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São crescentes as preocupações da sociedade com os impactos do transporte no meio
ambiente, na qualidade de vida em áreas urbanas e nos custos das atividades produtivas
e dos serviços. A expansão dos meios tradicionais de transporte vem acompanhada de
elevação de consumo de energia e materiais, do agravamento dos congestionamentos,
dos problemas de saúde relacionados à poluição, dos conflitos pelo uso do solo, além
do aumento do número de acidentes de trânsito. Por outro lado, cresce rapidamente a
demanda por meios de transporte rápidos, confortáveis, seguros e acessíveis.
Os problemas de mobilidade no Brasil geram custos crescentes para toda a sociedade.
O tempo perdido nos deslocamentos diários representam custos significativos
para indivíduos e empresas, os custos de logística reduzem a competitividade da
indústria brasileira e a eficiência dos serviços. Além disso, os impactos sociais e ambientais
dos modelos tradicionais de mobilidade elevam as despesas governamentais com saúde,
além dos altos custos de longo prazo gerados pela poluição, aumento de emissões de
carbono e perdas de biodiversidade.
Os governos, organizações da sociedade e empresas vêm se mobilizando para desenvolver
novas soluções para os desafios da mobilidade. O governo e a sociedade brasileira já
dispõem de capacidade para elaboração de projetos sofisticados, assim como tecnologias
e infraestrutura de ponta para a mobilidade sustentável. Porém, a complexidade dos
problemas exige a elaboração de planos integrados de mobilidade envolvendo um
grande e diversificado número de atores da sociedade, de áreas de governo e empresas de
diferentes setores. O grande desafio é a capacidade de coordenar esses processos, o que
depende de lideranças proativas e com visão de longo prazo.
A participação do setor privado nos investimentos em infraestrutura e sistemas de transporte
cresceu fortemente na última década, principalmente depois da regulamentação das
parcerias público-privadas. Essa mudança institucional permitiu que as empresas privadas
passassem a exercer um papel de liderança e indutor de inovação para o desenvolvimento
de projetos de mobilidade sustentável. Para isso, empresas começam a desenvolver novas
tecnologias, novos modelos de negócios e liderar processos colaborativos que ampliem sua
posição competitiva e que, ao mesmo tempo, gerem valor para a sociedade.
7

As estratégias das empresas privadas que vêm sendo colocadas em prática visam, na

Este documento apresenta os desafios da mobilidade, com foco nas

maioria dos casos, combinar a ampliação de oportunidades de negócios e desempenho

maiores regiões metropolitanas brasileiras, faz uma análise dos

financeiro, com a melhoria dos serviços oferecidos para a população e o estímulo ao
desenvolvimento econômico das regiões onde elas atuam. Os elementos-chaves dessas
estratégias são as parcerias com órgãos públicos locais e um forte envolvimento com as

impactos sociais e ambientais da mobilidade, apresenta as iniciativas
governamentais mas, sobretudo, mostra como as empresas podem ter

comunidades, o que permite às empresas antecipar necessidades e desenvolver soluções

um papel determinante no desenvolvimento de soluções inovadoras e

pioneiras.

eficazes para a solução dos problemas da mobilidade.

8

2

:

DESAFIOS DA
MOBILIDADE
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Um dos maiores desafios da mobilidade é atender uma demanda social cada vez
mais variada. As sociedades, principalmente em grandes cidades, estão cada vez mais
diversas, o que faz com que não exista uma solução única. Governos e empresas devem
em primeiro lugar compreender as diferentes necessidades de mobilidade da população
e dos seus clientes, para que os serviços sejam eficazes, para que a alocação dos recursos
seja mais eficiente e para que os custos tanto para os indivíduos como para a sociedade
sejam mais baixos.
A mobilidade das pessoas é afetada por um complexo conjunto de fatores, que envolvem
tanto condicionantes pessoais, como condições físicas, financeiras, familiares, e
relacionadas ao ciclo de vida, assim como diversos fatores externos como a oferta de meios
de transporte, infraestrutura urbana e cultura local.
Ao longo do ciclo de vida, as pessoas têm diferentes níveis de mobilidade – baixa na infância,
alta durante a vida escolar e de trabalho e novamente baixa na velhice. A frequência e
as condições de mobilidade mudam também com o gênero. Em sociedades tradicionais,
homens têm maior mobilidade que mulheres, uma característica ainda presente nas cidades
brasileiras - os homens fazem em média 2,3 deslocamentos por dia e as mulheres 1,81.

Figura 1 - Mobilidade e renda familiar na região metropolitana de São Paulo
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A renda é um dos fatores que mais alteram os padrões de mobilidade. Pessoas de baixa
renda tendem a ter menor mobilidade e utilizar meios de baixo custo, enquanto pessoas
de alta renda tendem a apresentar maior mobilidade e utilizar com maior intensidade o
automóvel individual.

O ciclo de vida de uma família também interfere na mobilidade. Ao longo da vida, os
padrões de deslocamentos mudam de acordo com a quantidade de filhos e com a idade
dos integrantes. Uma pessoa que vive sozinha tem necessidades diferentes daquelas
casadas. O mesmo acontece ao se comparar um casal sem filhos com outro com filhos.

A mobilidade a pé é alta na faixa de renda mais baixa, diminui com o aumento da renda
mas está presente até nas famílias de renda alta. A mobilidade por transporte público
aumenta até a faixa de renda entre R$ 1.520 e R$ 3.0402, para então diminuir, pois as

Normas culturais e percepção sobre os meios de transporte podem ser determinantes. O
preconceito em relação ao uso do transporte público é um dos fatores que explica o baixo
uso desse meio de transporte por pessoas de renda média ou alta.

pessoas começam a usar modos motorizados privados como o automóvel e a motocicleta.
A mobilidade por automóvel aumenta rapidamente à medida que aumenta a renda familiar.
No extremo de renda alta o uso do transporte particular é dominante, correspondendo a
50% dos deslocamentos.

1 - (CMSP, 2008). Cia do Metropolitano de São Paulo, Pesquisa origem-destino 2007, São Paulo, 2008.
2 - Idem anterior.
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A mobilidade também é influenciada por outros aspectos como
a quantidade e qualidade do transporte público, a localização e
horário de funcionamento dos destinos escolhidos e também a
segurança no trajeto a ser percorrido. Outro fator determinante
para a escolha do tipo de transporte é a localização dos destinos,
pois isto condiciona o tempo da viagem e o seu custo, assim como
os horários das atividades.
A disponibilidade de calçadas e sua qualidade, além das condições de travessia das vias são
condições importantes para pedestres. Para os ciclistas, o que interessa é a possibilidade de
usar as vias com segurança. Já quem pretende usar o transporte público terá preocupação
com quais linhas estão disponíveis e o valor da tarifa. Quem quer usar automóvel ou
motocicleta vai pensar nas vias que estão disponíveis e onde podem estacionar o veículo, bem
como o custo do combustível.

Como as cidades estão ficando cada vez mais diversificadas em termos de comportamento
social, tipos diferentes de trabalho e de organização das atividades econômicas, é fundamental
que as soluções para a mobilidade sejam desenvolvidas a partir de um conhecimento profundo
das demandas por mobilidade em cada local. É necessário conhecer o contexto cultural, social,
econômico e ambiental de cada cidade ou região para que os investimentos em infraestrutura
e em sistemas de transporte sejam os mais adequados e eficientes.
A complexidade das regiões metropolitanas representa um desafio extraordinário. A grande
variedade de necessidades de mobilidade e as mudanças constantes pelas quais passam
essas regiões exigem uma atenção especial dos governos e empresas. Porém, são nessas
regiões que estão as melhores oportunidades de desenvolvimento de soluções inovadoras,
sustentáveis e lucrativas.

Figura 2 - Mobilidade e gênero na região metropolitana de São Paulo
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2.2 Mobilidade nas regiões metropolitanas
As grandes cidades da América Latina têm condições sociais, econômicas e de mobilidade
diferentes entre si, mas há um ponto em comum: a maioria tem um sistema de mobilidade
no qual predominam os deslocamentos a pé ou o transporte coletivo. Na grande maioria
dos casos o sistema viário é precário na sua qualidade e o sistema de transporte coletivo é
operado por indivíduos usando veículos de pequeno ou médio porte.
Os sistemas de transporte coletivo são geralmente operados a partir de regulamentações
mínimas, cujas principais consequências são a superoferta de serviços e a consequente
redução do rendimento médio de cada operador, com impactos negativos na manutenção
dos veículos e na segurança de trânsito.
Figura 3 - Divisão modal das viagens das pessoas nas grandes cidades da América Latina

Apenas em algumas cidades há sistemas sobre trilhos e sistemas de ônibus integrados, com a
existência de corredores do tipo BRT (Bus Rapid Transit). Observa-se que o maior sistema de
trens está em Buenos Aires (800 km) e o maior metrô está na Cidade do México (200 km).
No caso dos BRT, os maiores sistemas estão em Bogotá e Curitiba (o sistema de São Paulo
é fisicamente maior, mas não pode ser classificado como BRT na maioria dos casos).

São poucas as cidades da América Latina que oferecem vias com
prioridade de grande expressão para pedestres, ciclistas e usuários
de transporte coletivo. A porcentagem da extensão com prioridade em relação à
extensão total das vias é próxima de zero no caso dos pedestres e é de apenas 0,4% no caso
dos ciclistas e do transporte coletivo. No total, dentro dos 245 mil km de vias das cidades
apresentadas na figura 4 há apenas 1.050 km com alguma prioridade 4.
Figura 4 - Prioridade nas vias para pedestres, ciclistas e transporte coletivo, grandes cidades
da América Latina, 2007
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3 - CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Observatorio de Movilidad Urbana de America Latina, OMU, Caracas.
4 - Idem anterior.
5 - CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, Observatorio de Movilidad Urbana de America Latina, OMU, Caracas.
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A participação do transporte público gira em torno de 20%, à exceção das cidades acima
de 1 milhão de habitantes, nas quais ela atinge 36%. A participação dos autos é maior nas
cidades entre 500 mil e 1 milhão de habitantes (31%), decrescendo com a diminuição da
população. As viagens a pé são sempre dominantes, mas na maioria das vezes têm sua
participação diminuída à medida que aumenta a população. Tanto as viagens de moto como
as viagens de bicicleta aumentam significativamente nos municípios menores 7 .
Do ponto de vista da relação entre transporte não motorizado e transporte motorizado, vê-se
que o primeiro é dominante (mais de 50% das viagens) nas cidades com população entre 60
e 100 mil habitantes.
Figura 5 - Viagens por ano, por modo principal (bilhões de viagens) – 2011
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No Brasil, a população dos municípios com mais de 60 mil habitantes fez, em 2011, 61,3
bilhões de viagens, ou 200 milhões de viagens por dia, uma mobilidade média de 1,65 viagem
por habitante por dia. As viagens a pé e em bicicleta foram a maioria (24,7 bilhões), seguidas
pelo transporte individual motorizado – autos e motocicletas (19,0 bilhões) e pelo transporte
coletivo (17,7 bilhões) 6 .
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Fonte: ANTP, 2005 8

6 - ANTP, Sistema de Informações da Mobilidade, São Paulo, 2005.
7 - Idem anterior.
8 - Idem anterior.
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Novos investimentos em infraestrutura de transporte, estímulos
ao uso de automóveis, mudanças nas atividades econômicas e
mudanças na demografia e no perfil social das populações das
regiões metropolitanas estão fazendo com que as características
da mobilidade mudem rapidamente. As regiões metropolitanas de São
Paulo e Rio de Janeiro são as mais emblemáticas desse fenômeno e onde muitas
estratégias novas estão sendo testadas e desenvolvidas por governos, empresas e
organizações da sociedade.

congestionamento viário e a ineficiência geral do sistema de mobilidade. Paralelamente,
foram mantidos níveis elevados de emissão de poluentes e de acidentes de trânsito,
estes apresentando alguns dos índices mais elevados dentre as grandes cidades do mundo.
Os dados do Inventário Municipal de Emissões e Remoções Antrópicas de Gases de
Efeito Estufa de 2005, realizado pela prefeitura, revela que o uso de combustíveis é
a principal fonte de emissões da cidade. E ainda, segundo estudo do Instituto Saúde e
Sustentabilidade de 2011, estima-se que os níveis atuais de poluição da cidade geram
uma redução da expectativa de vida de seus habitantes em cerca de 1,5 ano.

No âmbito metropolitano, as decisões de políticas urbanas e
Região metropolitana de São Paulo
A região metropolitana de São Paulo e sua maior cidade vêm experimentando nas últimas
décadas grandes transformações em seu sistema de transporte urbano. Ocorreu grande
crescimento populacional e da frota de veículos, mas que não foram acompanhados de
crescimento e melhoria de qualidade do seu sistema de transporte urbano.
A expansão acelerada da ocupação periférica tornou mais complexo o problema à medida
que ficou mais difícil ofertar um sistema de transporte público eficiente e com custo
aceitável para os grupos de renda baixa. A expansão urbana e a ocupação do solo de
forma desordenada, associados à dissociação histórica entre as políticas de transporte e
trânsito – notadamente na cidade de São Paulo – foram incentivando o uso crescente do
automóvel, enquanto o transporte público era limitado em extensão e qualidade.
O sistema de ônibus permaneceu com baixa prioridade na circulação e velocidades reduzidas
– com grande prejuízo para sua produtividade e atratividade. O sistema de transporte em
trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) foi tendo sua qualidade
reduzida ao longo do tempo e o metrô, apesar de prestar excelentes serviços, teve sua
expansão realizada muito lentamente.
O resultado foi um aumento constante da participação do automóvel no total
de deslocamentos feitos pelas pessoas. Como consequência, apesar dos grandes investimentos
feitos na expansão do sistema viário nas décadas de 60 e 70, foi crescendo o nível de

de transporte enfrentaram os conflitos relacionados à falta de
uma autoridade metropolitana clara, ligada às características
do sistema político e da organização institucional brasileira.
O grau de coordenação destas políticas sempre foi reduzido, acompanhado de dificuldade
no financiamento da expansão e modernização do sistema de transporte público. Será
necessária uma alteração profunda na gestão do sistema de mobilidade, por meio de
medidas de garantia de prioridade à circulação dos ônibus e de regulação do uso do automóvel. Um dos instrumentos essenciais para se obter os resultados esperados será a
definição de um novo mecanismo ou de um acordo institucional que permita dar validade
legal e estabilidade operacional às decisões das políticas metropolitanas relacionadas à
circulação de pessoas e mercadorias.
O número de viagens diárias por pessoa na região metropolitana de São Paulo permaneceu
inalterado entre 1977 e 1987, diminuindo cerca de 10% entre 1987 e 1997, para aumentar
entre 1997 e 2002 e cair no período até 2007. A mobilidade motorizada subiu 50% entre
1967 e 1977 e decresceu ao nível de 1,27 entre 1997 e 2002, subindo para 1,30 no período até
2007. Pode-se observar ainda que a população cresceu 2,7 vezes, a frota de autos 7 vezes e
as viagens motorizadas 3,5 vezes entre 1967 e 2007. 9
Ocorreram outras mudanças importantes na mobilidade. Em primeiro lugar, as diferenças
ligadas ao gênero diminuíram, com a mobilidade feminina aproximando-se da masculina.
9- CMSP – Cia do Metropolitano de São Paulo, Pesquisas Origem-destino 1967, 1977, 1987, 1997, 2002 e 2007, São Paulo.
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Em segundo lugar, a distribuição etária da população sofreu mudanças importantes nas
últimas décadas, à medida que as pessoas envelheceram. O setor terciário é, atualmente,
o que mais emprega, com uma participação no emprego formal total de 77,4% em 1997,
enquanto a do setor industrial diminuiu para 16,3%. Essas mudanças estão diretamente
relacionadas a mudanças de mobilidade, em termos das diversas taxas de mobilidade
associadas a cada atividade econômica.
Figura 6 – Indicadores de mobilidade na região metropolitana de São Paulo
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Fonte: CMSP (1998 e 2008)

Além disso, a distribuição espacial do trabalho também mudou. Entre 1987 e 1997, novas
oportunidades de trabalho foram abertas em subcentros, em especial no setor terciário,
permitindo o encurtamento das distâncias entre a casa e o local de trabalho e,
consequentemente, a substituição das viagens motorizadas por deslocamentos a pé. Essas
frentes de trabalho incluem tanto atividades formais quanto informais ou temporárias, que
possuem demandas de mobilidade diversas.
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O crescimento das viagens em transporte público na década foi significativo – 32% de

A UTILIZAÇÃO
DO TRANSPORTE
PARTICULAR EM

aumento bruto e 14% de aumento líquido (descontado o crescimento populacional). Isso
pode ser explicado em parte pelo aumento da oferta do metrô e dos trens, bem como pela
transferência de viagens a pé para o transporte público, provavelmente devido ao aumento

26%

do poder aquisitivo dos segmentos de menor renda. No entanto, o crescimento da frota de
motos tende a operar na outra direção, retirando viagens do transporte público, o que torna
mais difícil qualquer conclusão definitiva.
O comportamento das viagens em automóvel entre 1997 e 2007, no entanto, parece mais difícil
de explicar. O aumento no total de viagens foi pequeno (3,5%) se comparado ao crescimento

1967
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53%

2002

populacional (15%) e da frota (13%). Descontando-se o crescimento populacional,
as viagens em automóveis apresentam uma redução líquida de 10%. Uma parte das
viagens pode ter sido transferida para a motocicleta, mas pode ter ocorrido também a
transferência de viagens para o transporte público de melhor qualidade – metrô ou ônibus
de algumas áreas específicas com bons serviços – assim como transferência para viagens
a pé, no caso de as distâncias percorridas terem se reduzido por relocação voluntária das

47%
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DO TRANSPORTE
PARTICULAR EM

2007

pessoas.
Ainda existe uma grande diferença na mobilidade média entre classes e grupos sociais.
A proporção de mobilidade geral (viagens por pessoa por dia) entre os extremos de
rendas, em 2002, era da ordem de 1 para os mais pobres e 2,2 para os mais ricos, enquanto
a proporção da mobilidade motorizada era, respectivamente, de 1 para 3,5. A população
de baixa renda enfrenta graves restrições de deslocamento, enquanto os mais abastados
desfrutam de níveis de mobilidade semelhantes aos dos países europeus.
Viagens a pé na Região metropolitana de São Paulo (RMSP) sempre foram um importante
meio de transporte, correspondendo a um terço de todas as viagens, ao passo que o uso de
bicicletas sempre foi discreto, correspondendo a cerca de 1% de todas as viagens em 1997.
Houve um aumento acentuado no número de carros particulares entre 1967 e 1987 (superior
ao crescimento populacional), e um aumento mais modesto entre 1987 e 1997. Em
2007, no entanto, foram constatados um aumento modesto de 13% da frota de autos
em relação à frota de 1997 (menos de 1% ao ano) e um aumento muito pequeno das
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viagens em automóvel (representando uma queda líquida). O uso de automóveis
aumentou nas faixas de renda mais baixas e decresceu nas mais altas.
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A utilização do transporte público caiu de 64% em 1967 para 47% em 2002, subindo para
53% em 2007. O metrô, inaugurado em 1974, com serviços de boa qualidade, tem tido uma

participação crescente no total de viagens, mas sua expansão tem ocorrido a passos lentos. O extenso sistema ferroviário metropolitano da RMSP foi se deteriorando ao longo do
tempo e perdeu parte significativa de sua clientela histórica de passageiros, embora esteja
aumentando após 2004. A mobilidade por meio do transporte público decaiu em todas as
faixas de renda no período entre 1987 e 2002, com exceção da mais alta, que permaneceu
no mesmo nível de 1987.
Havia apenas 101 km de faixas ou corredores para ônibus na RMSP em 2002, o
que corresponde a 3% do principal sistema arterial utilizado por essa modalidade de
transporte. A oferta de infraestrutura de transporte público por milhão de habitantes caiu
de 38 km em 1967 para 23 km em 2002. A partir de 2013 foram acrescentados 320 km de
faixas exclusivas e de corredores, fazendo com que a rede total passasse a ter 425 km de
extensão.
O sistema de ônibus da cidade de São Paulo nunca foi plenamente integrado aos sistemas
sobre trilhos, principalmente a rede da CPTM, nem ao sistema metropolitano de ônibus
gerenciado pela Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU). A implantação
do “bilhete único” em 2004 trouxe grandes benefícios para os usuários, na medida em que
permitiu a reorganização dos seus deslocamentos para reduzir o tempo de percurso e o
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desconforto. Todavia, o bilhete único10 só foi incluído na rede do metrô e da CPTM em 2006.
A oferta física de serviços de ônibus é generalizada no espaço metropolitano, restando
poucas áreas nas quais as pessoas não têm acesso fácil aos veículos. A demanda total por
ônibus experimentou grande crescimento entre 1967 e 1987, queda na década seguinte e
crescimento desde então.
Para os habitantes da periferia, que dependem deste transporte, as distâncias médias
percorridas aumentaram, visto que o sistema de ônibus não se expandiu no mesmo ritmo.
Embora a oferta física seja quase universal, o sistema de ônibus é precário, caracterizado por
serviços irregulares, pouco confiáveis e desconfortáveis. Além de problemas com a oferta
dos serviços, os usuários passaram a enfrentar problemas no trânsito, cada vez mais
congestionado. As vias arteriais não possuíam nenhum aparato físico ou operacional
que facilitasse a circulação de ônibus, tampouco uma gestão de trânsito especial para
aprimorar sua operação. O contraste com o transporte privado tornou-se nítido, reforçando
a imagem negativa do ônibus em contraposição à do automóvel. Em 1997, havia grande
diferença de qualidade entre a viagem feita por meio do transporte público (tempo médio
de 57 minutos) e aquela feita em automóveis (tempo médio de 27 minutos).

MILHÕES VIAGENS/ANO

Figura 7 - Demanda do transporte público na região metropolitana de São Paulo
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Fonte: CMSP (1997 e 2008).
10- Bilhete Único é um cartão que armazena valores em reais para o pagamento de passagens no transporte público da
cidade (ônibus, micro-ônibus, metrô e CPTM).
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O transporte público tornou-se cada vez mais caro, especialmente no

Os grandes congestionamentos observados na RMSP são fruto

período entre 1987 e 1997. Descontando-se a inflação, as tarifas de

de diversas políticas de incentivo à utilização do automóvel. A

ônibus dobraram entre 1977 e 1997. As tarifas de trem, geralmente utilizado pela

construção de grandes vias foi uma maneira de reduzir os congestionamentos em diversos
períodos da história de São Paulo. Entre 1967 e 1977, 27% do orçamento da cidade foi
empregado na abertura de novas vias. Os maiores investimentos na malha viária ocorreram
entre 1960 e 1980, embora as obras de maior porte tenham sido realizadas no período entre
1990 e 1997. 11

camada mais pobre da população, aumentaram 3,5 vezes. Entre 1997 e 2002 as tarifas
do transporte público aumentaram 14% acima da inflação. Esse aumento de custo afeta
principalmente o grande número de pessoas ocupadas em atividades informais, uma
vez que vales-transporte são fornecidos apenas aos trabalhadores do mercado
formal.
Para quem usa o automóvel, impostos sobre a propriedade de veículos (como o IPVA)
são relativamente baratos (cerca de R$ 700 por ano, em média) assim como os custos
do licenciamento (cerca de R$ 200 por ano, em média). O preço do estacionamento
também não gera um impacto significativo nos custos, pois há muitas vagas livres
nas ruas (exceto na área central) e nos destinos de trabalho e compras que em geral
oferecem estacionamentos gratuitos.

Dada a distribuição de áreas de residência e emprego, as viagens na RMSP ainda
se concentram na parte central da região, onde a oferta de empregos é maior. Isso
provoca não apenas congestionamentos grandes, como também a sobrecarga dos
sistemas de transporte de passageiros sobre trilhos na área mais próxima do centro
histórico da cidade de São Paulo.

11- Vasconcellos. E. A, Circular é preciso, viver não é preciso – a história do trânsito na cidade de São Paulo, Annablume, 2000.
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Região metropolitana do Rio de Janeiro
A Região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) é formada por 20 municípios,
concentra mais de 70% da população do Estado e é a segunda maior aglomeração
urbana do Brasil. O município do Rio de Janeiro tem 54% da população, estimada em
6,1 milhões de habitantes, para um total de 12 milhões em toda a região. Entre 1950
e 1960, a região cresceu rapidamente, assim como outras regiões metropolitanas do
Brasil, tendo experimentado uma queda na taxa de crescimento na década de 1990.
O sistema estrutural de transportes da RMRJ está constituído pelas redes de avenidas
e pelos sistemas de trens e de metrô. O maior sistema de transporte público é feito por
ônibus, micro-ônibus e vans, que contam com 19 mil veículos, dos quais 13 mil são vans.
O sistema ferroviário tem 220 km de extensão, é operado por uma empresa privada e
atende a 11 dos 20 municípios da região. O metrô, com 42 km de extensão, também é
operado por uma empresa privada, mas está limitado ao município do Rio de Janeiro. O
sistema hidroviário usa 12 barcas para o serviço comum e 7 para os serviços expressos.
A infraestrutura cicloviária é a maior do país, com cerca de 200 km de ciclovias ou de
faixas simples .

O sistema de transportes públicos nunca teve uma

integração abrangente e de qualidade entre os vários modos,
apenas com algumas linhas de ônibus integradas aos trens e ao
metrô.
Em todos os municípios da RMRJ o transporte coletivo e os meios não motorizados servem
à maioria dos deslocamentos. Os municípios com uso maior do transporte coletivo são
Itaboraí (56,1%), Paracambi (54,5%) e Rio de Janeiro (51,1%). Os municípios com maior
participação dos meios não motorizados são Itaguaí (56,9%), Tanguá (55,6%) e
Mangaratiba (52,7%). O transporte individual apresenta valores maiores em Maricá
(35,3%), São Gonçalo (23,2%) e Rio de Janeiro (22,8%).
Quanto à mobilidade, os maiores índices de viagens por habitante por dia estão em
Niterói (2,45), Nilópolis (2,35) e Belford Roxo (2,18) e as menores mobilidades estão em
Guapimirim (0,99), Magé (1,19) e São Gonçalo (1,27). A média geral da RMRJ é de 1,90
viagem por habitante por dia.

Figura 8 - Divisão modal nos municípios da RMRJ
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Fonte: Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro, 2013

O uso dos modos de transporte para as viagens a trabalho e negócios está diretamente
relacionado à renda dos usuários. Na RMRJ os meios não motorizados (a pé e bicicleta)
são usados predominantemente (74%) por pessoas com renda até 2 salários mínimos,
assim como o transporte coletivo (52%). No caso do transporte individual, a distribuição
por renda das pessoas que vão trabalhar em automóveis é mais equilibrada, sendo que
o maior grupo (41%) tem renda superior a 5 salários mínimos.
12- Secretaria de Estado dos Transportes do Rio de Janeiro, Plano Diretor de Transporte Urbano da RMRJ, resultados da
pesquisa origem-destino de 2003, Rio de Janeiro, 2003.
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Figura 9 - Viagens a trabalho por modo de transporte e renda na RMRJ

Figura 10 - Tempo de viagem por modo na RMRJ
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O tempo de viagem por modo de transporte varia consideravelmente. Os tempos
dos modos não motorizados são os menores – 7 minutos em bicicleta e 15 minutos a pé,
acompanhados do moto-táxi (11 minutos). O transporte individual motorizado tem tempos
intermediários – 21 minutos para motocicleta e 37 minutos para condutor de automóvel.
O transporte coletivo de uso público apresenta a maior variação, indo de 23 minutos para
as barcas até 85 minutos para o ônibus executivo. O ônibus municipal, que atende a maior
parte dos deslocamentos, tem um tempo médio de viagem de 40 minutos. Nos sistemas
sobre trilhos o tempo no metrô é de 27 minutos e no trem 47 minutos.

A cidade do Rio de Janeiro é uma das grandes cidades do país que sempre teve uma
maioria significativa dos seus deslocamentos feita em modos não motorizados e coletivos.
Entre 1960 e 1994, em mais de 80% dos deslocamentos motorizados eram utilizados o
transporte coletivo. Em 2003, caiu para 74% e em 2011 atingiu 69%. O uso do transporte
individual passou de 19% em 1960 para 31% em 2011, mostrando uma tendência preocupante.
A pesquisa origem-destino de 2003 verificou que eram realizadas por dia 19,9 milhões de
viagens, a maior parte em modos públicos – 9,28 milhões por dia, sobressaindo-se os ônibus,
com 8,21 milhões (88%) e o sistema sobre trilhos atendia apenas a 660 mil viagens por dia.
Uma nova pesquisa origem-destino realizada em 2012 mostrou algumas mudanças nos
deslocamentos das pessoas. Eram realizadas por dia 22,5 milhões de viagens, sendo 48,7%
no transporte público, 31,8% a pé ou em bicicleta, e 18,5% no transporte individual. O sistema de trilhos atendia 1,23 milhão de viagens diárias e o sistema de vans e ônibus atendia 9,1
milhões de viagens por dia .
13- Idem anterior.
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Em comparação com os dados de 2003, os modos não motorizados perderam 3% na sua
participação total, ao passo que os modos coletivos aumentaram sua participação em
19%. No sistema de trilhos, o total de viagens diárias aumentou de 662 mil para 1,23 milhão
e o transporte alternativo sofreu uma queda de 1,63 milhão para 675 mil. As viagens em
automóvel aumentaram 27% e as viagens em motocicleta aumentaram 70%.

MIL VIAGENS/DIA

Figura 11 - Tempo de viagem por modo na RMRJ
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Fonte: Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro, 2013

O uso dos meios motorizados de transporte no Rio de Janeiro é
mais balanceado que o de São Paulo, pois há uma participação
maior do transporte coletivo em relação ao transporte individual.
No entanto, o Rio tem um sistema de trilhos menor do que seria
compatível com o porte da cidade e o tamanho de sua economia.
Isto causa uma hipertrofia do sistema de ônibus, que aumentou
devido à queda da demanda do sistema de trilhos a partir da
década de 1990.
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Outro aspecto importante é que o uso do automóvel é concentrado em uma
região relativamente pequena – a zona sul – o que leva a graus elevados de
congestionamento e com tendência crescente. Isto ocorre devido às facilidades de aquisição
de automóveis e motocicletas, que foram ampliadas na última década. Projeções feitas pelo
governo preveem que o comprimento de trechos viários com congestionamento severo na
zona sul e no centro da cidade será triplicado até 2025.
Do ponto de vista urbanístico, o Rio apresenta tendências de ocupação do solo que geram
sistemas insustentáveis de mobilidade, dado que as pessoas passam a morar muito
longe dos locais de emprego. Isto leva a tempos de percursos muito elevados, com baixa
renovação de passageiros nas linhas de transporte público, o que eleva os custos médios
do transporte. O caso da Barra da Tijuca é exemplar, pois gerou a necessidade de dezenas
de milhares de pessoas percorrerem entre 30 a 40 quilômetros por dia para ir e voltar do
trabalho. Atualmente, já há assentamentos localizados a 50 quilômetros do centro do Rio
de Janeiro.

Por último, o transporte de carga urbana é muito relevante, ocupando parte importante do
sistema viário e operando em condições inadequadas. A frota de caminhões registrada nos
municípios da RMRJ corresponde a 49% da frota do Estado do Rio de Janeiro. Os estudos
realizados pelo PDTU14 em 2011 mostraram que no período entre 6 e 19 horas entram na
RMRJ, pelas doze rodovias pesquisadas, 9.800 caminhões (média de 700 por hora), ao
passo que saíram da RMRJ 12.800 caminhões (média de 915 por hora). O mesmo estudo
estimou que cruzam a RMRJ por dia cerca de 5 mil caminhões, valor que deverá subir para
7.200 em 2021. Quando são considerados todos os caminhões que entram e saem da RMRJ
o movimento diário era de 35 mil em 2011, valor que deverá aumentar para 53 mil em 2021.
Frente a estes desafios, torna-se importante aumentar a oferta de transporte de qualidade
sobre trilhos, organizar sistemas integrados de ônibus e trilhos, organizar as operações de
carga e descarga urbana e desestimular o espalhamento urbano. Parte destas ações está
em andamento devido à Copa do Mundo da FIFA de 2014 e às Olimpíadas de 2016, mas sua
importância extrapola estes eventos pontuais.
14 - Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro, 2013, volume 12.
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2.3 Transporte rodoviário
As rodovias responderam por mais de 60% do total de cargas
transportadas no país ao longo das décadas de 1990 e 2000 (IPEA,
2011), enquanto em outros países esse modal tem uma participação muito menor, como
nos Estados Unidos, onde a participação das rodovias no transporte de carga é de 26%, na
Austrália é de 24% e na China é de apenas 8%.
A malha rodoviária federal pavimentada cresceu de 8.675 km em 1960 para 47.487 km em
1980 (crescimento de 447%), tendo atingido 56.097 km em 2000. Esta grande expansão
foi financiada por um instrumento específico – o Fundo Rodoviário Nacional, criado em
1945. Mudanças fiscais posteriores foram reduzindo os recursos dedicados ao programa,
o que reduziu fortemente o investimento em manutenção das rodovias, levando grande
parte delas a uma situação operacional precária. Somente no ano 2004, com a Lei 11.079,
foi criado um novo sistema de financiamento, por meio das parcerias público-privadas.
Os recursos destinados ao setor de transporte subiram de uma participação de 0,38% em
1999 para 1,15% do PIB em 2008. No entanto, este crescimento se deveu principalmente à
maior participação da iniciativa privada em anos recentes. A tendência se mantém para os
anos vindouros, pois as estimativas do BNDES para investimentos no setor para o período
de 2010 a 2013 são de R$ 33 bilhões, um aumento de 45% frente ao período 2005-2008.

A média anual dos recursos públicos destinados ao setor
foi de R$ 1,9 bilhão, contra R$ 9,2 bilhões da iniciativa
privada. Os investimentos em rodovias somam 70% do
total de investimentos em transportes. Os investimentos públicos
atingiram o mínimo em 2003, quando apenas 30% dos recursos federais para transportes
foram reservados ao setor. Já os investimentos privados foram ascendentes, respondendo
por 57%, em 1999, dos recursos às rodovias e evoluindo para aproximadamente 82%, em
2008.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foi lançado pelo governo federal em
2007, prevendo investimentos de dezenas de bilhões de reais. Em 2011, ele foi ampliado
pelo programa PAC 2, que continha mais investimentos.
O 9º balanço do programa PAC 2, publicado em fevereiro de 2014, informa que foram
concluídos 3.080 km de rodovias em todo o Brasil. Entre as obras finalizadas em 2013,
destacavam-se a conclusão da BR-448, no Rio Grande do Sul, Rodovia do Parque, que
desafoga o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre e da BR-324, na Bahia – Via
Expressa Baía de Todos os Santos, responsável pela redução do conflito entre o tráfego
urbano e de cargas com destino ao Porto de Salvador.
O balanço informa que ainda há obras em andamento em 6.915 km, sendo 2.548
km de duplicação e adequação e 4.367 km de construção e pavimentação. Entre
esses empreendimentos destacam-se a construção da nova ponte sobre a Lagoa do Imaruí
na BR-101, em Laguna, Santa Catarina, que reduzirá o tempo de viagem entre as capitais do
Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e a duplicação da BR-060, entre Goiânia e Jataí, em
Goiás, compondo a rede rodoviária de integração do centro-oeste.
Segundo dados do DNIT para 2013, o Brasil contava com aproximadamente 1,5 milhão de
quilômetros de rodovias, sendo a maioria (81%) sob controle municipal e não pavimentada (87%). Apenas 5% das rodovias, brasileiras encontram-se sob o controle federal, sendo
a maioria delas pavimentadas (4%).
24

Figura 12 - Condição das rodovias por região
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A análise da qualidade das rodovias brasileiras vem sendo feita de forma contínua
pela Confederação Nacional de Transportes – CNT. A pesquisa de 2012 avalia que 28%
das rodovias estão em estado ótimo e bom; 38% regular; e 35% entre ruim e péssimo.
Os 15.392 km (16%) que possuem operação concedida à iniciativa privada apresentam
uma avaliação geral melhor, com 87% entre ótimo e bom; 11% regular; e 2% entre ruim
e péssimo.
A má qualidade ainda verificada nas rodovias brasileiras eleva os custos operacionais
do transporte, os quais se encontram entre 19% e 41% mais altos do que seriam em
condições ideais. Além disso, estradas danificadas geram um aumento na emissão de
poluentes e propiciam acidentes, aumentando as despesas hospitalares.
Os Contratos de Restauração e Manutenção Rodoviária (Crema), que representam uma
forma de manutenção mais ampla e de longo prazo, representam 68% dos contratos
que estão em execução em 52.348 km de rodovias, garantindo uma manutenção de
maior qualidade.

Nos Estados Unidos, o envelhecimento do sistema rodoviário construído a partir de
1956 e o aumento exponencial da frota de veículos em circulação colocaram grandes
pressões de manutenção e ampliação das rodovias, abrindo espaço para novas formas
de financiamento como a cobrança de pedágios. A partir da década de 1980, o pedágio passou a ser utilizado intensamente. Mais recentemente, o desenvolvimento da
eletrônica e dos computadores deu maior impulso, pois permitiu melhorar o processo
de controle da arrecadação e reduzir seus custos para todos.
Na França, o sistema de rodovias começou a ser montado após o final da II Guerra Mundial,
mas só ampliou a participação da iniciativa privada a partir da década de 1970, quando
foram dadas concessões a empresas totalmente privadas. No final da década de 1970,
já havia 5.000 km de auto-estradas, das quais 3.700 estavam privatizadas. Em 2012 o
sistema atingiu 11.500 km de auto-estradas, dos quais 8.600 km estavam privatizados.
Na Colômbia, as concessões de rodovias da “Cuarta Generación” têm o objetivo de
promover a construção de vias de alta qualidade de acordo com padrões internacionais.
O plano estratégico do Ministério de Transporte e da Agência Nacional de
Infraestrutura, contempla um grande investimento pelo esquema de Associações Público
Privadas. Estão previstos mais de 30 projetos espalhados em todo o país.
As concessões de rodovias no Peru começaram em 1994, com o projeto da ligação entre
Arequipa e Matarani de 105 quilômetros de extensão. Em 2011, outras 14 concessões
haviam sido dadas, totalizando mais de 5 mil quilômetros. Nas estradas concedidas
houve grande aumento de tráfego e uma grande redução do tempo de percurso.
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2.4 Setor aeroportuário
Um estudo detalhado realizado pelo BNDES15 mostra que atualmente o sistema
aeroviário e aeroportuário do Brasil conta com um setor privado mais organizado e
competitivo. Segundo o estudo, ocorreram avanços institucionais e de regulação a partir da
instalação da ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil - em 2005. Porém, o estudo também
identifica muitos desafios frente à previsão de grande aumento da demanda nos próximos
20 anos, especialmente com relação à situação dos aeroportos - 13 dos 20 maiores aeroportos do país apresentam limitações sérias nos terminais de passageiros.
O estudo previu que a demanda de passageiros nos 20 maiores aeroportos aumentará de
111 milhões de passageiros por ano em 2009 para 194 milhões em 2020 e 312 milhões em
2030. No período, o índice de viagens por habitante, por ano, aumentaria de 0,3 para 0,7.
Por outro lado, o estudo prevê a criação de 500 mil novos empregos diretos e indiretos e o
acréscimo de 400 a 600 aeronaves à frota atual.
Comparando a expectativa de demanda futura com a oferta hoje existente, há um
déficit muito grande. Será preciso prover atendimento para mais 59 milhões de passageiros
em 2020 e 175,5 milhões em 2030. Para cobrir esse déficit, será necessário possibilitar o
crescimento do setor, viabilizar a execução de obras, superar dificuldades na Infraero,
aumentar utilização dos aeroportos e sua eficiência operacional, evitar possível aumento
de preços dos serviços aéreos, atender regiões remotas do país e modernizar a governança
do setor.

O estudo do BNDES estima que serão necessários de R$ 25 a
34 bilhões para elevar o sistema a uma qualidade satisfatória
em nível mundial e identifica a expansão da infraestrutura
como a necessidade mais urgente, inclusive porque a lógica de
operação do sistema faz com que problemas nos aeroportos
centrais tenham grandes reflexos em toda a rede aeroviária,
aumentando custos e inconveniências. O estudo enfatiza a
importância de aumentar a participação do setor privado, na
construção e na operação dos aeroportos.
Adicionalmente, o estudo enfatiza a necessidade de garantir
uma melhor utilização dos ativos existentes, por exemplo, por
meio do aumento das receitas comerciais, que no Brasil ainda
são muito inferiores ao verificado internacionalmente.
15 - BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento, Estudo do setor de Transporte Aéreo no Brasil, Rio de Janeiro, 2010.
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O estudo propõe também uma revisão geral da atribuição de papéis e responsabilidades,

O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim (Galeão), o segundo mais movimentado

que promovam a coordenação e o planejamento integrado no setor e superem a

do país, foi arrematado por R$ 19 bilhões pelo Consórcio Aeroportos do Futuro, formado

concentração de funções de regulação, fiscalização e execução em uma mesma entidade.

por Odebrecht Transport e a Operadora do Aeroporto de Cingapura CHANGI.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroviária (Infraero) assumiu um papel novo
e relevante no cenário da política de transporte aeroviário no Brasil. No seu plano geral, a

O Aeroporto Internacional Tancredo Neves (Confins), o quinto mais movimentado do Brasil,

Infraero coordena investimentos para modernizar e ampliar a capacidade dos aeroportos

foi arrematado por R$ 1,8 bilhão pelo Consórcio Aero Brasil, formado por Cia de Participações

diretamente relacionados às 12 cidades-sede da Copa do Mundo. Até 2014, esses aeroportos

em Concessões CCR, a Operadora do Aeroporto de Zurique Flughafen Zurich AG e a Munich

receberão investimentos de R$ 5,6 bilhões.

Airport International Beteiligungs GMBH.

Além dos investimentos relacionados à Copa do Mundo, a Infraero investirá R$

A Infraero é acionista das concessões, com 49% do capital social de cada uma e participa da

1,76 bilhão em 19 aeroportos no pais. Trata-se de empreendimentos que envolvem

governança dos aeroportos na proporção de sua participação acionária nas concessionárias,

terminais de passageiros, pátios de aeronaves, pista de pouso e decolagem, torres de

com poder de decisão em temas relevantes, que foram estabelecidos em acordos de acionistas

controle e terminais de carga.

firmados entre as partes.

No caso dos grandes aeroportos do país, a Infraero coordena um grande programa

Foram estimados investimentos iniciais obrigatórios no valor de R$ 5,7 bilhões para o

de concessões e investimentos. Na primeira fase, ocorreu a concessão dos aeroportos de

Galeão e 3,5 bilhões para Confins, os quais devem ser realizados até 30 de abril de 2016.

Guarulhos, Viracopos e Brasília, que resultou de um leilão realizado em fevereiro de 2012.
No Galeão, estão previstas várias obras, especialmente: a construção de um estacionamento
A concessão de Guarulhos, que tem prazo de 20 anos, foi arrematada por R$ 16,213 bilhões

de veículos com capacidade para 1.850 veículos; a adequação das pistas de rolamento até

pelo consórcio Invepar - composto pelas empresas Invepar (Investimentos e Participações

o fim de 2015; a instalação de no mínimo 26 pontes de embarque adicionais e a ampliação

em Infraestrutura S.A.) e ACSA, da África do Sul. Viracopos, o valor da concessão foi de R$

do pátio de aeronaves até abril de 2016; a adequação das instalações para armazenamento

3,821 bilhões, arrematado pelo consórcio Aeroportos Brasil, composto pela Triunfo Partici-

de carga para os jogos olímpicos de 2016; e um sistema independente de pistas de pouso e

pações e Investimentos, UTC Participações e Egis Airport Operation. Já o aeroporto de Brasília

decolagem antes do aeroporto atingir 262.900 movimentos de aeronaves/anos.

foi arrematado por R$ 4,501 bilhões pelo consórcio Inframerica Aeroportos, composto pelas
empresas Infravix Participações S.A. e Corporacion America S.A.

Para Confins, está prevista a adequação das pistas de rolamento até o final de 2015, um
novo terminal de passageiros, estacionamento de veículos e vias de acesso, a instalação

Na segunda fase, foi lançado em 2012 o “Programa de Investimentos em Logística:

de no mínimo 14 pontes de embarque adicionais e ampliação do pátio de aeronaves até 30

Aeroportos”, que constitui um conjunto de medidas para melhorar a qualidade dos

de abril de 2016 e a construção de uma segunda pista independente até 2020 ou quando

serviços e da infraestrutura aeroportuária e ampliar a oferta de transporte aéreo.

a demanda atingir 198.000 movimentos de aeronaves/ano.

Nesta fase foram concedidos mais dois aeroportos importantes.
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:

OS IMPACTOS
DA MOBILIDADE
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Todo sistema de mobilidade apresenta características específicas com relação ao atendimento
das necessidades dos usuários. O primeiro capítulo mostrou como as demandas estão se
diversificando, ao mesmo tempo que os problemas estão se avolumando, tornando-se mais
complexos, sobretudo nas regiões metropolitanas, ao passo que os custos de mobilidade
para as pessoas e para a sociedade são crescentes.
A literatura internacional tem abordagens muito variadas para o conceito de mobilidade
sustentável, mas predominam dois grupos principais. Na primeira delas, a mobilidade
é analisada segundo a ótica do desenvolvimento regional e urbano e suas implicações.
Neste caso, as análises principais recaem sobre o uso e a ocupação do solo, a distribuição
física das atividades e suas relações com a demanda de transportes; disto resultam
estimativas sobre o uso dos sistemas de transporte e de energia, e suas correlações com
a forma urbana e as características sociais e econômicas da área estudada. No segundo
grupo, estão as abordagens específicas, nas quais são estudados os impactos da mobilidade
no congestionamento, na poluição ou no consumo de combustíveis.

Diversas instituições têm utilizado o termo mobilidade
sustentável. Não existe um consenso a respeito do conceito,
ainda em construção, mas é comum à maioria das formulações
perspectivas focadas na redução dos impactos negativos
gerados pelos deslocamentos de pessoas e cargas, a busca
pela equidade na distribuição dos benefícios da mobilidade e
pela melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos.
Independente das abordagens utilizadas, o desenvolvimento de negócios, a formulação
de políticas públicas ou mesmo as iniciativas da sociedade devem levar em consideração
as necessidades e demandas da população, assim como os impactos sociais e ambientais
desse serviço para que possam ser identificados os meios de mitigá-los, as necessidades de
regulação e de ação do poder público.
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No Brasil, a grande urbanização ocorrida no período entre 1960 e 2000 levou milhões de
pessoas para as maiores cidades. A distância entre o local de residência e de trabalho
aumentou muito, requerendo sistemas de transporte público e vias em quantidade cada
vez maior. Outras consequências negativas deste processo foram o aumento no número
e na gravidade dos acidentes de trânsito e o aumento na emissão de poluentes.
Hoje, as cidades estão construídas em grandes áreas, sendo difícil sua modificação
estrutural no curto prazo. Além disto, todas as ações de uso e ocupação do solo, assim
como de operação de sistemas de mobilidade, estão sujeitas a uma grande quantidade
de leis e regulamentos. Por outro lado, a sociedade brasileira está dividida em grupos
distintos em relação ao nível educacional e à renda, gerando uma grande variedade de
demandas de mobilidade. Finalmente, as condições específicas da economia, como
as taxas de juros, crescimento e emprego, afetam fortemente os empreendimentos
empresariais.
A mobilidade tem grandes impactos sobre os recursos naturais, devido ao intenso uso de espaço
físico, de metais, água e várias formas de energia. Os sistemas de transporte consomem
grande quantidade de solo, tanto para circulação, quanto para estacionamento de veículos,
instalação de terminais de transporte, postos de abastecimento de combustível e outros.
A construção de novos sistemas de transporte e o uso intenso de meios motorizados afetam as
relações sociais que ocorrem no espaço atravessado, com grande impacto sobre as interações
sociais e o uso dos espaços públicos. Este efeito é denominado “efeito barreira” (ou de intrusão),
uma vez que o tráfego inibe ou impede a interação social e o uso dos modos não motorizados.

3.1 Congestionamento
O aumento da quantidade de veículos em circulação vem
levando a um aumento exponencial do congestionamento
nas maiores cidades. No caso brasileiro, as condições verificadas hoje na
cidade de São Paulo tendem a se reproduzir em outras grandes cidades. O principal fator
para a formação do congestionamento é a grande quantidade de espaço físico necessária
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para que os automóveis particulares possam circular a uma velocidade razoável. Nem as

3.2 Poluição

sociedades mais ricas, como a norte-americana, conseguiram resolver esse problema. Além
do aumento do tempo de percurso e da imprevisibilidade no acesso aos destinos desejados,

O uso de veículos motorizados implica em várias formas de poluição atmosférica e sonora.

o congestionamento aumenta a emissão de poluentes e causa estresse nas pessoas.

O uso de combustíveis fósseis resulta na emissão de vários poluentes que causam mal à

Nos países em desenvolvimento, o congestionamento provocado pelo uso excessivo do

saúde humana ou que causam o “efeito estufa”. As emissões dependem do tipo de

da tarifa cobrada dos usuários, geralmente de renda mais baixa.

combustível usado e do tipo, idade e qualidade do veículo.

Os veículos usados

pelas pessoas nas cidades com mais de 60 mil habitantes
emitem 29,2 milhões de toneladas de poluentes por ano nos
seus deslocamentos (soma dos poluentes locais e do CO 2). A
maior parte (61%) é emitida pelos automóveis, seguida pelos ônibus (34%). No período
entre 2003 e 2011 a emissão média diária de CO2 por habitante aumentou de 716 gramas
para 773 gramas 16.
Figura 13 - Condição das rodovias por região
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16 - ANTP – Associação Nacional de Transportes Públicos, Sistema de Informação da Mobilidade Urbana, São Paulo, 2012.
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Entre 2003 e 2011, houve uma redução de emissões de poluentes locais por habitante e por
viagem em função de mudanças tecnológicas impostas aos fabricantes de veículos. Mas, apesar da redução relativa, as emissões por habitante no transporte coletivo encontram-se estáveis

pessoas feridas (WHO, 2004). No caso específico do Brasil, ocorrem por ano 40 mil
mortes, a maioria na condição de pedestres, mas o aumento exponencial no uso da
motocicleta a está transformando rapidamente no segundo motivador das mortes.

e as emissões por habitante no transporte individual subiram 13% no período considerado.
Figura 14 - Mortes nas rodovias federais
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Com o crescimento da frota de automóveis no Brasil, aumentou muito o número de

relação a 1996, é de 72 mil. Neste período, a participação das motocicletas no total de

mortes e feridos, especialmente a partir da década de 1960. O aumento no uso dos

fatalidades de trânsito no Brasil passou de 2% em 1996 para 32% em 2010, superando

caminhões também colaborou muito para este fenômeno. O número de mortes nas

todos os demais modos de transporte.

rodovias federais foi multiplicado por 18 entre 1954 e 1974, inaugurando um tipo de
fatalidade que praticamente não existia no Brasil. Nesse período morreram 22.624

Figura 15 – Fatalidades no trânsito por tipo de usuário

pessoas e no período até 1986 morreram 73.823 pessoas. Se for considerado o período
que vai até o final do século XX, o total de mortos nas rodovias federais atinge cerca de
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O país não possuía informação confiável até a década de 1980. Os dados do DATASUS
apontam 492 mil mortes entre 1980 e 1997. No ano da aprovação do Código de Trânsito
Brasileiro, em 1997, o total de mortes no trânsito caiu de 35 mil para 29 mil em 2000, mas
a partir desta data, o número de mortes aumentou novamente e chegou ao nível de 41 mil
em 2010.
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ocorridas com usuários de motocicleta, registradas pelo Ministério da Saúde, aumentou
de 725 em 1996 para 10.825 em 2010, ou seja, foi multiplicado por quinze vezes. O número
acumulado de fatalidades adicionais provocadas pelo aumento no uso da motocicleta, em

Fonte: Singari (2012)
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3.4 Custos de mobilidade em cidades com mais de
60 mil habitantes
Os custos de mobilidade podem ser divididos em custos individuais (arcados pelos usuários)

O custo das externalidades é estimado em R$ 21,3 bilhões por ano, somando-se o custo
de R$ 7,9 bilhões associado à poluição atmosférica, e de R$ 13,3 bilhões, relacionado aos
acidentes de trânsito 17 . Considerando o custo das externalidades por habitante, enquanto
estes custos relativos às viagens em transporte coletivo aumentaram 63% no período

e custos sociais (arcados pelo poder público). Os custos individuais da mobilidade nas ci-

analisado, o aumento verificado nas viagens de transporte individual foi de 97%.

dades com mais de 60 mil habitantes foram estimados em 2011 em R$ 153,0 bilhões por
ano enquanto que o custo social, representado principalmente pela manutenção das vias, foi

Figura 17 - Custos das externalidades por habitante por ano (R$)

estimado em R$ 13,5 bilhões por ano. As despesas individuais por habitante variam entre R$
1,88 por dia nos municípios menores a R$ 6,55 por dia nos municípios maiores. É importante

200,0

salientar que nem todas as pessoas se deslocam e muitas o fazem algumas vezes por mês,

180,0

174,7
157,5

160,0

portanto estes dados médios por habitante são menores do que os dados que corresponderiam

130,9

apenas às pessoas que se deslocam regularmente.
Apesar da variação dos custos por viagem entre os modos individual e coletivo serem
semelhantes no período analisado (54% contra 57%), os custos por habitante subiram
mais com o transporte individual (79%) do que com o transporte coletivo (65%).
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A estimativa dos custos dos acidentes de trânsito no Brasil, realizada pelo IPEA e ANTP
em 2003, mostra que o custo total era de R$ 3,59 bilhões por ano, cabendo 73% dos
custos à perda de produção dos envolvidos e aos danos à propriedade. Os acidentes com
automóveis representam 56% dos custos, embora correspondessem a 74% da frota de
veículos. Já os acidentes com motocicletas respondiam por 19% dos custos, quando sua
frota era de apenas 11% dos veículos. A estimativa do custo dos acidentes rodoviários
realizada em 2012 chegou ao valor de R$ 47,2 bilhões por ano, correspondente a 1,1% do
PIB previsto do Brasil em 2012.

TRANSPORTE INDIVIDUAL

Fonte: ANTP, Sistema de Informação da Mobilidade Urbana

17 - Os custos da poluição são calculados com base nos custos hospitalares dos tratamentos de doenças, com base em
dados norte-americanos. No caso dos acidentes, os custos resultam da atualização financeira dos valores pesquisados em
trabalho conjunto IPEA-ANTP, no hospital das Clínicas de São Paulo.
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A estimativa dos custos relacionados a mortes e ferimentos de pessoas em acidentes
com motocicletas, usando a metodologia do estudo IPEA/ANTP (2003), chega a R$ 5,3
bilhões no período 1998-2006. Este valor corresponde a R$ 1.400 por moto em circulação
no período analisado e a 25% do valor médio de uma moto nova 18.

3.5 Impactos das obras de infraestrutura de transporte
As grandes obras de infraestrutura produzem impactos expressivos sobre o
meio ambiente e a sociedade. Obras em áreas de habitat natural podem gerar danos
sobre a biodiversidade e a paisagem, podem gerar grande volume de resíduos, provocar
danos irreversíveis sobre fluxo de água e ainda produzir grande volume de emissões de
gases de efeito estufa.

As grandes obras podem ainda produzir grande impacto sobre a
vida social e as atividades econômicas, tanto em áreas urbanas,
como é o caso do efeito barreira, como em áreas não urbanas,
afetando áreas rurais ou comunidades tradicionais.

18 - Considerando uma frota média no período de 3,7 milhões de motos e o valor de R$ 5.330 para a moto nova.
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Existe um grande esforço para reduzir os impactos negativos
da mobilidade, com um acúmulo considerável de experiências
e propostas para tratar destes problemas, ligados à ação de
autoridades públicas, bancos de desenvolvimento, empresas
privadas e organizações não governamentais.
Recentemente, através da Lei Federal nº 12.587 de 2012, foi aprovada a Política Nacional
de Mobilidade Urbana que propõe diretrizes e instrumentos para a transição do padrão de
mobilidade centrado no transporte motorizado individual para uma perspectiva de cidades
mais justas e sustentáveis. Dentre os diversos princípios, vale ressaltar a prioridade dos
modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e dos serviços de transporte
público coletivo sobre o transporte individual motorizado; a integração entre os modos e
serviços de transporte urbano e a mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos
dos deslocamentos de pessoas e cargas na cidade.
O Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) 2, do governo federal, definiu uma série
de investimentos em mobilidade urbana nas grandes e médias cidades brasileiras. O
objetivo principal foi contribuir para desafogar o trânsito nas principais capitais do País e
para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos.
No ano seguinte, em 2013, foi lançado o Pacto da Mobilidade, que disponibilizou R$ 50
bilhões para ações de mobilidade em grandes centros urbanos e em parceria com estados e
municípios. O balanço do PAC 2 mostra que até fevereiro de 2014 os recursos anunciados somavam R$ 31,9 bilhões para Rio de Janeiro, São Gonçalo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São
Paulo, Guarulhos, Osasco, Grande ABC Paulista, Campinas, Porto Alegre, Salvador, Curitiba,
Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Manaus. No mesmo período foram concluídas seis obras
de mobilidade, como os trens urbanos de São Leopoldo a Novo Hamburgo, no Rio Grande do
Sul, de Calçada a Paripe, e em Salvador, na Bahia, além do aeromóvel em Porto Alegre, no Rio
Grande do Sul, e do Boulevard Arrudas, em Belo Horizonte, Minas Gerais.
Esses empreendimentos se somam aos demais investimentos do governo federal em
mobilidade urbana, destinados à construção de metrôs, monotrilhos, aeromóveis, trens
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urbanos, veículos leves sobre trilhos (VLT), BRTs, corredores de ônibus e teleféricos. Isto
representa 3.500 quilômetros em obras de transporte coletivo, para torná-lo mais
confortável, rápido, seguro e com preço justo.
Além daquelas previstas no Pacto da Mobilidade, outras obras estão sendo realizadas
por meio das seleções de projetos de mobilidade, realizadas em 2011, 2012 e 2013. São
19 BRTs, oito corredores de ônibus, um monotrilho, três sistemas de monitoramento,
dois terminais, nove vias, dois VLTs, duas estações de metrô e um corredor fluvial em
andamento nas cidades de Belo Horizonte, Belém, Brasília, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza,
Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
São iniciativas governamentais que devem provocar impactos positivos na mobilidade
urbana. Além disso, devem provocar também mudanças importantes nos mercados e
nos investimentos internacionais em infraestrutura e mobilidade.
Os bancos de fomento vêm exigindo de forma crescente a incorporação de ações de
redução dos problemas da mobilidade, como exigência para a concessão de empréstimos.
O Banco Mundial (BIRD), o Banco Inter-Americano de Desenvolvimento (BID) e o Banco
de Desenvolvimento da América Latina (CAF) têm documentos detalhados sobre as suas
propostas para solução dos problemas da mobilidade. O mesmo ocorre com as agências da
ONU (OMS, UN Habitat, Cepal) e outras entidades internacionais que trabalham com o tema
do meio ambiente (EEA), segurança no trânsito (OMS) e desenvolvimento (OECD).
Comportamento semelhante vem sedo adotado por organizações privadas que se
dedicam a estudar o tema, como o WRI – World Resources Institute, o ITDP – Institute
for Transportation and Development Policy, a Fundação Hewlett, a Fundação Clinton
e a Fundação Mapfre. Por último, vários países desenvolvidos implantaram políticas
permanentes para reduzir estes impactos.
Genericamente, as ações são voltadas para mudanças na infraestrutura, redução de
emissões, adensamento urbano, gestão da mobilidade e redução de acidentes.
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4.1 Infraestrutura
Os padrões mais modernos de planejamento da infraestrutura de transporte devem
permitir a integração entre os diversos meios. A análise da demanda por mobilidade,
apresentada no primeiro capítulo, mostra que as pessoas buscam combinar num mesmo
deslocamento, meios motorizados e não motorizados, individuais e coletivos de
transporte, de forma a fazer deslocamentos mais rápidos e de menor custo.

Uma das formas mais eficazes de melhorar o transporte público
em cidades de médio e grande portes é a reorganização da oferta de
ônibus comuns em corredores de ônibus de alta capacidade. No Brasil, o
pioneirismo coube à Curitiba, que iniciou a implantação do seu famoso sistema em 1974,
seguido de projetos em Porto Alegre e São Paulo. Mais recentemente, surgiram outros
sistemas na América Latina, como os de Quito, Bogotá e Cidade do México.

Uma das formas usadas para reduzir o uso de transporte motorizado é melhorar as
condições de circulação de pedestres. Embora a construção de áreas exclusivas seja um
procedimento comum nas áreas centrais de praticamente todas as cidades grandes do
mundo, porém, nos países em desenvolvimento muitas ruas não têm calçadas e muitas
têm calçadas em más condições de conforto e segurança. Pesquisa realizada na região
metropolitana de São Paulo mostrou que 90 mil pessoas caem nas calçadas todos os
anos, causando grande prejuízo social e elevados custos médicos, especialmente para
idosos (IPEA/ANTP 2002).

Infraestrutura para bicicletas com faixas ou pistas exclusivas
é praticamente inexistente no Brasil. Um levantamento realizado em
60 cidades em 1999 constatou a existência de 350 km de faixas ou áreas exclusivas ou
preferenciais para a bicicleta 19. Em 2003, a Associação Nacional de Transportes Públicos
registrou a existência de 426 km de prioridades, dentro dos 447 municípios com mais de
60 mil habitantes no país (ANTP, 2005), equivalente a 0,15% da extensão do sistema
viário das cidades analisadas.
Uma linha de metrô com 20 km, que transporte 600 mil passageiros por dia, pode substituir uma frota de 1.000 ônibus a diesel, que rodaria por dia cerca de 240 mil quilômetros,
usando 100 mil litros de diesel e emitindo 250 toneladas de CO2 (75 mil toneladas por
ano). Se forem ofertadas várias linhas de metrô, o sistema de metrô implicará em grandes
reduções de emissões de CO2, mas a estrutura existente ainda é pequena, restrita a poucas
cidades e a expansão é muito lenta.
19 - GEIPOT – Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes, Manual de Planejamento Cicloviário, Brasília, 2001.
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O corredor de ônibus pode trazer grandes vantagens ambientais, por três motivos - a

será estendido até o final da parte sul da zona leste (Cidade Tiradentes), atingindo

velocidade média mais elevada e constante; a redução das distâncias rodadas pelo

uma extensão total de 33 km. A demanda diária estimada após sua implantação

conjunto dos ônibus; e a introdução de veículos mais eficientes reduzem a emissão de

total é de 300 mil passageiros. O terceiro projeto é o novo corredor Celso Garcia, que

poluentes e o consumo de energia. No caso dos corredores implantados mais recentemente

deverá reorganizar totalmente a oferta de ônibus entre o centro histórico da cidade

em Bogotá e na Cidade do México foram verificados benefícios significativos no aumen-

e a parte norte da zona leste, sendo integrado ao metrô, à CPTM e ao futuro corredor

to da velocidade média e na redução das emissões de poluentes locais e do efeito es-

TEU (Transporte Expresso Urbano).

tufa. No caso do Transmilênio, um estudo especial feito durante todo o ano de 2007
mostrou uma redução de 61,2% na emissão de CO2 equivalente em relação à linha base
de emissões (Grutter Consulting, 2008).

Transmilênio, uma solução de infraestrutura para Bogotá
No Rio de Janeiro, 4 sistemas de BRT estão em construção. Eles têm algumas características
físicas e operacionais que os colocam em um nível elevado de qualidade. Os corredores poderão
oferecer tempos atrativos de percurso, com redução de 40% a 67% em relação ao tempo atual,

Bogotá foi a primeira cidade de grande porte nos países em desenvolvimento a implementar

e boa regularidade, dado o seu controle operacional de alta qualidade. Assim, pode-se prever

uma rede extensa de corredores de ônibus com exclusividade total – o “Transmilênio”. Esse

uma migração entre 5% e 15% do fluxo atual das viagens de automóvel nas vias do entorno

corredor serviu primeiro ao eixo principal da cidade, em uma extensão de 41 km, e

dos corredores para o novo transporte público.
No caso dos sistemas sobre trilhos, estão previstas melhorias significativas na sinalização,

atualmente está em ampliação para 80 km. Na sua fase inicial, o sistema atingiu um recorde
de transporte de passageiros por hora e por sentido, aproximando-se da capacidade de

nas estações e nos veículos em todo o sistema de 225 km. No caso do metrô, está prevista

alguns metrôs do mundo. Sua maior qualidade – quando comparado aos corredores de São

a construção da Linha 2 (16 km) e a extensão da Linha 1 por 1 km. Também está prevista

Paulo – é que se tratou de um projeto integral, que combinou a reurbanização do espaço do

a construção de um VLT na área central, dentro do projeto Porto Maravilha, com 32 km de
extensão.

entorno, a reorganização da circulação de pedestres e ciclistas e a implementação de quatro
faixas exclusivas de tráfego para os ônibus, dotado de sinalização de alta qualidade e de

Em São Paulo, existem três grandes investimentos em corredores de ônibus.

controles eletrônicos avançados da operação. Adicionalmente, está organizado na forma de

O primeiro, chamado “Passa-Rápido”, constou de um conjunto de 110 km de faixas

rotas alimentadoras (ônibus comuns) e rotas troncais (ônibus articulados), com uma mescla

exclusivas de ônibus colocadas junto ao canteiro central, monitoradas eletronicamente

de serviços comuns, semiexpressos e expressos, que lhe dão grande variedade de oferta. A

e com gestão de circulação dos ônibus. Porém, sua implantação não foi seguida de
reorganização completa da oferta de serviços, o que levou à sobrecarga de algumas
vias, reduzindo-se muito a velocidade dos ônibus. O segundo projeto relevante é o

velocidade média dos veículos é de 26 km/h, o dobro da velocidade verificada nos corredores
de ônibus da cidade de São Paulo.

Corredor “Tiradentes”, cujo trecho inicial fora construído na década de 1990, sob o rótulo
de “Fura-fila”. Utilizando esse trecho inicial, que entrou em operação em 2007, o corredor
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Na área da tecnologia de gestão de trânsito, houve importantes

Os investimentos em infraestrutura precisam, portanto, garantir as

avanços

Transportation

formas mais adequadas de integração entre modos de transporte,

Systems” – Sistemas Inteligentes de Transportes), que vem

por exemplo, por meio de acessos de pedestres de boa qualidade,

se intensificando especialmente no município de São Paulo.

áreas de estacionamento de bicicletas e automóveis integradas

Detacam-se a sinalização semafórica “inteligente”, câmeras

aos sistemas de transporte coletivo, sistemas de integração entre

de TV, equipamentos fixos e móveis de controle de velocidade

ônibus e metrôs, além de sistemas de irformação que orientem os

e de identificação de veículos, e equipamentos para controle

usuários em tempo real sobre os meios mais rápidos e baratos de

da restrição de caminhões.

deslocamento.

no

uso

de

“ITS”

(“Inteligent
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4.2 Redução de emissões
Os principais investimentos governamentais para a redução
de emissões de gases de efeito estufa é a ampliação do uso
de veículos elétricos. A utilização dos ônibus elétricos tem algumas vantagens
importantes - os veículos elétricos têm maior durabilidade e proporcionam maior conforto
aos passageiros, pelo menor ruído interno e maior suavidade na aceleração. No entanto,
o seu uso enfrenta alguns problemas, principalmente relativos ao custo das instalações
diretas e complementares (estações de energia), ao custo mais elevado dos veículos e à
operação propriamente dita, que pode ser descontinuada por falta de energia ou por falha
no sistema de alimentação dos veículos.
No caso do automóvel, o processo está mais lento. Embora as maiores fabricantes de
veículos do mundo estejam investindo em veículos elétricos desde a década de 1990,
acredita-se que apenas após o ano de 2020 estes veículos poderão começar a entrar no
mercado com preços acessíveis, sendo que no caso da América Latina isto pode demorar
mais tempo.
O uso dos trens eletrificados e do metrô tem as mesmas vantagens ambientais do uso do
ônibus elétrico, pela quase eliminação da poluição atmosférica direta. No entanto, estes
sistemas de transporte são dimensionados para atender grandes demandas, sendo viáveis
apenas em cidades médias e grandes. Mesmo nestas, sua utilização fica restrita a corredores
de grande demanda.
No Rio de Janeiro, o Programa Estadual de Transportes 2 (ADPET 2), assinado em setembro
de 2012, definiu a aquisição de 60 unidades de trens elétricos novos, de última geração, com
quatro carros cada, equipados com ar condicionado, com entrega prevista para outubro de
2015.
Os ônibus híbridos operam parcialmente com energia elétrica proveniente de baterias
especiais, economizando, portanto, o óleo diesel. São menos poluentes e mais eficientes,
mas alguns problemas ainda estão sendo solucionados, como a manutenção mais complexa,
o maior peso dos veículos e o custo mais alto em função da demanda relativamente pequena.
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A mais longa experiência com ônibus híbridos é a da cidade de Nova Iorque, que opera
estes veículos desde o início da década de 90. Em São Paulo, eles vêm sendo testados pela
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) no corredor ABD (São Mateus –
Jabaquara) e pela SPTrans, nos corredores de ônibus da cidade de São Paulo.
Alguns veículos leves de motorização híbrida já estão disponíveis, mas o incremento
da sua participação na frota de veículos leves de passageiros só pode ocorrer mediante
estímulos econômicos e fiscais, uma vez que eles são mais caros que os convencionais.

grande variedade de estudos mostra que veículos inspecionados e encaminhados
à manutenção apresentam, imediatamente após a reparação, reduções significativas
nas emissões de monóxido de carbono, hidrocarbonetos e material particulado, que
podem chegar a mais de 90%. Porém, a implantação de sistemas de inspeção veicular
enfrenta obstáculos de natureza política, como a cobrança de uma taxa dos proprietários
e os custos envolvidos na instalação de catalisadores e na manutenção ou conserto
dos veículos, e de natureza gerencial, que diz respeito a como garantir a qualidade e a
isenção nas inspeções, impedindo a prática de fraudes.

Outra estratégia do governo é o investimento em combustíveis de fontes renováveis, como o
etanol e o biodiesel. O álcool derivado da cana de açúcar trouxe grandes vantagens ambientais.
Com o início da adição do álcool à gasolina no Brasil, foi possível eliminar o chumbo tetraetila
como aditivo corretor da octanagem da gasolina, reduzindo as emissões de chumbo. Esta
adição também permitiu a redução das emissões de monóxido de carbono. Como mostram
os estudos da Cetesb de São Paulo, as emissões de CO, HC e NOx dos veículos a gasolina e
a álcool são semelhantes, no entanto, o álcool tem a vantagem de ter suas emissões de CO2
compensadas em grande parte durante o ciclo de crescimento da cana de açúcar.
O biodiesel é adicionado ao diesel num percentural de 5% (está planejado ampliar para
7% em 2014), com impactos positivos sobre as emissões de poluentes e de gases de efeito
estufa. Além disso, em várias cidades brasileiras estão sendo testados veículos com uso
exclusivo de biodiesel.
Outras medidas relevantes são aquelas relacionadas à operação do trânsito, de forma
a manter os semáforos bem dimensionados para a demanda, coibir o estacionamento
irregular e organizar recursos para remover rapidamente interferências indevidas
(veículos quebrados, acidentes, lixo) geram importantes resultados. Em São Paulo,
que tem uma operação de trânsito avançada desde a década de 1980, a implantação
de semáforos especiais reduziu em 26% o atraso dos veículos nas interseções 20.
A inspeção veicular é uma das medidas mais importantes para assegurar que
os veículos estejam emitindo uma quantidade aceitável de poluentes. Uma
20 - CET – Cia de Engenharia de Tráfego, Acidentes de Trânsito no Município de São Paulo – Relatório Anual 2007, 2007.
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4.3 Adensamento urbano

espacial de empreendimentos, com o adensamento de várias áreas da cidade. Caso
isso seja concretizado, o adensamento resultante poderá aumentar o uso do transporte

Uma das discussões atuais mais importantes refere-se à conveniência de cidades mais
compactas e, consequentemente, de políticas de incentivo ao aumento da densidade de
ocupação urbana.

público e as viagens a pé. Impactos positivos também poderão ser esperados no caso
de adensamentos em torno das ferrovias urbanas e de grandes corredores de ônibus, como
o Tiradentes e o projeto TEU (Transporte Expresso Urbano).

Estudos realizados em várias cidades do mundo mostraram que, de forma geral,
cidades mais densas favorecem mais as viagens a pé e em bicicleta, assim como
os deslocamentos por meio do transporte público. Assim, uma das medidas

importantes para reduzir as viagens motorizadas é criar leis ou
incentivar o adensamento de áreas a serem ocupadas ou de áreas
que estão em processo de renovação urbana. O adensamento deve
ser acompanhado da diversificação seletiva do uso do solo, que
se refere à instalação, em áreas delimitadas, de equipamentos
públicos e de atividades privadas (principalmente de serviços),
de forma a facilitar o percurso a pé ou de bicicleta e a reduzir a
necessidade de deslocamentos motorizados. Representa o reverso do
que ocorre com a especialização do uso do solo, no caso, por exemplo, da construção
de grandes bairros exclusivamente residenciais, que aumentam a necessidade do uso do
transporte motorizado e especialmente do automóvel. No entanto, este adensamento não pode atingir um limite onde é formado um congestionamento de trânsito,
causando excesso de emissão de poluentes. Isto é especialmente preocupante no
caso de cidades grandes de países de renda média, em que uma grande frota de
micro-ônibus, de motocicletas e de automóveis com altos índices de emissão por
quilômetro rodado circule em condições congestionadas.
Quanto à relação entre densidade urbana e consumo de gasolina per capita, os
estudos mostraram que o consumo diminui acentuadamente à medida que aumenta
a densidade de ocupação do solo. O consumo per capita na Europa é apenas 27%
do consumo norte-americano (com densidades urbanas quase quatro vezes superiores).
O Plano Diretor Estratégico do município de São Paulo prevê mudanças na localização
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4.4 Gestão da Mobilidade

O uso do automóvel pode ser restrito por meio de proibições de circulação em determinadas
áreas e horários. Mas é preciso que o estacionamento de automóveis também seja restrito

A redução da demanda de automóveis pode ser feita compulsoriamente ou
por incentivo à mudança de hábitos. As medidas compulsórias são
a proibição do uso em alguns locais e horários, o rodízio de veículos como praticado em São Paulo, Cidade do México e Bogotá - e o pedá-

e que o sistema de transporte público seja capaz de atender aos deslocamentos que antes
eram feitos por automóvel.
O rodízio de veículos implica a proibição de circulação de certa quantidade de veículos em uma determinada área, em certos horários. O caso mais antigo é o da Cidade do

gio urbano, como praticado em Londres. As medidas de incentivo

México, implantado em 1989 para reduzir e emissão de poluentes. A medida

referem-se à melhoria do transporte público para que os usuários de

aplicada foi proibir a circulação dos veículos uma vez por semana (Molina e Molina,

automóvel passem a utilizá-lo ou a organização de programas de caro-

2002). Embora um efeito colateral negativo tenha sido verificado por pesquisa especial

na programada. Muitas vezes, ocorre a adoção simultânea dos dois tipos de medida, compulsória e de incentivo, para que o efeito seja maior.

– 22% das famílias compraram um segundo carro para contornar a limitação de trânsito
– o efeito mais esperado, de redução do uso do automóvel, não foi comprovado.
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No caso de Bogotá, o esquema foi implantado em 2002, com restrição de circulação para
40% dos veículos em cada dia (fazendo com que cada veículo fosse proibido de circular duas
vezes na semana). Devido à complexidade das variáveis e ao aumento acelerado da frota
de automóveis a partir de metade da década de 2000, não há conclusões claras sobre os
impactos obtidos.

uma das formas mais eficazes rumo à mobilidade sustentável. Existem medidas de atração
dos usuários de automóveis para o transporte público. A implantação de serviços específicos,
tais como a criação de linhas especiais, feita com veículos de maior qualidade e conforto,
ou serviços de ônibus fretados, em que empresas oferecem a seus empregados ônibus
mais confortáveis, para realizar a viagem diária entre casa e trabalho. A oferta desta última

O rodízio de São Paulo foi implantado inicialmente pelo governo estadual em toda a região
metropolitana de São Paulo, com o objetivo de reduzir a poluição atmosférica. Posteriormente,
foi adotado pela Prefeitura de São Paulo, mas com o objetivo de reduzir o congestionamento. A
restrição é limitada ao chamado “centro expandido” e implica a proibição de circulação de 20%
dos veículos por dia. No início, o rodízio levou a uma redução “líquida” de 12% na quantidade de
veículos em circulação. Todavia, o aumento crescente do número de automóveis em circulação
foi paulatinamente reduzindo a eficácia do esquema.
O objetivo do pedágio urbano é reduzir o número de automóveis em circulação, com
a redução de congestionamento e poluição. Londres foi a primeira grande cidade
a implantar o esquema, em 2003, e passou a ser a referência mundial sobre o tema. O
esquema foi acompanhado da reorganização do sistema de ônibus e de amplo trabalho de
comunicação. O pedágio fez com que o volume de carros na área central diminuísse cerca
de 40% e que a velocidade dos ônibus aumentasse entre 15 a 20% 21.
Em 2005, outra grande cidade europeia – Estocolmo – implantou o seu esquema de
pedágio urbano, que incluiu a oferta de 200 novos ônibus, melhoria dos serviços de metrô
e de trem e a oferta de locais de estacionamento rápido tipo “kiss and ride” – pontos de
desembarque de passageiros de automóveis, para facilitar a transferência de usuários
de auto para o transporte público. O novo esquema reduziu o tráfego de automóveis em
25% a 30% na fase inicial. Foi observada uma redução entre 10 a 14% das emissões de
CO2 na área central e de 2 a 3% na cidade como um todo 22.
Como o uso do transporte público implica gastos menores de energia e níveis inferiores de
emissão de poluentes, a transferência de viagens dos automóveis para o transporte público é

21 - UK, DOT, yearly report, 2004.
21 - ELIASSON, J. A cost-benefit analysis of the Stockholm congestion charging system, 2009.
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opção está relacionada à existência de concentrações de empregos em grandes indústrias ou
edifícios de escritórios em que ocorre uma economia de escala na oferta. Esta característica

Carona programada no projeto piloto
de mobilidade corporativa CENU-WTC

reduz o mercado para os ônibus fretados, mas ele pode ser muito importante em regiões de
grande concentração de empregos. No âmbito da ação governamental, é muito importante

Em 2012, o Banco Mundial iniciou um projeto de mobilidade corporativa em São Paulo e

facilitar o trânsito dos ônibus fretados, exatamente o oposto do que vem sendo praticado,

na Cidade do México em parceria com o World Resources Institute (WRI), EMBARQ Brasil

por exemplo, na cidade de São Paulo.

e EMBARQ México. Esta iniciativa tem o objetivo de incentivar empresas a promover ações
que estimulem seus funcionários a utilizar meios alternativos de transporte e assim

Outra forma de reduzir o uso do automóvel é promover a “carona programada”, pela qual

contribuir para padrões de mobilidade mais sustentáveis.

várias pessoas que trabalham no mesmo local dividem um carro para ir ao trabalho. A carona
é de difícil implantação em cidades e economias mais complexas, requer uma escala mínima

Através deste projeto, o Banco Mundial fornece assistência técnica para empresas

de origens e destinos e depende de jornadas de trabalho de duração fixa, na maioria das

participantes no intuito de promover avanços nos três pilares de sustentabilidade.

vezes incompatíveis com as necessidades de mobilidade da classe média. Por fim, mesmo
que venha a ser implantada, seu impacto é reduzido. Este é o foco do projeto do Banco
Mundial, destacado no Box 3 - Carona programada no projeto piloto de mobilidade
corporativa CENU-WTC.
No Rio de Janeiro, a prefeitura firmou parceria com o aplicativo Waze que disponibiliza
informações de velocidade média em cada trecho, calcula trajetórias mais rápidas utilizando
um GPS e permite a interação do usuário. A prefeitura do Rio de Janeiro também promove o
desafio Rio apps, no qual a comunidade de programadores é desafiada a criar aplicativos de
software que melhorem a cidade e a vida dos seus habitantes. Um dos vencedores em 2012
foi o aplicativo colaborativo Buus, no qual as pessoas compartilham as localizações dos
ônibus que circulam pela cidade, a disponibilidade de assentos e o nível de ocupação dos
coletivos. Há também o aplicativo Colab, criado em Recife, que recebeu o prêmio de melhor

O primeiro projeto experimental em São Paulo foi lançado na região da Av. Engenheiro Luís
Carlos Berrini: o Projeto Piloto de Mobilidade Corporativa CENU-WTC. A região foi escolhida
por ter o maior índice de pessoas se deslocando sozinhas em automóveis, de acordo com a
pesquisa Origem-Destino do metrô de São Paulo. Em colaboração com as empresas sediadas
no Centro Empresarial Nações Unidas (CENU) do World Trade Center (WTC), o Banco
Mundial apoiou a aplicação de uma pesquisa de deslocamento com funcionários, elaborou
recomendações para melhorar as práticas de deslocamento e aplicou uma segunda pesquisa
para medir a evolução dos comportamentos.
Constatou-se que ao promover incentivos e ações que estimulem os funcionários a utilizar
meios alternativos de transporte, houve uma mudança nos padrões de deslocamentos com
menor uso de meio de transporte individual e maior uso de transportes públicos e ônibus
fretados. A inciativa também envolveu parcerias com organizações ligadas à mobilidade

aplicativo do Mundo pela New Cities Summit. Este aplicativo tem como objetivo colocar os

urbana sustentável para desenvolvimento de novas soluções e mobilidade. Entre elas: Bike

membros das prefeituras em comunicação direta com os cidadãos. Por meio deste aplicativo,

Anjo, Caronetas, Transfretur, TC Urbes e Zazcar.

o cidadão pode fiscalizar ou denunciar algum problema na cidade, avaliar áreas-chave do
município e propor novas ideias de mobilidade urbana entre outros tópicos.

A segunda fase do projeto será de replicar este piloto com empresas baseadas no eixo
da Marginal Pinheiros.
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Figura 18 - Ações de mobilidade sustentável

Além dos programas educacionais específicos, muitas ações podem ser adotadas nas áreas
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BAIXO

BAIXO

BAIXO

AMPLIAR VELOCIDADE COM GESTÃO DE TRÂNSITO

MÉDIO

MÉDIO

BAIXO

lombadas eletrônicas provaram ser muito eficazes, reduzindo as velocidades para cerca de 20

GESTÃO DE TRÂNSITO PARA ESCALONAMENTO DE HORÁRIOS

MÉDIO

BAIXO

ALTO

km/h, assim como as minirrotatórias, também adaptadas da Inglaterra, foram usadas para

INSPEÇÃO VEICULAR DO NÍVEL DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEL

ALTO

ALTO

BAIXO

OFERTA DE TRANSPORTE ESPECÍFICO (P. EX. TRANSPORTE ESCOLAR)

MÉDIO

ALTO

BAIXO

INTEGRAÇÃO DAS REDES DE TRANSPORTE

MÉDIO

MÉDIO

BAIXO

GESTÃO DA CIRCULAÇÃO DE ÔNIBUS

MÉDIO

MÉDIO

BAIXO

CORREDORES DE ÔNIBUS

MÉDIO

ALTO

BAIXO

AMPLIAR REDE DE TRENS E METRÔS

ALTO

ALTO

BAIXO

Muitas medidas podem ser adotadas pelos governos para promover a mobilidade responsável,

SERVIÇOS DE ÔNIBUS "EXECUTIVOS"

MÉDIO

ALTO

BAIXO

mas nenhuma delas tem um impacto expressivo se adotadas de forma isolada. Além disso,

MELHORIA DE CALÇADAS E ÁREAS DE PEDESTRES

MÉDIO

MÉDIO

BAIXO

CICLOVIAS

MÉDIO

MÉDIO

BAIXO

PROGRAMAS DE REDUÇÃO DO GASTO DE ENERGIA

MÉDIO

BAIXO

MÉDIO

bilidade, com efeitos diferentes para cada segmento da sociedade. A análise das experiências

PROGRAMAS DE REDUÇÃO DE CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS

MÉDIO

BAIXO

BAIXO

existentes é importante, mas o estudo detalhado da eficácia potencial de cada medida em

USO DE ETANOL EM AUTOMÓVEIS E MOTOS

ALTO

BAIXO

BAIXO

USO DE ETANOL EM ÔNIBUS

ALTO

ALTO

BAIXO

USO DE ELETRICIDADE EM ÔNIBUS

ALTO

ALTO

BAIXO

USO DE ÔNIBUS HÍBRIDOS

MÉDIO

MÉDIO

BAIXO

AUMENTAR DENSIDADE URBANA

MÉDIO

BAIXO

BAIXO

EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO

MÉDIO

BAIXO

MÉDIO

REORGANIZAÇÃO DE CALÇADAS E VIAS

ALTO

MÉDIO

MÉDIO

IMPEDIR EFEITO BARREIRA DO TRÁFEGO

ALTO

MÉDIO

MÉDIO

de engenharia e operação de tráfego que visam melhorar as condições de segurança, como

AÇÕES ESPECÍFICAS

construção e alargamento de calçadas, estreitamento das interseções próximo às passagens

IMPOSTOS E TAXAS PARA AUTOMÓVEIS

de pedestres, dispositivos de restrição de velocidades, iluminação dos locais de travessia de pe-

RODÍZIO DE AUTOMÓVEIS

destres, criação de facilidades para o uso seguro e confortável da bicicleta, principalmente em
cidades pequenas e médias.
Estas medidas têm grande eficiência quando bem planejadas. Em São Paulo, por exemplo, as

controlar o cruzamento das interseções com acidentes e que não comportavam semáforos,
tendo obtido bons resultados.

muitas das medidas podem provocar forte elevação dos custos privados ou públicos da mo-

cada contexto local é fundamental.
O quadro a seguir resume as ações mais relevantes. Elas estão classificadas segundo o nível de
impacto, considerando a expectativa de redução das distâncias, tempos de percurso, consumo
de energia e emissão de poluentes. Em segundo lugar, estão classificadas segundo o
custo “público”, que representa o custo de implantação e operação para o governo, e o custo
“privado”, que representa o custo direto para o usuário.

Fonte: Elaborado pelo UniEthos, 2014.
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As iniciativas governamentais que estão sendo colocadas em prática em grandes

Mais que isso, é a combinação de ações governamentais e da sociedade civil com estratégias

cidades brasileiras e os investimentos federais em rodovias, aeroportos, metrôs, VLTs

empresariais que podem promover as mudanças mais expressivas, proporcionando as condições

e BRTs prometem provocar mudanças significativas nas condições de mobilidade.

fundamentais para uma mobilidade sustentável, com segurança, conforto, rapidez,

Esses investimentos públicos abrem grandes oportunidades para investimentos privados,

disponibilidade, preços acessíveis, baixo impacto ambiental e lucro para as empresas.

tanto em parceria público-privadas como no desenvolvimento de novos negócios privados.
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:

ESTRATÉGIAS
EMPRESARIAIS
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O aumento e a diversificação da demanda por mobilidade, a retomada dos investimentos
públicos em infraestruturas de transportes e a pressão social por maior eficiência, criam
um cenário de grandes oportunidades para investimentos privados. Por outro lado, esse
novo cenário apresenta também riscos e desafios.
O novo mercado de mobilidade vai se consolidar com um perfil novo de empresas, mais
inovadoras, com maior capacidade de investimento e, sobretudo, com maior capacidade
de compreender as demandas da sociedade.

Mobilidade sustentável – uma proposta de valor
Considerando que os principais impactos da mobilidade são o congestionamento, a poluição,
os acidentes de trânsito, a alteração na vida social e nas atividades econômicas no entorno,
e ainda os custos, tanto individuais quanto coletivos. Na abordagem desenvolvida pelo
Uniethos, um modelo de mobilidade sustentável deve, portanto, minimizar, mitigar ou
reduzir esses impactos de forma a fazer com que os serviços de transporte sejam:
I

Empresas que desenvolvem negócios lucrativos, mas que ao mesmo
tempo atendam às necessidades da sociedade, desenvolvem um novo
propósito para os seus negócios que as colocam em maior capacidade
competitiva. Empresas com propósito social, são empresas com maior
legitimidade, mais capazes de reduzir riscos, de atrair melhores
talentos, melhores fornecedores e clientes, atrair investidores com
visão de longo prazo, facilitar a identificação de oportunidades de
inovação, além de exercer um papel de liderança na sociedade.
Para fomentar a contribuição da iniciativa privada com relação ao tema, o World
Business Council for Sustainable Development (WBCSD) estabeleceu como objetivo a
ser perseguido pelas empresas a potencialização e extensão do acesso a uma mobilidade
confiável e confortável, com zero acidente de trânsito, baixo impacto ambiental, acessível
e com baixa demanda por energia e tempo.

Seguros, tanto para os usuários quanto para as comunidades no entorno dos sistemas de
transporte;

II Rápidos, confortáveis e disponíveis para que os usuários possam realizar suas atividades
sociais e econômicas de modo eficiente;
III Com custos baixos para os usuários, para a sociedade e para os governos;
IV Com baixos impactos sobre a vida social e econômica das comunidades no entorno dos
sistemas de transporte;
V Com baixos impactos sobre o meio ambiente, em especial o clima, a biodiversidade a
qualidade do ar e da água.
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Várias empresas cujos negócios eram centrados na construção de infraestrutura, na oferta
de serviços de transporte ou na produção de veículos, passam com essa abordagem a ser
empresas que oferecem soluções de mobilidade, melhor orientadas para o atendimento das
necessidades dos seus clientes.
O mercado brasileiro já conta com um novo perfil de empresas privadas no setor de
transporte. Pelo menos 4 grandes empresas que atuam no setor (CCR, Arteris, Invepar
e EcoRodovias) estão entre as 200 maiores empresas do país e estão desenvolvendo
competências e tecnologias para fazer uma gestão moderna de grandes sistemas de
transporte. São empresas que atuam de forma diversificada na gestão de rodovias,
mobilidade urbana e aeroportos, ou seja, estão desenvolvendo também capacidades de
gerenciar diferentes sistemas de transporte de forma integrada.
Este mercado já conta também com tecnologias e modelos de negócios eficazes mesmo
que ainda, na maioria dos casos, não tenham alcançado escala significativa. O que indicam
as tendências globais, os novos mercados não mais serão centrados no automóvel
como solução principal, mas sim em sistemas integrados, cujo acesso ao destino seja
mais rápido, seguro, confortável e acessível financeiramente. O

usuário passa a
interagir por meio das tecnologias disponíveis com os seus
mais diversos fornecedores de serviços de mobilidade e faz
escolhas baseadas na instantaneidade e qualidade da informação
recebida, informação essa que sai do domínio privado (das
concessionárias de transporte público, dos governos,
entidades gestoras de trânsito, etc.) para o democrático
mundo virtual.

No conjunto das soluções empresariais para a mobilidade sustentável podem ser destacadas
dois tipos de atuação empresarial complementares. A primeira está relacionada à gestão de
sustentabilidade com a mitigação dos impactos sociais e ambientais dos serviços prestados.
A esta forma de atuação chamamos gestão de impactos. A segunda forma de atuação é
focada no desenvolvimento de novos negócios relacionados à mobilidade sustentável, sendo
notável o forte componente de desenvolvimento de novas tecnologias de informação entre
as iniciativas identificadas.
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5.1 Gestão de impactos da mobilidade

A gestão ambiental da OHL – Espanha

As principais empresas globais dos setores de transporte,

A OHL é líder mundial na construção de ferrovias, a décima maior construtora de

rodovias, aeroportos e mobilidade urbana, que oferecem
uma oferta diversificada de serviços, são relativamente mais
avançadas e apresentam um grau de maturidade mais elevado
de práticas relacionadas à gestão dos impactos negativos
da mobilidade.

infraestrutura de transporte do mundo e a vigésima-primeira maior concessionária
internacionalmente, sendo a quarta maior em número de contratos na América
Latina e a sócia da Albertis. O grupo espanhol, que começou em 1911, lançou o
Plano Diretor de Meio Ambiente e Energia 2011-2015, que inclui uma série de
programas de trabalho associados a diversos temas da agenda ambiental, com
destaque para aqueles relacionados ao combate às mudanças climáticas. O grupo
OHL é considerado pelo Carbon Disclosure Project como líder no mercado espanhol
para a gestão da mudança climática.

Podem-se encontrar boas práticas na gestão de impactos ambientais em alguns dos grupos
que atuam globalmente nos diversos segmentos do setor, como é o caso da espanhola
OHL, que tem o Plano Diretor de Meio Ambiente e Energia para o período de 2011-2015,
que retrata como a empresa passa a gerenciar o consumo de energia e a emissão de gases
de efeito estufa.

O Plano Diretor de Meio Ambiente e Energia 2011-2015 inclui projetos transversais, com
destaque para as ações de eficiência energética. A empresa conta com um Sistema de
Gestão de Energia implementado em 2012 de acordo com a ISO 50001. O consumo de
energia direta e indireta é monitorado e planos são definidos para sua redução. Entre
as ações principais estão a redução do consumo de energia elétrica em 2012 de 4% na
sede da empresa e o uso de energia solar pela OHL Concessões, que aumentou a sua
produção de energia solar em mais de 30.000 GJ em 2012.
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Também da Espanha, a Ferrovial definiu objetivos e compromissos públicos de redução de
emissões de gases de efeito estufa. Esses objetivos foram criados desde uma perspectiva
bottom-up, a partir dos processos de produção de cada área de negócio, onde foram
identificadas e avaliadas economicamente oportunidades para reduzir as emissões. A meta
de redução das emissões para 2020 (ano base 2009) é de 21,3% em todas as atividades da
empresa no nível global. A empresa monitora anualmente as emissões de carbono de 100%
das operações incluindo emissões diretas e indiretas.
A Ferrovial também possui uma política de gestão de resíduos para todas as empresas do
grupo com base na minimização da geração, gestão adequada com a ênfase na valorização,
reutilização e reciclagem de resíduos. O grupo monitora a geração de resíduos perigosos, não
perigosos e recicláveis e a evolução ao longo dos anos. Além disso, a empresa demonstra
certo cuidado para gestão de mananciais próximos a suas obras, e busca reutilizar a maior
quantidade de detritos da construção civil possível.
Não é só gerenciando impactos ambientais que atua a Ferrovial, que tem como parte
fundamental da estratégia ambiental o desenvolvimento de modelos de negócios. O
Projeto “Ferrovial 2015” identificou e avaliou os riscos que podem afetar as atuais linhas
de negócios e novas oportunidades de negócios para o grupo em 2015 e 2020. A linha de
mobilidade sustentável é desenvolvida pelo “Centro de Infraestruturas Inteligentes”.
No segmento de rodovias, a Vinci Autoroutes pode ser destacada pelo combate às mudanças
climáticas. A empresa tem iniciativas específicas para redução das emissões de seus usuários
como tele-pedágios que permitem a passagem de carro em uma velocidade de 30km/h e
estacionamentos que visam facilitar o compartilhamento de carros - nos EUA, o pedágio é
grátis para quem compartilha os carros. Na Alemanha, a empresa desenvolveu um sistema
de pedágio para caminhões com uso de satélites. Na Califórnia, a empresa explora uma via
urbana com sistema de modulagem tarifária automatizada e sem barreiras.
Também com ações para redução de emissões, a Régie Autonome des Transports Parisiens
(RATP) - quinta maior operadora de transporte público do mundo - apoia o poder público
na avaliação de sua pegada de carbono e permite aos usuários calcular a pegada de
carbono de seus deslocamentos. Também realiza diagnóstico de mobilidade e logística
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urbana e desenvolve plano de deslocamento de pedestres e ciclistas. Em Paris, a RATP

A política de relacionamento com comunidades da Invepar

está trabalhando na realização de planos de deslocamentos para bairros. Como forma
de integrar o transporte porta a porta, a empresa também promove o uso de bicicletas
na saída de estações de metrô e ônibus.
Na gestão dos impactos sociais, existem diversas iniciativas para promover saúde e
segurança dos usuários, como por exemplo, as campanhas de saúde desenvolvidas
pela empresa brasileira Ecovias, que oferece aos usuários, principalmente motoristas
de veículos pesados, a oportunidade de realizar exames médicos gratuitos.
É também no relacionamento com os usuários que o Chiang Airport, o aeroporto de Singapura,
se destaca. O aeroporto usa as redes sociais para estar mais próximo de seus usuários por
meio de Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. Todas as atividades nas redes sociais
são monitoradas. Implantou ainda um sistema de atendimento ao cliente em tempo real
que permite coletar impressões dos passageiros e analisar os colaboradores que precisam de
mais treinamento. Este sistema também inclui uma funcionalidade de inspeção eletrônica
que facilita a identificação e solução de falhas no aeroporto. O sistema de avaliação é
constantemente monitorado e já permitiu aumentar a eficiência no atendimento dos
usuários e reduzir custos.
A empresa tem um aplicativo interno para colaboradores que facilita a comunicação
interna e fornece informações em tempo real para poder melhor atender aos usuários,
e outro aplicativo para ajudar usuários a se orientarem dentro do aeroporto, que ainda
identifica promoções e fornece informações em tempo real sobre voos e lojas dentro
do aeroporto.
O relacionamento com comunidades é um grande desafio para as empresas do setor,
principalmente quando operam grandes infraestruturas que cruzam cidades ou estão
inseridos em áreas urbanas densamente povoadas como é o caso da LAMSA - Linha
Amarela, operada pela Invepar no Rio de Janeiro.

O Grupo Invepar identificou as comunidades do entorno de suas concessões como um dos
stakeholders chave para o sucesso de seus negócios e mantém canais de diálogos constantes
com as comunidades.
As empresas do Grupo Invepar reconhecem que suas concessões podem causar
impactos importantes nas vidas das pessoas que vivem no entorno. Por outro lado,
as comunidades também entendem que os empreendimentos geram oportunidades
de empregos, movimentação de riquezas e possibilidades de investimentos para o
desenvolvimento local destas comunidades. Para organizar o relacionamento com as
comunidades, o grupo Invepar criou um Instituto responsável por promover iniciativas
de responsabilidade social com recursos próprios ou via leis de incentivo.
O Instituto Invepar tem por missão apoiar o Grupo nas iniciativas de responsabilidade social das
empresas com foco em investimentos sociais nas áreas de educação, meio ambiente, cultura e
esporte. Para cumprir sua missão, o Instituto elabora diretrizes e princípios de responsabilidade
social e articula ações com o objetivo de gerar benefícios sociais, econômicos e ambientais nas
comunidades. O Instituto é responsável por oferecer suporte técnico para todas as empresas
do Grupo, buscar conhecimento da realidade local para orientar seus investimentos e procurar
parceiros na região de atuação.
Os projetos de investimento social são selecionados em um processo de análise que inclui
resposta formal a um edital.
Além da atuação específica para áreas de entorno, o Instituto Invepar também é parceiro de
três projetos de grande relevância social para apoio da gestão pública:
• Rio Como Vamos que é um movimento de cidadania com o objetivo de melhorar a
qualidade de vida do município do Rio de Janeiro.
• O BISC (Benchmarking em Investimento Social Corporativo) que representa um
esforço de levantamento e análise de dados qualitativos e quantitativos cujo objetivo é
contemplar as diversas formas de ação social empreendidas pelas empresas.
O Grupo também tem compromissos firmados com o Pacto Global e o Programa na Mão Certa
que visa lutar contra a exploração sexual de crianças e adolescentes nas rodovias brasileiras.
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5.2 Novos modelos de negócios para mobilidade
Segundo o estudo sobre modelos de negócios realizada pela Artur D. Little na publicação
Future of Urban Mobility, em modelos de negócios chamados “Apple of mobility” as
empresas trabalham em parceria com governos para oferecer soluções multimodais
integradas e desenhadas para atender às demandas específicas de mobilidade
de determinada cidade ou região. Para o desenvolvimento desse tipo de negócio é
normalmente necessário criar parcerias com empresas de setores não tradicionalmente
relacionadas ao transporte como tecnologia da informação, por exemplo.
Modelos de negócios básicos, chamados “Dell of mobility” são voltados para o atendimento de
necessidades específicas de segmentos de usuários às empresas que precisam desenvolver
bons sistemas de informação e estreitar a relação com o consumidor final. Modelos de
negócios como car-sharing, trânsito rápido pessoal, serviços de shuttle ou de ônibus fretados
são desenhados para as necessidades específicas de cada grupo de clientes.
O terceiro tipo de modelo de negócios, chamado “Google of mobility” são serviços
suplementares, estruturados para a formação de redes de clientes e provêm serviços de
informação, localização, reserva de passagens ou pagamentos. Esses serviços são baseados
na gestão de grande volume de dados e dependem de sistemas de tecnologia de informação.

Figura 19 - Modelo de negócio para a mobilidade urbana

Único ponto de acesso para mobilidade e serviços
suplementares (identificação, informação, reservas
e pagamentos) - Rede de cidadãos iniciada para
mobilidade;

“GOOGLE OF MOBILITY”

Foco nos volumes de dados e taxa de penetração.

B2C: Serviços de mobilidade integrados com
a provisão de jornadas sem interrupções
e multimodais para os usuários;
B2B: Soluções integradas e multimodais com base em
contratos turn-key com foco nas cidades e provedores de
serviços de mobilidade.

“APPLE OF MOBILITY”

Oferta de serviços básicos de mobildiade, exemplo:
compartilhamento de carros e bicicletas, sem rede:
Soluções tecnológicas disruptivas que façam possível os
modelos Google e Apple (exemplo de mecanismos drive-in
drive-out para estacionamentos automatizados).

“DELL OF MOBILITY”

Fonte: Adaptado de estudo da Arthur D. Little Lab (2011)
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Integração
O grupo espanhol Ferrovial é um operador de infraestrutura que atua em mais de 25 países

As linhas de atuação do fundo de investimentos estão diretamente alinhadas com os temas de
sustentabilidade estipulados como relevantes pelo Grupo Schiphol como utilização de energia
renovável, redução de emissões, reciclagem e mobilidade.

nos segmentos de aeroportos, rodovias, construção e serviços. O grupo considera a inovação
uma ferramenta estratégica para responder aos desafios globais de infraestrutura e busca
promovê-la de forma constante e sistemática, como forma de melhorar sua produtividade,
competitividade e criar valor para seus stakeholders.
A empresa mudou a infraestrutura das rodovias, que contam com vias expressas que garantem
velocidade mínima e tempo de deslocamento mediante pagamento de tarifa especial. A Satelise
é uma plataforma tecnológica para pagamentos feitos através de smartphones e disponibiliza
serviços de informação entre a empresa operadora da infraestrutura e o usuário. O Tollflow é
um sistema de monitoramento instalado nas regiões de pedágio para detectar em tempo real
situações que provocam congestionamentos. A empresa oferece também um serviço chamado
Personal Rapid Transit, uma frota de carros elétricos que não necessitam de motoristas, utilizado
para fazer o transporte de passageiros entre o estacionamento e os terminais de embarque em
aeroportos.
Outro exemplo de solução integrada para mobilidade é a do Schiphol Group, uma empresa
holandesa do setor aeroportuário cujo maior ativo é o Aeroporto de Amsterdam. A empresa
atua nos segmentos de aviação, produtos e serviços aeroportuários, gestão e realização de
projetos imobiliários no entorno dos aeroportos. Em 2009, o grupo criou uma iniciativa de

Relacionado ao tema de mobilidade, existem duas principais iniciativas que compõem o
portfólio do theGROUNDS: os táxis elétricos para passageiros, e os ônibus elétricos para
o transporte de passageiros entre terminais e aeronaves. O intuito de desenvolvimento
dessas iniciativas é de buscar uma inovação sustentável que não custe mais do que o
serviço convencional oferecido atualmente. O principal objetivo norteador de ambas as
iniciativas é de promover um transporte com emissões zero, porém as forças de mercado
são as que definem se estas serão ou não iniciativas a serem implementadas pelo aeroporto
no médio ou longo prazo.
Outro fator relevante é o envolvimento do governo holandês na condição de financiador
majoritário destas iniciativas. Esta participação garante que o foco permaneça em
encontrar inovações que tragam melhorias significativas para o setor aeronáutico, e
não necessariamente promover um negócio rentável para o aeroporto no curto prazo.
Outro exemplo é o da Vinci Autoroutes, uma empresa do grupo francês Vinci focada no segmento de rodovias, que gerencia mais de 4.000 km de estradas na França e outros países
da Europa e Estados Unidos. A empresa desenvolveu uma série de soluções para promover
a multimodalidade, aumento do uso de ônibus nas rodovias e estabelecimento de tarifas
de pedágio diferenciadas.

pesquisa e inovação chamada theGROUNDS que promove parcerias com outras empresas,
think tanks, e universidades com o objetivo de desenvolver soluções que contribuam para
tornar o aeroporto mais sustentável.
O theGROUNDS atua como uma incubadora para os projetos que demonstram agregar valor e
promover soluções sustentáveis para o setor de transporte aéreo. Para viabilizar tais iniciativas,
foi criado um fundo de investimentos denominado Mainport Innovation Fund (MIF) formado
por atores importantes na economia holandesa e do setor de aviação como a Universidade de
Delft de Tecnologia, a companhia de aviação KLM, o banco Rabobank e o Grupo Schiphol. O

A Vince Autoroutes oferece um serviços chamado Car Pooling que disponibiliza
estacionamento ao longo de rodovias para compartilhamento de carros privados e
plataforma de relacionamento para pessoas interessadas em compartilhar carro para
realizar um deslocamento. Esse serviço reduz o número de carros nas rodovias, favorecendo
fluidez no trânsito, redução de emissões, conforto e segurança para usuários. A empresa
também desenvolveu um aplicativo que fornece informação e interação entre usuários das
rodovias com acesso a dados sobre ocorrências. Com esse serviço, os usuários podem criar
rotas alternativas, o que favorece a fluidez dos deslocamentos.

governo holandês exerce um papel fundamental como investidor no fundo, já que é responsável
por aproximadamente 50% dos investimentos financeiros oferecidos pelo MIF.

O Transdev é um grupo francês focado em transporte público presente em 21 países onde
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opera 13 modalidades de transporte. São soluções multimodais que complementam as redes

Especialização

existentes e busca inovações para atender demandas dos usuários e do poder público. Para
desenvolver os negócios, o grupo criou um centro de estudos chamado Mobility Lab. Este
laboratório busca elaborar novas soluções e gerar novos negócios por meio de esforços de
pesquisa e análises das principais tendências de mobilidade em vários países, intercâmbios

Um modelo de negócios crescente em muitas grandes cidades do mundo é o compartilhamento
de carros. A Zazcar é a primeira empresa a fornecer serviço de compartilhamento de carros
na América Latina e a única empresa deste tipo no Brasil. Para usar o serviço, o cliente
precisa estar cadastrado e reservar um carro que será pago somente pelas horas utilizadas.

entre acadêmicos e pessoas de campo. A Transdev criou, por exemplo, o MOBITrans, um

Combustível, seguro e impostos sobre o veículo são arcados pela empresa. O serviço está

serviço que integra dados de todos os serviços de transporte público e fornece informação

espalhado em 45 locais da cidade de São Paulo e disponível durante 24 horas por dia para o

sobre tempo de deslocamento em tempo real e possibilidades de coordenação de diversos

usuário.

meios para realizar um trajeto. O Urban Pulse é um aplicativo que fornece informações sobre
planejamento multimodal de deslocamento, localização de restaurantes, atrações e pessoas.
O Tram-train é um modo de transporte público que combina a flexibilidade e acessibilidade

No ponto de vista de benefícios para a sociedade, este tipo de negócio tem o potencial de
reduzir custos para clientes que podem usufruir do uso do automóvel sem arcar com IPVA,
seguro, manutenção e combustível. Permite também otimizar o uso de veículos na cidade

de um bonde elétrico com a velocidade de um trem convencional. A empresa dispõe ainda

contribuindo para redução de congestionamentos, poluição atmosférica, das emissões de

de uma série de serviços específicos para pessoas com deficiências, empresas e hospitais, e

CO2 e contribuir com a mobilidade urbana, oferecendo maior intermodalidade. Segundo

serviço individual de transporte de luxo.

a empresa, um veículo compartilhado substitui 15 a 20 veículos próprios e, portanto,
contribuem significativamente para a mobilidade urbana.
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Tecnologias de informação
O Waze é um dos maiores aplicativos de trânsito do mundo. O sistema de navegação,
baseado no conceito de comunidade, permite aos motoristas compartilharem informação
sobre condição de trânsito em tempo real e assim encontrar as rotas mais rápidas para chegar ao seu destino. Seu modelo de negócios baseia-se em publicidade georreferenciada em
seu aplicativo. Em termos práticos, o aplicativo fornece espaço de anúncios relacionados aos
trajetos rotineiros de seus usuários assim como a inclusão de símbolos de estabelecimentos
comerciais nos mapas.
No ponto de vista de benefícios para a sociedade, o aplicativo permite ao motorista ter acesso
à informação em tempo real sobre suas rotas e assim conseguir contornar e, portanto, reduzir
congestionamentos, o que contribui para economizar combustível, economizar tempo e reduzir
custos de deslocamento e poluição atmosférica e CO2.
O EasyTaxi é um aplicativo que facilita a conexão entre os taxistas e passageiros de uma
forma segura e rápida. O aplicativo disponível 24h por dia localiza o táxi cadastrado mais
próximo do passageiro que pode acompanhar em tempo real o trajeto do veículo. O EasyTaxi
recruta taxistas e os possibilita conseguir mais corridas e de maneira mais fácil. Para estar na
rede cadastrada, o taxista paga uma mensalidade e um valor fixo por corrida em troca da
qual ele recebe um smartphone com o aplicativo instalado para receber pedidos de corrida e
monitorar a posição deles de maneira a informar os usuários.
O sistema da EasyTaxi vem se transformando num grande sistema de
pagamentos, dispensando o uso de dinheiro para pagamento das corridas. O sistema de
cadastro corporativo facilita também os pagamentos de viagens em serviço e o controle
pelas empresas. Por meio da parceria com grandes bancos, o aplicativo pode se tornar um
intermediário financeiro de grande porte.
No ponto de vista de benefícios para a sociedade, o aplicativo permite ao usuário conseguir
um táxi de forma mais rápida que através das cooperativas, mais segura para os usuários por
ser possível monitorar as rotas dos taxistas cadastrados e encontrar pertences esquecidos ou
perdidos no veículo e também mais segura para os motoristas, que não dependem mais de
pontos de táxi e podem atender apenas clientes cadastrados.
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Nas últimas décadas a solução para os desafios da mobilidade estava sempre associada às
necessidades de mudanças na regulação e nas políticas públicas. O levantamento apresentado
nesse estudo mostra que não só existem grandes oportunidades para que empresas privadas
realizem bons negócios que atendam às demandas da população, mas que também já existem
muitas iniciativas empresariais que contribuem para o desenvolvimento de uma mobilidade
sustentável.
O grande volume de negócios que estão sendo originados por meio das concessões de
rodovias, aeroportos, ferrovias, portos e de mobilidade urbana, está provocando uma
grande mudança nas empresas do setor. A complexidade e a escala dos novos negócios
exige empresas de grande porte, com grande capacidade de investimento e com padrões
de qualidade internacional. Os avanços nas tecnologias da informação também propiciam
o surgimento de novos serviços e novas empresas, algumas com crescimento acelerado,
inclusive com escala internacional e operando sistemas de transporte com altos padrões
de qualidade.
Essa mudança pode promover uma grande modernização no setor, em termos de
qualidade de gestão, tecnologia e capacidade de desenvolvimento de novos negócios.
Porém, algumas condições são importantes para que os desafios da mobilidade sejam
solucionados por estratégias empresariais.
A primeira condição é o conhecimento detalhado, contextualizado e profundo das diferentes
dimensões que envolvem as demandas da população por mobilidade, considerando as
diferenças geográficas, econômicas, sociais e culturais. Excluindo os sistemas de transporte informal,
os serviços de transporte no Brasil são fortemente regulados e controlados pelo poder público.
Grandes empresas foram formadas e se qualificaram para atender às condições definidas pelo
poder público e, na maioria dos casos, tais empresas não desenvolveram seus negócios a partir
de um conhecimento claro das necessidades dos seus usuários. Ainda que a regulação continue
sendo necessária, as empresas precisam criar uma nova perspectiva, na qual os usuários sejam
os seus clientes, que é fundamental que sejam bem conhecidos, com os quais mantenham
relacionamento contínuo e para os quais devem ser orientados os seus negócios.

61

Negócios de mobilidade sustentável resultam da combinação de
três objetivos simultâneos. O primeiro é a oferta de serviços seguros,
confortáveis, rápidos, disponíveis e acessíveis. O segundo objetivo é
fazer com que esses serviços e as infraestruturas necessárias tenham
impactos na sociedade e no ambiente cujo balanço final seja positivo.
O terceiro objetivo é que sejam negócios lucrativos. A combinação
desses objetivos depende de uma efetiva integração entre as áreas
que tradicionalmente têm pouca interação nas empresas, como as
áreas de gestão de negócios e as de sustentabilidade. É necessário
também que os negócios sejam desenhados e monitorados com o

uso de novas métricas que possibilitem a verificação do desempenho
financeiro e do desempenho social e ambiental.
A viabilidade dos negócios e o atendimento das demandas sociais dependem também da
capacidade das empresas em promover sistemas que integram o deslocamento de pedestres
e ciclistas com os meios motorizados, que integrem o uso do automóvel com o transporte
coletivo e ainda que permitam a integração de diferentes sistemas de transporte coletivo.
Essa integração exige das empresas capacidade de gerenciar grande volume de informação,
de gerenciar de forma também integrada diferentes negócios de forma simultânea e ainda
de promover parcerias entre diferentes empresas que operam serviços de transporte numa
mesma região. Empresas de mobilidade sustentável são, portanto, empresas integradas à
vida social e econômica das cidades e regiões onde atuam.
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