em Santos, a 200 metros da
praia. E encara todos os dias a Ro-
dovia dos Imigrantes para chegar
ao centro de treinamento do São
Paulo, na Barra Funda.

O fisioterapeuta Luiz Alberto
Rosan (ao lado, com o jogador
Cafu) decidiu mudar após
se ver no meio de um
congestionamento monstro na
Marginal Pinheiros, há quinze
anos. Hoje, reside em Santos e
acha que saiu ganhando, mesmo
tendo de encarar a Rodovia dos
Imigrantes todos os dias

Um dos atrativos que seduzem
esses paulistanos é a possibilidade
de ter casas maiores, com amplos
jardins e piscinas. "Sempre quis
morar em um lugar onde pudesse
pôr os pés na grama, dar comida
aos patos e escutar o barulho do
vento nas folhas", afirma o mate-
mático Marcello Aguado, gerente
da divisão de recarga e revenda da
operadora de celular Vivo. Em
2003. ele trocou um apartamento
de 56 metros quadrados no Jardim



Após meditar, o designer
e consultor de marketing
Alan Dubner (ao centro),

que vive em Itu, pega a
Rodovia Castelo Branco
para visitar clientes em

São Paulo. Aproveita
o tempo que passa dentro

do carro ouvindo
audiobooks. O último foi
Como Lidar com Emoções

Destrutivas, escrito em
parceria pelo psicólogo

americano Daniel Goleman
e pelo líder espiritual do

Tibete, Dalai Lama



2 500 reais, cerca da metade do que sai-
ria na Chácara Klabin.

Mudar-se nessas condições para uma
cidade a mais de 100 quilômetros de São
Paulo exige disposição para dirigir e
rnuito planejamento. É preciso sair de
casa com antecedência e evitar os horá-
rios de pico. No início da manhã e no
fim da tarde o tráfego nas estradas é in-
tenso e pode-se gastar metade de toda a
viagem só na entrada da capital. "Levo
45 minutos para ir de Itu ao pedágio pró-
ximo a Alphaville e outros 45 até a Vila
Mariana", conta Luciana Mello. Segun-
do William Bull, consultor da Mercer
Human Resource Consulting, o desloca-
mento entre os municípios deve ser ava-
liado com muita cautela. "Quem tem de
vir diariamente para São Paulo precisa
questionar como fica a própria qualidade
de vida com essas viagens constantes e a
maior exposição a acidentes na estrada",
diz Bull. "E, como a maior parte dos re-
lacionamentos costuma surgir no traba-
lho, às vezes é difícil fazer novas amiza-
des." Adaptar-se ao ritmo do novo lar
exige outro esforço. "Desacelerar é um
grande desafio", descobriu Priscila Mar-
co, superintendente de varejo da segura-
dora Unibanco AIG. Ela lembra que, ao
mudar para Vinhedo, há três anos, pediu
orçamento para instalação de um portão
elétrico a três fornecedores. O primeiro
só chegou uma semana depois. "Aqui
ninguém se apressa em atender."

Para se ver livre de dirigir na estrada,
uma parte desses paulistanos de meio
expediente utiliza ônibus fretados. O as-

Há cinco anos, a empresária
Luciana Mello, dona da casa
de chá Khan ei Khalili e
professora de dança do ventre,
trocou seu apartamento de
200 metros quadrados no
bairro da Chácara Klabin por
uma casa três vezes maior
em Itu, com piscina, sauna
e adega. "Meus três
filhos vivem com mais
segurança, têm mais espaço
para brincar, respiram
ar puro e podem ver as
estrelas à noite", afirma



sessor da Secretaria Municipal de
Transportes Laurindo Martins Junqueira
Filho ê um deles. Há dezessete anos, ele
divide seu dia entre Campinas e São
Paulo. (Já morou no Butantã e trabalhou
em Campinas, e hoje faz o caminho in-
verso: trabalha no centro da capital e
mora ao lado de um parque ecológico.)
"Depois de dormir oito vezes no volan-

te, decidi andar de fretado", explica. "'É
mais seguro e mais econômico." Para
fazer o trajeto entre as duas cidades de
fretado, Junqueira gasta 310 reais por
mês. Pelas suas contas, de ônibus inter-
municipal o mesmo trajeto sairia por
660 reais e, de carro, l 320 reais. Usuá-
ria desse tipo de transporte, a analista fi-
nanceira Sandra Milani demora uma ho-

ra e quarenta minutos para ir da Aveni-
da Paulista, onde trabalha, até o bairro
de Campo Grande, em Santos, onde
mora. Calcula que são dez minutos a
menos do que gastava para chegar ao
Pari, seu antigo bairro, Á principal des-
vantagem de optar pelo fretado é o ho-
rário fixo para sair de São Paulo, o que
exige absoluta pontualidade e dificulta

happy hours e compromissos notur-
nos. "Quando a turma se reúne à noi-
te, tenho de dormir na casa de paren-
tes ou amigos", diz Sandra.

Uma das queixas dos paulistanos
que saem da cidade é a oferta me-

Para o arquiteto e professor
universitário Fábio Bei, a
maior dificuldade em morar
longe de São Paulo é a
saudade dos amigos e da
família. "Todos ficaram aqui",
diz, Há quatro anos em Santos,
ele vem à capital três vezes
por semana para apresentar
seus projetos paisagísticos e
dar aulas. "Tento suprir minha
carência aos sábados e domingos,
com visitas ou telefonemas"



nor de hospitais, escolas, ba-
res, restaurantes, cinemas e
teatros. Ingressos para sessões
concorridas de filmes ou para
as escassas peças em cartaz
são disputadíssimos. Não raro,
dizem, é preciso pegar a estra-
da novamente para se manter
atualizado com os eventos cul-
turais mais importantes. "No
último mês, aluguei uma van
para trazer minha família e al-
guns amigos ao show do U2,
no Morumbi", conta o fisiote-
rapeuta Rosan. "A van partiu
de Santos às 5 da tarde e só
voltou às 3 da manhã." Antes
de tomar a decisão de se mu-
dar para outra cidade, é preci-
so ter em mente tudo o que se-
rá deixado para trás. O arqui-
teto e professor universitário
Fábio Bei. por exemplo, afir-
ma que a maior dificuldade é
se acostumar com a falta dos
amigos e da família. "Todos
ficaram em São Paulo", diz.
Há quatro anos em Santos, ele
vem à capital pelo menos três
vezes por semana para apre-
sentar seus projetos paisagísti-
cos e dar aulas. E quando a so-
lidão aperta? Ele pega a estra-
da no sentido oposto de muitos
paulistanos e sobe a serra no-
vamente no fim de semana pa-
ra matar a saudade. •

Um fretado, igual a quinze carros

C alcula-se que, de segunda a sex-
ta-feira, 520 000 pessoas circu-

lem pela cidade em cerca de l0 000
ônibus fretados. Desse total, 18% cor-
respondem aos paulistanos de meio
expediente, que vêm para cá de mu-
nicípios vizinhos, segundo o Sindica-
to das Empresas de Transporte de
Passageiros por Fretamento do Esta-
do de São Paulo. A maior parte des-
ses veículos sai da região metropoli-
tana de Campinas, seguida do Vale
do Paraíba, da Baixada Santista e de

Sorocaba. Os demais pertencem a frotas
de empresas — e circulam exclusiva-
mente dentro de São Paulo — ou são
contratados para eventos específicos.
"Cada ônibus fretado retira quinze car-
ros das ruas", afirma Jorge Miguel, dire-
tor do sindicato. É um alívio, mas os
grandalhões também causam problemas
ao trânsito. Nos horários de pico, entre
6h e 8h30 e das 17h às 19h30, muitos
param em fila dupla para deixar ou pe-
gar passageiros. Em 2004, numa tentati-
va de conter abusos, a prefeitura proibiu

sua circulação em corredores como o
da avenida Rebouças e o da Nove de
Julho, além da região central. Os ôni-
bus também não podem ficar estacio-
nados nas ruas, mas poucos respeitam
essa determinação. "Na Rua São Car-
los do Pinhal, por exemplo, há sempre
uma fila de ônibus com os motores li-
gados ao fim do dia", diz Rogério Bel-
da, presidente da Associação Nacional
de Transportes Públicos. "Além de di-
ficultarem a passagem dos carros, po-
luem o ambiente/"
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