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21% dos moradores da Grande SP gastam pelo menos 1 h no caminho para o emprego 
 
Na seqüência da lista vêm as regiões metropolitanas do Rio (18%), Belo Horizonte (14%), 
Fortaleza (11%) e Recife (10%), indica o IBGE  
 
A supervisora administrativa Regiane Coelho, de 28 anos, já fez as contas e concluiu que, 
somente no caminho para o trabalho, gasta mais dias de sua vida presa no trânsito do que 
com as próprias férias. 
 
Ela anda de carro e, nos últimos nove meses, não conta nem com rádio para se distrair no 
trajeto de mais de uma hora e meia entre os municípios de São Caetano do Sul, no ABC 
paulista, e Cotia, na Grande São Paulo. "Ainda não sobrou tempo para mandar instalar." 
 
A doméstica Teresinha de Jesus Barros Costa, 42, poderia praticamente dobrar suas horas de 
sono se não demorasse tanto para chegar ao serviço. 
 
Além de não ter música à disposição, a situação dela é pior: só viaja em pé - caminhando ou 
apertada dentro do trem - nas mais de duas horas e meia para ir do município de Suzano, 
onde mora, até a casa da patroa, na Vila Mariana, na zona sul da capital paulista. "Eu já chego 
para trabalhar cansada", conta. 
 
A rotina de Regiane ou de Teresinha não reflete casos tão isolados, entre ricos ou pobres. Elas 
fazem parte de um grupo de 1,6 milhão de trabalhadores da região metropolitana de São 
Paulo que perdem, no mínimo, uma hora por dia no percurso de ida da residência ao serviço. 
 
Essa quantidade é superior à soma das populações inteiras de Campinas, no interior paulista, e 
de Santos, no litoral sul. 
 
Se trabalharem 24 dias em um mês, significa que eles perderão, pelo menos, um dia por mês 
para chegar ao trabalho. Ou ainda, os números mostram que o trânsito consome no mínimo 
15 dias para cada 360 trabalhados por 1,6 milhão de moradores da região metropolitana de 
São Paulo. 
 
Isso sem contar com a volta para casa, que tende a ser um sofrimento semelhante, e com 
outros tipos de deslocamento inevitáveis na vida de qualquer cidadão - por exemplo, ao 
supermercado, à padaria, ao médico ou à faculdade. 
 
Liderança de SP 
 
Os dados constam da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE de 2004 e foram 
tabulados pela Folha, que comparou essa situação em dez das principais regiões 
metropolitanas brasileiras. 
 
São Paulo teve a maior proporção de trabalhadores que perdem mais de uma hora para chegar 
ao trabalho: 21% deles enfrentam essa condição. Em seguida apareceram as regiões 
metropolitanas do Rio (18%), Belo Horizonte (14%), Fortaleza (11%) e Recife (10%). 
 
Se for levado em conta o número daqueles que gastam mais de meia hora somente na ida 
para o emprego - e certamente algo semelhante na volta para casa-, a proporção de 
trabalhadores da Grande São Paulo atinge 52%. São 3,9 milhões de pessoas. 
 
"Perder mais de uma hora do dia desse jeito já impacta a qualidade de vida do cidadão", avalia 
o professor da USP (Universidade de São Paulo) Jaime Waisman, que também é especialista na 
área de transporte. 
 
Leia mais 



 
Distância e lentidão levam SP à liderança  
 
Falta de prioridade ao transporte coletivo coloca paulistanos no topo do ranking dos que mais 
demoram para chegar ao trabalho 
 
A situação é agravada pela instabilidade dos empregos, que torna mais difícil a pessoa mudar 
de casa só para ficar perto da empresa  
 
A liderança paulista no ranking dos que mais demoram para chegar ao trabalho é explicada 
pelas grandes distâncias dentro da região metropolitana, pelos congestionamentos da capital e 
pela falta de prioridade ao transporte coletivo. 
 
A situação é agravada pela instabilidade dos empregos, segundo a avaliação de Jaime 
Waisman, professor da USP (Universidade de São Paulo) e especialista em transporte. "Antes 
uma pessoa ficava 30 anos na mesma empresa. Hoje é uma possibilidade remota. É mais 
difícil ela querer mudar de casa só para ficar perto do trabalho", afirma ele, citando ainda a má 
distribuição dos postos de trabalho pela cidade. 
 
O engenheiro e sociólogo Eduardo de Alcântara de Vasconcellos diz que, pela referência 
mundial, as pessoas costumam gastar, em média, de uma hora a uma hora e meia por dia em 
todos os seus deslocamentos -não apenas ao serviço. 
 
Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE de 2004 -tabulados pela Folha- 
apontam que 1,6 milhão de trabalhadores da região metropolitana de São Paulo perdem, no 
mínimo, uma hora por dia no percurso de ida da residência ao serviço 
 
Horário flexível 
 
Perder só isso seria um sonho para Ricardo Ramos de Oliveira, 30, analista de sistemas 
morador de Guarulhos, que faz divisa com a zona norte paulistana, e que trabalha no centro 
empresarial próximo da ponte João Dias, na zona sul. 
 
Oliveira tem um carro popular a gás para economizar com combustível no trajeto, que varia de 
uma hora e 40 minutos a duas horas de manhã. 
 
A demora já foi pior. Ele conseguiu convencer seu chefe a flexibilizar seus horários de entrada 
e saída do trabalho. Hoje, foge dos picos principais por entrar às 10h30 e sair às 19h30. 
 
"Eu demoro só isso porque escapo das marginais", afirma ele, que já chegou a ficar quatro 
horas parado no trânsito e hoje em dia adota algumas estratégias para não estressar. 
 
Antes de sair do trabalho, principalmente às sextas, Oliveira consulta sobre a situação do 
trânsito pela internet. No carro, mantém um CD do curso de inglês e atualiza sua agenda 
quando a fila de veículos pára. Leva seu café da manhã ao volante e já sabe que não pode 
tomar água antes de sair de casa. 
 
"Se não dá vontade de ir ao banheiro", explica ele, lembrando uma ocasião em que, preso 
num congestionamento, chegou a fazer de banheiro um canteiro da marginal. 
 
Leia mais 
 
Para psicóloga, trabalhador deve ver recompensa  
 
"O tempo no trânsito não pode ser visto como um tempo perdido. Ele tem que ser incorporado 
à vida, e a pessoa tem que avaliar por que fez essa escolha, a recompensa que ela tem", diz a 
psicóloga Neuza Corassa, sobre a forma como os trabalhadores, para não estressar, deveriam 
encarar as horas gastas no caminho do serviço. 



Segundo Corassa, há motoristas que ficam pouco tempo num congestionamento e se irritam 
mais do que outros que gastam horas nessa condição. 
 
A irritação aumenta os riscos de acidentes e os comportamentos violentos no trânsito, diz 
Corassa, autora do livro "Síndrome do Caracol, Seu Carro: Sua Casa sobre Rodas". 
 
A redução do tempo a caminho do serviço passa pela melhor distribuição das moradias e dos 
empregos, além da priorização do transporte coletivo. 
 
"Os ônibus andam muito devagar. É muito ruim principalmente para quem mora na periferia, 
onde falta emprego", afirma Eduardo Vasconcellos, especialista em transporte. 
 
Ele considera alta a quantidade de trabalhadores que demoram mais de uma hora para ir ao 
trabalho, mas acredita que não seja muito diferente em outras grandes metrópoles. 
 
Em São Paulo, pesquisa origem/destino do Metrô, de 2002, apontava que a duração média de 
todas viagens (não apenas ao trabalho) dos mais pobres era de 31 minutos, contra 27 minutos 
dos mais ricos. 
 
Leia mais 
 
Estressada, advogada chora dentro do carro  
 
Há quem aproveite para ler, dormir, conversar e até fazer amigos para tentar se distrair no 
caminho do trabalho. Também há quem ouça música, cante e bata no volante para esquecer 
as horas gastas no trânsito, enquanto falta tempo para atividades mais prazerosas. Nas horas 
de maior desânimo, há inclusive quem chore por causa dessa situação. 
 
Foi assim, chorando, que reagiu a advogada Fernanda Pascale, 31, por duas vezes só no mês 
passado. "Fico muito, mas muito estressada mesmo", conta, lembrando os dias em que, mais 
uma vez presa no congestionamento, começou a chorar dentro do seu carro. 
 
Moradora da zona leste de São Paulo, Pascale trabalha na zona sul da capital e gasta, há três 
anos, uma hora na ida e uma hora e meia na volta. 
 
Mãe de um bebê, já adotou estratégias para se conformar com a demora, mas que ainda não 
deram certo. "Comecei a me irritar porque percebia que um CD só não era suficiente, as 
músicas começavam a repetir." 
 
A arquiteta Marcia Arrighi, 56, afirma que fica menos cansada quando deixa seu carro na 
garagem. "Se eu dirijo, fico tensa a todo momento", diz ela, que viaja da zona sul à zona 
norte. Nas duas horas ou mais para chegar ao serviço de ônibus e metrô, ela aproveita para 
"ficar atualizada". "Estou sempre com um livro na mão." 
 
A empregada doméstica Divaneide do Nascimento Marcolino, 37, que leva mais de duas horas 
e meia de Carapicuíba (Grande SP) até Santo Amaro, também aproveita para ler. Ou então, 
para bater papo no ônibus. "Acabei conhecendo os outros passageiros", afirma. 
 
 



 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 25 jun. 2006, Cotidiano, p. C1. 


