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RESUMO 

O objetivo da pesquisa é propor uma matriz de competências dinâmica, capaz de 

subsidiar a formação de equipes e a gestão do processo de elaboração de 

propostas de um novo modelo para o sistema de mobilidade urbana de Curitiba 

pautado por uma lógica capaz de conferir maior atratividade e eficiência energética 

ao sistema, com impacto na redução dos gases de efeito estufa. A pesquisa é 

aderente aos ODSs 11, 13 e 17. A primeira etapa consistiu na coleta de dados 

secundários e aproximação preliminar com o campo sobre o tema da mobilidade 

urbana enquanto política pública, e suas relações com a eficiência energética e 

redução de emissões de gases de efeito estufa. Do ponto de vista teórico, esta 

etapa explorou o tema da governança, e as interações e arranjos entre diversos 

atores e arenas institucionais, que produzam solução de problemas sociais e 

resultados coletivos. A segunda etapa focou na coleta de dados primários por meio 

do desenvolvimento de entrevistas com especialistas e gestores de mobilidade 

urbana. Na terceira etapa realizou-se o tratamento dos dados e a análise de 

conteúdo com o suporte do software Atlas TI, focada na coocorrência das relações 

entre as diversas competências identificadas, e as dimensões presentes em um 

projeto dessa natureza. O resultado é a proposta de uma Matriz Dinâmica de 

Competências por Dimensões, que permita aos gestores de Curitiba e de diferentes 

cidades, diagnosticarem o perfil de recursos humanos e tecnológicos disponíveis, 

bem como tomarem melhores decisões em relação à aquisição daquelas que faltam, 

adequadas às características e desafios de cada cidade. 

 

Palavras-chave: Competência; Mobilidade Urbana; Eficiência Energética; 
Governança; Mudança Climática; ODS 11; ODS 13; ODS 17. 

 
 



 
 

ABSTRACT 

The goal of this research is to propose a competency matrix capable of subsidizing 

the formation of teams and the management of the process of formulating proposals 

for a new model for the urban mobility system in Curitiba, guided by a new logic 

capable of generating greater attractiveness and energy efficiency to the system, 

with an impact on the reduction of greenhouse gases. The research complies with 

SDGs 11, 13 and 17. The first stage consists of collecting secondary data and a 

prelimanary approach with the research field on the subject of urban mobility as a 

public policy, and its relationship with energy efficiency and reduction of greenhouse 

gases. From a theoretical point of view, this stage explored the theme of governance, 

and the interactions and arrangements between different actors and institutional 

arenas, which produce solutions to social problems and collective results. The 

second stage focused on the collection of primary data through interviews with 

experts and urban mobility managers. In the third stage, data processing and content 

analysis are carried out with the support of the Atlas TI software, focused on the co-

occurrence of the relationships between the numerous competences identified, and 

the dimensions present in such a project. The result is the proposal of a Dynamic 

Matrix of Competencies by Dimensions, which allows managers in Curitiba and 

different cities to diagnose the profile of available human and technological 

resources, as well as to make better decisions regarding the acquisition of those 

lacking competences suited to the characteristics and challenges of each city. 

 

Key-words: Competence; Urban Mobility; Energy Efficiency; Governance; Climate 

Change; SDG 11; SDG 13; SDG 17. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Apesar do descarregamento diário de desafios significativos, as cidades estão 

na vanguarda da prática da sustentabilidade, servindo como pontos focais de ações 

que promovem caminhos de sustentabilidade (ROSENZWEIG et al., 2010). Por outro 

lado, a complexidade das interações socioecológicas tanto nas cidades quanto nas 

regiões urbanas interconectadas – onde escolhas supostamente sustentáveis feitas 

em um local não são verdadeiramente sustentáveis, se criarem problemas sociais, 

econômicos ou ambientais e trocas em outros lugares – representa claramente 

“maus” problemas enfrentados pelos ecologistas urbanos de hoje (MCPHEARSON 

et al., 2016). A urbanização acelerada pressiona as cidades a proporcionar boas 

condições de vida, e tem como consequência uma demanda massiva por nova 

infraestrutura que pode ser compreendida como uma oportunidade importante para 

o uso de design, arquitetura e planejamento ecologicamente baseados em 

processos de desenvolvimento e governança (MCPHEARSON et al., 2016).  

As cidades exibem propriedades emergentes, têm dinâmicas que estão longe 

de equilíbrio e exigem enormes quantidades de energia para se manterem. Muitos 

sistemas urbanos exibem propriedades-chave de sistemas adaptativos complexos, o 

que significa que eles podem ser altamente interconectados e imprevisíveis 

enquanto possuem subsistemas modulares que conferem redundância e são 

capazes de resiliência. Lidar com a complexidade em sistemas urbanos é desafiador 

(MCPHEARSON et al., 2016, p. 205). 

A mobilidade é um dos componentes do sistema urbano. No espaço de 

apenas algumas décadas, as áreas urbanas em todo o mundo, tanto nos países 

desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, tornaram-se cada vez mais 

dominadas por automóveis e menos sustentáveis (POJANI; STEAD, 2015). 

Poluição, congestionamento, acidentes, declínio do transporte público, degradação 

ambiental, mudança climática são alguns dos desafios apresentados.  
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No Brasil, o modelo de desenvolvimento urbano não induz o crescimento com 

equidade e sustentabilidade. As zonas centrais concentram as áreas de trabalho e 

lazer, enquanto a maior parte da população reside em áreas distantes (MDR, 2015). 

Em contraponto, a matriz institucional de Curitiba traz muito forte a 

preocupação com o transporte público, uso e ocupação do solo e com a questão 

social e ambiental. No entanto, mesmo com um histórico de desenvolvimento de 

ações voltadas à promoção da qualidade da mobilidade urbana no seu processo de 

planejamento urbano, a cidade não deixa de enfrentar os desafios mencionados. No 

período de 2008 a 2018, verifica-se uma queda constante, ano após ano, no número 

de passageiros transportados no sistema de transporte coletivo de Curitiba; passou 

de 1,9 milhão para 1,37 milhão de passageiros (URBS, 2019). Por outro lado, a frota 

de veículos individuais no mesmo período cresceu de 818 mil para 1,01 milhão 

(IBGE, 2018), o que corresponde a 45,8% na participação da distribuição modal de 

acordo com a Pesquisa Origem Destino (POD) realizada em Curitiba e parte da 

região metropolitana (IPPUC, 2017)1. 

Em Curitiba, o segmento de transporte é responsável por 66,6% das 

emissões dos gases do efeito estufa (GEE)2, com base em dados de 2016, o que 

corresponde a 2.334.605 ton CO2eq (IPPUC/SMMA, 2019). Em que pese o fato de 

as emissões do Setor Transporte não terem sido desagregadas em função da 

abordagem metodológica adotada, não foi possível visualizar a contribuição dos 

_______________  
 

1   A Pesquisa Origem Destino (2016-2017) traçou um panorama dos deslocamentos e as 
demandas do transporte em Curitiba e mais 16 municípios da Região Metropolitana: 
Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiuva do Sul, Campina Grande do Sul, Campo Largo, 
Campo Magro, Colombo, Contenda, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Mandirituba, Pinhais, 
Piraquara, Quatro Barras, Rio Branco do Sul e São José dos Pinhais (IPPUC, 2017). 

2  Gases de efeito estufa são aqueles constituintes gasosos da atmosfera, naturais e 
antropogênicos, que absorvem e emitem radiação em comprimentos de onda específicos 
dentro do espectro da radiação terrestre emitida pela superfície da Terra, a própria atmosfera 
e pelas nuvens. Esta propriedade causa o efeito estufa. O vapor de água (H2O), dióxido de 
carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4) e ozônio (O3) são os principais GEEs na 
atmosfera terrestre. Além disso, há uma série de GEEs inteiramente produzidos pelo homem 
na atmosfera, como os halocarbonos e outras substâncias contendo cloro e bromo, tratados 
no Protocolo de Montreal. Além de CO2, N2O e CH4, o Protocolo de Kyoto trata dos GEEs 
hexafluoreto de enxofre (SF6), hidrofluorcarbonos (HFCs) e perfluorocarbonos (PFCs) (IPCC, 
2018, tradução nossa). 
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Subsetores – embora seja possível afirmar que boa parte das emissões deste setor 

seja proveniente do transporte rodoviário3 (IPPUC/SMMA, 2019). A emissão 

atribuída ao transporte coletivo equivale a 129.212 ton de CO2eq, o que representa 

5,6% das emissões do setor de transporte. Tal percentual permite identificar a 

elevada contribuição do transporte individual nas emissões de gases de efeito-estufa 

em Curitiba. É importante reforçar que, com esse percentual de emissão, o 

transporte coletivo carregava cerca de 1,36 milhão de passageiros por dia com uma 

frota operante de 1229 ônibus (URBS, 2021). 

Em 2020, Curitiba concluiu o Plano de Adaptação e Mitigação das Mudanças 

Climáticas de Curitiba (PlanClima) (IPPUC/SMMA, 2020). Uma das grandes metas 

do PlanClima é a cidade se tornar neutra em emissões até 2050; a definição e 

priorização das ações do plano foi apoiada pela construção de cenários – com 

diferentes premissas – que permitiram visualizar a projeção das emissões nos 

setores Transporte, Energia e Resíduos. Foram trabalhados 4 (quatro) cenários: (i) 

Cenário Tendencial (sem mitigação); (ii) Cenário Planejado; (iii) Cenário Ambicioso; 

e (iv) Cenário Estendido. 

A Figura 1 demonstra que apenas nos cenários ambicioso e estendido há 

uma redução das emissões de GEE da cidade. No entanto, apenas o cenário 

estendido obtém uma redução significativa de 78,1%. Importante ressaltar que há 

um conjunto de barreiras – legal/ institucional, financeira/ econômica, política/social, 

implicações práticas/ tecnológicas – que no curto prazo tornam inviáveis as 

estratégias pensadas para essa redução. As premissas consideradas para as 

reduções no setor de transporte são: 85% dos deslocamentos feitos por transporte 

coletivo e mobilidade ativa e 100% dos veículos de passageiros movidos a energia 

limpa ou renovável. Na prática, essas premissas indicam uma necessidade de 

reestruturação disruptiva do atual sistema de serviços de mobilidade em Curitiba, 

_______________  
 
3  De acordo com a Pesquisa Origem-Destino (POD), 45,8% das viagens de passageiros são 

realizadas por automóveis particulares, 25,2% por transporte coletivo, 2,7% por motocicleta e 
2% por táxi. Isso sugere que cerca de 75% de todas as viagens realizadas na cidade utilizam 
da queima de combustíveis fósseis para seu deslocamento (CURITIBA, 2019).  
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aplicando uma série de conceitos e princípios relacionados a uma mobilidade de 

baixo carbono (IPPUC/SMMA, 2020)4. 
 

Figura 1 – Trajetória das emissões de GEE de Curitiba para os Cenários Tendencial, Planejado, 
Ambicioso e Estendido 

  

Fonte: PlanClima, IPPUC/SMMA (2020). 

 

Ambrosino et al. (2016) argumentam que um conjunto complexo de 

problemas só pode ser enfrentado com eficácia pela adoção de um conjunto de 

medidas integradas, multimodais e robustas. Uma mobilidade urbana mais 

sustentável, para pessoas e bens, e benefícios significativos em termos de consumo 

de energia, impactos ambientais e qualidade do ambiente urbano, requer uma 

mistura apropriada de políticas e medidas inter-relacionadas – um desafio que 

mobiliza gestores urbanos e pesquisadores da temática.  

O Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) é o órgão 

responsável por estabelecer as diretrizes para a política pública de mobilidade 

urbana, assim como os projetos e ações a serem implementados. Possui um corpo 

_______________  
 
4  Plano de adaptação e mitigação das mudanças climáticas de Curitiba (PlanClima) de 

dezembro de 2020. 
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técnico experiente, mas frente à relevância e dimensão da problemática, atuar na 

articulação para reunir novas competências e ativos pode ser uma estratégia 

diferenciada para encontrar alternativas.  

Nos últimos cinco anos, novos serviços foram incorporados na dinâmica da 

cidade, como por exemplo os serviços de esquemas de transporte flexíveis (UBER, 

CABIFY, 99, BlaBla Car) e outras formas de transporte de uso compartilhado 

(bicicletas e patinetes). No entanto, são serviços que correm paralelos aos serviços 

de transporte coletivo e de táxis, não havendo um planejamento integrador entre o 

sistema de mobilidade tradicional e os sistemas de transporte flexível e 

compartilhado, numa perspectiva de complementaridade. Há, de fato, uma 

concorrência e disputa pelos usuários, onde parece que os serviços flexíveis e 

compartilhados levam vantagem pela capacidade de adaptação para atender às 

necessidades dos usuários. No entanto, não se pode deixar de reconhecer que 

essas alternativas não estão aptas a transportar 1,36 milhões de passageiros por 

dia.  

O contexto apresentado corrobora para considerar a adoção de um novo 

olhar para essa realidade da mobilidade urbana. Justifica o esforço de debruçar-se 

sobre essa problemática para encontrar uma nova forma de combinar esses 

recursos e ativos para que sejam atrativos o suficiente para evitar ao máximo o uso 

do veículo individual e aumentar a eficiência energética dos deslocamentos e reduzir 

as emissões de CO2eq.  

Em 2025, há uma janela de oportunidade com a possibilidade de uma nova 

licitação para a concessão do transporte coletivo em Curitiba. Uma possibilidade de 

se tentar algo inovador e arrojado, que viabilize uma frota de emissão zero, uma 

combinação de serviços e a possibilidade de iniciar uma rede de smart grid. O 

modelo de concessão de transporte coletivo em vigor no Brasil tem apresentado 

vários sinais de fadiga e falência; percebe-se um sentimento de descontentamento 

geral que vai do usuário aos operadores. Entender esse contexto é importante para 

pensar num novo modelo de negócios para a implantação deste sistema. 

Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) caracterizou a 

COVID-19 como uma pandemia (OMS, 2019). Essa pandemia, em razão dos níveis 

alarmantes de disseminação e severidade, apresentou-se como mais um fator de 
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impacto nos sistemas de mobilidade ao redor do mundo. As cidades – autoridades 

públicas e operadores – adotaram diversas medidas emergenciais para controle da 

transmissão da doença. Um dos reflexos foi a redução da quantidade de usuários 

dos sistemas de mobilidade, contribuindo para o risco de um colapso dos sistemas 

de transporte público urbano. No Brasil, o pagamento da tarifa é o que suporta a 

operação do sistema, e, na prática, salvo em poucas cidades e estados, não é um 

sistema subsidiado pelo setor público. Em contraponto, na Europa, há uma taxa 

média de cobertura de subsídios públicos de 45% (EMTA, 2019). 

Em Curitiba, o movimento de passageiros no sistema de transporte por ônibus 

teve uma redução de até 74% quando a pandemia de COVID-19 chegou à cidade, 

com reflexo direto na arrecadação do sistema (EMTA, 2019). É importante ressaltar 

que, enquanto não houver uma alta taxa de imunização das pessoas, não é possível 

ter uma expectativa de retorno à normalidade da operação dos sistemas de 

transporte (Figura 2). Dessa forma, esse é mais um fator que reforça a importância 

de pensar numa reorganização do sistema de mobilidade e transporte. 

 
Figura 2 – Uso do Transporte Público na América Latina – Percentual de mudança em relação à 

semana de 02 a 08/03/2020 

 

Fonte: Coronavirus-impact-dashboard, BID (2020). 
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Diante de todo este contexto, a presente pesquisa apresenta um estudo 

qualitativo que busca alternativas na tratativa integrada de três temáticas que podem 

contribuir para a sustentabilidade da cidade: mudança climática, mobilidade urbana 

e inclusão social, conforme ilustrado na Figura 3. 

 
Figura 3 – Temáticas relacionadas à sustentabilidade nas cidades 

 

 
Fonte: Elaborada pela autora (2021) 

 

Tem por objetivo propor uma matriz dinâmica de competências capaz de 

subsidiar a formação de equipes e a gestão do processo de elaboração de 

propostas de um novo modelo para o sistema de mobilidade urbana de Curitiba. Os 

principais conceitos e referenciais teóricos que suportam a pesquisa estão 

relacionados ao tema de governança enquanto processos interativos, e à mobilidade 

urbana com enfoque especial à promoção de eficiência energética e a garantia de 

acesso a oportunidades, serviços, bens e amenidades.  

Com base nesta literatura, uma aproximação preliminar com o campo de 

pesquisa e o desenvolvimento de entrevistas com especialistas no tema foram 

identificadas dezessete competências a serem observadas para a elaboração de um 
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novo modelo em Curitiba. Na análise de dados também foram percebidas 

dimensões sobre as quais essas competências são demandadas: Técnica, Social, 

Econômica-Financeira, Política e Jurídica.  

Com o suporte do software Atlas TI foi efetuada a análise de coocorrência 

das relações entre competências e dimensões, com a aplicação do coeficiente de 

coocorrência de códigos que indica a força da relação entre esses dois elementos 

da análise e a intensidade de significância. 

Como resultado observou-se que a adoção de abordagens 

multidimensionais estruturadas é fundamental para compreensão e intervenção 

holística sobre a problemática da mobilidade urbana, assim como reconhecer as 

competências demandadas para atuar neste contexto. O reconhecimento prévio das 

competências corrobora na identificação das lacunas de complexidade-capacidade, 

e consequentemente ajudam a definir a melhor estratégia para o desenvolvimento 

do modelo minimizando os riscos de um desempenho ruim.  

Ao final apresenta-se a matriz dinâmica de competências por dimensão 

baseada no contexto de Curitiba e conclui-se que a identificação dos requisitos e as 

competências pode colaborar para propor uma nova lógica ao sistema de serviços 

de mobilidade urbana de Curitiba, conferindo-lhe maior atratividade e eficiência 

energética, com impacto na redução da circulação de veículos individuais e nas 

emissões dos gases do efeito estufa. Destaca-se que essa matriz pode ser utilizada 

por gestores em qualquer outra cidade – ou conjunto de cidades – que queiram 

repensar seus sistemas de mobilidade urbana.   

 

1.2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Com base no exposto na Introdução, realizou-se uma pesquisa para 

responder a seguinte questão: quais as competências necessárias para a 

elaboração de um novo modelo para o sistema de mobilidade urbana de Curitiba, 

pautado por uma lógica capaz de conferir maior atratividade e eficiência energética 
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ao sistema, com impacto na redução da circulação de veículos individuais e nas 

emissões dos gases do efeito estufa?  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

O objetivo geral desta investigação é propor uma matriz dinâmica de 

competências capaz de subsidiar a formação de equipes e a gestão do processo de 

elaboração de propostas de um novo modelo para o sistema de mobilidade urbana 

de Curitiba, com foco na atratividade, eficiência energética e na redução dos gases 

de efeito estufa. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos  

O objetivo geral se constrói a partir dos seguintes objetivos específicos: 

• Identificar as principais competências necessárias para subsidiar a formação 

de equipes e a gestão do processo de elaboração de um novo modelo para o 

sistema de mobilidade urbana de Curitiba, consideradas suas características 

e desafios; 

• Avaliar a força que cada competência identificada tem na relação com as 

dimensões presentes em um projeto dessa natureza; 

• Produto Técnico: Matriz Dinâmica de Competências por Dimensões, que 

auxilia os gestores de Curitiba e diferentes cidades, no diagnóstico dos 

recursos humanos e tecnológicos disponíveis, bem como na melhoria do 

processo de decisão em relação à aquisição daqueles que faltam, adequadas 

às características e desafios de cada cidade. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

 
À medida que as cidades se colocaram na vanguarda da 
mudança socioeconômica global, passou a ser aceito 
que as cidades não só representam ameaças potenciais 
ao desenvolvimento sustentável, mas também prometem 
oportunidades de avanço social e econômico e de 
melhorias ambientais nos níveis locais, nacionais e 
globais.  
 

Nova Agenda Urbana (ONU, 2016). 
 

A mobilidade urbana está inserida no cotidiano das cidades e de seus 

moradores; a depender das condições em que se realizam os deslocamentos no 

espaço urbano, quanto à qualidade e eficiência, geram efeitos e impactos sobre a 

qualidade do ambiente, o desenvolvimento econômico, e especialmente sobre a 

garantia do direito de acesso para todos usufruírem do espaço urbano. As áreas 

urbanas estão se tornando laboratórios de inovação tecnológica e organizacional, 

mudando os padrões de mobilidade e novas soluções de financiamento 

(EUROPEAN COMMISSION, 2009). 

A importância do tema também é percebida com o aumento da atenção 

dedicada a pesquisas sobre o setor de transporte nos últimos anos (vide MENG et 

al., 2017; CHENG; CHANG; LU, 2015; MILLO et al., 2015; ZHANG et al., 2011). Um 

grande número de trabalhos publicados enfocou entradas e saídas de materiais e 

energia, eficiência energética, pegada ambiental, impactos corporais e ambientais 

do sistema de transporte urbano, com atenção especial à infraestrutura rodoviária 

(MENG et al., 2017; GUO et al., 2014; HUANG; BIRD; BELL, 2008; TAPTICH; 

HORVATH, 2014), veículos (MENG et al., 2017; BURNHAM; WANG; WU, 2006; 

DENSING; TURTON; BÄUML, 2012; FLAMM; AGRAWAL, 2012) e combustíveis 

para transporte (YAN; CROOKES, 2009; AKISAWA; KAYA, 1998).  

A pesquisa pode, então, contribuir na medida em que identifica as principais 

competências necessárias para propor alternativas à organização do sistema de 

mobilidade e aos modelos de contratação de serviços de mobilidade, em 

contraponto ao modelo tradicional de concessão pública de transporte coletivo que 

apresenta vários sinais de fadiga a nível nacional. Os sinais são observados na 
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perda de passageiros do sistema, judicialização de contratos entre operadores e 

contratantes, desequilíbrios nos custos de operação e arrecadação, falta de 

segurança e preço da tarifa. A realidade abordada em Curitiba, agravada pelas 

consequências da pandemia de COVID-19, está presente em muitas cidades 

brasileiras e latino americanas. Na verdade, pode-se afirmar que é um problema 

global das médias e grandes cidades; por isso, pensar em alternativas para 

responder aos desafios climáticos demanda cada vez mais dessas competências. 

Ressalte-se, ainda, a aderência da pesquisa aos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável” (ODS) propostos pela Organização das Nações 

Unidas e ao acordo da “Nova Agenda Urbana” (NAU), pois colabora para a criação 

de políticas públicas, e a organização da sociedade em torno do tema da mobilidade 

urbana como um dos focos para construção de comunidades resilientes e 

sustentáveis. A pesquisa pode contribuir, pois, com o estabelecido no ODS 11 - 

Cidades e Comunidades Sustentáveis, metas 11.2 e 11.6; ODS 13 - Ação contra a 

Mudança Global do Clima, metas 13.2 e 13.b; e ODS 17 - Parcerias e meios de 

implementação, metas 17.16 e 17.17; conforme descrito: 

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, 
acessíveis, sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a 
segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com 
especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de 
vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos 
11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 
inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 
municipais e outros (ONU, 2015).  

13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 
planejamentos nacionais 
13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o 
planejamento relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países 
menos desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, 
comunidades locais e marginalizadas (ONU, 2015). 

17.16 Reforçar a parceria global para o desenvolvimento sustentável, 
complementada por parcerias multissetoriais que mobilizem e compartilhem 
conhecimento, expertise, tecnologia e recursos financeiros, para apoiar a 
realização dos objetivos do desenvolvimento sustentável em todos os 
países, particularmente nos países em desenvolvimento 
17.17 Incentivar e promover parcerias públicas, público-privadas e com a 
sociedade civil eficazes, a partir da experiência das estratégias de 
mobilização de recursos dessas parcerias (ONU, 2015). 
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Além disso, pode contribuir academicamente, pois permitirá a interação de um 

coletivo de pesquisadores e gestores da área de mobilidade urbana num processo 

de produção, armazenamento, gerenciamento e disseminação de conhecimento 

aplicado, constituindo um ambiente capacitante e um ativo intangível com potencial 

de criação de valor adicional para a cidade.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa identificou-se a necessidade de 

fundamentar três temáticas para o alcance dos objetivos pretendidos. São elas: (i) 

As questões da governança na relação do público com o privado; (ii) Eficiência 

energética e eficiência energética na mobilidade urbana; e (iii) A mobilidade urbana 

como política pública. 

 

2.1 AS QUESTÕES DA GOVERNANÇA NA RELAÇÃO DO PÚBLICO COM O 

PRIVADO  

A governança é um termo que tem alcançado grande notoriedade na 

sociedade na tentativa de estabelecer um ambiente favorável às interações e 

fenômenos sociais num contexto de complexidades. 

Hoje, “governança” é um dos termos de ciências sociais mais modernos e 
mais usados no mundo. Parte da atração é que a noção de governança 
sinaliza um enfraquecimento da visão centrada no estado do poder e da 
direção social que foi problematizada pelos recentes desenvolvimentos 
empíricos e ideológicos. Outra parte relacionada à atração é que a 
“governança” percebe os atores privados e da sociedade civil como 
recursos e instrumentos para a co-produção de políticas públicas, em 
vez de reduzi-las a metas passivas e sujeitos à regulamentação 
pública. Essa visão combina bem com o apelo pós-liberal ao 
desenvolvimento de uma cidadania ativa e à descentralização do poder 
pós-moderna. Ambos tendem a chamar a atenção para a idéia de “auto-
regulação regulada”, que incentiva os atores individuais e coletivos a 
interagir em arenas relativamente autônomas, facilitadas e reguladas por 
autoridades públicas com o objetivo de governar à distância (SØRENSEN; 
TRIANTAFILLOU, 2009, apud ANSELL; TORFING, 2016, tradução nossa, 
grifo nosso). 

Uma vasta gama de pesquisadores, centros de pesquisa, periódicos e 

conferências são dedicados ao estudo da governança, e muitas novas teorias da 

governança foram divulgadas nas últimas duas décadas (ANSELL; TORFING , 

2016). A Figura 4 apresenta várias abordagens efetuadas por teorias da governança 

mapeadas por Ansell e Torfing (2016), aqui compreendidas como lentes e 

ferramentas analíticas interdisciplinares, com diferentes propósitos e abordagens 
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para apoiar a reflexão e compreensão de um mundo contemporâneo complexo, 

fragmentado e dinâmico.  

Para fins desta pesquisa, a abordagem que converge com os objetivos é 

relacional com o intuito de compreender como se dão as interações entre diversos 

atores e arenas institucionais para trocar conhecimentos e ideias, coordenar ações e 

colaborar na tomada de decisões autorizadas que produzam resultados coletivos. A 

abordagem métrica e analítica da governança, quando se preocupa com os arranjos 

para solução de problemas sociais, prestação de serviços públicos e regulação da 

vida social e econômica, também converge com os objetivos da pesquisa. 

 
Figura 4 – Abordagens e Propósitos de Teorias da Governança 

  

Fonte: Elaborada pela autora, adaptado de Ansell e Torfing (2016). 
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Ansell e Torfing (2016) analisam que a definição de governança pode ser 

instaurada sobre os termos de politics, polity e politics, conceitos que no português 

remetem a uma mesma palavra: política. Portanto, aqui, as citações serão mantidas 

em inglês para não se perder a particularidade do significado de cada termo:  

(...) the formation of a collective will out of a diversity of interests 
(politics); a system of rules shaping and regulating the actions of social 
and political actors (polity); or the political steering of social and 
economic relations based on soft, cooperative policy instruments, such 
as persuasion, voluntary coordination and procedures for benchmarking 
public performance (policy) (for an overview see Treib et al. 2005). 
However, these different definitions do not really capture the distinctiveness 
of governance, because they fail to show what governance adds to the more 
familiar political science notions of politics, polity or policy (ANSELL; 
TORFING, 2016, grifo nosso).  

O Quadro 1 apresenta um conjunto de definições de governança com o 

respectivo foco da atenção reunidas por (ANSELL; TORFING, 2016). 

 
Quadro 1 - Definições de Governança 

AUTOR DEFINIÇÃO FOCO 

World Bank 
(2007) 

“The process of selecting those capable 
of making authoritative political decisions; 

the capacity of the government to 
effectively manage its resources and 
implement sound policies; and the 

respect that citizens and governments 
have for the institutions governing their 

interactions”. 

“Institutions and procedures of traditional forms 
of government”. 

Jessop (1998, 
2002) 

“The heterarchy of reflexive self-
organisation”. 

“Associate governance with self-organized 
processes in civil society. The problem with this 

definitional strategy is that it gives rise to an 
unwarranted normativism, as it implicitly 

assumes that governance is more consensual, 
egalitarian, trust-based and deliberative than 

governing produced by state and markets 
because it reproduces the intrinsic values of 

civil Society”. 
Kooiman 

(1993), Mayntz 
(1993a, 1993b), 
Scharpf (1994) 
and Klijn (2008) 

“Governance with network forms of 
governance that are defined either as a 
hybrid of hierarchy and market or as a 

distinctive mode of governing that 
supplements hierarchies and markets”. 

“The conflation of governance and networks 
creates an overly narrow definition of 

governance that excludes those forms of 
steering, control and coordination that are not 

provided by stable, horizontal networks”. 

Bevir and 
Rhodes (2003) 

“Governance as a neoliberal language 
game that leads to different 

interpretations and institutionalizations in 
different political and cultural contexts”. 

“It becomes difficult to put bounds on 
governance. It does not refer to specific 

institutions, processes or modes of governing, 
so governance is reduced to a narrative 
advanced by situated actors addressing 

particular dilemmas in ways that are contingent 
upon specific traditions”. 

(Continua) 
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AUTOR DEFINIÇÃO FOCO 

Meuleman 2008 “Governance as any pattern of ordered 
rule”. “System of rules, similar”. 

Torfing et al. 
2012 

“The process of steering society and the 
economy through collective act and in 

accordance with common goals”. 

“Tells us what is governed and how it is 
governed”. 

Ansell & Jacob 
(2016) 

“The interactive processes through which 
society and the economy are steered 

towards collectively negotiated 
objectives”. 

“The crucial insight is that no single actor has 
the knowledge, resources and capacities to 

govern alone in our complex and fragmented 
societies (Kooiman 1993). Interaction is 

needed in order to exchange or pool the ideas, 
resources and competences that are required 

for the production of desirable outcomes”. 

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Ansell e Torfing (2016).  

 

Considerando essas definições do quadro acima, a crítica que Ansell e 

Torfing (2016) fazem é que se trata de termos, por um lado, restritos e, por outro, 

abertos para intermináveis interpretações contextuais. Na prática, os autores 

enfatizam as dimensões interativas da governança pública e, portanto, definem-na 

como processos interativos pelos quais a sociedade e a economia são direcionadas 

para objetivos negociados coletivamente. A constatação de Kooiman (1993) de que 

nenhum ator possui conhecimento, recursos e capacidades para governar sozinho 

em sociedades complexas e fragmentadas, reforça a importância da necessidade de 

padrões complexos de interação para conjugar ideias, recursos e competências para 

a geração de resultados desejáveis (ANSELL; TORFING, 2016):  

Somente reconhecendo a centralidade dessas interações extra-
governamentais, poderíamos esperar uma tomada de decisão competente e 
baseada no conhecimento, solução criativa de problemas e implementação 
de políticas flexíveis e bem coordenadas (ANSELL; TORFING, 2016, p. 4, 
tradução nossa).  

A governança colaborativa é um termo em ascensão na agenda acadêmica e 

parece ter um potencial grande e relativamente inexplorado para estimular a 

inovação pública, especialmente na solução de problemas complexos “perversos” e 

intratáveis da sociedade (RITTEL; WEBBER, 1973; HARTLEY; TORFING, 2016; 

FISH; IORIS; WATSON, 2010). Os autores Hartley e Torfing (2016) sintetizam o 

contexto de problemas complexos: 
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(...) existem muitos problemas sociais e econômicos sem um "diagnóstico" 
acordado (pessoas diferentes podem formular o problema em formas 
diferentes, e o problema é multidimensional e muitas vezes sistêmico); as 
soluções não são totalmente conhecidas ou acordadas; e as tentativas de 
resolver o problema requerem julgamento político, bem como perícia 
técnica. Os aspectos políticos dos problemas graves podem torná-los 
indisciplinados, no sentido de serem conflitantes e difíceis de se formar um 
consenso. Os exemplos incluem decadência das áreas centrais das 
cidades, mudança climática, obesidade e problemas de emprego rural. A 
governança colaborativa tem algumas vantagens (...) porque a variedade de 
atores colaborativos pode, cada um, contribuir com informações, valores e 
perspectivas que fornecem a variedade necessária (Ashby, 1958) para lidar 
com a complexidade dos problemas perversos. Em um mundo de 
governança policêntrica, a forma como os problemas perversos são 
socialmente construídos afeta como eles podem ser tratados (HARTLEY; 
TORFING, 2016, p. 239, tradução nossa). 

O Quadro 2 apresenta as vantagens e fragilidades no emprego de uma 

governança colaborativa para processos de inovação conforme pesquisado por 

(HARTLEY; TORFING, 2016).  

 
Quadro 2 - Vantagens e fragilidades no emprego da governança colaborativa 

AUTOR VANTAGENS FRAGILIDADES 

HARTLEY; 
SØRENSEN; 

TORFING, 2013 

A governança colaborativa é uma forma de 
tentar fomentar inovações para que problemas 
perversos possam ser enfrentados de maneiras 
novas e diferentes. 

- 

SØRENSEN; 
TORFING, 2011 

A colaboração pode fortalecer e melhorar cada 
uma das diferentes fases do processo de 
inovação. 

- 

 KOPPENJAN; 
KLIJN, 2004 

A definição e o enquadramento de problemas e 
desafios são aprimorados quando atores 
públicos e privados com diferentes experiências, 
entendimentos e formas de conhecimento se 
envolvem em processos coletivos de reflexão, 
criação de sentido e definição de agenda. 

- 

GRAY, 1989 

A geração de ideias novas e criativas é 
estimulada quando ideias e sugestões diferentes 
são circuladas, desafiadas, expandidas e 
exploradas por meio do aprendizado mútuo. 

A inovação colaborativa também 
pode ser difícil em regiões 
geográficas ou áreas de política com 
conflitos ideológicos, religiosos ou 
étnicos arraigados, ou onde há 
grandes desequilíbrios nos recursos 
de poder dos principais interessados. 

BASON, 2010 

A seleção e o teste das ideias mais promissoras 
são aprimorados quando os atores com 
diferentes pontos de vantagem avaliam em 
conjunto os riscos e benefícios associados a 
diferentes soluções, decidem quais riscos estão 
dispostos a correr para obter benefícios 
específicos e ajustam a solução preferida em 
rodadas iterativas de design, teste e redesenho. 

- 

(Continua) 
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AUTOR VANTAGENS FRAGILIDADES 

EGGERS; 
O’LEARY, 2009;  

 
BEKKERS; 

EDELENBOS; 
STEIJN, 2011 

A implementação de inovações é potencializada 
pela colaboração que facilita a coordenação 

entre os atores, a fim de evitar sobreposições e 
criar sinergias, a partilha de riscos e benefícios 

entre os participantes e a criação de uma 
propriedade comum para as novas soluções que 

ajuda a reduzir a resistência à implementação 

- 

ROGERS, 2003; 
 

GREENHALGH, 
et al., 2004 

A difusão de ideias e práticas inovadoras é 
impulsionada pela participação de atores que 
podem ajudar a difundir o conhecimento e a 

informação da solução inovadora por meio de 
suas redes sociais e profissionais. 

- 

HARTLEY; 
TORFING, 2016 

A colaboração fornece um método potente para 
desenvolver e realizar soluções inovadoras para 

problemas complexos. 
- 

TORFING; 
PETERS; 

SØRENSEN, 
2012 

 
HARTLEY; 

TORFING, 2016 

- 

Existem áreas e situações em que a 
inovação colaborativa não é viável 

nem desejável, por exemplo, onde há 
uma preferência política pela 

confidencialidade e reclusão, como 
pode ocorrer em situações de 

segurança ou onde a privacidade de 
empresas privadas ou cidadãos 

poderia ser comprometida. 

BENINGTON; 
MOORE, 2011 - 

A inovação colaborativa pode estar 
em risco quando determinados atores 
privados são capazes de capturar a 

arena colaborativa e explorar o 
processo de inovação e seus 

resultados em benefício próprio, em 
vez de criar valor público. 

VANGEN; 
HUXHAM, 2010  

 
BENINGTON, 

2001 

- 

A colaboração pode criar inércia em 
vez de energia focada onde os 

processos colaborativos não são bem 
conduzidos, e que as colaborações 

costumam ser mais claras sobre 
ideias do que sobre responsabilidade 

e ação. 
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Hartley e Torfing (2016).  

 

A inovação aberta e social, envolvendo uma variedade de públicos, requer 

clareza de foco estratégico e liderança para além da autoridade, a fim de moldar a 

direção, reter a legitimidade dos órgãos governamentais e criar valor público, na 

opinião de Hartley e Torfing (2016). Em complemento, Sørensen e Torfing (2021) 

argumentam que os principais problemas num processo de governança colaborativa 

se concentram após a tomada de uma decisão e, portanto, relacionam-se com a 

implementação de soluções conjuntas, a avaliação dos resultados e a tentativa de 

responsabilizar os atores.  

Gash (2016) destaca que mesmo com o aumento de indicações para o 

emprego de uma governança colaborativa, os desafios são muito significativos: 
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Em primeiro lugar, embora a diversidade das partes interessadas possa 
inspirar inovações políticas, pode haver aumento da tensão e da 
insatisfação. Por um lado, embora se pense que a participação aprimorada 
resolve, ou pelo menos aborda com mais precisão, a complexidade do 
problema, ela também pode diminuir o grau em que os líderes e as 
organizações podem controlar a dinâmica interpessoal. (...) Com o aumento 
da representação numérica e qualitativa de interesses, vem mais variação 
em pontos de vista, expectativas de funções, atitudes e comprometimento, 
juntamente com maior desacordo sobre como melhor compartilhar a 
formulação de políticas e as responsabilidades de implementação. (...) No 
entanto, as tentativas de alcançar um entendimento e consenso 
compartilhados podem prejudicar os esforços para aumentar a inclusão. Se 
aqueles que estão na minoria forem obrigados a sacrificar sua visão pelo 
bem maior da colaboração, eles podem escolher retirar seu apoio (GASH, 
2016, p. 460-461, tradução nossa). 

Em segundo lugar, os objetivos gêmeos de flexibilidade e inclusão também 
podem entrar em conflito. Estudiosos preocupados com acessibilidade e 
transparência - especialmente aqueles que examinam se a governança 
colaborativa retifica as desigualdades inerentes às estruturas 
organizacionais de cima para baixo - permanecem céticos de que esta nova 
forma de formulação de políticas oferece uma cura para a privação de 
direitos em grande escala ou profundamente enraizada. Esses estudiosos 
argumentam que a governança colaborativa pode criar obstáculos à 
participação entre indivíduos e comunidades que não têm outras conexões 
com partes interessadas que detêm recursos. (...) Ambos os "dilemas de 
escala" que surgem ao tentar gerenciar um ambiente político complexo e 
multifacetado e as linhas borradas que se formam quando os silos são 
substituídos por redes e webs podem servir para diminuir a acessibilidade 
do processo político, privilegiando apenas aqueles que estão a par de seus 
procedimentos o tempo todo (GASH, 2016, p. 461, tradução nossa). 

Terceiro, para ser eficaz, a maioria argumenta que a participação na 
governança colaborativa deve ser voluntária. Isso requer (1) políticas 
porosas de entrada e saída; (2) líderes e participantes que estão 
sintonizados com a insatisfação das partes interessadas; e (3) estratégias 
de recrutamento prontas para neutralizar os efeitos prejudiciais da porta 
giratória (Bidwell e Ryan, 2006). Quarto e último, a governança colaborativa 
também pode desmoronar sob o peso de expectativas altas ou divergentes 
dos membros. Freqüentemente, as partes interessadas entram na estrutura 
colaborativa com esperanças exageradas sobre o que a governança 
colaborativa pode alcançar ou noções específicas sobre a dinâmica da 
colaboração (Davies e White, 2012). Isso pode ser um subproduto não 
intencional de sua popularidade entre os profissionais e acadêmicos. Essas 
expectativas ampliadas ou mal colocadas podem aprofundar o desespero 
das partes interessadas se as coisas dentro da colaboração derem errado, 
minimizando as oportunidades de parceria futura (Davies e White, 2012) 
(GASH, 2016, p. 461, tradução nossa). 

Tratar um sistema de mobilidade urbana e mudança climática na região 

metropolitana implica em relações interfederativas e, nesse contexto, a governança 

multinível pode oferecer alguns bons elementos para apoiar um processo desta 

natureza. Inicialmente o conceito de governança multinível referia-se à “negociação 



 
 

32 

contínua entre governos aninhados em várias camadas territoriais” (MARKS, 1993, 

p. 392) – nessa fase o foco era nas relações intergovernamentais (verticais) –, no 

entanto, ignorava o papel crescente de atores não-estatais (BACHE; BARTLE; 

FLINDERS, 2016). Com a evolução do conceito  

(...) tornou-se cada vez mais comum para a parte 'multinível' do conceito ser 
considerada como referindo-se ao aumento das interações verticais entre os 
governos que operam em diferentes níveis territoriais, enquanto a 
'governança' sinaliza interações intensificadas (horizontais) entre os 
governos e atores não governamentais (Bache e Flinders, 2004). (...) Em 
termos de elucidar ainda mais essas dimensões verticais e horizontais, bem 
como responder às críticas de que Multi Level Governance (MLG) era pouco 
mais do que um proto-conceito ou metáfora governante, Hooghe e Marks 
(2003) ofereceram uma tipologia dupla de arranjos MLG que puxaram juntos 
uma série de "ilhas de teorização" anteriormente desconectadas. A MLG do 
tipo I nesta estrutura tem ecos de federalismo (...). Em contraste, o tipo II 
MLG descreve arranjos governantes nos quais a jurisdição da autoridade é 
específica para a tarefa, onde as jurisdições operam em vários níveis 
territoriais e podem se sobrepor (BACHE; BARTLE; FLINDERS, 2016, p. 
489-490, tradução nossa). 

Di Gregorio et al. (2019), embora reconheçam que a governança multinível 

tenha uma grande correlação no trato de questões ambientais e possa colaborar 

para ambientes propícios para inovações sociais e ambientais, argumentam: 

Embora as instituições políticas organizadas em torno de jurisdições ajudem 
a governar problemas de política, elas também podem criar 
incompatibilidades que dificultam a tomada de decisões eficazes em torno 
de problemas ambientais de vários níveis, como as mudanças climáticas (DI 
GREGORIO et al., 2019, tradução nossa). 

 

2.2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E A RELAÇÃO COM A MOBILIDADE URBANA 

 

A energia é o principal contribuinte para as mudanças climáticas, 

representando quase 60% das emissões mundiais de gases de efeito estufa (IAE, 

2017). O tema relativo à eficiência energética, diante de uma perspectiva de 

esgotamento global de recursos e aquecimento do planeta, ganha atenção como 

recurso essencial para influir na conservação da energia, redução de emissões e 
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sustentabilidade (CASTEL; FAVRE, 2018). De acordo com a Agência Internacional 

de Energia (IEA), a eficiência estratégica (EE) está no centro de qualquer estratégia 

para garantir um crescimento econômico seguro, sustentável e inclusivo. É uma das 

maneiras mais econômicas de aumentar a segurança do fornecimento de energia, 

aumentar a competitividade e o bem-estar e reduzir a pegada ambiental do sistema 

energético (IEA, 2019a). Ainda, a IEA considera a EE com o objetivo de reduzir a 

demanda de energia de produtos e serviços ou obter a mesma qualidade e a mesma 

energia de uso final com menos insumos energéticos (SALONITIS; BALL, 2013).  

O Atlas da Eficiência Energética – Brasil (EPE, 2019) destaca que, para o 

aproveitamento das oportunidades de eficientização energética, é necessário uma 

visão integradora tanto das fontes energéticas quanto de agentes envolvidos 

(governo, setor privado, instituições financeiras e sociedade em geral). Reconhece-

se a existência de barreiras para maior difusão da EE, como por exemplo: a baixa 

priorização dos projetos de eficiência pelas empresas e consumidores, falta de 

conhecimento sobre o potencial e medidas de eficiência, carência de informações e 

dados, falta de confiança sobre os reais custos e benefícios das ações de eficiência, 

modelos de negócio para a realização de investimentos em eficiência. 

No período de 2000 a 2018, observou-se no Brasil um aumento da 

participação do setor de transporte no consumo final energético, que passou de 30% 

para 35%, conforme pode ser observado na Figura 5.  

 
Figura 5 – Consumo final energético por setor 

 
Fonte: Atlas da Eficiência Energética – Brasil (EPE, 2019). 
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No entanto, a EE no país, que é medida pelo ODEX – índice de conservação 

de energia que considera a variação de indicadores de consumo e pondera em 

relação ao peso no consumo no período –, demonstrou que o Brasil ficou 14% mais 

eficiente no período de 2005 a 2018, sendo que o ganho no setor de transporte foi 

um dos maiores (Figura 6). 

 
Figura 6 – ODEX Brasil 

 

Fonte: Atlas da Eficiência Energética – Brasil (EPE, 2019). 

 

Apesar desse resultado, o setor de transporte é responsável por 24% das 

emissões diretas de CO2 provenientes da combustão de combustível. Veículos 

rodoviários – carros, caminhões, ônibus e veículos de duas e três rodas – 

respondem por quase três quartos das emissões de CO2 do transporte (IEA, 2019b). 

De acordo com o Relatório Anual 2019 do Clean Energy Transitions Programme 

(CETP) (IEA, 2019c) promovido pela IEA para ajudar a acelerar as transições de 

energia nas principais economias emergentes, 41% é a proporção das emissões 

globais de CO2 provenientes da queima de combustíveis emitida pelos países 

prioritários da CETP (Brasil, República Popular da China, Índia, Indonésia, México e 

África do Sul). 

O desempenho do setor de transporte está vinculado a aspectos de ordem 

ambiental, socioeconômica e tecnológica, conforme aponta a Empresa de Pesquisa 

Energética (2019, n. p.): 
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Avanços tecnológicos de motores, automação, desenvolvimento de 
materiais mais leves e seguros, transferências intermodais, planejamento 
urbano, bem como a adoção de novas fontes energéticas são algumas das 
premissas consideradas na projeção da demanda energética do setor. O 
consumo energético do setor transportes é influenciado por diversos fatores, 
como PIB per capita, disponibilidade e ampliação de infraestrutura logística, 
políticas ambientais, novas tecnologias e conectividade, além de cultura, 
comportamento e preferências da sociedade. Tais fatores contribuem para a 
demanda do transporte de cargas e/ou de passageiros. 

O setor de transportes está em uma transição crítica. Colocá-lo numa 

trajetória com impacto nas metas discutidas na Conferência de Paris exige a 

implementação de um amplo conjunto de políticas, inspiradas nos princípios do 

desenvolvimento sustentável, como "Evitar, mudar, melhorar" (IEA, 2020; MDR, 

2018).   

Com base nestes três diferentes níveis, a eficiência energética na 
mobilidade urbana se associa diretamente à metodologia ASI (Avoid-Shift-
Improve), que também permite incrementar a eficiência energética em 
transporte por meio de três estratégias: Evitar, Mudar e Melhorar/Otimizar, 
que respectivamente estão associadas a eficiência sistêmica, a eficiência 
das viagens e a eficiência veicular. Isto é, evitar (Avoid) o aumento de 
atividade de transporte e reduzindo a demanda existente do sistema de 
transporte como um todo (eficiência sistêmica). Mudar (Shift) a demanda por 
viagens para modos mais eficientes, aumentando assim o nível de EE das 
viagens individuais (eficiência da viagem). Melhorar/otimizar (Improve) 
viagens existentes por meio do uso de melhores veículos e fonte de energia 
(eficiência do veículo). (MDR, 2018). 

O Projeto “Eficiência Energética na Mobilidade Urbana” (EEMU), desenvolvido 

pelo Ministério das Cidades (atual Ministério do Desenvolvimento Regional - MDR), 

em parceria com a Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável, por 

meio do Deutsche Gesellschaft für Internacionale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, em 

nome do Ministério Federal da Cooperação Econômica e Desenvolvimento (BMZ) da 

Alemanha, enfoca a mudança modal para modos mais eficientes no uso da energia 

e a melhoria dos sistemas de transportes existentes, com o objetivo de torná-los 

mais atrativos e sustentáveis. Essa cooperação técnica representa um suporte 

importante para a efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 

12.587) (BRASIL, 2012) e possui forte correlação com a Política Nacional sobre a 

Mudança do Clima (Lei Federal nº 12.187, de 2009) (BRASIL, 2009). Além de apoiar 

a realização dos compromissos assumidos na Contribuição Nacionalmente 

Determinada (NDC, na sigla em inglês) do Brasil, que prevêem, para 2025, reduzir 
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as emissões de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, com uma 

contribuição indicativa subsequente de reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa em 43% abaixo dos níveis de 2005, em 2030 (MMA, 2020). No setor de 

transportes, a NDC prevê promover medidas de eficiência, melhorias na 

infraestrutura de transportes e no transporte público em áreas urbanas para alcançar 

a meta. 

O projeto entende que a EEMU está relacionada com o menor consumo de 

energia, proporcionando o mesmo nível de mobilidade nas cidades, considerando o 

transporte de passageiros e de carga. 

A EE no setor de transportes e por analogia a EEMU podem ser medidas 
por meio do inverso dos seguintes indicadores de consumo de energia [6]: 
(I) energia consumida por passageiro-quilômetro (p.km) ou tonelada-
quilômetro (t.km); (II) energia consumida por veículo-quilômetro (v.km) e (III) 
energia consumida por assento-quilômetro ou metro cúbico-quilômetro. A 
escolha entre estes indicadores depende da finalidade da análise. Para 
comparação da EE entre as frotas de veículos e para o monitoramento 
dentro de uma frota de veículos, o consumo de energia por assento-km ou 
metro cúbico-quilômetro é provavelmente o mais útil. O consumo de energia 
por p.km ou t.km é a medida comparativa mais útil da eficácia de um 
serviço/rota e para comparação com outros modos de transporte, além de 
ser um fator explicativo em comparação à eficiência do veículo entre frotas 
(MDR, 2018). 

A Figura 7 a seguir representa o conceito da EEMU 
 

Figura 7 – Eficiência energética na mobilidade urbana 

 

Fonte: MDR/ GIZ (2018). 
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Para alcançar a EEMU, várias organizações – IEA, MDR, GIZ, Comissão 

Européia, Parlamento Europeu, TUMI (2020) – têm proposto um conjunto de ações 

individuais e combinadas para promover uma mobilidade mais sustentável para as 

pessoas na cidade com impacto na eficiência energética, conforme descritas no 

Quadro 3. 

 
Quadro 3 - Ações para promoção da EEMU no deslocamento de pessoas 

ORG. AÇÕES 

IEA 

1. Gerenciar a demanda de viagens para reduzir a frequência de viagens, as distâncias 
percorridas e a dependência de carros, e mudar as viagens para os modos mais eficientes 
(ou seja, a abordagem 'evitar / mudar'); 

2. Melhorar a eficiência energética (ou seja, economia de combustível) dos veículos; 
3. Aumentar a disponibilidade e o uso de combustíveis sustentáveis de baixo carbono. 

MDR/ GIZ 

1. Promover o planejamento e a gestão da mobilidade urbana: 
a) Incentivo ao Transporte Ativo; 
• Implantar e requalificar rede cicloviária, incluindo a integração com o transporte público, 

tratamento adequado e requalificação das travessias para ciclistas e pedestres;  
• Implantar e incentivar a implantação de "bicicletários" e "centros de apoio ao ciclista" 

com vestiários nos polos geradores de viagens e outros pontos estratégicos da cidade;  
• Fiscalizar o uso e ocupação das calçadas;  
• Promover serviços de aluguel de bicicletas e promover (implantar, ampliar) serviços de 

bicicletas compartilhadas;  
• Implantar traffic calming em áreas específicas (área central, entorno de escolas e 

hospitais) para aumentar a segurança e incentivo aos modos não motorizados; 
b) Incentivo ao transporte coletivo; 
• Fazer otimização operacional e racionalização das linhas;  
• Expandir a rede de transporte público, dando prioridade para o transporte de massa 

(metrô e trens urbanos), BRT e VLT;  
• Melhorar as infraestruturas de transporte coletivo - terminais, estações e pontos de 

parada, seguindo padrões de acessibilidade, para requalificação do sistema existente;  
• Implantar ITS (Sistema Inteligente de Transporte, em inglês Intelligent Transport System) 

e/ou programação visual para melhorar a comunicação de informações aos usuários no 
transporte público coletivo, em terminais, estações e pontos de parada;  

• Propiciar a integração física, institucional e tarifária entre os modos de transporte público;  
• Utilização de sistemas de propulsão alternativos e de fonte de energia mais limpa; 

c) Gestão da Demanda de Viagens (TDM); 
• Aumentar preços de estacionamentos em vias públicas conforme a demanda;  
• Limitar o número de vagas de estacionamento para carros em novos empreendimentos 

imobiliários;  
• Implantar programas de desincentivo ao uso dos automóveis, tais como pedágio urbano 

e restrição de acesso a centros urbanos; 
d) Ações com foco no transporte individual; 
• Implantar o sistema de compartilhamento de veículos (car sharing);  
• Implantar estacionamentos de automóveis nos terminais e estações de transporte 

público;  
• Incentivar programas de caronas solidária (carpooling e vanpooling); 

2. Ações em três níveis distintos; 
a) Veículos (eficiência veicular), por meio de melhorias nos veículos e combustíveis 

usados;  
b) Deslocamentos (eficiência em viagens), por meio de transferência modal para modos 

mais eficientes energeticamente e  
c) Sistema de transportes como um todo (eficiência sistêmica), por meio da diminuição das 

atividades de transporte e redução na demanda por transporte. 
3. Promover o planejamento e a gestão da mobilidade urbana 

(Continua) 
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ORG. AÇÕES 

Comissão 
Europeia 
(2009) e 
Parlamento 
Europeu (2015) 

1. Promover políticas integradas - lidar com a complexidade dos sistemas de transporte urbano, as 
questões de governança e as ligações entre cidades e áreas ou regiões circunvizinhas, a 
interdependência entre modos de transporte, as limitações no espaço urbano e o papel dos sistemas 
urbanos no sistema de transporte. 

a) Acelerar a adoção de planos de mobilidade urbana sustentável, promover uma abordagem integrada que 
ligue a energia e as alterações climáticas aos transportes.  

b) Elaborar Planos de Mobilidade Urbana Sustentável que deem prioridade aos modos de transporte com 
baixo nível de emissões, incluindo a tração elétrica e os veículos movidos a combustíveis alternativos, 
que incluam sistemas de transporte inteligentes; apoia a criação de zonas de tráfego e plataformas 
intermodais em que é conferida prioridade à utilização de transportes públicos;  

c) Observar as mudanças comportamentais na área de propriedade e uso de veículos (compartilhamento 
de carros, sistemas de caronas) e desenvolver e apoiar sistemas de transporte que envolvam formas 
coletivas e públicas de mobilidade; 

d) Promover a integração entre medidas de mobilidade urbana sustentável e objetivos de política regional;  
e) Promover governança multinível para promover a cooperação; 
f) Desempenhar um papel na criação de ambientes saudáveis e contribuir para reduzir doenças não 

transmissíveis, como doenças respiratórias, doenças cardiovasculares e prevenção de lesões;  

2. Focar nos cidadãos - transporte público de alta qualidade e preço acessível é a espinha dorsal de um 
sistema de transporte urbano sustentável 

a) Plataforma sobre os direitos dos passageiros no transporte público urbano;  
b) Devolver espaço e infraestrutura a todos os cidadãos e melhorar a acessibilidade;  
c) Melhorar as informações de viagens;  
d) Promover campanhas sobre comportamento de mobilidade sustentável;  
e) Promover capacitação para condução com eficiência energética como parte obrigatória do treinamento e 

teste de motoristas profissionais. 

3. Promover o transporte urbano mais ecológico  
a) Dar prioridade aos modos de transporte de baixas emissões, incluindo tração elétrica e veículos movidos 

a combustíveis alternativos, e que incluem sistemas de transporte inteligentes;  
b) Apoiar o estabelecimento de zonas de tráfego e plataformas intermodais em que é dada prioridade ao 

uso pelo transporte público; 
c) Incentivar projetos de pesquisa e demonstração para veículos de baixa e zero emissão;  
d) Desenvolver guia da Internet sobre veículos limpos e energeticamente eficientes;  
e) Promover estudo sobre aspectos urbanos da internalização de custos externos;  
f) Promover Intercâmbio de informações sobre esquemas de preços urbanos;  
g) Definir requisitos de desempenho ambiental nos procedimentos de contratação pública, especialmente 

na compra de veículos para transporte público ou veículos usados pelas autoridades públicas. 

4. Fortalecer o financiamento, investimentos em infraestrutura, veículos, novas tecnologias, serviços 
aprimorados etc. 

a) Otimizar as fontes de financiamento existentes;  
b) As avaliações de custo-benefício dos investimentos devem ser direcionadas para maximizar os 

benefícios sociais externos e minimizar os custos externos decorrentes, por exemplo, de alterações 
climáticas, acidentes, saúde, ruído, poluição do ar e uso espacial; 

c) Analisar as necessidades de financiamento futuro. 

5. Compartilhar experiência e conhecimento 
a) Melhorar a coleta de dados para transporte e mobilidade urbana;  
b) Criar um observatório de mobilidade urbana;  
c) Envolver representantes das autoridades locais e regionais de diferentes portes e representantes de 

diversas partes interessadas (por exemplo, associações de ciclistas);  
d) Promover o diálogo e o intercâmbio de informações;  
e) Incentivar a construção de competências e capacidades nas autoridades locais e nas áreas periurbanas 

para elaborar e implementar estratégias de desenvolvimento integradas, a fim de facilitar a cooperação 
entre diferentes territórios e, consequentemente, promover a interdependência e a complementaridade; 

f) Incentivar todas as partes a utilizar plenamente as possibilidades de dados e digitalização e a usar a 
desregulamentação para promover novos modelos de negócios. 

6. Promover Integração, interoperabilidade e interconexão eficazes entre diferentes redes de transporte 
a) Desenvolver uma política de estacionamento (fornecimento de vagas, uso de sistemas inteligentes de 

estacionamento e preços adequados) que possa fazer parte de uma política urbana integrada e, ao 
mesmo tempo, dedicar maiores esforços ao desenvolvimento de centros intermodais funcionais, 
fornecendo serviços de transporte variados e possibilitando uma combinação suave de soluções de 
transporte, como transporte coletivo, transporte compartilhado, ciclismo e serviços de aluguel; 

b) Incentivar os viajantes a combinarem diferentes modos de transporte; 
c) Trazer a mobilidade urbana para o foco da Agenda Digital;  
d) Incentivar as partes interessadas a cooperarem estreitamente no desenvolvimento de serviços de 

mobilidade interoperáveis e integrados, como transporte público multimodal, mobilidade compartilhada e 
sistemas de bilhetagem intermodais e integrados;  

e) Priorizar o desenvolvimento de aplicações inovadoras e novas tecnologias que permitam aos usuários 
desempenhar um papel mais proativo como desenvolvedores e produtores de dados no sistema de 
transportes, a fim de contribuir para plataformas de serviços de mobilidade; 

f) Apoiar o desenvolvimento de formas inovadoras de mobilidade e implementar soluções inteligentes de 
transporte e outras tecnologias de ponta, observando que os serviços de car sharing, ride sharing e car 
pooling fazem uma melhor utilização dos recursos existentes e ajudam a reduzir o número de carros nas 
cidades. 

 (Continua) 
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ORG. AÇÕES 

TUMI 
(Transformative 
Urban Mobility 
Initiative, 2020) 

1. Promover a mobilidade ativa;  
2. Integrar várias formas de serviços de transporte em um único serviço de mobilidade acessível 

sob demanda - gestão de mobilidade inteligente e centrada no usuário e sistema de 
distribuição;  

3. Reduzir a lacuna persistente entre os objetivos e direções definidos e os investimentos e ações 
implementados na prática na política de mobilidade sustentável na América Latina;  

4. Desafiar diretamente a primazia imperativa do automóvel particular na América Latina;  
5. Priorizar a reorganização do espaço dedicado aos veículos motorizados;  
6. Implementar subsídios e impostos adequados que permitam a internalização dos custos sociais 

e eliminar subsídios ocultos à direção;  
7. Promover capacitação em larga escala para melhorar a qualidade e a quantidade de esforços 

para melhorar o transporte;  

8. Incluir os cidadãos no processo de tomada de decisão e destacar como as políticas de 
mobilidade urbana podem impactar positivamente os mais vulneráveis. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em IEA (2019a,), MDR (2018), Comissão Europeia (2009), 
Parlamento Europeu (2015), TUMI (2020). 

 

2.3 A MOBILIDADE URBANA COMO POLÍTICA PÚBLICA  

 

A Emenda Constitucional nº 90 de 15/09/2015 (BRASIL, 2015) estabeleceu o 

transporte como um direito social, assim como a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. A mudança no texto 

constitucional reforçou a importância de um olhar mais atento para a necessidade de 

deslocamento das pessoas, e reconheceu que a mobilidade é essencial para o 

exercício pleno dos direitos sociais e individuais. 

Para tratar do conceito de mobilidade urbana, a referência adotada nesta 

pesquisa é o texto disposto no Plano Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). O 

PNMU está em consonância com a Constituição Federal, no inciso XX do Art. 21 

que institui diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, 

saneamento básico e transportes urbanos, e no Art. 182 que dispõe que a política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tendo por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem estar de seus habitantes. O PNMU 

também atende o previsto no Estatuto da Cidade, aprovado pela Lei n° 10.257/2001, 

em especial quanto ao previsto no inciso VII do Art. 2° e no § 2º do art. 40. 

O PNMU foi constituído pela Lei n° 12.587/2012 (BRASIL, 2012) e trata-se de 

um instrumento da política de desenvolvimento urbano.  Tem por objetivo a 
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integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e 

mobilidade das pessoas e cargas no território do Município. Ainda, o plano 

estabelece um conjunto de conceitos que integram o espectro da mobilidade urbana, 

em especial quanto aos serviços percebidos no cotidiano das cidades, descritos no 

Quadro 4. Observe-se que o conceito de mobilidade urbana é caracterizado pelas 

circunstâncias em que os deslocamentos ocorrem nas cidades, e neste quesito é 

que há espaço para ganhos de eficiência energética. 

 
Quadro 4 - Conceitos PNMU 

TERMO CONCEITO 

I - Transporte urbano 
Conjunto dos modos e serviços de transporte público e privado 
utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades 
integrantes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

II - Mobilidade urbana: Condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 
no espaço urbano. 

III - Acessibilidade: Facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia 
nos deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor. 

IV - Modos de 
transporte motorizado: Modalidades que se utilizam de veículos automotores. 

V - Modos de transporte 
não motorizado: Modalidades que se utilizam do esforço humano ou tração animal. 

VI - Transporte público 
coletivo: 

Serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a 
população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços 
fixados pelo poder público. 

VII - Transporte privado 
coletivo: 

Serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a 
realização de viagens com características operacionais exclusivas para 
cada linha e demanda. 

VIII - Transporte público 
individual: 

Serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por 
intermédio de veículos de aluguel, para a realização de viagens 
individualizadas. 

IX - Transporte urbano 
de cargas: Serviço de transporte de bens, animais ou mercadorias. 

X - Transporte 
remunerado privado 
individual de 
passageiros: 

Serviço remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao 
público, para a realização de viagens individualizadas ou compartilhadas 
solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em 
aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede (Redação 
dada pela lei nº 13.640, de 2018). 

XI - Transporte público 
coletivo intermunicipal 
de caráter urbano: 

Serviço de transporte público coletivo entre Municípios que tenham 
contiguidade nos seus perímetros urbanos. 

XII - Transporte público 
coletivo interestadual de 
caráter urbano: 

Serviço de transporte público coletivo entre Municípios de diferentes 
Estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos. 

XIII - Transporte público 
coletivo internacional de 
caráter urbano: 

Serviço de transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões 
de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em PNMU (BRASIL, 2012). 

Para orientar as cidades, o PNMU estabelece também um conjunto de 

princípios, diretrizes e objetivos onde se pode observar a sintonia com os conceitos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13640.htm#art2
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de resiliência urbana e sustentabilidade descritos no Quadro 5. No item sobre 

princípios fica explícito o desenvolvimento sustentável como fundamento a orientar a 

mobilidade. Com relação às diretrizes, pode-se observar o reconhecimento da 

necessidade de integração com as políticas afetas ao desenvolvimento urbano no 

cotidiano das cidades – habitação, planejamento e gestão do uso do solo, 

saneamento – e a importância da priorização de projetos que beneficiem a 

coletividade em contraponto ao indivíduo. Essa integração, em especial com o 

conceito de Transit Oriented Development (TOD, 2020)5, pode impactar o patrocínio 

ao transporte e viagens ativas com redução da circulação de veículos particulares e 

individuais e o aumento das condições de acesso multimodal da cidade, 

considerando a rede viária como um ativo importante da infraestrutura de transporte 

das cidades (VALE, 2015).  

 
Quadro 5 - Princípios, Diretrizes e Objetivos PNMU 

PRINCÍPIOS 

I - Acessibilidade universal; 

II - Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e 
ambientais; 

III - Equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo; 

IV - Eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; 

V - Gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana; 

VI - Segurança nos deslocamentos das pessoas; 

VII - Justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes 
modos e serviços; 

VIII - Equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros; e 

IX - Eficiência, eficácia e efetividade na circulação urbana. 

(Continua) 
  

_______________  
 
5  TOD é a criação de comunidades compactas, caminháveis, orientadas para pedestres e de uso 

misto, centradas em sistemas de transporte de alta capacidade [...] também é uma solução 
importante para os problemas sérios e crescentes das mudanças climáticas e da segurança 
energética global, criando comunidades densas e tranquilas que reduzem bastante a necessidade 
de direção e consumo de energia. Esse tipo de ordenamento pode reduzir os deslocamentos em 
até 85% (TOD, 2020, n. p., tradução nossa).  
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DIRETRIZES 

I - Integração com a política de desenvolvimento urbano e respectivas políticas 
setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão do uso do solo no 
âmbito dos entes federativos; 

II - Prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os motorizados e 
dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado; 

III - Integração entre os modos e serviços de transporte urbano; 

IV - Mitigação dos custos ambientais, sociais e econômicos dos deslocamentos de 
pessoas e cargas na cidade; 

V - Incentivo ao desenvolvimento científico-tecnológico e ao uso de energias 
renováveis e menos poluentes; 

VI - Priorização de projetos de transporte público coletivo estruturadores do território 
e indutores do desenvolvimento urbano integrado; e 

VII - Integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com 
outros países sobre a linha divisória internacional. 

VIII - Garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte público 
coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, a universalidade e a 
modicidade tarifária do serviço (Incluído pela Lei nº 13.683, de 2018). 

OBJETIVOS 

I - Reduzir as desigualdades e promover a inclusão social; 

II - Promover o acesso aos serviços básicos e equipamentos sociais; 

III - Proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à 
acessibilidade e à mobilidade; 

IV - Promover o desenvolvimento sustentável com a mitigação dos custos 
ambientais e socioeconômicos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas 
cidades; e 

V - Consolidar a gestão democrática como instrumento e garantia da construção 
contínua do aprimoramento da mobilidade urbana. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em PNMU (BRASIL, 2012). 

 

Em que pese o fato de o PNMU tratar de diversos conceitos, e de seus 

princípios, diretrizes e objetivos evidenciarem uma preocupação com a 

sustentabilidade e a inclusão social, o termo “mobilidade urbana sustentável” não é 

propriamente empregado ao longo do relatório. 

Este termo, na verdade, está presente na Nova Agenda Urbana adotada na 

Conferência das Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano 

Sustentável (Habitat III) em Quito, Equador, em 20 de outubro de 2016 e endossada 

pela Assembleia Geral das Nações Unidas em sua 68ª reunião plenária da 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13683.htm#art2
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septuagésima primeira sessão em 23 de dezembro de 2016. O entendimento da 

agenda, produto de uma visão compartilhada, é de que a urbanização pode ser uma 

ferramenta importante para o desenvolvimento sustentável. 

A urbanização sustentável na visão da NAU (ONU, 2016) compreende que 

esta é alcançada quando  

(IP13) A manifestação espacial dos processos de desenvolvimento urbano 
que cria um ambiente construído com normas, instituições e sistemas de 
governança que capacitam indivíduos, famílias e sociedades a 
maximizarem seu potencial, otimizam uma vasta gama de serviços para que 
moradias e bairros dinâmicos, cidades e vilas sejam planejada, construída, 
renovada e consolidada, restringindo os impactos adversos sobre o meio 
ambiente, salvaguardando a qualidade de vida, as necessidades e a 
subsistência de suas populações presentes e futuras. 

UNTERM - À medida que as cidades se colocaram na vanguarda da 
mudança socioeconômica global, passou a ser aceito que as cidades não 
só representam ameaças potenciais ao desenvolvimento sustentável, mas 
também prometem oportunidades de avanço social e econômico e de 
melhorias ambientais nos níveis locais, nacionais e globais. 

No contexto da urbanização sustentável, a mobilidade desempenha um papel 

importante nas cidades. O conceito de mobilidade urbana sustentável é 

compreendido como 

(IP19) O objetivo de todo transporte é acesso - acesso a oportunidades, 
serviços, bens e amenidades. A acessibilidade e a mobilidade sustentável 
têm a ver com a qualidade e a eficiência de alcançar destinos cujas 
distâncias são reduzidas, em vez do hardware associado ao transporte. 
Assim, a mobilidade urbana sustentável é determinada pelo grau em que a 
cidade como um todo é acessível a todos os seus residentes, incluindo os 
pobres, os idosos, os jovens, as pessoas com deficiência, as mulheres, as 
crianças e as mulheres com filhos (ONU, 2016). 

Esse conceito traz uma preocupação grande com o aspecto social da 

mobilidade, em equilíbrio com a questão da eficiência energética. Apresenta-se, 

pois, em contraste com os conceitos associados à inteligência aplicada na 

mobilidade que demonstram uma preocupação maior com os aspectos ambientais. 

De acordo com Zawieska e Pieriegud (2018, p. 3), a mobilidade inteligente é: 
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Um conceito amplo que facilita a obtenção de desenvolvimento sustentável 
otimizando os serviços de transporte, levando em conta desafios 
tecnológicos, societais, econômicos e ambientais. A proteção do meio 
ambiente é um aspecto importante de várias políticas globais e europeias. A 
mobilidade de baixas emissões é uma parte essencial da mudança mais 
ampla para a economia circular de baixo carbono necessária para atender 
as necessidades de mobilidade das pessoas e transporte de mercadorias. 
Para garantir a melhoria desejada na mobilidade, muitas iniciativas foram 
realizadas em anos recentes.  

Complementarmente, Chun e Lee (2015) escrevem que mobilidade inteligente 

é um conceito de serviço de tráfego futuro abrangente, potencializado quando em 

combinação com tecnologia inteligente. A transição para este modelo depende de 

um meio eficiente de transporte público com baixo impacto ambiental (redução de 

emissões de gases de efeito estufa e consumo de energia), uma rede de ciclovias 

seguras e contínuas, e estacionamento de intercâmbio que evite o 

congestionamento da cidade, entre outros. Na perspectiva desses autores, a 

mobilidade não pode ser considerada inteligente se não for também sustentável. 

Nesse sentido, Ambrosino et al. (2016, p. 2) argumentam que 

Uma mobilidade urbana mais sustentável, para pessoas e bens, e 
benefícios significativos em termos de consumo de energia, impactos 
ambientais e qualidade do ambiente urbano, requerem uma mistura 
apropriada de políticas e medidas inter-relacionadas. Estes incluem: 
integração entre políticas habitacionais e planejamento de transporte 
(geralmente indicado como Desenvolvimento Orientado a Transportes - 
TOD); melhoria da eficiência e equidade dos transportes públicos (com 
base, por exemplo, em transportes públicos mais abrangentes e frequentes, 
corredores exclusivos, esquemas de mobilidade flexíveis e serviços de 
alimentação, etc.); promoção de modos verdes (incluindo pedestres e 
bicicletas) e de veículos “limpos”.  

Partindo do entendimento de Chun e Lee (2015) sobre a importância da 

sustentabilidade, é importante destacar como a mobilidade está inserida na política 

nacional de mudanças climáticas. O Plano Nacional de Mudanças Climáticas 

(PNMC) estabeleceu a necessidade de elaboração dos Planos Setoriais de 

Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima, regulamentada pelo Decreto nº 

7.390/2010. Em 2011, determinou-se a elaboração do Plano Setorial de Transporte 

e Mobilidade Urbana, o qual deveria ser submetido a revisões em períodos regulares 

não superiores a dois anos até 2020.  
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Já o Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e 

Adaptação à Mudança do Clima (PSTM) foi entregue em 2013, com o objetivo de 

contribuir para a mitigação das emissões de GEE no setor, por meio de iniciativas 

que levassem à ampliação da infraestrutura de transporte de cargas e à maior 

utilização de modos mais eficientes energeticamente e, no setor de mobilidade 

urbana, ao aumento do uso de sistemas eficientes de transporte público de 

passageiros, contribuindo para a consecução dos compromissos assumidos 

voluntariamente pelo Brasil. No entanto, o PSTM nunca passou por nenhuma 

revisão e sua obrigatoriedade foi revogada pelo Decreto nº 9.578/2018. 

É interessante observar que os aspectos técnicos enfocados numa política 

pública de mobilidade urbana – ambiental, infraestrutura, tecnologia – não podem 

colocar em risco a perspectiva da inclusão social preconizada pela NAU. Todos 

esses aspectos precisam ser considerados na construção de uma nova lógica ao 

sistema de serviços de mobilidade urbana.  
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo, apresentam-se os procedimentos metodológicos utilizados 

para o desenvolvimento do estudo. Eles são coerentes com o problema de pesquisa 

formulado, com o objetivo geral, com os objetivos específicos, e com o quadro 

teórico-empírico de referências. 

 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

O estudo tem por objetivo propor uma matriz de competências capaz de 

subsidiar a formação de equipes e a gestão do processo de elaboração de 

propostas de um novo modelo para o sistema de mobilidade urbana de Curitiba, 

pautado por uma nova lógica capaz de conferir maior atratividade e eficiência 

energética ao sistema, com impacto na redução da circulação de veículos individuais 

e nas emissões dos gases do efeito estufa, e que viabilize sua implantação na 

cidade, bem como possa ser adaptada e servir de referência para outras cidades 

com objetivos semelhantes.  

 

3.1.1 Perguntas de Pesquisa 

 

Quais as principais competências necessárias para subsidiar a formação de 

equipes e a gestão do processo de elaboração de um novo modelo para o sistema 

de mobilidade urbana de Curitiba, consideradas suas características e desafios? 

Qual a força que cada competência identificada tem na relação com as 

dimensões presentes em um projeto dessa natureza? 
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3.2 DELIMITAÇÃO E DESIGN DA PESQUISA 

Nesta seção, descreve-se o delineamento e as etapas da pesquisa, bem 

como os procedimentos de coleta, tratamento e análise dos dados. Por fim, 

discutem-se as limitações, bem como os aspectos éticos envolvidos no estudo. 

 

3.2.1 Delineamento da Pesquisa 

 

A pesquisa que ora se apresenta é um estudo com abordagem qualitativa e 

aplicada, pois tem como objetivo principal a criação de um produto técnico com 

potencial de intervenção na realidade, com a autora assumindo a posição de agente 

de mudança, e valendo-se do conhecimento e experiência acumulados de um 

conjunto de pesquisadores, especialistas e gestores de mobilidade urbana, em 

instituições nacionais e internacionais ligadas ao tema. 

 

3.2.2 Etapas da Pesquisa e Procedimentos de Coleta, Tratamento e Análise de 
Dados 

 

A seguir, apresentam-se as etapas da pesquisa propostas pela pesquisadora, 

bem como os procedimentos metodológicos adotados em cada uma delas. A Figura 

8 sintetiza cada uma dessas etapas. 
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Figura 8 – Metodologia e Etapas da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

Na Etapa 1 o foco é a coleta de dados secundários para compreender as 

informações disponíveis sobre o sistema de mobilidade urbana e uma primeira 

aproximação com o campo para identificar as competências disponíveis. Propõe-se 

explorar os conceitos e referenciais teóricos relativos à mobilidade urbana para 

entender sua relação com a eficiência energética e a redução de emissões de GEE, 

e a mobilidade urbana enquanto política pública articulando a questão climática e a 

garantia de acesso a oportunidades, serviços, bens e amenidades. Assim como o 

conceito da governança enquanto processos interativos entre diversos atores e 

organizações,  buscando compreender dois aspectos para apoiar a construção de 

um novo modelo de mobilidade urbana: a governança colaborativa num processo de 

inovação, bem como a governança multinível facilitando as relações interfederativas.  

A proposição para aproximação com o campo é mediante um workshop com 

a participação de diversos atores e instituições relacionados ao tema mobilidade 

urbana com aplicação de questionário para identificar as competências técnicas e 

sociais existentes. 

A Etapa 2 concentra-se na coleta de dados primários por meio de entrevistas 

com roteiro semi-estruturado junto a especialistas e gestores relacionados à 

mobilidade urbana. O conteúdo do roteiro deve ser subsidiado pelos procedimentos 
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e resultados da etapa anterior. É importante atentar para reunir um conjunto de 

entrevistados que assegurem uma diversidade de olhares sobre o tema. Propõe-se 

uma lista preliminar de entrevistados a ser complementada por meio da técnica “bola 

de neve”.  

Quando se propõe um estudo com grupo específico, como é o caso desta 

pesquisa, pode ser muito mais eficaz a obtenção da amostra por meio de 

conhecidos e amigos do coletivo previamente selecionado, do que por uma seleção 

puramente aleatória. Essa ação parte do pressuposto de que o coletivo de 

pesquisadores, especialistas e gestores da área de mobilidade urbana conhece 

outros potenciais participantes com o mesmo conhecimento demandado pela 

pesquisa; é uma técnica eficaz para chegar a pessoas que poderiam ser 

inacessíveis para o pesquisador. É importante notar que, por se tratar de 

competências individuais ou organizacionais, novas competências podem ser 

identificadas no transcorrer da pesquisa. Assim como outras podem ser 

desenvolvidas para o alcance do objetivo – algo desejável e esperado. 

A partir da transcrição das entrevistas e análise de seu conteúdo o objetivo é 

identificar as competências que emergiram na Etapa 1, como novas competências. O 

contexto ou dimensão em que as competências são demandadas deve ser observado. 

A Etapa 3 dedica-se ao tratamento e análise dos dados coletados. Para a 

análise de dados propõe utilizar o método da Análise de Conteúdo (BARDIN, 1977), 

com o suporte do software Atlas TI, uma ferramenta que auxilia o pesquisador no 

processo de organização da análise dos dados, otimizando a sua capacidade de 

fazer inferências e categorizações, suportado pela sua base teórica de referência.  

A realização das três etapas oferece os insumos para a proposição da Matriz 

Dinâmica de Competências por dimensão. 

 

3.2.3 Aplicação da metodologia no contexto de Curitiba 

 

A seguir será descrito detalhadamente a aplicação dos procedimentos 

metodológicos em Curitiba, em cada uma das etapas propostas. 
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3.2.3.1 Etapa 1: Coleta de dados secundários e aproximação preliminar com o 

campo 

 

Na Etapa 1, foi efetuado um inventário preliminar de dados secundários, 

especialmente os disponibilizados pelo IPPUC e pela prefeitura de Curitiba, 

utilizados para apoiar o desenvolvimento da pesquisa. Para cada dado, foi efetuado 

uma análise prévia sobre a fonte, a abrangência, o formato do dado, a série histórica 

e agregado um campo sobre observações gerais. O inventário dos dados encontra-

se no Apêndice A. 

Com isso, buscou-se identificar e compreender quais os fatores e aspectos 

que precisam interagir entre si para uma mobilidade urbana sustentável, e identificar 

competências técnicas e sociais – aqui entendidas como um conjunto de 

conhecimento, habilidades, valores, atitudes e interesses – que precisam ser 

reunidas para a compreensão e a proposição de um novo modelo ao sistema de 

mobilidade de Curitiba.  

 Esta etapa caracterizou-se por dois procedimentos: o (1) levantamento de 

referenciais teóricos e práticos sobre a mobilidade urbana sustentável, e todos os 

aspectos que precisam ser considerados para propor um novo modelo ao sistema 

de serviços de mobilidade urbana de Curitiba, que impactem na eficiência energética 

do sistema e na redução das emissões de CO2eq; a (2) aproximação com o campo 

de pesquisa. 

O primeiro procedimento se deu a partir de pesquisa bibliográfica e 

documental sobre os seguintes temas: governança, com o intuito de compreender 

como se dão as interações e arranjos entre diversos atores e arenas institucionais 

que produzam solução de problemas sociais e resultados coletivos; e mobilidade 

urbana, no que diz respeito ao desenho de política pública e suas relações com 

eficiência energética e redução de emissões de gases de efeito estufa.  

O segundo procedimento caracterizou-se por uma aproximação com o campo 

para verificar a viabilidade da pesquisa, o interesse dos diversos pesquisadores, 

técnicos da prefeitura de Curitiba e especialistas de instituições relevantes ligados 

ao tema em participar do processo. Além disso, atuou principalmente em função dos 
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objetivos da pesquisa, e para identificar possíveis competências que serviriam para 

subsidiar a elaboração do instrumento de coleta de dados da etapa seguinte. 

No mês de março de 2020 foi realizado um workshop como parte da 

cooperação técnica entre a prefeitura de Curitiba e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), para a construção de uma plataforma de convergência de 

dados voltada à integração das diversas opções de transporte existentes. Na 

oportunidade, realizou-se a aproximação de vários atores comprometidos com a 

questão da mobilidade sustentável.  

No total participaram 30 pessoas, sendo nove pesquisadores ligados a 

instituições de ensino superior (Universidade Federal Tecnológica do Paraná - 

UTFPR, Universidade Federal do Paraná - UFPR, Pontifícia Universidade Católica 

do Paraná – PUCPR, e Instituto Superior de Administração e Economia - ISAE); 

catorze representantes do setor público municipal, e um representante do setor 

público estadual; quatro representantes do BID, e um representante do C40 Cities6. 

Ao final do workshop, foi aplicada uma pesquisa com três questões abertas, 

cuja coleta utilizou o aplicativo Slido, sendo elas: requisitos necessários à pesquisa 

coletiva; aspectos relevantes do workshop; e identificação de possíveis contribuições 

dos participantes à pesquisa. 

Para cada questão foi dado cerca de 5 minutos para resposta. 24 

participantes responderam, no entanto, para a questão 1, foram obtidas 25 

respostas. A estrutura do questionário e as respostas estão no Apêndice B. 

Pelo resultado desta pesquisa foi possível identificar a relevância do problema 

de pesquisa proposto, bem como o interesse de vários atores e pesquisadores em 

participarem do processo.  

O workshop e a coleta de dados foram produtivos, com destaque para a 

discussão entre diferentes atores presentes, e as contribuições a partir das 

experiências distintas destes atores, a disposição do município e suas organizações 

em fomentar esse tipo de discussão, a integração universidade-empresa-
_______________  
 
6  C40 cities é um grupo de grandes cidades mundiais, empenhado em debater e combater a 

mudança climática. O grupo foi fundado após uma reunião de delegações de 18 cidades em 
outubro de 2005. Hoje conta com 96 cidades na rede. Curitiba integrou esta rede em 2011. 
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organizações social, e a compreensão sobre a complexidade do contexto da 

mobilidade urbana sustentável. 

A partir das respostas relativas às possíveis contribuições à pesquisa, foi 

possível identificar e corroborar algumas competências a partir da compreensão da 

pesquisadora. As competências inicialmente identificadas estão relacionadas a 

conhecimento e habilidade em: planejamento urbano, planejamento e gestão de 

transportes, tecnologia da informação (Big Data e plataformas colaborativas), 

governança, elaboração de modelos de negócios, conhecimento jurídico em 

contratações públicas, concessões e parcerias público-privadas, eficiência 

energética, mudança climática, metodologia de pesquisa e articulação institucional, e 

são apresentadas no Quadro 6. 

 
Quadro 6 - Competências identificadas nos participantes do workshop 

COMPETÊNCIAS RESPOSTAS NA PESQUISA 

Planejamento urbano 
• Fornecendo referências científicas, experiências inovadoras e uma visão de 

futuro além das restrições; 
• Interação com demais planos em andamento no município. 

Planejamento e gestão de 
transportes  

• Questões tecnológicas e de disponibilização de dados referente a transporte 
coletivo, táxi e demais fontes de responsabilidade da Urbs; 

• Transporte Comercial (táxi, fretamento, aplicativos, moto fretamento e 
transportes escolares); 

• Informações da parte operacional e de Fiscalização no trânsito de Curitiba; 
• Ser um mediador e curador de melhores práticas; 
• Experiência de uso, frustrações, anseios e ressaltar seus pontos positivos; 
• Pensar no sistema de mobilidade como metropolitano; 
• Percepção como usuária ativa do sistema de transporte público; 
• Conhecimento de diversos sistemas no mundo; 
• Pesquisa teórica com mobilidade e eletricidade, motivações práticas em ir aos 

locais e entender a vida real do problema e conhecimentos de gerência de 
projetos; 

• Conhecimento do trânsito de Curitiba, sua malha viária e o espaço urbano 
dentro do conceito da segurança. 

Tecnologia da informação 
(big data e plataformas 
colaborativas) 

• Definição de protocolos e estruturas para a gestão dos dados (incluindo 
definições de apis); 

• Atuar na pesquisa de modelos para análise dos dados, bem como ferramentas 
para seu uso. 

Governança   • Apoiar na interlocução com o setor público e com o privado. 
Elaboração de modelos de 
negócios, conhecimento 
jurídico em contratações 
públicas, concessões e 
parcerias público-privadas 

• Planejamento estratégico e potenciais processos de licitações e interlocução 
com agentes privados. 

Eficiência energética, 
mudança climática 

• Aspectos educacionais para uma transformação de aspectos 
comportamentais; 

• Interações em relação à mudança do clima. 

Metodologia de pesquisa  • Pesquisa e desenvolvimento (modelos, provas de conceito, validação, 
disseminação e transferência de conhecimento, qualificação de profissionais). 

Articulação institucional • Submissão e execução de projetos de pesquisa com suporte de parceiros 
(hélice tripla). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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3.2.3.2 Etapa 2: coleta de dados primários 

 

Os procedimentos e resultados da etapa anterior serviram de subsídio para a 

Etapa 2 da pesquisa, fornecendo o conteúdo necessário para o desenvolvimento de 

um roteiro de entrevista semi-estruturado, aplicado aos pesquisadores, especialistas 

e gestores do setor de mobilidade. Esse questionário se articula com a teoria, e 

identifica novos elementos não previstos na literatura, em especial quanto às 

competências necessárias e à forma de articulação dessas para a transformação da 

realidade. O roteiro de entrevista semi-estruturado encontra-se no Apêndice C. 

A seleção dos entrevistados foi feita por conveniência, a partir dos 

participantes do workshop e da rede de contatos da autora da pesquisa; também se 

utilizou a técnica da “bola de neve”. O fundamento dessa técnica é utilizar a rede 

social dos participantes iniciais para ampliar a amostra da pesquisa de forma 

qualitativa e quantitativa.  

As entrevistas foram realizadas nos meses de outubro e novembro de 2020, 

por meio da plataforma Zoom – alternativa escolhida para cumprimento da pesquisa 

mesmo durante o período de isolamento social devido à pandemia de COVID-19 – 

com cerca de 20 pesquisadores, e duração média de 50 minutos cada. O Quadro 7 

mostra o perfil dos entrevistados. 

 
Quadro 7 – Perfil dos entrevistados 

ENTREVISTADO PERFIL DO ENTREVISTADO 

E1 
Ex-secretário municipal de transporte em cidades de médio e grande porte, consultor 
na área de mobilidade urbana. Atuação no Fórum Nacional de Dirigentes Públicos de 
Moblidade. 

E2 Especialista senior em transportes em organismo multilateral. Mestre em engenharia 
pela Michigan Technological University. 

E3 
Diretor em organização não governamental com escritório no Brasil. PhD em 
Transportes pela University of Southampton. 30 anos de atuação na área de 
transportes e mobilidade como um todo e integrada ao desenvolvimento urbano e 
questão do financiamento climático.  

E4 

Especialista sênior em Transporte em organismo multilateral. Atuação no setor de 
consultoria em planejamento estratégico, desenvolvimento de negócios e mercado e 
análise de investimentos no mercado internacional, e com passagem no setor público 
municipal.  Mestre em Engenharia de Transportes pela University of California at 
Berkeley.  

E5 
Engenheiro especialista em mobilidade urbana. Atuação no setor público no nível local, 
estadual e federal em posições diretivas e executivas no desenvolvimento e 
implantação de projetos urbanos, principalmente relacionados à mobilidade urbana.  

(Continua) 
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ENTREVISTADO PERFIL DO ENTREVISTADO 

E6 

Engenheiro atuante na área de transporte e de energia. Professor na área de 
transportes em cursos de pós-graduação. Atuação no setor público no nível local e 
estadual em posições diretivas e executivas na área de transporte e inovação. Atuação 
no Fórum Nacional de Dirigentes Públicos de Mobilidade, na SIMUS, Associação 
Latino-Americana de Sistemas Integrados de Mobilidade Urbana Sustentável. Doutor 
em Administração - Estratégica pela PUCPR. 

E7 

Economista de transportes, consultor em agência de cooperação técnica internacional. 
PhD em Sistemas de Transportes, Econometria e Economia Quantitativa pela 
Universidade do Porto.  Atuação em projetos e definição de políticas públicas em 
transporte público urbano, mobilidade e, essencialmente, em como eles podem ser 
mais eficientes.  

E8 Engenheiro, com atuação na gestão de transportes metropolitanos e mobilidade no 
setor público no nível estadual e federal em posições diretivas e executivas. 

E9 
Arquiteto e Urbanista, Doutorando em Gestão de Cidades na Escola Politécnica da 
USP.  Atuação no setor público no nível local na área de mobilidade urbana em 
contexto metropolitano.  

E10 
Especialista Sênior em Mobilidade – logística e transporte de cargas, infraestrutura de 
transporte, infraestrutura ferroviária, desenvolvimento urbano, políticas de transporte 
sustentáveis – em organismo multilateral. Consultor em projetos de BRT na Colômbia.  

E11 
Arquiteto e Urbanista, atuação em nível local na autarquia de trânsito de cidade de 
grande porte. Analista de infraestrutura no Ministério do Desenvolvimento Regional na 
área de mobilidade. 

E12 
Atuação em organização não governamental internacional na área de clima e cidades e 
também em centro de ensino e pesquisa em engenharia, referência na América Latina. 
Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento pela The London School of Economics 
and Political Science (LSE). 

E13 
Economista com atuação no setor público no nível local, estadual e federal em 
posições diretivas e executivas em organizações relacionadas a transporte e 
mobilidade. Mestre em Economia pela Universidade de Paris 1 - Sorbonne e 
especialista em transporte público pela Escola Politécnica Federal de Lausanne.  

E14 

Advogado, com atuação na gestão de transportes e mobilidade urbana e contratação 
pública no setor público no nível local e estadual em posições diretivas e executivas. 
Atuação atual em organização não governamental dedicada a pesquisa sobre a agenda 
climática, programa de cidades, sediada em Washington, responsável por todos os 
projetos de mobilidade urbana ao redor do mundo apoiados pela instituição.  

E15 

Cientista político, atuação na virada de energia dentro do sistema de mobilidade urbana 
com foco na eletromobilidade. Consultor em agência de cooperação técnica 
internacional na coordenação de projeto global que trabalha muito essas questões de 
improve e também as questões sistêmicas da mobilidade com foco na questão da 
mobilidade elétrica. PhD em Política e Economia da produção e consumo de Etanol e 
Biodiesel no Brasil pela Universidade Livre de Berlim. 

E16 Atuação na indústria automobilística de veículos de alta capacidade na América Latina. 
Gestor de sistema metropolitano de transporte com atuação de 18 empresas.  

E17 
Analista de Projetos de mobilidade e gestora em banco de desenvolvimento. Mestre em 
Ciências Ambientais pela USP. Atuação na análise e acompanhamentos de vários 
projetos relevantes de mobilidade urbana no nível nacional - Metro, BRTs, Copa, 
Olímpiada, VLTs. 

E18 
Engenheiro e Economista, com atuação no setor público no nível local, estadual e 
federal em posições diretivas e executivas em organizações relacionadas a transporte 
e mobilidade. Atuação também em Grupo de Trabalho referente a transporte e 
mudança climática. 

E19 
Engenheiro, com atuação no setor público no nível local e setor privado, pesquisador 
na área de transportes públicos, consultor, PhD em Evolução das cidades, o uso da 
inteligência artificial para prever o futuro das cidades, em termos de demanda de 
transporte pelo Nagoya Institute of Technology.  

E20 
Engenheiro com 20 anos de experiência em políticas de transporte e ambiental com 
uma pauta de redução de emissões, como estudo de poluentes locais e a questão das 
emissões de veículos. Atuação em organização não governamental que atua por um 
transporte limpo e eficiente. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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Houve um cuidado na seleção do conjunto dos entrevistados para assegurar 

diversos olhares e matizes de opiniões, decorrentes de diferentes e importantes 

posições e funções desempenhadas por todos. A Figura 9 apresenta os 

entrevistados por área de atuação. 

 
Figura 9 – Área de atuação dos entrevistados 

 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

3.2.3.3 Etapa 3: tratamento e análise dos dados 

 

Considerando as oito competências identificadas na Etapa 1, desdobradas e 

acrescidas a partir do referencial teórico, e complementadas após a realização das 

entrevistas na Etapa 2, foram totalizadas dezessete competências. Todo o conteúdo 

das entrevistas foi objeto de codificação no software Atlas TI, e o Quadro 8 

apresenta todas as competências e seus atributos que foram base para a 

codificação.  
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Quadro 8 – Competências e seus atributos 

COMPETÊNCIA ATRIBUTOS 

ADVOCACY7 

Desenvolver narrativa; Construir pertencimento em torno do tema; Sensibilizar 
atores para o tema; Reunir dados e evidências para suportar a narrativa; Buscar 
reconhecimento para a importância do transporte público coletivo; Identificar 
interlocutores estratégicos. 

LIDERANÇA 
Visão de futuro; Construção de uma narrativa; Capacidade de desenvolvimento e 
implementação; Liderar com propósito; Capacidade de de articular em torno do 
tema. 

ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Promover gestão interfederativa; Fazer pontes com a academia para apoiar o 
processo; Articular com a sociedade para apoiar o tema ;Buscar engajamento dos 
diversos atores; Fomentar um ambiente para prosperar o projeto; Buscar uma 
blindagem institucional para continuidade do projeto. 

GOVERNANÇA 

Articular os diversos atores para co-produzir soluções; Trocar conhecimento e 
ideias; Coordenar ações; Praticar a transparência; Produzir resultados coletivos; 
Convergir esforços em torno de um propósito; Promover governança multinível 
para promover a cooperação. 

MARCO REGULATÓRIO 

Conhecer o conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento do 
setor de mobilidade, relação público privada, contratações públicas, pensar 
critérios e ajustes para garantir a qualidade e confiabilidade de serviços prestados 
à população; Criação de um ambiente equilibrado entre as necessidades e 
expectativas das empresas, do setor público e dos cidadãos para estimular a 
confiança e a entrega de serviços. 

CONTRATAÇÃO 
PÚBLICA 

Elaborar processos de contratação que assegurem uma boa relação entre 
qualidade e preço, encontrar alternativas para incorporar a inovação; buscar 
assegurar nas contratações agilidade e flexibilidade. 

MODELO DE NEGÓCIO 

Construir e justificar uma lógica para criação, entrega e captura de valor no 
contexto econômico, financeiro, social, ambiental para o melhor deslocamento de 
pessoas; Promover Integração, interoperabilidade e interconexão eficazes entre 
diferentes redes de transporte; Criar alternativas de financiamento; Mapear os 
riscos e alternativas para sua gestão, e busca uma estratégia de viabilidade. 

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 

Desenvolver aplicações inovadoras e novas tecnologias que permitam aos 
usuários desempenhar um papel mais proativo como desenvolvedores e 
produtores de dados no sistema de transportes, a fim de contribuir para 
plataformas de serviços de mobilidade; Implementar soluções inteligentes de 
transporte e outras tecnologias de ponta; Melhorar a coleta de dados para 
transporte e mobilidade urbana; Promover o diálogo e o intercâmbio de 
informações, Realizar análise de grande volume de dados e buscar fontes 
alternativas de dados para apoiar a mobilidade. 

FOCO NO CIDADÃO Pensar  e desenvolver soluções que agreguem mais valor para o cidadão. 

GESTÃO E POLÍTICA 
PÚBLICA 

Elaborar e implementar estratégias de desenvolvimento integradas, a fim de 
facilitar a cooperação entre diferentes territórios e, consequentemente, promover 
a interdependência e a complementaridade; Capacidade de implementação, 
manter quadros tecnicamente preparados,  

_______________  
 

7  Advocacy, na atualidade, é utilizado como sinônimo de defesa e argumentação em favor de 
uma causa. É um processo de reivindicação de direitos que tem por objetivo influir na 
formulação e implementação de políticas públicas que atendam às necessidades da 
população (POLITIZE, 2017). 
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COMPETÊNCIA ATRIBUTOS 
(Continua) 

INTERSETORIALIDADE 
Elaborar e implementar estratégias de desenvolvimento integradas, a fim de 
facilitar a cooperação entre diferentes territórios e, consequentemente, promover 
a interdependência e a complementaridade;  

MUDANÇA CLIMÁTICA 
– EFIC. ENERGÉTICA 

Estabelecer estratégias para reduzir as emissões de gases de efeito estufa; 
Desenvolver um sistema de mobilidade com o uso eficiente de energia e com o 
objetivo de torná-los mais atrativos e sustentáveis. 

PLANEJAMENTO 
URBANO TERRITORIAL 

Elaborar e implementar estratégias de desenvolvimento integradas, a fim de 
facilitar a cooperação entre diferentes territórios e, consequentemente, promover 
a interdependência e a complementaridade;  

PLANEJAMENTO E 
GESTÃO MOBILIDADE 

Acelerar a adoção de planos de mobilidade urbana sustentável, promover uma 
abordagem integrada que ligue a energia e as alterações climáticas aos 
transportes; Observar as mudanças comportamentais na área de propriedade e 
uso de veículos (compartilhamento de carros, sistemas de caronas) e desenvolver 
e apoiar sistemas de transporte que envolvam formas coletivas e públicas de 
mobilidade; Realizar Gestão da Demanda de Viagens; Promover estratégias para 
aumentar a mobilidade ativa e as formas de transporte coletivo. 

INOVAÇÃO Explorar novas ideias e conceitos para entregar melhores resultados para a 
cidade. 

BENCHMARKING Buscar e analisar experiências de referência e inovadoras, fazendo comparações 
entre as práticas de Curitiba com as estratégias adotadas por outras cidades. 

METODOLOGIA DE 
PESQUISA 

Desenvolver modelos, provas de conceito, validação, disseminação e 
transferência de conhecimento, qualificação de profissionais para gerar dados e 
evidências para suportar a elaboração de um novo sistema de mobilidade. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A codificação das competências permitiu que fossem identificadas cinco 

dimensões sobre as quais elas são demandadas. Essas dimensões emergiram das 

entrevistas, a partir das observações colocadas pelos vários respondentes, além de 

contar, claro, com a percepção da pesquisadora. As dimensões são, pois: Técnica, 

Social, Econômica-Financeira, Política e Jurídica.  

Encontrar alternativas para redesenhar a lógica de um sistema de mobilidade 

urbana não se trata de um desafio meramente técnico. Repensar a mobilidade e os 

meios de transporte implica pensar nas pessoas, encontrar formas e mecanismos de 

viabilizar o funcionamento deste sistema, construir apoio e suporte para assegurar 

as transformações necessárias; trata-se de uma questão multidimensional. O 

Quadro 9 apresenta as dimensões e uma breve descrição sobre a importância de 

cada uma delas no processo de repensar o sistema de mobilidade. 

 



 
 

58 

 
Quadro 9 – Dimensões e descritivo 

DIMENSÃO DESCRITIVO 

TÉCNICA 

A dimensão técnica desempenha um papel fundamental para pensar um novo sistema: 
que tipo de solução adotar, como usar a tecnologia da informação para conceber sistemas 
mais atrativos e eficientes, como integrar a mobilidade com as outras funções da cidade ou 
de um território, como reduzir os impactos dos deslocamentos nas emissões de gases do 
efeito estufa. 

SOCIAL 

Um sistema de mobilidade urbana e territorial tem por função permitir às pessoas se 
deslocarem e acessarem o que for necessário para satisfazer suas necessidades e 
direitos, portanto tem um forte caráter social. A dimensão social está relacionada à 
compreensão das necessidades das pessoas, em como a sociedade reconhece a 
importância e a relevância de serviços desta natureza para sua qualidade de vida, em 
como os diversos atores da sociedade interagem, cooperam e se comportam diante da 
temática. 

ECONÔMICA 
FINANCEIRA 

A dimensão econômica financeira trata das questões referentes às opções para 
desenvolver o projeto de um novo sistema de mobilidade urbana. Explora a relação entre 
os custos e os benefícios esperados, as alternativas de financiamento e o custo do uso do 
financiamento privado em comparação ao uso do capital público, os riscos e alternativas 
para sua gestão, e busca uma estratégia de viabilidade (UK GOVERNMENT, 2020). 

POLÍTICA 

A dimensão política reflete o jogo das forças sociais, as interações na arena política entre 
os entes federados, com os atores e instituições da sociedade, e com os próprios 
membros da esfera política em seus diversos níveis.  A dinâmica da vida política, os 
processos decisórios vigentes, os valores e/ou prioridades estratégicas, a configuração 
organizacional dos grupos e o estabelecimento de regras são  aspectos relacionados a 
esta dimensão. 

JURÍDICA 

A dimensão jurídica engloba em sua essência os princípios do Direito Administrativo que é 
um ramo do Direito Público que trata da regulação jurídica  do poder administrativo - ou 
executivo - do Estado, como também os processos de controle e fiscalização do Estado. 
Os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
expressos no artigo 37 da Constituição Federal devem estar presentes em todos os atos e 
procedimentos, e são o foco do acompanhamento dos órgãos de controle e fiscalização. O 
desafio que vem com essa dimensão é estabelecer processos efetivos e eficientes, assim 
como estabelecer as regras para o bom funcionamento do setor de mobilidade para 
entregar melhores serviços públicos à sociedade de forma transparente. É uma dimensão 
em diálogo permanente com a dimensão política. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 

 

A partir dessa identificação, um novo processo de codificação do conteúdo 

das entrevistas foi realizado, agora estabelecendo conexões entre os elementos 

constitutivos das competências – presentes no conteúdo das falas dos entrevistados 

– e as dimensões reconhecidas na segunda codificação. 

O resultado desse retorno ao conteúdo permitiu que fosse realizada uma 

análise de coocorrência das relações entre as diversas dimensões e competências, 

com a aplicação do coeficiente de coocorrência de códigos (c), fornecido pelo 

software. Esse coeficiente indica a força da relação entre dois elementos da análise 

(expressos na forma de códigos), e é apresentado no intervalo entre 0 (zero) e 1 

(um). O coeficiente zero indica a não coocorrência dos elementos, e no caso de 1 

(um), esses dois elementos da análise coocorrem onde quer que sejam usados.  
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O cálculo desse coeficiente é realizado pelo software, e baseia-se em 

abordagens apropriadas a partir da análise de conteúdo quantitativa, sendo útil para 

trabalhar com números maiores de casos e dados estruturados, como perguntas 

abertas de pesquisas (ATLAS.TI, 2021). É calculado da seguinte forma: 

 

c = n12 / (n1 + n2 - n12) 

 

Sendo, n12 = número de coocorrências para o código n1 e n2. 

É importante destacar que um problema inerente ao coeficiente (c) e medidas 

semelhantes é que ele é distorcido por frequências de código muito diferentes. Ou 

seja, em razão de frequências desiguais, os resultados dos índices tendem a ser 

muito menores do que a significância potencial da coocorrência. 

Essa situação pode ser verificada nos resultados obtidos na análise, onde 

todos os valores são inferiores a 0,49 (zero vírgula quarenta e nove). Para fins desta 

pesquisa, e considerando o conjunto de dados, estabeleceu-se alguns intervalos 

para verificar a intensidade da coocorrência, conforme apresentado na Tabela 1. A 

escolha das cores foi inspirada num mapa de calor, onde as cores quentes, 

geralmente o vermelho, o laranja e o amarelo indicam os locais com maior 

intensidade de determinado fenômeno pontual. 

 
Tabela 1 - Intervalos para intensidade da coocorrência 

Intervalo coeficiente c Cor Intensidade de significância 

0,00 – 0,15  Baixa 

0,16 – 0,20  Média 

0,21 – 0,35  Forte 

≥ 0,36  Muito forte 

Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 
 

Ressalte-se que todas as competências demandadas são importantes face à 

complexidade do problema. Essa escala serve, pois, para fins de organização da 

análise, evidenciando as que apresentaram as maiores intensidades de 

coocorrência em cada uma das dimensões.  

O resultado dessa etapa é apresentado na Tabela 2. 
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Tabela 2 – Coocorrência de Códigos: Dimensões e Competências 

Fonte: Elaborada pela autora, com base na análise gerada pelo Atlas.TI (2021). 
 

3.3 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

Na constituição do coletivo que foi entrevistado, procurou-se assegurar que 

vários pontos de vista fossem captados para uma melhor resposta ao problema de 

pesquisa. No entanto, trata-se de um grupo de entrevistados eminentemente 

técnico, e com isso reconhece-se a falta de um olhar sob a perspectiva do usuário 

do sistema de mobilidade.  

Importante ressaltar que o processo de codificação foi feito a partir de 20 

entrevistas, e se refere a um fenômeno complexo. Toda essa complexidade somada 

à diversidade de visões não consegue ser contemplada de forma detalhada numa 

pesquisa como esta, admitindo-se também uma limitação do processo. Destaca-se, 

no entanto, que a riqueza dos dados coletados permite um desdobramento do 

trabalho em novos processos de análise que poderão compreender melhor as 

relações entre as competências e as dimensões.   

Em razão da pandemia de COVID-19, foram necessários ajustes significativos 

à pesquisa; a coleta de dados, por exemplo, ficou restrita às entrevistas virtuais, 

sendo que inicialmente era prevista uma pesquisa-ação que poderia ter agregado 

ainda mais dados relevantes a este debate. 
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Cabe também destacar que as competências identificadas não são absolutas 

ou restritivas, ou seja, novas competências podem ser incluídas ou até desdobradas 

dependendo do grau de detalhamento que se deseja chegar. As competências 

definidas na pesquisa têm uma perspectiva mais ampla e buscam uma visão 

sistêmica e panorâmica do sistema de mobilidade urbana.  

 

3.4 ASPECTOS ÉTICOS ENVOLVIDOS NA CONDUÇÃO DA PESQUISA 

 

O projeto de pesquisa, no que se refere à interação com seres humanos, por 

se tratar de apenas de entrevistas, apresenta um risco mínimo caracterizado pelo 

tratamento das informações – no caso, a manipulação indevida dos conteúdos das 

declarações obtidas. Porém, a pesquisadora assegura que tomou todos os cuidados 

para manter absoluto sigilo dos dados dos entrevistados, assim como todas as 

medidas que não afetassem nem psicologicamente, nem a imagem dos 

participantes, em especial porque se foca na coleta de conhecimento técnico sem 

expor opiniões pessoais.  

Essa informação consta na declaração de confidencialidade dos dados que 

fazem parte deste projeto. Em razão de a entrevista presencial oferecer o risco de 

contágio no cenário pandêmico da COVID-19, sua realização se deu de modo 

totalmente online, salvaguardando a saúde tanto dos entrevistados quanto da 

entrevistadora. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Este capítulo apresenta a análise dos dados, baseando-se na relação entre 

as competências e cada uma das dimensões obtidas a partir da análise de 

conteúdo, conforme descrito no capítulo de Metodologia. A análise destaca o papel 

das competências em cada dimensão, sendo que, para não se apresentar de forma 

exaustiva, são salientadas apenas aquelas que apresentaram maior intensidade de 

significância da coocorrência. 

Cabe destacar que todas as competências têm relação com todas as 

dimensões, e a matriz de competências apresentada como produto técnico desta 

pesquisa evidencia essas relações. Apesar de a análise se concentrar nas 

dimensões, observou-se que as competências gestão e política pública, governança 

e inovação apresentaram uma distribuição representativa de suas ocorrências nas 

cinco dimensões, independente do nível de significância apresentado por cada uma 

delas. Tal fato pode se justificar pela natureza do problema de pesquisa, que busca 

um novo modelo para o sistema de mobilidade urbana de Curitiba e, 

consequentemente, demanda muito dessas competências para se viabilizar.  

 

4.1 DIMENSÃO ECONÔMICA FINANCEIRA 

 

Praticamente todas as competências identificadas na pesquisa pontuaram na 

dimensão econômica financeira, à exceção da metodologia de pesquisa. No entanto, 

com base no coeficiente de coocorrência, observa-se um destaque e maior 

significância nas competências “Modelos de Negócios”, “Inovação” e “Governança”; 

ainda, tem-se que o número de ocorrências de citações da competência “Modelos 

de Negócios” é maior do que a soma das ocorrências das outras duas. 

No processo de entrevistas, a questão do modelo de negócios foi colocada 

como um grande desafio, no entanto as 3 (três) competências destacadas têm uma 

relação intrínseca. Quando se fala em modelo de negócios, observa-se que no 

conteúdo das entrevistas há uma necessidade de inovação dos sistemas vigentes, 

seja no processo de financiamento, seja na forma de remuneração, e em especial na 
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forma como ele está concebido. Vale lembrar que, atualmente, quando se fala sobre 

sistemas de transporte coletivo, refere-se a concessões públicas de operações de 

ônibus, ou de linhas de metrô, ou similares. No processo de inovação, há uma 

compreensão coletiva da necessidade de pensar novos arranjos e uma boa base de 

governança para dar sustentação a um novo modelo.   

Há uma questão de fundo que permeia várias citações obtidas com a 

aplicação do questionário: a realidade dos sistemas de transporte público. Isso é 

bem explicitado pelos seguintes trechos enunciados pelos entrevistados E1, E3 e 

E17: 

Nós temos um modelo extremamente ultrapassado de remuneração do 
transporte coletivo, baseado 100% dele, na maioria dos casos (na tarifa 
custeando o sistema), Curitiba tem um pouco de subsídio, São Paulo tem 
um pouco de subsídio. São Paulo pode até servir de exemplo, cerca de 35% 
da tarifa é custeada pelo poder público, mas na maioria das cidades 
brasileiras, (...) é a tarifa que custeia o transporte público (E1). 

(...) a gente olha a receita e 43% dos passageiros de ônibus de Porto Alegre 
têm renda familiar inferior a dois salários-mínimos. E isso mostra, então, o 
risco de romper um sistema desses, ou quando se suprime linhas, funde 
linhas, funde horários, reduz demanda e tal, nós estamos diretamente 
afetando a acessibilidade dessas pessoas. Então, esse, eu te diria, que é, 
assim, um grande ponto... a gente precisa repensar o financiamento, fica 
um pouco injusto que, essas pessoas, financiem os isentos (E3). 

(...) em determinados momentos, e eu acho que talvez esse seja o 
momento, talvez essa seja uma herança dessa crise pela qual a gente 
passa no transporte, esse assunto acho que vai ganhar força. Por que o que 
temos visto? Temos visto que os sistemas não conseguem se manter. E faz 
tempo... só que se agravou agora... os sistemas não conseguem se manter 
só com tarifa (E17). 

Os custos de mão de obra atrelados ao setor de transportes públicos também 

mereceram destaque como um fator a ser equacionado pelos entrevistados E6 e 

E16: 

(...) na medida em que as empresas, por exemplo, aqui no caso do sistema 
de Curitiba, onde 50% do custo basicamente é motoristas, cobradores, 
pessoal administrativo e respectivos encargos. Então, fica fácil para a gente 
entender que se você tem uma perda de receita expressiva, mesmo que 
você deixe de gastar com combustível, com pneu, você tem uma massa de 
trabalhadores que você tem que, de alguma forma, pagar. Então, alguma 
solução tem que ser desenvolvida (E6). 
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O maior custo que nós temos no sistema é mão de obra. A mão de obra 
representa 50%. Então, se eu tenho um carro grande ou um carro pequeno, 
eu continuo tendo a mão de obra (E16). 

Com base na realidade vivenciada, a estrutura de financiamento é um dos 

pilares a ser trabalhado no modelo de negócios, o que implica em identificar novas 

fontes para suportar o sistema – como compreender os custos envolvidos no 

processo. É o que evidenciam os entrevistados E3, E5 e E6: 

Encaminhar essa questão do financiamento do transporte coletivo, olhando 
para as externalidades, acho, assim, um caminho possível... é começar a 
pensar na taxação das externalidades8 do transporte (E3). 

Temos uma situação que vai um pouco para essa questão da relação 
técnica, é conhecer o outro lado: o lado da empresa, o lado dos custos. Ao 
longo dos últimos 40 anos vem se modernizando muita coisa, o ônibus de 
hoje em dia é muito diferente do ônibus de 40/50 anos atrás. Mas tem uma 
lei, por exemplo... não é bem uma lei, mas uma regra do jogo, uma tabela 
de custo de sistema de transporte que é antiga, lá de trás e que muita coisa 
mudou. O que dura hoje um pneu, não é o mesmo que durava lá atrás, a 
eficiência de um motor de hoje em dia também não é a mesma lá de trás. E 
isso... a parte pública tem uma dificuldade muito grande em acompanhar 
essa tecnologia e de entender como que, realmente, isso acontece, porque 
isso tem um impacto muito relevante não só na operação dos sistemas, mas 
também no custo deles. Há uma dificuldade muito grande de entender isso 
e de precificar isso exatamente. E acaba criando uma coisa, que eu acho 
bem ilusória, mas que representa esse desconhecimento que é a tal da 
caixa preta. Toda a cidade tem a tal da caixa preta do sistema de 
transporte. Eu não acho que seja tanto um segredo, assim, mas é pouca 
gente que entende disso. E muitas prefeituras ficam reféns das empresas 
porque não têm um técnico, alguém que possa lidar com essas informações 
(E5). 

Na questão de financiamento também é importante considerar que outros 
modelos devem ser desenvolvidos de tal forma que, vamos dizer, os 
processos de concessão desses serviços, eventualmente, incluam outros 
serviços que possam gerar receitas complementares. Então, podemos falar 
em exploração dos ativos imobiliários vinculados ao transporte, podemos 
falar de serviços de internet, ou seja, além de disponibilizar internet nos 
terminais, no sistema de transporte, nos próprios ônibus e outros veículos 
que sejam utilizados, podemos também imaginar que exista o uso comercial 

_______________  
 

8  Em economia, externalidades ou exterioridades são os efeitos colaterais de uma decisão 
sobre aqueles que não participaram dela. Existe uma externalidade quando há 
consequências para terceiros que não são levadas em conta por quem toma a decisão 
(ZEDER, 2020). 
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desses... da prestação desse serviço gerando receitas para quem está 
prestando. Podemos considerar também a própria questão da geração 
distribuída, a infraestrutura de transporte usando telhados de terminais, de 
estações tubo e assim por diante. Podemos imaginar um cartão transporte 
multifuncional, agregando receitas de operadores de cartões de créditos, de 
supermercados e lojas. Ou seja, tem um sem fim aí de alternativas. Mas o 
importante, é ter essa concepção de que é possível potencializar e buscar 
receitas complementares através de sinergias de negócios dentro da própria 
infraestrutura do sistema de transporte (E6). 

Pela ótica do setor privado, há uma observação importante sobre o custo do 

financiamento. Essa questão é facilmente identificada na fala do entrevistado E16: 

O grande problema do Brasil, quando eu estudei isso com grande 
profundidade para fazer a migração dos veículos de combustão para 
veículos elétricos, era o custo, o dinheiro. Porque, normalmente, quando os 
europeus ou os americanos calculam... eles calculam com taxas de juro 
muito baixa. Embora nossa taxa de juro tenha baixado muito, quando você 
vai fazer um financiamento ele ainda é muito mais alto do que fora do Brasil. 
Então, fora do Brasil, você trabalha com taxas de 2 a 3%... o custo do 
capital é muito menor. Aqui você não consegue... não consegue ter 8, 9, 
10%, 10% você é um cliente super bom, com garantias excepcionais. E 
quando você coloca isso na conta de 10% do capital investido, você já não 
tem mais possibilidade em ser competitivo (E16). 

Tem-se, ainda, uma competência de modelar novos negócios no setor público 

brasileiro pouco presente e efetiva, ainda mais nos entes subnacionais. As cidades 

que contam com essa competência costumam ser a exceção à regra, como citado 

pelos entrevistados E6, E7, E15 e E16: 

(...) a partir do momento que o estado resolve conceder serviços para a 
iniciativa privada, então, tem que ter clareza de que a iniciativa privada tem 
que ter a sua remuneração também. E aí se olharmos para dentro do 
estado, da administração pública, a gente vai ver que existe uma limitação 
muito grande em termo de qualificação de pessoas, para modelar esses 
negócios (E6). 

Acho que o mais importante, na verdade, será que teremos que nos livrar 
do uso do carro em qualquer circunstância... isso é o mais importante, as 
pessoas têm que mudar o seu modo de deslocamento para outra coisa...  
Tem que ser um transporte público, pode ser a pé, de bicicleta, mas 
precisamos reduzir significativamente o tráfego de automóveis... Então, 
como podemos fazer isso? A primeira coisa é melhorar a oferta de 
transporte público. Esse é um grande desafio para as cidades, porque, na 
verdade, elas não têm dinheiro para isso. Então, eles precisam pensar em 
como financiar isso. Grande desafio! (E7, tradução nossa). 
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(...) o município passa a concessão para o operador privado e olha lá os 
números de validade, eficiência, mas não tem a capacidade de pensar “mas 
como eu posso aumentar a eficiência e, ao mesmo tempo, melhorar a 
questão financeira desse tipo de modelo?”. Então, eu acho que esse olhar 
presente nos agentes financiadores, talvez seja necessário de criar esse 
tipo de competência nos municípios (E15). 

Acho que outra questão também é uma análise financeira avançada. Então, 
conseguir fazer simulações financeiras, modelos de negócios para mudar a 
forma de remuneração, por exemplo, com a questão do ônibus elétrico é 
algo que a gente vê que ainda falta. As cidades não têm essa capacidade 
inerente, tem muita gente boa, mas ainda não tem essa capacidade de 
pegar e fazer, por exemplo, uma comparação de TCO9. E isso a gente está 
falando, inclusive, de cidades como São Paulo, que tem uma agência 
gigantesca de transporte, que lida com bilhões em subsídio, a equipe não 
tem condições de colocar todos esses custos e comparar o quanto que 
custa comprar 100 ônibus a diesel, comprar 100 ônibus elétricos, de ter um 
leasing da bateria, de ter um leasing da bateria e da carroceria e ter talvez o 
operador comprando o produto (E16). 

Por todas essas questões expostas até aqui, a competência da inovação se 

destaca. A necessidade de encontrar, como já mencionado, novos arranjos e 

formatos aos contratos para que confiram viabilidade e atratividade a um novo 

sistema de mobilidade é essencial. O entrevistado E2 destaca que “... seria 

interessante ter uma certa flexibilidade... O ideal talvez seria contrato desempenho... 

tem que fornecer esse nível de serviço... buscar uma certa flexibilidade do ponto de 

vista do governo” (E2). 

Os entrevistados E4, E11, E14, E17 e E19 trazem contribuições a serem 

pensados quanto à inovação nos sistemas de mobilidade pela ótica do setor público 

e privado: 

(...) o modelo de negócio, o modelo de parceria entre o setor público e o 
setor privado teria que ser feito, assim, realmente... de competências, é 
negociação, é você pensar a diplomacia em relações institucionais, outras 
competências que não sejam somente aquelas competências tradicionais 
de engenharia, economia e jurídico. Não são somente elas para a gente 
mudar esse modelo de negócios. Tem que pensar em técnicas de 

_______________  
 

9  TCO (total cost of ownership) ou custo total da posse, é uma estimativa financeira 
projetada para consumidores e gerentes de empresas a avaliar os custos diretos e indiretos 
relacionados à compra de todo o investimento importante, tal como software e hardware, 
além do gasto inerente de tais produtos para mantê-los em funcionamento, ou seja, os gastos 
para que se continue proprietário daquilo que foi adquirido (REIS, 2020). 
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negociação, em, vamos dizer assim, incentivos, remuneração, muita 
transparência, muita tecnologia... pra que qualquer cidadão com dúvida, 
possa entrar em um ambiente, seja na internet, na nuvem, e fazer sua 
pergunta e ser atendido... poder fazer uma comparação... se você tivesse 
indo de ônibus ou de carro... ver que a sua escolha modal diária está 
custando menos para prefeitura e para o meio ambiente do que estaria, se 
você tivesse fazendo a escolha de ir dirigindo sozinho, por exemplo (E4). 

Eu acho que se... não se integrarem num único sistema (metrô, ônibus, 
transportes por aplicativos, bicicletas, patinetes...) ... um sistema único de 
mobilidade... eles acabam competindo e não se ajudam para que o usuário 
consiga, na realidade, usufruir de todas essas infraestruturas disponíveis e 
consiga entender que isso é uma rede integrada (E11). 

Hoje, contratamos os operadores com contratos de longo prazo, em vinte 
anos para poder depreciar os investimentos. Eles têm um poder muito 
grande porque são donos dos ativos, portanto, quando a prefeitura verifica 
que estão prestando serviço de má qualidade, ela não vai até o fim no 
exercício de poder de controlador, ela não quer intervir, ela não quer tirar o 
cara, a última coisa que um prefeito quer é uma garagem de ônibus. 
Imagina todos os entraves burocráticos de você administrar uma garagem 
que precisa comprar ruela, óleo diesel, troca de pneu todos os dias, 
ninguém quer fazer isso. Então, as cidades que avançaram na qualidade do 
transporte público criaram um modelo de contração, que é você fazer uma 
divisão entre duas concessões diferentes. Uma é da operação do serviço e 
a outra dos ativos do serviço, a garagem e os ônibus. Nesse modelo, um 
empresário é um prestador de serviços que opera esses ônibus e mantém 
esse ônibus, mas não é dono de ônibus, portanto, ele não tem mais risco de 
capital, ele não coloca mais dinheiro, ele só presta serviço. Se não coloca 
mais dinheiro, eu posso fazer um contrato de curto prazo. Usando o modelo 
da Lei n° 8.666, um contrato de, no máximo, 5 anos. E se ele falhar, eu tiro 
e ele não leva nada embora. E eu não preciso indenizar (E14). 

Quando você tem linhas de baixa densidade, baixa demanda, de fato, você 
pode começar a pensar para quem oferecer um ônibus com rota fixa. Dá um 
aplicativo para o passageiro, ele marca a tarifa de transporte público e a 
prefeitura paga a diferença para que ele seja transportado de uma maneira 
mais confortável e com menos custos para a cidade... você deveria oferecer 
ao passageiro e, acordado com as empresas de aplicativo e até mesmo 
com as empresas de ônibus, um serviço por demanda (E14). 

Com relação aos modelos de negócios (...) temos várias empresas, várias 
formas de transporte se colocando, como os por aplicativos que são mais 
flexíveis, os patinetes, bicicletas e tal. Entendemos que o ente público, o 
município tem a responsabilidade, a atribuição de ordenar isso, de regular 
tudo isso. E regular tudo isso significa que ele precisa pensar, e isso é uma 
visão nossa, mas eu acho que não só nossa, muita gente tem essa visão 
mundo afora, que você não vai conseguir transportar um volume de 
pessoas que precisam ser transportados só com esse tipo de transporte. 
Então, você sempre vai ter o transporte de massa, né, seja metrô, seja VLT, 
seja BRT, seja o modo que for dependendo da demanda e da capacidade 
que for necessária para atender essa demanda, você vai sempre ter esses 
(eixos) mais estruturantes que vão ser a espinha dorsal ali do sistema de 
transporte da cidade. Até porque a cidade já está desenhada, os 
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adensamentos já existem, os corredores já existem, existem aqueles pólos 
já formados. Então, o município precisa... município ou ente público, quem é 
que tenha ali... seja o estado ou o município que tenha atribuição para 
regular isso, ele precisa pensar esses modos, olhando complementarmente 
ao sistema existente. Não quer dizer que ele vá preservar ou fazer uma 
reserva de mercado para o que já existe, né. Eu acho que o objetivo do ente 
público é pensar na comunidade, é pensar na sociedade, no que é o bem 
para a sociedade e para a cidade, é o que vai trazer melhores resultados 
para a cidade (E17). 

Eu tenho a solução, mas em troca dessas duas coisas - você não vai botar 
dinheiro e você não vai ter que se preocupar com a tarifa -... é necessário 
liberdade para investir nessa cidade, nessa região metropolitana. Eu tenho 
um fundo de investimento com bilhões no bolso para investir. E nós vamos 
fazer de uma forma cumprindo objetivos de desempenho, mas é tudo 
comigo governador. É tudo comigo prefeito. Eu vou fazer um conjunto das 
ofertas de transporte de forma que as pessoas tenham, além do que elas 
têm hoje, algo muito melhor. Como é que... Aí o prefeito vai falar assim: 
"mas como é que é isso?", "Não prefeito, hoje o cara na mobilidade, ele, o 
indivíduo, ele usa um veículo, ele usa o espaço urbano e aquele uso é 
totalmente desassociado do resto” (E19). 

O entrevistado E10 faz uma colocação sobre a importância de se entender 

como todo o setor de mobilidade está se reposicionando; não só no que tange a 

mobilidade no âmbito das cidades e territórios numa perspectiva pública, mas no de 

toda a tendência de mudança no setor automotivo – que tem uma presença forte na 

economia e muitas vezes desequilibra a equação da sustentabilidade ao colaborar 

para engarrafamentos e poluição. Há também a mudança no comportamento das 

pessoas, especialmente das gerações mais novas. Esses aspectos precisam ser 

considerados em um processo de inovação:  

Eu acho que aí onde esse sistema tem de estar muito atento e desenvolver 
ferramentas para entender, para ter uma leitura muito mais precisa do que 
que está acontecendo. O que é que está acontecendo com os car makers? 
O que eles estão começando a fazer? Qual é o modo de negócio que eles 
estão começando? Porque a gente fica naquele negócio tradicional de: eu 
compro e vendo o meu carro. Já está mudando há algum tempo. Então, a 
capacidade de identificarmos as trends de inovação de serviços, 
incorporação de novas tecnologias, geração de novos negócios, geração de 
novas modelos de interação público-privado... (E10). 

Com relação à competência da governança, destaca-se seu papel de 

sustentação para um modelo de negócios novo e inovador. Oferecer uma base 

sólida e transparente para um novo sistema prosperar, estabelecendo 
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conformidades e reduzindo os conflitos de agência, é de extrema relevância, como 

observam os entrevistados E1, E5 e E6: 

(...) temos que dar participação para a sociedade acompanhar custo, 
acompanhar conta, desmistificar a questão da tarifa e trazer para dentro 
recurso para diminuir o custo. Para trazer mais pessoas, tornar atrativo (E1). 

(...), mas essa parceria, ou essa ligação, ou esse envolvimento público-
privado ainda é muito mal visto na sociedade brasileira. A gente 
sempre vê como um negócio de corrupção, um negócio de vantagens 
ilícitas. E isso também é um problema sério para a mobilidade porque 
precisamos avançar nisso, precisamos de parcerias. O privado precisa 
ganhar dinheiro porque senão o negócio dele não fica de pé, não adianta 
(E5, grifo nosso). 

(...) a questão da governança que envolve a questão da fiscalização, da 
qualidade do serviço e, inclusive, também do ponto de vista financeiro (E6). 

Ressalte-se que, da parte do setor privado, também fica evidente a 

preocupação com os processos de fiscalização e cumprimento de conformidades, 

reforçando a necessidade de transparência para que se evitem interferências que 

desequilibrem as relações. Nesse sentido, o E19 aponta: 

Temos que mudar para uma relação de parceria em que exista o mínimo de 
interferência e o máximo de é... o termo em inglês é accountability, que 
você seja responsável por aquilo que você faz. Então, se eu não cumprir, eu 
como investidor, eu tenho que ser punido, eu tenho que... se eu não fizer 
aquilo que eu prometi, eu tenho que pagar, tem que doer no bolso. Então, 
eu acho assim, para isso vai necessitar de novas definições (E19). 

O entrevistado E18 tem uma crítica contundente quando são pensados novos 

modelos para mobilidade e não é explicitado como isso deve ser feito, em geral 

observa que: 

(...) esse “como” envolve dinheiro, envolve governança, envolve 
institucionalidade. Isso eu raramente vejo sendo sequer tratado, quando é 
tratado, é uma nota de rodapé (E18). 
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Tal citação reforça a necessidade de essa competência estar presente. O 

entrevistado E15, pois, reconhece que  

(...) o mais difícil é, realmente, essa mudança nos modelos, nos arranjos 
institucionais, de ter... de definir onde tem que chegar, que muda a relação 
entre um fornecedor e uma operadora particular e os municípios, porque 
também entram novos agentes (E15). 

Quando se trata da competência governança, a entrevista E17 destaca a 

importância de pensar em arranjos equilibrados entre os setores público e privado, 

aproveitando a melhor expertise de cada uma das partes para entregar melhores 

resultados para a sociedade: 

(...) arranjar modelos de parcerias que desonerem o Estado... o Estado eu 
não estou falando do estado município, mas falando do Estado como ente 
público, que desonere o ente público, mas que traga as vantagens que 
esses dados podem trazer, sem ter que usar só o pessoal do ente público. 
Então, eu acho que o que precisa, de fato, é gente com criatividade e 
disposição para fazer esse tipo de parceria, esse tipo de conversa, para que 
você não tenha que ficar o dia inteiro só usando recursos públicos para tudo 
que você vai desenvolver, porque senão a gente vai andar num ritmo muito 
lento (E17). 

 

4.2 DIMENSÃO JURÍDICA 

 

A dimensão jurídica é a guardiã das conformidades e de um ambiente que 

estimule a confiança entre os diversos atores. Observou-se que um conjunto de seis 

competências apresentaram uma intensidade de significância de média para muito 

forte – Inovação, Articulação institucional, Governança, Contratações públicas, 

Modelos de negócio e Marco regulatório. Como a expectativa é de repensar um 

modelo, trata-se de uma dimensão na qual vários dos entrevistados sinalizaram uma 

grande preocupação, principalmente com relação aos processos dos órgãos de 

controle e fiscalização que costumam ser refratários a propostas mais disruptivas em 

relação ao status quo. Esse aspecto pode ser ilustrado pelo seguinte trecho da 

entrevista E3: 
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(...) seguramente, que vai ser questionável. E isso pode ser um problema 
tão grande que jogue tudo por água abaixo, quer dizer, que não funcione 
por uma questão jurídica. Quer dizer... esse pacto com o Ministério 
Público, particularmente, eles que movem essas ações, é muito 
importante porque, se eles forem contrários, se tiver interesses 
contrários... não vai conseguir avançar (E3, grifo nosso). 

De 77 (setenta e sete) ocorrências da competência “Marco regulatório”, 66 

(sessenta e seis) estão relacionadas à dimensão jurídica. É importante dispor de um 

conjunto de normas, leis e diretrizes que regulem o funcionamento do setor de 

mobilidade e as relações público-privada, para garantir a qualidade e confiabilidade 

de serviços prestados à população. E se há a expectativa de inovar, é importante um 

marco que dê vazão e suporte, conforme enfatizado pelos entrevistados E4, E10 e 

E16: 

O que precisa pensar, na minha opinião, é como essa lei pode ser 
modernizada para dar agilidade que o mundo atual está pedindo em 
tudo, especialmente nas respostas do setor público (E4, grifo nosso). 

(...) um sistema de mobilidade moderno está baseado no marco legal, 
moderno também! Então, o marco legal, as regulações dos municípios, 
área metropolitana, têm que permitir ao sistema uma evolução ao longo do 
tempo... quais são as normativas, qual é a base legal que o município vai te 
permitir na inovação de alguns negócios? ... é fundamental! Você tem que 
ter aquele marco que vai te gerar essa possibilidade (E10, grifo nosso). 

O que resolve é você ter uma estrutura de regulamento e de concessão que 
te permita ter toda essa flexibilidade. Eu digo que a nossa estrutura de 
regulação, ela é monolítica, ela é absolutamente monolítica e totalmente 
equivocada, porque ela não avançou no decorrer do tempo (E16). 

Se o marco regulatório é a espinha dorsal nessa dimensão, e se há uma 

percepção da necessidade de ajustes, é possível compreender uma maior 

significância das competências de inovação, articulação institucional e governança. 

Kooiman (1993) e Ansell e Torfing (2016) reconhecem que, diante de situações 

complexas e fragmentadas, as interações extra-governamentais precisam assumir 

uma centralidade. Ao serem priorizadas, aumentam as chances de êxito numa 

solução criativa do problema e, consequentemente, na implementação de uma 

política mais flexível. 
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Ainda com relação ao marco regulatório, uma questão que se destaca é a das 

relações interfederativas e as competências de cada uma das partes, especialmente 

no contexto metropolitano. Em que pese no marco regulatório brasileiro o fato de 

haver o Estatuto da Metrópole10, trazendo um conjunto de diretrizes que, na prática, 

desde a sua aprovação, não resultaram em avanços. Ainda se trata de uma situação 

que não encontrou um mecanismo e arranjos para se viabilizar, muito em razão do 

direito de autonomia dos entes da Federação. Quanto às relações interfederativas, 

observa-se, nas citações dos entrevistados E1, E5, E6 e E18, os desafios a serem 

enfrentados: 

(...) falta de integração entre o gerenciamento é o que falta de novo! O 
novo seria exatamente tratarmos isso de maneira integrada com várias 
cidades da Europa já conseguiram. Você vai em Londres, a região 
metropolitana de Londres é tratada de um jeito, Madri é uma autoridade 
metropolitana, Lisboa é uma autoridade metropolitana, ou seja, esses 
municípios, essas regiões já resolveram esse problema que a gente, aqui 
no Brasil, ainda tem uma dificuldade grande de resolver (E1, grifo nosso). 

(...) é normal que qualquer um que tenha o comando de uma cidade, não vá 
abrir mão disso para alguém, seja ele também quem for que possa fazer 
essa gestão de uma forma... em cima daquilo que, realmente, precisa, e 
não em cima do desejo de A ou de B (E5). 

(...) os interesses interfederativos eles não são, necessariamente, 
coincidentes e, em tese, seriam e deveriam ser, mas na prática tem 
demonstrado que não são. Porque cada município tem lá a sua 
arrecadação, tem lá os seus desafios. E com isso, o que que acontece? 
Tem suas prioridades, principalmente, do ponto de vista político e que 
não são necessariamente coincidentes (E6, grifo nosso). 

(...) nós temos um problema institucional no Brasil que são esses três 
níveis: federal, estadual, municipal... Não temos o nível metropolitano, que 
essa é uma configuração técnica e tudo, mas não é institucionalizada. E as 
competências, aquelas competências partilhadas e todo o negócio... cria 
uma situação não resolvida. Mas, enfim, eu acho que essa governança 
interfederativa ela tem que ter duas pontas, isso envolve o planejamento e 
isso envolve a gestão (E18). 

_______________  
 

10  Lei nº 13.089/ 2015 que estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a 
execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em 
aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de 
desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e 
critérios para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no campo 
do desenvolvimento urbano (BRASIL, 2015). 
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Os entrevistados E6 e E14 enfatizam que:  

(...) se não existir uma lei, uma obrigação, uma determinação, não vamos 
imaginar que a boa vontade de um determinado governante municipal, vá 
ter condições de superar esse obstáculo (E6). 

Os serviços só conseguem funcionar de forma eficiente, para todos se tiver 
uma gestão metropolitana, nós vamos constituir uma autoridade 
metropolitana e obrigar todo mundo a ir para lá. Única questão é que a 
governança dessa entidade, não pode ser só do Governo do Estado, 
tem que ser colegiada. Então, esse talvez fosse um caminho jurídico. 
Politicamente é difícil fazer isso... convencer uma Assembleia Legislativa 
a enfrentar isso para aprovar um negócio desse, mas é um caminho (E14). 

As competências modelo de negócios e contratações públicas são 

praticamente simbióticas em relação ao marco regulatório. Elas não se sustentam se 

não houver um alinhamento. O entrevistado E19 corrobora com essa observação: 

“os pesquisadores que eu conheço, em vários lugares do mundo, eles ainda não 

tiveram uma visão negocial tecnológica associada às propostas de regulamentação” 

(E19). 

Na ótica das contratações públicas, há uma percepção geral da importância 

de assegurar flexibilidade e agilidade, como observado pelo entrevistado E4: 

(...) o setor público ainda está muito amarrado... a parte de compras 
públicas... é uma questão que dificulta essa integração porque, por mais 
que exista diálogo, precisa de ferramentas, de instrumentos de integração. 
E, aí, o setor público fica limitado, muitas vezes, pelas barreiras que existem 
para uma contratação pública, para uma formalização de uma parceria com 
o setor privado... não há um arcabouço legal que permita alguma 
flexibilidade em momentos especiais, vamos dizer assim... é uma coisa 
complexa... precisa ter alguma modernização (E4). 

Nesse sentido, reforça-se a significância da governança e da articulação 

institucional, com a recomendação do entrevistado E3:  

(...) essa questão legal é crucial porque ela é a primeira que aflora. Então, 
vai aparecer lá... por exemplo... ter que renovar contratos. Alguns falam de 
cláusulas pétreas que não podem ser violadas... já não dá para mexer...  
tem que achar um exército de juristas, interessados e bons no transporte 
com quem pudessem trocar informações (E3). 
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Na particularidade da contratação pública de um sistema de mobilidade 

urbana, foram observados vários pontos que precisam ser considerados para um 

bom resultado, como abordado pelos entrevistados E11, E13, E14, E16 e E17: 

(...) falta uma integração entre os operadores, entre os modos nessa 
prestação do serviço. E que tenha um olhar... no usuário, de certa forma, e 
não no negócio em si... que tenha um foco no desempenho da prestação do 
serviço... isso também podia ser melhorado nos contratos, com os 
operadores, assim, ter uma visão mais de resultado, de desempenho, do 
que... no resultado imediato, é, digamos, de passageiro transportado ou 
quilômetro rodado. Que tivesse atrelado aí uma parte forte também de 
desempenho, que tivesse essa visão do cliente, né, do serviço. Nem cliente, 
né, do cidadão (E11). 

(...) a rede tem um problema que são os contratos dos ônibus. Os ônibus 
eles sempre são amarrados nas linhas e tal... você tem uma dificuldade, 
uma inércia grande de mudar... dá para flexibilizar (E13). 

Quando você tem linhas de baixa densidade, baixa demanda, de fato, você 
pode começar a pensar para quem oferecer um ônibus com rota fixa. Dá um 
aplicativo para o passageiro, ele marca a tarifa de transporte público e a 
prefeitura paga a diferença para que ele seja transportado de uma maneira 
mais confortável e com menos custos para a cidade... você deveria oferecer 
ao passageiro e, acordado com as empresas de aplicativo e até mesmo 
com as empresas de ônibus, um serviço por demanda (E14). 

Tem que fazer uma licitação para a mobilidade ...chamar o Uber, o 99... 
trazer alguém de bicicleta...  (E16). 

Eu acho que a dificuldade disso (integração de serviços de mobilidade) vai 
ser o ente público... porque você vê quando vieram bicicletas e patinetes e 
tal, quem demorou para responder foi o poder público. O mercado se 
organiza, ele se disponibiliza, ele fala: “eu tenho aqui um contrato, uma 
regra que meu usuário vai assinar, um ok quando ele entrar no sistema”. 
Então, a iniciativa privada é muito mais ágil e o poder público é muito lento 
para responder às coisas que, de fato, já estão, inclusive, acontecendo e 
sendo utilizadas dentro do espaço público, que ele deve regular, que ele 
deve coordenar e ele leva muito tempo para responder (E17). 

 

4.3 DIMENSÃO POLÍTICA 

 

A dimensão política é a arena das interações na sua essência, e onde de fato 

são estabelecidas as prioridades. Assim, é importante trazer clareza sobre o 

problema para obter a vontade política, e alçá-lo à prioridade no sentido de mobilizar 
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esforços e recursos para encontrar uma solução. Neste contexto, é compreensível 

que as competências que alcançaram a maior significância em ordem crescente 

foram: liderança, advocacy, marco regulatório, gestão e política pública, articulação 

institucional e governança. Tratam-se de competências que bem articuladas entre si 

podem criar o ambiente favorável para mudança. 

Enquanto o marco regulatório é a espinha dorsal na dimensão jurídica, a 

governança e a articulação institucional desempenham esse papel na dimensão 

política. Das 158 ocorrências da governança, 76% coocorrem na dimensão política, 

enquanto a articulação institucional tem uma coocorrência de 82%. O entrevistado 

E6 defende que “o mais importante nessa trajetória é o processo (...) de discussão.” 

Um dos atributos destacados na governança é referente à colaboração, 

conforme discorrido pelo entrevistado E10, observadas as vantagens e fragilidades 

no emprego da governança colaborativa descritas por Hartley e Torfing (2016), bem 

como os desafios destacados por Gash (2016): 

É importante trabalhar junto com os tomadores de decisão política, a 
divulgação com eles é fundamental, porque para conseguir solucionar os 
problemas de mobilidade, teremos ganhadores, teremos perdedores, terá 
mudanças no status quo que são politicamente perigosas para um cargo de 
eleição por voto popular (...). Então, temos que desenvolver uns esquemas 
de interpretação que sejam muito bem focados para que as decisões 
políticas, decisões técnicas, que têm que ser tomadas pelos políticos, não 
afetem o capital político do prefeito, governador, o que for (...). Veja que as 
sociedades que são mais desenvolvidas na América do Norte elas já tem 
acordado, entre o setor público e o privado, quais são as grandes 
prioridades... Público e privado... estão compartilhando o mesmo nível de 
progresso, a mesma visão de desenvolvimento... um nome mais técnico fala 
de: ferramentas de governança colaborativa... uma nova maneira de 
incorporar na governança a visão das diferentes setores pra que você não 
seja unicamente consultado, mas que você sinta que é parte daquele 
novo projeto, que tenha um ownership, que você faz parte... uma visão 
da comunidade que é um pouco diferente do que temos feito... o projeto no 
início pode ser um pouco mais lento nessa governança colaborativa, 
mas você vai avançando de maneira segura, de jeito seguro. Então, o 
político... o capital político nunca vai estar comprometido, porque a 
comunidade e as autoridades do planejamento estão dando suporte (E10). 

Essa forma de governança pode ser uma alternativa para responder a um 

sério problema pontuado pelo entrevistado E12: 
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(...) as janelas onde acontece muita coisa é quando os governos são do 
mesmo partido ou são aliados. Isso, para mim, é um problema da 
democracia, porque não podemos depender do alinhamento político dos 
entes para poder avançar pautas básicas, mas é o que acontece... essa é a 
realidade (E12). 

A governança assume um papel importante, seja na perspectiva de construir 

convergência em torno de um propósito, seja na integração entre os entes da 

federação que atuam na mobilidade urbana e territorial. Os entrevistados E6, E10 e 

E20 enfatizam: 

(...) o primeiro desafio é o planejamento integrado. Ou seja, é muito difícil 
imaginarmos quando existe a mobilização de recursos, operações, que 
envolvem entes federativos distintos. Então, podemos estar falando de 
governo estadual, de governo federal, de governos municipais... esse 
arranjo, essa combinação de diversos atores, e isso só do ponto de vista 
governamental, se a gente entrar no campo ainda privado a complexidade 
se amplia. Mas o desafio é como planejar isso de forma integrada (E6). 

(...) o que acontece com a mobilidade é que ela é tão importante que fica, 
às vezes, renegada, pela seguinte razão: os desafios da mobilidade, 
normalmente, estão fora do alcance da mobilidade... por exemplo, na 
questão do Brasil, o governo federal tentando atender uma política industrial 
que é muito importante para o país, ele incentiva, obviamente, as empresas, 
as grandes empresas de carros e a grande aquisição, e venda, e 
financiamento de veículo particular. Isso, ao final, tem um impacto enorme 
nas cidades. Então, uma decisão federal, tem um grande impacto no caso 
da mobilidade ao nível municipal (E10). 

A indústria é pauta. Tem um mundo mudando, e o Brasil é um mercado que 
já foi quarto e, hoje, ele é sétimo, oitavo, em termos de veículos, e ele é 
muito fechado. Então, eu não tenho uma questão de competitividade com 
ameaça, porque é muito fechado ainda, por mais que queira aumentar a 
competitividade, não é realidade. Então, eles olham para o mercado do 
Brasil como um mercado de segunda classe mesmo. E o que que é? Eu vou 
vender o carro e não preciso investir em nada (E20). 

A articulação institucional desempenha a função de aglutinar por meio da 

construção de pontes com a finalidade de obter o engajamento e conquistar a 

atenção do setor político. O entrevistado E1 chama a atenção que os representantes 

do “Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF), estão muito distantes 

da realidade da vida urbana das pessoas na ponta”. É necessário obter a 
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sensibilidade para o tema da mobilidade urbana, porque apesar de não ser 

percebida como tal, trata-se de um ativo das cidades que pode conferir 

competitividade em maior ou menor escala, com grandes impactos sobre o 

desenvolvimento econômico. E é na dimensão política que se obtém a sustentação 

para que políticas públicas sejam institucionalizadas, o que justifica a forte 

significância que a competência gestão e política pública alcançou.   

Vários entrevistados destacaram a importância de a dimensão política 

perceber a mobilidade urbana como uma política pública estratégica, e que precisa 

estar centrada na valorização dos sistemas coletivos e ativos de deslocamento. Os 

entrevistados E12 e E14 ilustram bem sobre a mudança de foco esperada: 

O problema é que o nosso sistema ainda privilegia quem tem o carro. Eu 
gosto do que o Peñalosa11 falava: se vamos partir de um princípio 
democrático, um ônibus ele é 50 (cinquenta) vezes mais eficiente do que 
um carro no transporte das pessoas, portanto ele tem que ter 50 vezes mais 
espaço público do que o carro. Pelo simples fato de: ele é mais eficiente, ele 
oferece um serviço para mais gente, ele tem que ter esse espaço 
proporcional dentro da cidade também. E isso não acontece (E12). 

(...) tem que enfrentar uma agenda que no início vai ser antipática, mas que 
depois, quem enfrentar vai ter uma grande capacidade de liderança, vide a 
reeleição da prefeita de Paris, a Anne Hidalgo. No primeiro mandato disse 
claramente: vamos restringir o uso de automóvel. Essa é uma cidade em 
que o automóvel é amigo dela, a mobilidade é amiga e é no transporte 
público que nós vamos investir... e foi reeleita fazendo isso (E14). 

No suporte às competências com maior significância, vêm a liderança e o 

advocacy, onde a capacidade de construir uma boa narrativa com base em dados e 

evidências e o capital político são apostas para obter êxito. O entrevistado E12 

destaca a necessidade de “políticos com uma certa dose de coragem” 

complementado pela colocação do entrevistado E18 que aposta “em liderança com 

consciência”. 

 

 

_______________  
 

11  Enrique Peñalosa é um político colombiano. Foi prefeito de Bogotá de 1998 a 2001 e eleito 
novamente em 2015 para o mandato de 2016–2019. 
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4.4 DIMENSÃO SOCIAL 

 

Por se tratar de uma dimensão com o olhar para as necessidades das 

pessoas, e que busca o reconhecimento da sociedade para a importância da 

mobilidade urbana com todas as suas implicações, as competências referentes a 

foco no cidadão, governança e advocacy destacaram-se com uma intensidade de 

significância forte. Há uma percepção entre os entrevistados da importância de 

trazer a sociedade para a pauta: “a sociedade pedindo é diferente”, como destacou o 

entrevistado E3. Essa questão tem uma ascendência maior sobre a dimensão 

política.  

No entanto, também é perceptível que há a necessidade de muita 

argumentação junto à sociedade para um suporte à causa, porque a mudança 

desejada implica numa renovação do comportamento da sociedade, e, portanto, o 

emprego da competência do advocacy cumpre um papel importante. O entrevistado 

E7 enfatiza este aspecto: 

O destaque disso é uma mudança de comportamento. E a mudança de 
comportamento, na verdade, começa com a compreensão do problema, 
com a compreensão das consequências do problema. E então, muda-se o 
comportamento. E... a maioria das pessoas não está entendendo o 
problema corretamente. Elas não estão entendendo que este é um 
problema mundial, e isso terá consequências significativas, se não para elas 
para seus filhos... as pessoas precisam entender o nexo da mobilidade 
climática... entender seu próprio impacto... de suas ações. Então, por 
exemplo, as pessoas têm que entender que se usarem a bicicleta pelo 
menos uma ou duas vezes por semana isso tem efeito na saúde e também 
no clima... vendo o quadro geral... é entender que cada indivíduo, cada 
membro da família, pode contribuir (E7, tradução nossa). 

A participação da sociedade é importante, mas engajar organismos 

internacionais nessa sensibilização também deve ser considerado, pois podem 

apoiar muito o processo de advocacy, como mencionado pelos entrevistados E3 e 

E12:  

Essa articulação internacional, não só a articulação com a sociedade, mas a 
articulação com órgãos internacionais que dão um peso... (E3). 
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(...) ajudar a reforçar os benefícios dessas ações. Então, quando você 
constrói uma ciclovia, o que que você ganha? Tem que conseguir ajudar as 
cidades a mostrar o ganho de saúde, o ganho de qualidade de vida... (E12). 

Destaca-se que a competência da governança precisa ser compreendida 

como um processo que dialoga com o entendimento de Ansell e Torfing (2016), que 

compreendem a governança como processos interativos pelos quais a sociedade e 

a economia são direcionadas para objetivos negociados coletivamente. Os 

entrevistados E6 e E18 também corroboram com esse entendimento:  

(...) essa construção de uma nova visão, dentro de um esforço 
compartilhado com a sociedade... envolve o debate com a presença da 
academia, das entidades de classe e de outros segmentos 
representativos... bem como também levar essa discussão, inclusive, para 
as escolas, em primeiro, segundo grau, na medida que for possível. Por 
quê? Porque a partir daí se começa a criar um processo de 
compreensão mais amplo do que que significa a mobilidade, da sua 
importância, e das soluções que são utilizadas e seus impactos na 
sociedade. E não existem iluminados, por mais experiência que 
tenham, não vão conseguir definir o que a sociedade precisa. Muitas 
vezes a realidade das pessoas... é muito distinta. Eu acho que esse 
processo de construção de debate, ou seja, o processo de planejamento, o 
processo de prospecção de soluções, ele é muito mais relevante, do que o 
fim que um ou outra diligência ou grupo de pessoas entenda como sendo o 
mais adequado para a sociedade (E6, grifo nosso). 

(...) é um processo interativo, você não consegue fazer isso de uma vez 
só. Então, o processo é uma forma de aculturar também as pessoas, 
porque muitas vezes... as pessoas têm determinadas ideias e desejos, 
porque elas não têm informação da realidade (E18, grifo nosso). 

Importante pontuar que, ao mesmo tempo em que se precisa do suporte da 

sociedade, é necessário entregar um sistema de mobilidade que corresponda às 

necessidades das pessoas. Dessa forma, a competência de foco no cidadão justifica 

a relevância que alcança nesta dimensão. Um dos grandes desafios é conferir 

atratividade ao sistema para que as pessoas façam essa escolha: “está faltando um 

pouco de carinho no sistema com o usuário”, como pontua o entrevistado E1. 

Os aplicativos de transporte foram perspicazes em entender as necessidades 

das pessoas; é o que indicam as respostas dos entrevistados E6 e E14: 
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Então, hoje, quando vemos, por exemplo, aplicativos de transporte... 
concorrendo diretamente com o transporte coletivo, vamos buscar uma 
resposta. E a resposta é muito simples, primeiro: através do aplicativo você 
tem um sistema de transporte porta a porta, onde você define o horário, 
onde você tem uma série de, vamos dizer assim, de parâmetros de 
qualidade de serviço e com preço extremamente competitivo, dependendo 
do número de pessoas fica mais barato ir de aplicativo do que de transporte 
coletivo. Então, do que que estamos falando? Estamos falando de 
qualidade de serviços, e aí embutido a questão do preço (E6). 

(...) eles resolveram um único problema: a assimetria de informação. Eu 
queria táxi e não sabia onde estava, o táxi queria um passageiro e não 
sabia onde o passageiro estava, esse match se dava casualmente na rua 
ou por telefone. O que ele fez foi fazer o match de uma maneira muito mais 
eficiente, usando inteligência artificial e algoritmo... conseguem, assim, o 
máximo de eficiência (E14). 

Como reforça o entrevistado E10, é preciso “ter... um perfil mais social para 

entender... melhor a situação das pessoas”. Os entrevistados E3 e E7 corroboram 

com esta citação e com o estabelecido pela NAU: 

A mobilidade, ela existe para propiciar a acessibilidade. Então, o que 
precisamos é tornar as cidades mais acessíveis a todos. Eu diria, assim, 
esse que é o (...) nosso grande objetivo (E3). 

A primeira questão é: o sistema tem que mudar para um sistema para as 
pessoas (E7, tradução nossa). 

Infelizmente, no Brasil, a percepção geral é de que o sistema de mobilidade 

urbana com enfoque no coletivo é apenas para uma parcela mais vulnerável da 

população, como bem destaca o entrevistado E12: 

Porque, hoje, quem usa o transporte público é quem não tem dinheiro para 
comprar um carro. No fundo... ele é relegado e é percebido como algo de 
uma população de mais baixa renda e que não tem outra opção. Então, o 
transporte público é o que restou, você não tem como ter um carro, você 
não tem como trabalhar perto da sua casa, te resta o transporte público 
(E12). 



 
 

81 

O entrevistado E5 chamou a atenção para uma competência da sociedade 

que precisa ser desenvolvida, reforçando a importância de trabalhar a dimensão 

social, também reconhecendo a necessidade de se repensar o modelo em vigor com 

o foco no cidadão. 

A sociedade participa pouco das decisões... como cidadão brasileiro... 
reclamamos muito de as coisas não funcionarem, mas participamos pouco 
da possibilidade de ir atrás das soluções. Carecemos de ter uma bagagem, 
uma experiência também de cidadania para lutar por problemas da 
sociedade. Normalmente, quando reclamamos é por problemas sociais... 
“olha, eu estou sendo atingido por uma situação ou outra, e não gosto que 
seja assim”. Mas se unirmos, como sociedade, para resolver problemas da 
sociedade como um todo... porque muito das vezes até você não está 
inserido, mas faz parte do todo... estou chamando... de uma competência 
da sociedade (E5). 

(...) há uma necessidade de repensar isso, mas não só repensar como agir 
nesse sentido. Uma integração maior, de facilitar a vida das pessoas, 
porque a gente como cidadão seja quem for, independente de gênero, cor, 
religião queremos praticidade na vida, queremos coisas que sejam simples 
de fazer. E, hoje em dia, com a tecnologia existente, com as condições que 
temos, você usar o sistema de transporte público, no Brasil, como um todo... 
não é uma coisa simples. Ainda fazemos com que o usuário tenha que 
enfrentar fila para comprar crédito, forçamos situações... digo que forçamos 
no sentido de que a realidade é essa, não estou dizendo que façamos 
questão que isso aconteça, mas a realidade é essa (E5). 

 

4.5 DIMENSÃO TÉCNICA 

 

A dimensão técnica desempenha um papel fundamental para pensar um novo 

sistema, pois é onde surgem os elementos, as informações, os argumentos e as 

soluções que subsidiam o desenvolvimento das ações nas outras quatro dimensões.  

Nesse contexto, as competências que apresentaram maior intensidade de 

significância foram: planejamento e gestão da mobilidade, tecnologia da informação, 

planejamento urbano e territorial, e gestão e política pública.  

Vale reforçar que essas competências cumprem um papel importante 

individualmente, mas ganham força quando combinadas e integradas entre si para 

gerar atratividade, tornar o consumo de energia mais eficiente e, consequentemente, 
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reduzir as emissões de GEE do sistema de mobilidade urbana. Observando as 

ações elencadas no Quadro 2, necessárias para promoção da EEMU, verifica-se 

uma correlação direta com as competências destacadas nessa dimensão e a 

necessidade de combiná-las.  

Ambrosino et al. (2016), e Zawieska e Pieriegud (2018) defendem uma 

mistura apropriada de políticas e medidas inter-relacionadas para lidar com os 

desafios tecnológicos, societais, econômicos e ambientais. Os entrevistados E9, E12 

e E19 têm o mesmo entendimento: 

(...) ter um planejamento intersetorial. Acho que é fundamental! O transporte 
não pode ter uma visão muito setorial, muito tecnocrata, digamos assim. Ele 
tem que saber entender as demandas de habitação, a demanda do 
planejamento urbano. E tem uma forte setorialidade, acho que, em todos os 
departamentos, isso é parte do gestor público. Isso eu acho fundamental! 
(...) Se você pensar como um todo, você consegue otimizar muito bem o 
sistema de transporte, baratear o sistema... e evitar sobreposições de linhas 
(E9). 

(...) criamos um desenvolvimento urbano com o carro como o símbolo do 
progresso, onde basicamente queríamos que todas as pessoas na cidade, 
esse era o ideal, tivessem um carro. Isso é inviável! (...) está muito em voga 
o conceito da cidade de 15 minutos, que é você descentralizar os serviços 
públicos. Então, para aquela pessoa poder ter um emprego... a escola do 
filho... o supermercado, o hospital, num raio de 15 minutos. E isso não 
adianta... e isso não é uma mudança no sistema de mobilidade, é uma 
mudança na cidade, em tudo o que inclui a cidade desde a política de 
habitação, a política de saúde, a política de educação. Então, essa é uma 
solução complexa, mas é uma solução que dá certo. Porque se vai olhar de 
forma setorizada, não consegue (E12, grifo nosso). 

A gestão urbana, não só no Brasil, mas como em todo o mundo, ela é, com 
raríssimas exceções, voltada para um desenvolvimento totalmente 
desordenado e extremamente baseado no estímulo ao transporte individual. 
Então, no meu entendimento, não adianta nada criar “O” sistema de 
transporte mais maravilhoso do mundo se o sistema de desenvolvimento 
urbano está totalmente equivocado. Então, ficamos só fazendo um 
remendo. Enquanto não atuar de forma bastante inteligente para direcionar 
o crescimento da forma como deve ser, seremos ineficientes (E19). 

O emprego da tecnologia da informação foi destacado várias vezes como um 

grande aliado para qualificar os processos de planejamento, operação e gestão, e 

consequentemente conceber melhores soluções. O entrevistado E5 pondera sobre a 
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importância de agregar dados e evidências ao conhecimento empírico presente no 

setor público, porque considera 

(...) um conhecimento técnico que a pessoa saiba responder os “porquês” 
das coisas e não seja apenas o dia a dia, a experiência, a intuição, mas que 
a pessoa saiba... “olha, eu comprovo isso aqui por isso... por isso e por 
isso”. Tem muito daquela coisa meio empírica... “ah, vamos fazer aqui, eu 
acho que dá certo...”, tanto é que os grandes problemas no país, na minha 
experiência... é que falta isso... esse conteúdo nos projetos (...). E nunca faz 
essa análise num todo, ampla, é sempre muito específica, muito pontual, às 
vezes, nem conhecemos o problema direito... estudar melhor, com mais 
profundidade, com mais dados técnicos, com mais conhecimento desse 
todo para mexer. Porque também sabemos que o nosso sistema atual de 
transporte tem ineficiências, mas não conseguimos identificá-las, assim, de 
uma forma de pegar aquela agulha no palheiro... (E5). 

O emprego da tecnologia da informação está muito atrelado ao conceito de 

smart city para promover uma mobilidade inteligente, mas como Chun e Lee (2015) 

enfatizam, não será inteligente se não for sustentável. Os entrevistados E7, E10 e 

E12 reconhecem a competência de tecnologia da informação como um diferencial: 

Se você quer ser uma cidade inteligente, precisa saber sobre os 
movimentos. E isso é digitalização, porque você tem que saber para onde 
as pessoas vão, você tem que saber onde estão os hotspots, (...) você 
precisa saber onde as pessoas estão (E7). 

(...) as grandes questões de mobilidade são: qual a capacidade de 
transmissão de informação? Informação desde o veículo privado, ou público 
e os usuários, porque é fundamental para um novo modelo de mobilidade, é 
fundamental (E10). 

A primeira coisa que me vem à cabeça e que tem sido muito trabalhada por 
qualquer coisa de mobilidade são: dados. Precisamos que, no nível local, 
que é quem trata hoje do transporte público urbano, que tenha um grupo, ou 
uma organização, instituição que saiba lidar com big data. Big data é 
crucial até para poder pensar quais são as necessidades e poder criar 
os planos ao invés de pensar de forma, às vezes, intuitiva: “a cidade tá 
crescendo pra lá, a gente tem que comprar...”, não. Já temos acesso a 
esses dados. Então, vamos pegar esses dados e vamos pensar, vamos ter 
essa imagem mais correta e mais apurada do funcionamento da cidade: da 
onde é que as pessoas vêm? Quantos anos elas têm? Qual é a renda 
delas? E a partir daí... então, dados, eu acho que o processamento e a 
análise de dados, para todas as áreas, mas mobilidade é crucial (E12). 
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O entrevistado E16 reconhece que é uma competência que está se 

estabelecendo, segundo ele: “trabalhamos muito com a gestão de dados, mas ainda 

não no nível que nós gostaríamos de ter”. Em contraponto, os entrevistados E4 e E7 

entendem que essa competência ainda não está presente no cenário atual: 

Toda a circulação de veículos, todos esses dados que são gerados... quer 
dizer, todas essas informações que são geradas que precisam virar dados. 
Quando eu falo virar dados, quando eles puderem ser analisados, 
processados, para poder (dar suporte), não só para o planejamento, mas 
como para tomada de decisão (...). O data analytics e todas as ferramentas 
do machine learning que sejam dos algoritmos associados para aprender 
todos esses dados que a gente gera. E o setor público é um grande gerador 
de dados, mas ele não sabe ainda o que fazer com isso (E4). 

Só que uma coisa que eu acho que vai precisar muito... com muita 
intensidade é informação (...). Então, capacidade de organizar essa 
informação e o poder público saber como lidar com ela, porque eu acho 
que, hoje, essa capacidade falta nos gestores públicos e nas secretarias, 
como um todo, e imagino que em todo o Brasil. Não sei se temos uma 
exceção aí para dizer que alguém esteja preparado para trabalhar dessa 
forma (E17). 

No mesmo contexto, o entrevistado E8 sinaliza a importância de incentivar e 

mobilizar as universidades para avançar no desenvolvimento dessa competência: 

Se você pegar sistema de CCO, sistema de controle, esses sistemas de 
alimentação de dados com drones, enfim, nós temos os elementos que 
motivam os alunos a se interessarem em poder desenvolver competência 
na área de mobilidade (E8). 

A competência gestão e política pública tem dois aspectos relevantes a serem 

considerados: a formulação da política pública e a sua implementação. A formulação 

de uma política pública tem por finalidade definir ações, metas, planos e decisões 

para dar resposta a um problema da sociedade. É na dimensão técnica que 

emergem as alternativas de solução e a proposta de uma agenda com as 

prioridades que serão debatidas e complementadas na dimensão social e validadas 

na dimensão política.  

No caso da política de mobilidade urbana, as alternativas de financiamento, o 

estabelecimento de subsídios ao sistema público de transporte ou a gratuidade do 
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sistema, as políticas de restrições a veículos individuais e cobrança das 

externalidades decorrentes do seu uso, a relação com os serviços por aplicativos, o 

incentivo a intermodalidade, as soluções de baixo e zero carbono, a 

eletromobilidade, e as inovações tecnológicas e de governança para recuperar 

usuários estão no cerne da discussão atual – e ganharam mais urgência com a 

pandemia de COVID-19. São todas questões que aguardam um posicionamento e 

tomada de decisão para serem incorporadas como política pública. Diversos 

entrevistados manifestaram-se destacando a importância de solucionar essas 

questões: 

(...) o relevante dentro desse contexto da mobilidade é que: do ponto de 
vista da política pública tem que ser priorizado o transporte coletivo, porque 
ele é, vamos dizer, uma solução sustentável, seja do ponto de vista 
econômico, ambiental e econômico. Ele também tende a potencializar a 
cidadania, a inclusão das pessoas, inclusive, das pessoas com deficiência, 
da vida das cidades (E6). 

Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar na questão após a 
graduação, não se falava de um subsídio total para o sistema de transporte 
público, mas, agora... está na mesa. Tem, agora, cidades na Europa e tem 
algumas cidades que estão, inclusive, começando, pelo menos, a estudar. 
Será que a gente consegue oferecer um serviço gratuito totalmente de 
transporte para cidade? (...) o setor está sendo influenciado fortemente por 
outros setores, a questão social, a questão de tecnologia, a questão do 
gênero, muitas coisas e o setor começa... tem que começar também a se 
ajustar (E10). 

(...) financio veículo que queima petróleo e fomento a compra desse veículo 
através de redução de impostos. Então, isso tudo foi feito ao longo dos anos 
e nós vimos um crescimento de frota e a deterioração do transporte coletivo. 
Então, como é que você concerta essa equação? Cobrando, agora, um 
pouco, do automóvel a externalidade negativa que ele vem trazendo (E1). 

O transporte público precisa ter prioridade de espaço (...), mas é preciso 
melhorar a eficiência do transporte público para que ele seja atrativo. A 
integração tarifária é outra medida importante, eu não conheço o sistema 
tarifário de Curitiba. E, ao mesmo tempo, a eletrificação. Então, a 
eletrificação ela tem que fazer parte de um pacote de melhoria de 
qualidade. Você precisa investir no sistema, prioridade na infraestrutura, 
informação, empoderar o usuário com informação sobre o funcionamento do 
sistema, integração tarifária, governança metropolitana para que o sistema 
fique muito mais eficiente integrado (E14). 

Então, quando o Uber chega numa cidade, ele desarranja o funcionamento 
do sistema. Ele tira passageiro do táxi, ele tira passageiro do carro 
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particular, ele tira passageiro do transporte público, ele desarranja. Isso não 
pode ser feito sem regulação pública, porque se a gente concordar que o 
Uber pode trabalhar sem regulação pública, eu também sou obrigado a 
aceitar as vans. Por que que o Uber pode e as vans clandestinas não 
podem? Qual é a diferença? Não tem diferença. Os dois estão levando 
gente de maneira remunerada, se colocando no sistema de alguma 
maneira. E entrar no sistema dessa maneira é banalizar o sistema 
estrutural, que é insubstituível, não tem patinete, não tem bicicleta, não tem 
drone que vai substituir as linhas estruturais... precisamos focar na proteção 
dos sistemas estruturais, sejam eles metrô, BRT ou trens porque eles são 
fundamentais e eles dependem de uma alimentação correta. Então, eu vejo 
que os aplicativos são bem-vindos se for para tirar a pessoa que usa o 
carro, e ela vai usar aplicativo é muito bem-vindo (E14). 

(...) pensar nesses modos de forma que... complementem e ajudem o 
sistema de transporte da cidade, ajudem a, por exemplo, inclusive, com 
ações de estímulos que, eventualmente, vão ser em locais onde não temos 
uma boa alimentação ou não tem transporte regular que vá para 
extremidades que são mal servidas de transporte público coletivo, aí sim 
você estimular coisas desse tipo, seja bicicleta, patinete ou mesmo o 
transporte por aplicativo. Então, ele tem de ser complementar ao 
sistema. Até porque, esses sistemas, eles todos estão usando a 
infraestrutura da cidade, sejam as calçadas, sejam as ruas, eles estão 
usando a infraestrutura da cidade. E em muitos lugares ainda isso não é 
reconhecido (E17, grifo nosso). 

Se por um lado a definição de uma política pública é importante, a capacidade 

para executá-la é fundamental. Nesse quesito, a qualidade do funcionalismo público 

é um elemento diferencial, assim como uma estrutura institucional fortalecida, como 

destacam os entrevistados E4 e E12: 

(...) quando você não tem uma estrutura institucional bem fortalecida, você 
fica sujeito às intempéries políticas ou de interesses, sabe? Então fica difícil. 
Então, o fortalecimento institucional é... muito importante (E4). 

A memória institucional da cidade são os profissionais de carreira, porque é 
quem vai estar... é quem lembra do que que deu errado há 7 anos atrás 
quando se tentou isso, e o quê que precisava mudar, e que recebeu o 
treinamento do ano passado, e capacitação de 5 anos atrás e vai poder 
levar a frente essa agenda com um prefeito que queira, uma agenda X. E 
isso não adianta, não é com terceirizado, muito menos com consultor e nem 
com funcionário, muitas vezes, indicado (E12). 

Conhecer a lógica do funcionamento público e suas regras cheias de 

particularidades é essencial para assegurar que os princípios da gestão pública – 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência – sejam cumpridos. 
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Deve-se contar ainda com pessoas capacitadas para alavancar e orquestrar esse 

processo. Os entrevistados E1, E14 e E18 evidenciam, nesse sentido, que  

Só quem vivencia a gestão pública entende os seus meandros e o quanto é 
difícil, tirar uma caixinha daqui e botar na mesa do lado. Mandar um 
processo para o colega do lado pode levar três, a quatro dia, dependendo 
da forma que você faz. Então, eu acho que precisa de conhecimento de 
gestão pública, precisa de uma visão que olhe para a frente com relação às 
questões tecnológicas (E1). 

(...) eu não posso enunciar que eu vou fazer isso aqui se eu não analisar as 
condições objetivas para que isso vire realidade (E18). 

Então, ter um plano estratégico para cidade, e capacidade técnica e 
liderança para execução desse plano é fundamental (E14). 

O processo de realização de entrevistas foi determinante na validação e no 

estabelecimento das competências necessárias e que dão suporte à elaboração de 

um novo modelo de mobilidade urbana para Curitiba. O conjunto dos entrevistados 

conta com diversos olhares e matizes de opiniões, decorrentes de diferentes e 

importantes posições e funções desempenhadas por todos. Essa seleção foi 

essencial para que se ponderasse com mais racionalidade as diferentes óticas que 

estão atreladas a um sistema dessa natureza e para que se subsidiasse a 

proposição de uma matriz de competências. No próximo – e último – capítulo, que 

abrange os Resultados, conclusões e recomendações, é apresentado o produto 

principal desta investigação: a matriz de competências. Além disso, sintetizam-se as 

considerações sobre a importância da sua utilização na cidade de Curitiba – foco 

deste estudo –, e em outras cidades. 
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5 RESULTADOS, CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Atuar sobre um sistema de mobilidade urbana e territorial é um fenômeno 

complexo, como já destacado. Não se trata de um problema meramente técnico, 

pois impacta diretamente na dinâmica do funcionamento de um território e nas suas 

interações socioeconômicas, políticas e ecológicas. A adoção de abordagens 

multidimensionais estruturadas é fundamental para compreensão e intervenção 

holística sobre a problemática, assim como reconhecer as competências 

demandadas para atuar neste contexto. Trata-se aqui de estratégias que contribuem 

para impulsionar um resultado bem sucedido. 

O referencial teórico sobre mobilidade urbana relacionada a eficiência enégica 

e a política pública, serviram para reforçar a importância mundial e pertinência deste 

tema na qualidade de vida das cidades, e o quão relevante é para o enfrentamento 

das mudanças climáticas. Também ofereceu suporte para as competências que 

surgiram na primeira aproximação com o campo, como na condução das entrevistas 

que reforçaram e evidenciaram vários dos conteúdos tratados especialmente no 

Quadro 3.  

Da mesma forma, o referencial teórico da governança evidenciou a 

importância da construção de um arranjo para problemas complexos, com um forte 

componente de inovação, aspecto fortemente corroborado pelos entrevistados. A 

competência “Governança” foi a que teve o maior número de ocorrências no 

processo de codificação. 

Ao longo de todo o processo da pesquisa, especialmente na etapa 2, com o 

processo das entrevistas, ficou evidenciado que de fato há a necessidade de se 

pensar um novo modelo; para isso, várias barreiras que demandam muita expertise 

devem serem superadas. Portanto, compreender a complexidade e combinar com 

competências pode representar um diferencial. 

A matriz de competências pode funcionar como uma ferramenta de suporte 

para superar essas barreiras em direção ao desejável novo modelo. Ela permite que 

os responsáveis por conceber e implantar essas ideias, identifiquem previamente 
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todas as competências com as quais precisarão contar ao longo do processo, e com 

que significância impactam em cada dimensão.  

Esse conhecimento possibilita uma avaliação sobre quais as competências 

estão presentes na organização, e para quais há necessidade de se buscar reforço. 

Destaca-se que, no processo de avaliação, para além da existência ou não das 

competências, também é importante analisar o grau de maturidade presente e 

demandado. 

Esse exercício aprimora a avaliação da complexidade do contexto junto à 

capacidade da organização de realizar o projeto, identificando as lacunas que 

precisam ser preenchidas, aprimorando ações para obtenção de êxito e elaboração 

de estratégia. Os principais benefícios da utilização da matriz de competência são: 

(i) definir a melhor estratégia para o desenvolvimento do modelo; (ii) permitir a 

criação de um ambiente favorável para propor um novo modelo; (iii) minimizar os 

riscos de um projeto dessa natureza, que envolve muitos atores e ações 

simultaneamente; e (iv) evitar um desempenho ruim. Esses quatro atributos são 

pontuados a partir de capacidade analítica e empírica desta pesquisadora que, ao 

longo da trajetória como gestora pública, observou vários projetos que não 

prosperaram por falta de uma avaliação sistêmica prévia, com a identificação das 

lacunas de complexidade-capacidade.  

No âmbito desta pesquisa, tem-se a Matriz Dinâmica de Competências por 

Dimensão representada na Figura 10, onde evidencia-se que repensar um sistema 

de mobilidade implica no emprego de todas as competências identificadas e seus 

elementos constitutivos em conexão permanente com as dimensões.  

Para Curitiba, o que se destacou foi o número de competências com maior 

significância nas dimensões política e jurídica. Como o modelo que se busca tem um 

caráter mais disruptivo – para obter uma resposta efetiva à questão climática –, 

parece ser natural que as atuações nessas duas dimensões demandem muito mais 

energia. Afinal, a mudança tende a gerar muitos desequilíbrios nas relações 

estabelecidas no modelo vigente. 
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Figura 10 – Matriz Dinâmica de Competências por Dimensão 

  
Fonte: Elaborada pela autora, 2021. 

 

Em que pese esta pesquisa ser focada em Curitiba, e ser de alta relevância 

para a cidade em função de todas as transformações que precisam ser promovidas 

para alcançar a neutralidade de carbono em 2050, sua relevância e abrangência vai 

além. A matriz de competência pode ser utilizada por gestores em qualquer outra 

cidade – ou conjunto de cidades – que queira repensar seus sistemas de mobilidade 

urbana. A realidade abordada em Curitiba, agravada pelas consequências da 

pandemia de COVID-19, está presente em muitas cidades brasileiras e latino 

americanas. Na verdade, pode-se afirmar que é um problema global das médias e 

grandes cidades; por isso, pensar em alternativas para responder aos desafios 

climáticos demanda cada vez mais dessas competências.  
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É claro que, a depender do contexto da cidade em que a matriz seja aplicada, 

algumas competências podem ser mais demandadas que outras, pois são questões 

vinculadas ao grau de maturidade que elas apresentam e, consequentemente, das 

diferenças na intensidade de significância das competências em cada dimensão, e 

do número de competências com maior significância por dimensão. Vale ressaltar, 

ainda, que os elementos constitutivos de cada competência – conjunto de 

conhecimento, habilidades, valores, atitudes e interesses – também podem sofrer 

ajustes frente à realidade local. 

Como já abordado, a complexidade do fenômeno e a diversidade de visões 

não conseguem ser contempladas numa pesquisa como esta e, portanto, novos 

estudos se mostram necessários. Recomenda-se a continuidade da investigação 

mediante um processo de pesquisa-ação para elaborar um novo modelo para o 

sistema de mobilidade urbana de Curitiba, com o suporte da matriz de 

competências. Esse estudo complementar poderia colaborar com a verificação e 

avaliação do funcionamento da matriz na prática, sua contribuição, e eventual 

proposição de ajustes. 

 Também seria interessante avaliar como essa matriz pode contribuir para 

discutir modelos de sistema de mobilidade em um contexto metropolitano para 

soluções integradas. Outra possibilidade de desdobramento para estudo seria 

explorar a perspectiva dos cidadãos frente às competências aqui identificadas. Ou, 

ainda, verificar se na percepção dos usuários essas competências combinadas são 

capazes de gerar a atratividade tão desejada ao sistema, para que abdicassem do 

uso de veículo individual e optassem pelos meios de transporte coletivo, 

compartilhado e de mobilidade ativa. 

No desenvolvimento da pesquisa, observou-se ainda a importância de 

aprofundar o referencial teórico em relação às parcerias entre o setor público e o 

privado, pois nota-se um indicativo de que essa relação é uma alternativa para 

viabilizar um novo modelo para o sistema de mobilidade urbana.  

Conclui-se que a identificação dos requisitos e as competências pode 

colaborar para propor uma nova lógica ao sistema de serviços de mobilidade urbana 

de Curitiba, conferindo-lhe maior atratividade e eficiência energética, com impacto 

na redução da circulação de veículos individuais e nas emissões dos gases do efeito 

estufa.  
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APÊNDICE A – INVENTÁRIO DOS DADOS E INFORMAÇÕES DE MOBILIDADE 

URBANA DE CURITIBA 

 

ID ITEM FONTE ABRANGÊNCIA FORMATO DO 
DADO 

SÉRIE 
HISTÓRICA OBSERVAÇÕES 

1 Deslocamentos 
OD Secundária 

Núcleo Urbano 
Central - NUC 
(Grande 
Curitiba) 

Banco de dados 
georreferenciado, 
exportável para 
planilhas de 
cálculo e modelos 
de transporte 

Informação 
2016/2017 

Pesquisa amostral 
domiciliar (2), Nível de 
confiabilidade 95% e 
margem de erro 5% 

2 
Contagens 
volumétricas 
qualificadas 

Secundária 

Núcleo Urbano 
Central - NUC 
(Grande 
Curitiba) 

Banco de dados 
ou planilhas 

Desde a 
década de 
1970 

Série histórica irregular e 
em localidades diversas 
da cidade. Na ocasão da 
Pesquisa OD foram 
realizados 200 pontos 

3 
Contagem dos 
radares de 
trânsito 

Secundária Municipal Planilhas estáticas 
Desde a 
década de 
1990 

Há intervalos sem 
medição em razão de 
descontinuidades do 
contrato de gestão do 
serviço.  

4 

Pesquisa de 
opinião  
usuários TC - 
OD 

Secundária 

Núcleo Urbano 
Central - NUC 
(Grande 
Curitiba) 

Banco do Dados 2016/2017 

Pesquisa amostral 
domiciliar (2), substrato dos 
deslocamentos OD. Nível 
de confiabilidade 95% e 
margem de erro 5% 

5 

Pesquisa de 
opinião  
usuários TC 
URBS 

Secundária 

Núcleo Urbano 
Central - NUC 
(Grande 
Curitiba) RIT 

Planilhas 2013, 2015 

Há a pesquisa com a WRI 
2013 e 2015 com 
possibilidade de ser 
retomada com 
periodicidade. 
Há uma pesquisa mais 
antiga com alterações no 
questionário entre as 
aplicações ao longo do 
tempo, mas as 
informações sobre 
regularidade, conforto e 
custo são mantidas.  

6 Câmeras 
inteligentes Secundária Municipal Arquivos de log 

Experimenta
l, iniciou 
2019 

Entradas e saídas do 
Município de Curitiba 

7 Citilogs Secundária Municipal Tabelas 
volumétricas 

Desde final 
2014, mas 
não há 
informações 
dos citilogs 
vinculados a 
semáforos 

146 citilogs, sendo 50% 
online e 50% offline com 
relatórios mensais 

8 Bilhetagem 
eletrônica Secundária 

Rede Integrada 
de Transporte - 
RIT 

Banco do Dados e 
relatórios 

Desde 2006, 
mas houve 
mudança de 
software em 
2011 e 2015 

O sistema é pouco 
flexível, o que dificulta a 
extração de relatórios 
gerenciais. É possível 
saber gênero, onde mora, 
aonde o transporte é 
utilizado (linha utilizada), 
OD, faixa etária, controle 
de utilização de idosos e 
estudantes (cadastrados e 
utilização), vale transporte 
(percentuais de aquisição 
e utilização mensal)  

(Continua) 
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ID ITEM FONTE ABRANGÊNCIA FORMATO DO 
DADO 

SÉRIE 
HISTÓRICA OBSERVAÇÕES 

9 Deslocamentos 
OD Secundária 

Núcleo Urbano 
Central - NUC 
(Grande 
Curitiba) 

Banco de dados 
georreferenciado, 
exportável para 
planilhas de 
cálculo e modelos 
de transporte 

Informação 
2016/2018 

Pesquisa amostral 
domiciliar (2), Nível de 
confiabilidade 95% e 
margem de erro 5% 

10 
Contagens 
volumétricas 
qualificadas 

Secundária 

Núcleo Urbano 
Central - NUC 
(Grande 
Curitiba) 

Banco de dados 
ou planilhas 

Desde a 
década de 
1970 

Série histórica irregular e 
em localidades diversas 
da cidade. Na ocasão da 
Pesquisa OD foram 
realizados 200 pontos 

11 
Contagem dos 
radares de 
trânsito 

Secundária Municipal Planilhas estáticas 
Desde a 
década de 
1990 

Há intervalos sem 
medição em razão de 
descontinuidades do 
contrato de gestão do 
serviço.  

12 

Pesquisa de 
opinião  
usuários TC - 
OD 

Secundária 

Núcleo Urbano 
Central - NUC 
(Grande 
Curitiba) 

Banco do Dados 2016/2018 

Pesquisa amostral 
domiciliar (2), substrato 
dos deslocamentos OD. 
Nível de confiabilidade 
95% e margem de erro 
5% 

13 

Pesquisa de 
opinião  
usuários TC 
URBS 

Secundária 

Núcleo Urbano 
Central - NUC 
(Grande 
Curitiba) RIT 

Planilhas 2013, 2016 

Há a pesquisa com a WRI 
2013 e 2015 com 
possibilidade de ser 
retomada com 
periodicidade. 
Há uma pesquisa mais 
antiga com alterações no 
questionário entre as 
aplicações ao longo do 
tempo, mas as 
informações sobre 
regularidade, conforto e 
custo são mantidas.  

14 Câmeras 
inteligentes Secundária Municipal Arquivos de log Experimental, 

iniciou 2020 
Entradas e saídas do 
Município de Curitiba 

15 Citilogs Secundária Municipal Tabelas 
volumétricas 

Desde final 
2014, mas 
não há 
informações 
dos citilogs 
vinculados a 
semáforos 

147 citilogs, sendo 50% 
online e 50% offline com 
relatórios mensais 

16 Bilhetagem 
eletrônica Secundária 

Rede Integrada 
de Transporte - 
RIT 

Banco do Dados e 
relatórios 

Desde 2006, 
mas houve 
mudança de 
software em 
2011 e 2016 

O sistema é pouco 
flexível, o que dificulta a 
extração de relatórios 
gerenciais. É possível 
saber gênero, onde mora, 
aonde o transporte é 
utilizado (linha utilizada), 
OD, faixa etária, controle 
de utilização de idosos e 
estudantes (cadastrados e 
utilização), vale transporte 
(percentuais de aquisição 
e utilização mensal)  

21 Transporte 
escolar Secundária Curitiba Banco de dados - 

Sistema com controle 
operacional e cadastros 
dos operadores e 
veículos. Não há 
disponibilização de trajeto 

22 Moto frete Secundária Curitiba Banco de dados - 

Sistema com controle de 
cadastros dos operadores 
do veículo. Não há 
disponibilização de 
trajetos 

(Continua) 
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ID ITEM FONTE ABRANGÊNCIA FORMATO DO 
DADO 

SÉRIE 
HISTÓRICA OBSERVAÇÕES 

23 Fretamentos Secundária Curitiba Banco de dados - 

Sistema com controle de 
cadastros dos operadores 
do veículo. Não há 
disponibilização de 
trajetos 

24 Dados UBER/ 
99  - - -  -  Desejável 

25 
Dados Bike  
e patinete 
sharing 

- - - - Desejável 

26 Aplicativo táxi - - - - Desejável 

27 WAZE - - - - Desejável 

28 

Google –  
Cáculo de 
emissões 
CO2eq por 
deslocamento 

Secundária Municipal - Iniciou 2018 

Disponível, mas não 
analisado a convergência 
com os dados do 
Município da pesquisa 
OD. A metodologia 
Google usa os dados do 
waze/dispositivos móveis 
e considera os 
deslocamentos do que 
entra e sai e do que roda 
dentro dos limites da 
cidade. A confiabilidade 
dos dados é mais de 99%. 
Curitiba calcula as 
emissões com base na 
compra dos combustíveis.   
(GOOGLE INSIGHTS, 
2021). 

Fonte: Elaborado pela autora, 2021. 
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APÊNDICE B – FORMULÁRIO DA PESQUISA APLICADA NO WORKSHOP MAAS E 
RESPOSTAS 

 

Workshop MaaS 

Data: 16/03/2020 

Local: sala de Situação ICI 

Participantes: Representantes da Prefeitura, COMEC, UFPR, UTFPR, PUCPR, 

ISAE, BID e C40  

 

RESULTADO DA PESQUISA 
Metodologia 

Foram apresentadas 3 questões pelo aplicativo Slido em formato aberto para 

colher as impressões sobre as seguintes questões: 

• Requisitos necessários à pesquisa coletiva; 

• Aspectos relevantes do workshop; 

• identificação de possíveis contribuições dos participantes à pesquisa. 

Para cada questão foi dado cerca de 5 min para resposta, e 24 participantes 

responderam, no entanto para a questão 1 foram obtidas 25 respostas. 

 
Questões e respostas 
1. Tendo em vista a reunião de hoje, quais os requisitos que considera 
importante para avançar num processo de pesquisa coletiva entre diversos 
atores para tratar da organização do sistema de mobilidade urbana em 
Curitiba? 
 

1. É possível integrar dados de forma segura e confiável; 

2. Fundamental para que a organização do novo sistema de mobilidade 

urbana considere os impactos e benefícios entre todos os atores; 

3. Estabelecer o modelo de colaboração (hélice tripla?, qual nível de 

maturidade de tecnologia alcançar?, ...); 

4. Acho importante ter atores privados, para sabermos seus interesses e 

reticências quanto a sua atuação conjunta com os entes públicos e 
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acadêmicos. Também acho importante pensar sobre o elemento que 

definirá padrões de dados abertos para integração dos serviços; 

5. Envolver todos os atores da mobilidade (público e privado) de maneira a 

conhecer melhor suas dificuldades e também considerar suas sugestões; 

6. Foco social, especialmente no tocante à tarifa e às 

expectativas/demandas dos usuários. Além disso regulação e 

financiamento; 

7. Que deve ser feita uma Comissão Organizada com todos os atores 

presentes para que cada um faça sua "lição de casa ", a fim de subsidiar 

o que precisamos para continuar; 

8. Criar grupos menores para pesquisa e eventual soluções de problemas 

relacionadas ao tema e as questões levantadas em reunião; 

9. A inclusão e garantia de ter representatividade, mas acima de tudo definir 

melhor o que se quer; 

10. Reuniões, grupos de foco, apoio da academia (universidades), 

plataformas como esta (Slido) etc.; 

11. Incluir percepção de usuários Grupo ou forum de discussão para avançar 

com os fundamentos para a utilização do MaaS em CwB e RMC 

Trabalhou de sintonia fina com a COMEC; 

12. Interesse na questão urbana, em mobilidade e sustentabilidade; 

13. Diversidade de participantes, restrição em termos de quantidade e boa 

qualificaçao no sentido de pertinência; 

14. Ter todos os players representados com uma visão de integração de 

serviços evitando questões pontuais de melhorar um ou outro serviço; 

15. Uma agenda comum constante e com metas bem definidas; 

16. Interação entre os diversos representantes com incumbência de 

responsabilidades nas atividades para o andamento do processo; 

17. Estabelecer uma plataforma de contatos e compartilhamento que 

preferencialmente inclua um repositório ou encaminhe para dados, 

informações e conhecimento. Manter uma agenda de eventos; 

18. Precisamos entender quem vai financiar o projeto, ou seja, os usuários e 

suas demandas, os bancos financiadores e outras empresas importantes; 

19. Ouvir os usuários, pensar em políticas públicas que também abordem a 

flexibilização de horários de trabalho para diminuir o uso nos horários de 
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pico e otimizar o uso do transporte público. Também fazer um diagnóstico 

do que já temos; 

20. Creio que neste momento uma pesquisa com usuário enriqueceria 

bastante a discussão; 

21. Origem e destino. Qual a percepção de valor justo para a tarifa?; 

22. A continuidade do projeto e o estudo das questões apresentadas hoje; 

23. Comunicação entre os diversos atores do setor público e privado, com 

jornada de inovação aberta; 

24. Avaliação de compatibilidade de integração com terceiros parceiros ou 

não do município; 

25. Nivelamento de conceitos. 

 

2. Qual aspecto considerou mais relevante na reunião de hoje? 
 

1. A discussão entre diferentes atores presentes e a as contribuições a partir 

desses atores. Entre os assuntos discutidos destaca-se a questão social 

da organização desse sistema; 

2. Todos os aspectos foram relevantes. Entretanto as questões de regulação 

e protocolos a seguir me parecem essencial para o desenvolvimento de 

uma plataforma única de mobilidade... sem isso não há como se construir 

algo que perdure e traga resultados positivos para o usuário; 

3. A possibilidade de ter uma plataforma futura para agregar todas as 

possibilidades de deslocamentos na cidade. Sendo que para dar início 

precisamos ter as informações mais precisas, compartilhadas e 

regulamentadas; 

4. Conhecer os atores e possíveis parceiros futuros e ter uma pequena ideia 

do que pensam sobre Maas apesar de vários não terem tido contato com 

o conceito ainda; 

5. Alinhamento dos atores públicos com a consultoria sobre o conceito de 

MAAS e sua potencial aplicabilidade ou não a cidade de Curitiba; 

6. A disposição do município e suas organizações da área na abertura deste 

tipo de discussão tanto bom a academia como com outras organizações 

sociais e empresariais; 

7. A participação de diversos atores; 
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8. Os custos de uma plataforma compartilhada e as possiveis demandas da 

população não levantadas; 

9. O fato de que todos os atores consideram o tema relevante e importante 

para Curitiba. Também o fato de que temos agora um canal de 

comunicação com esse grupo, que garantirá um processo inclusivo; 

10. A explanação dos problemas dos envolvidos, presentes; 

11. Como convencer ou atrair integradores privados de serviços de 

mobilidade para uma plataforma comum; 

12. Uma questão em comum: conseguir informação e dados; 

13. As várias contribuições que evidenciaram a complexidade do nosso 

contexto; 

14. Interação e compartilhamento de visões e experiências de diferentes 

atores; 

15. O fato de todos se sentirem confortáveis para apresentar suas visões, 

ideias e anseios em relação a esse novo velho paradigma do MaaS; 

16. A discussão sobre a efetiva integração entre os entes mais próximos do 

município como start para uma futura evolução; 

17. As várias áreas envolvidas trazendo informações dos seus segmentos; 

18. A pluralidade de ideias foi essencial hoje. Mas ter bons dados e saber 

trabalhar com eles foi mais relevante; 

19. A interação entre diversos segmentos; 

20. A reunião de atores de diferentes setores e instituições, é o conteúdo 

compartilhado; 

21. A pluralidade de atores e informações; 

22. Troca das diversas visões da realidade curitibana; 

23. A integração da Região Metropolitana de Curitiba; 

24. Levantamento de temas e abordagens possíveis. 

 
 
3. Como enxerga sua participação e contribuição num processo de pesquisa 
coletiva entre diversos atores para tratar da organização do sistema de 
mobilidade urbana em Curitiba? 

1. Importante para que possam ser avaliados os impactos e benefícios a 

partir de todos os atores; 
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2. viabiliza o enriquecimento de conhecimento dos demais participantes e 

permite informar o problema de meu conhecimento; 

3. Pessoalmente um processo enriquecedor que gera conhecimento para 

aplicar na área de atuação que poderá ser multiplicado. para a pesquisa 

em si trazer a realidade para ser estudada em conjunto; 

4. Conhecer bem o desejo do usuário e um grande passo! Vejo que ao se 

definir metas e diretrizes para a mobilidade da cidade estamos 

contribuindo para essa organização; 

5. Como consultor, posso ser um mediador e curador de melhores práticas. 

Pretendo ajudar também no planejamento estratégico e potenciais 

processos de licitações e interlocução com agentes privados; 

6. A minha contribuição se centra nos aspectos educacionais para uma 

transformação de aspectos comportamentais. Educação e suas carências 

na população são importantes para determinar aportes de inovação 

tecnológica; 

7. Uma participação típica da Universidade fornecendo referências 

científicas, experiências inovadoras e uma visão de futuro além das 

restrições q o momento atual impõe ao sistema de transporte; 

8. Entendo que posso contribuir nas questões tecnológicas e de 

disponibilização de dados referente a transporte coletivo, táxi e demais 

fontes de responsabilidade da Urbs para futuros estudos de viabilidade de 

implantação; 

9. Como usuário ativo do sistema de transporte de Curitiba, passar minha 

experiência de uso, frustrações, anseios e ressaltar seus pontos positivos. 

Como pesquisador, atuar na definição de protocolos e estruturas para a 

gestão dos dados (incluindo definições de apis). Também pretendo atuar 

na pesquisa de modelos para análise dos dados, bem como ferramentas 

para seu uso; 

10. Eu gostaria de pensar no sistema de mobilidade como metropolitano e 

não só local... A Comec está à disposição...; 

11. Extrema importância em virtude de ser o Transporte Comercial (táxi, 

fretamento, aplicativos, motofretamento e transportes escolares) modais 

importantes na cadeia de transportes urbanos. Todas essas modalidades 

estão sob meus cuidados na URBS; 



 
 

107 

12. Ativa e interessada. Agradeço pelo convite e estarei a disposição para 

novos encontros; 

13. Respondendo à questão 2: interação entre os diversos atores. Questão 3: 

minha percepção como usuária ativa do sistema de transporte público e 

conhecimento de diversos sistemas no mundo. Além da participação em 

diferentes grupos de discussão e conexão com diferentes atores e 

instituições; 

14. Posso contribuir com as interações em relação a mudança do clima, e na 

interação com demais planos em andamento no município; 

15. Minha participação coompreende alguns anos de pesquisa teorica com 

mobilidade e eletricidade, motivações práticas em ir aos locais e entender 

a vida real do problema e conhecimentos de gerencia de projetos; 

16. Pesquisa e desenvolvimento (modelos, provas de conceito, validação, 

disseminação e transferência de conhecimento, qualificação de 

profissionais). Submissão e execução de projetos de pesquisa com 

suporte de parceiros (hélice tripla); 

17. Com o conhecimento do trânsito de Curitiba, sua malha viária e o espaço 

urbano dentro do conceito da segurança que é fundamental; 

18. Considero relevante assim como considero a dos outros envolvidos. A 

academia tem papel fundamental em olhar para frente sem ter interesses 

particulares; 

19. Enxergo como o caminho para a retomada de processos inovadores e 

contribuinte para transformações socioambientais positivas; 

20. Podemos apoiar na interlocução com o setor público e com o privado; 

21. Talvez com informações da parte operacional e de Fiscalizacao no 

trânsito de Curitiba; 

22. Como primordial, uma vez que tratamos diretamente com a gestão do 

trânsito da cidade; 

23. Como facilitador do processo e como usuário do sistema. 

 

Ass. Ricardo P.  

Facilitador.  
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADO 

 

Abertura:  
• Apresentar os objetivos da pesquisa - identificar competências para 

redesenhar o sistema de mobilidade urbana de Curitiba; 

• Informar sobre o sigilo e o anonimato das pessoas e solicitar autorização 

para gravar; 

• Solicitar um breve histórico sobre o entrevistado, sobre sua trajetória com a 

mobilidade urbana e sua posição atual. 

 

 

Perguntas: 

• O que você entende como o sistema de mobilidade urbana de uma cidade 

ou território? 

• Quais os principais desafios que você pontua relativos à mobilidade urbana 

nas cidades e regiões metropolitanas? 

• Qual a abordagem ou estratégias que proporia para lidar com esses 

desafios? 

• E quais as competências (conjunto de conhecimento, habilidades, 

valores, atitudes e interesses) que entende que precisam ser reunidas 

para modificar a atual realidade? Por que? Poderia pelo menos citar 3. 

• Aonde encontrar essas competências, ou como desenvolvê-las? 

• A partir das competências que mencionou como você as articularia para 

propor uma mudança nos sistemas de mobilidade urbana das cidades?  

• Aonde está a maior dificuldade na articulação destas competências? 

• Você conhece alguma experiência exitosa na tratativa dos desafios da 

mobilidade urbana? 

• Você poderia indicar alguém que pudesse contribuir nessa pesquisa? 
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