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1. Introdução 
 

A Câmara de Indústria e Comércio Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK de São Paulo) está realizando 

um projeto de mobilidade urbana sustentável no Brasil no escopo da iniciativa de exportação de 

tecnologias ambientais do Ministério de Meio Ambiente da Alemanha (BMU). O projeto é formado por 

quatro módulos que serão realizados de meados de 2018 até o outono (outubro/novembro) de 2019. 

O módulo 1 contém a elaboração de uma análise abreviada que tem utilidade direta para empresas 

interessadas e outros stakeholders, devendo oferecer uma base para debates sobre a realização do 

grupo de trabalho previsto no Módulo 2. Com a análise da mobilidade urbana brasileira, a AHK de São 

Paulo tem a intenção de poder prestar uma colaboração que leve a contaminações ambientais mais 

baixas no Brasil e, ao mesmo tempo, crie potencial de inovação e possibilidades de negócios para 

empresas alemãs. 

 
 
 

2. Visão geral sobre o Brasil 
 

O Brasil, com sua grande extensão territorial e população numerosa, é o maior país da América do 

Sul. O Brasil é considerado pelo resto do mundo como um país com inúmeras possibilidades, graças à 

atração que exerce no mercado internacional e ao seu parque industrial e agrícola diversificado. Além 

disso, sua população que continua crescendo, aproximadamente 208 milhões de pessoas em 2018 e 

aproximadamente 233 milhões de pessoas em 2050, promete, também no futuro, importantes 

possibilidades e potenciais de negócios.1 

O Brasil é uma República Federativa de regime presidencial, composto pela união de Estados e o 

Distrito Federal em Brasília. O chefe da Nação é eleito pelo povo. O caráter presidencial significa que 

o Presidente da República é, ao mesmo tempo, Chefe de Estado e Chefe do Governo. 

O presidente atual é Michel Temer. Nas eleições do dia 7/10/2018 são votados o Presidente, os 

governadores, os senadores e os deputados federais e estaduais. Isso terá como consequência, entre 

outras, mudanças econômicas pelas quais a população brasileira espera confiante.2 

 
 

 

1 G1 Globo https://g1.globo.com/economia/noticia/2018/07/25/populacao-brasileira-chegara-a-233-milhoes-em-2047-e-co- 
mecara-a-encolher-aponta-ibge.ghtml 

2 BBC https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18909529 

https://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-18909529
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2.1 A economia do Brasil 

 
De modo geral, entre 2014 e 2017, a economia brasileira sofreu uma queda como resultado da crise 

econômica. No entanto, com a adaptação do balanço comercial, o país voltou a crescer, como é 

possível ver no gráfico abaixo: 

 
 

Gráfico 1: Alteração do PIB brasileiro – 2000 a 2020 
 

 
Fonte: Bradesco, Banco Central do Brasil (P) Prognóstico 

 

O balanço comercial adaptado e a meta de inflação de 4% definida para 2020 fazem prever que, nos 

próximos anos, o país alcance bons resultados orçamentários.3 A tabela a seguir exibe os prognósticos 

a esse respeito: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 Resolução nº 4.582 de 29/06/2017. Banco Central do Brasil. 
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Tabela 1: Indicadores econômicos brasileiros de 2015-2020 
 

Indicadores 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

PIB em bilhões de dólares 1.801 1.796 2.080 2.231* 1.985* 2.112* 

Aumento percentual do PIB com base 

na moeda brasileira 

-3,8 -3,6 1,0 1,50* 2,50* 3,00* 

Volume das exportações em bilhões 
de dólares 

190,09 184,45 217,24 236,39 249,43 272,46 

Volume das importações em bilhões 
de dólares 

172,42 139,42 153,21 168,11 188,32 221,22 

Saldo do balanço econômico 

comercial em bilhões de dólares 

17,67 45,04 64,03 68,28 61,11 51,24 

Taxa de câmbio BRL/USD (fim dos 

períodos) 

3,90 3,26 3,31 3,60 3,60 3,67 

Reserva monetária em bilhões de 
dólares 

323,71 330,19 324,20 330,68 337,30 323,71 

Índice de inflação em % (Índice 

Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo - IPCA) 

11,08 6,55 2,27 3,00 4,25 4,00 

Fonte: Bradesco, Banco Central do Brasil em julho de 2018 *Prognóstico 

 
 

 

2.2 População do Brasil 

 
Como o estudo como um todo trata do tópico de mobilidade urbana, é imprescindível incluir 

componentes humanos na equação. Não é possível analisar a mobilidade urbana sem analisar também 

as pessoas, porque elas são, entre outros, as diretamente atingidas pelas leis e regulações públicas. 
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O Brasil é um país com 207.660.929 habitantes, com a seguinte distribuição da população: 

 
Gráfico 2: Distribuição da população do Brasil 

 
Fonte: Marked by Teachers 
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Para poder entender melhor como as regiões do Brasil estão estruturadas, apresentamos a seguir o 

mapa que o IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística emprega para essa análise: 

Gráfico 3: Regiões do Brasil 

                                                                     Fonte: IBGE. Em julho de 20184 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 IBGE https://mapas.ibge.gov.br/escolares/publico-infantil/brasil.html 

https://mapas.ibge.gov.br/escolares/publico-infantil/brasil.html
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É importante constatar que boa parte da população vive no Sudeste do país, uma região que atraiu a 

corrente migratória do Brasil durante muito tempo. A tabela a seguir mostra o desenvolvimento da 

migração: 

Tabela 2: Imigrantes, emigrantes e saldo da migração por grandes regiões: 2000 - sem imigrantes do 

exterior 

 

Grandes regiões Imigrantes Emigrantes Balanço da 
migração 

Norte 355.436 292.751 62.685 

Nordeste 647.373 1.411.421 (-) 764.048 

Sudeste 1.404.873 946.286 458.587 

Sul 330.618 349.813 (-) 19.195 

Centro-Oeste 625.246 363.275 261.971 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.5 

 

 
Os 86.949.714 moradores da região Sudeste são distribuídos como segue: 

Tabela 3: População no Sudeste do Brasil 
 

Estado População 

 

São Paulo 51,34% 

Minas Gerais 24,39% 

Rio de Janeiro 19,90% 

 
Espírito Santo 

 
4,37% 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000.6 Fonte: Embrapa7. 

 
 
 
 
 
 

 

5 Reflexões sobre os Deslocamentos Populacionais no Brasil - https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf 

6 IBGE https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/23/25207?localidade1=31&tipo=ranking&localidade2=32 

7 EMBRAPA https://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-sudeste 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf
http://www.embrapa.br/contando-ciencia/regiao-sudeste
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Como a região metropolitana de São Paulo é a mais populada e, com diferença, a financeiramente 

mais atraente do Sudeste, este estudo dá preferência justamente a essa região, para poder apontar 

os problemas, desafios e possibilidades para empresas e instituições alemãs. Será analisada, mais 

exatamente, a cidade de São Paulo, que tem 12.106.920 habitantes (aproximadamente 26% da 

população do Estado) e a região metropolitana com 9.284.704 habitantes (aproximadamente 20% da 

população do Estado).8 

 
 

3. A mobilidade urbana no Brasil e seus desafios 
 

Antes de entrar em uma análise mais detalhada de São Paulo e sua região metropolitana, é necessário 

observar a mobilidade urbana no Brasil e seus problemas no contexto geral. 

 
 
 

3.1 A mobilidade urbana no contexto 

 
A mobilidade urbana está estreitamente ligada ao conceito de migração e urbanização. No que diz 

respeito à migração, podemos destacar a formação de grandes centros com base nas migrações inter-

regionais dentro do Brasil. Ervatti9 explica que, entre 1960 e 1980, houve um período intenso de 

evasão rural no Brasil, quando os migrantes se deslocaram da região rural para a cidade. Esse 

movimento teve como consequência um processo de urbanização da seguinte maneira: a região 

Nordeste e os Estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul 

representaram áreas de emigração, enquanto os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro representaram 

áreas de imigração populacional, devido às indústrias que possuem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8 IBGE - ESTIMATIVAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO BRASIL E UNIDADES DA FEDERAÇÃO COM DATA DE REFERÊNCIA EM 1º DE 

JULHO DE 2017 

9 IBGE apud Ervatti - https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf S.29 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf
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No entanto, esses movimentos migratórios começaram a perder força nos anos 80 e 90 do século 

passado.10 Hoje em dia, vemos um retorno às regiões de origem.11 No entanto, isso não significa que 

o Sudeste está perdendo população, mas, sim, que a atratividade da região perdeu força.12 

Entende-se por “aglomeração urbana” a composição das cidades a partir de áreas construídas de duas 

ou mais cidades inter-relacionadas, que se encontram nas áreas limítrofes umas das outras. Em 

compensação, a mobilidade pendular explica o comportamento de trabalho e estudo, assim como o 

tempo livre e as atividades culturais.13 

Todos esses elementos nos ajudam a observar o ponto central do estudo com uma visão integradora. 

Entre as tônicas estão os espectros locais (Estado, região, município e bairro) e a inclusão das pessoas 

e instituições (vários grupos que se mobilizam por diversos motivos) que tentam explicar a mobilidade 

urbana e sugerir soluções melhores para a situação atual. 

 
 
 

3.2 A estrutura etária do Brasil/São Paulo 

 
Adicionalmente, ao analisar a mobilidade urbana do Brasil, é importante pensar no fator de 

“envelhecimento da população”. Esse elemento também é observado em maiores detalhes no capítulo 

sobre São Paulo. Para 2030, o IBGE prognosticou a seguinte pirâmide de faixas etárias (em %): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 IBGE https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf S.34 

11 IBGE https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf S.34 

12 IBGE https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf S.34 

13 IBGE https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf S.66 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv49781.pdf
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Gráfico 4: Pirâmides de faixas etárias do Brasil (laranja) e do Estado de São Paulo (azul) 

Fonte: IBGE14 

 

 
A seguir, é possível comparar a pirâmide de faixas etárias para o Estado de São Paulo entre 2040 e 

2060, onde é possível reconhecer claramente o processo de envelhecimento. 

Gráfico 5: Pirâmide de faixas etárias do Estado de São Paulo 2040 – 2060 

 

 
Fonte:IBGE15 

 
 
 

 

14 IBGE https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 

15 IBGE https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 

https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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Como a pirâmide de faixas etárias do Brasil se desloca para cima, ou seja, a população envelhece 

constantemente, é necessário refletir sobre a mobilidade urbana dessas pessoas. A falta de meios de 

transporte adequados para o envelhecimento da população aumenta a preferência do transporte 

individual, para os quais é muito mais difícil definir os controles das emissões de CO2. A meta deve 

ser aumentar a atratividade da utilização do transporte público e, com isso, não só reduzir o número 

de veículos nas ruas, mas também as emissões de CO2 por habitante.16 

 
 

3.3 Emissões de veículos em São Paulo 

 
Para poder abranger todo o cenário a ser analisado dentro do contexto geral, as emissões dos veículos 

do Estado de São Paulo podem ser representadas da seguinte maneira: 

Gráfico 6: Emissões de veículos do Estado de São Paulo 

 

Fonte: CETESB17 

 
 

 

 

16 The City Fix Brasil http://thecityfixbrasil.com/2017/06/19/sao-paulo-quem-vai-de-onibus-emite-quatro-vezes-menos-pol- 

uentes/ 

17 CETESB https://cetesb.sp.gov.br/veicular/wp-content/uploads/sites/6/2017/11/EMISS%C3%95ES-VEICULARES_09_nov.pdf 

http://thecityfixbrasil.com/2017/06/19/sao-paulo-quem-vai-de-onibus-emite-quatro-vezes-menos-poluentes/
http://thecityfixbrasil.com/2017/06/19/sao-paulo-quem-vai-de-onibus-emite-quatro-vezes-menos-poluentes/
http://thecityfixbrasil.com/2017/06/19/sao-paulo-quem-vai-de-onibus-emite-quatro-vezes-menos-poluentes/
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Apesar da redução de vários poluentes, a emissão de CO2 aumentou fortemente entre 2008 e 2013, o 

que sublinha a importância de combustíveis alternativos e a transição para a mobilidade elétrica. 

Com essas informações, é possível colocar o foco na cidade de São Paulo e analisar suas dificuldades 

e problemas em relação à mobilidade urbana. A automatização, os sistemas de planejamento em 

tempo real e a conexão com o usuário são fatores que determinam o trânsito urbano entre as cidades 

e que serão decisivos para a melhoria da mobilidade sustentável das cidades.18 

 
 

4. O status quo da mobilidade urbana em São Paulo 
 

Neste capítulo, nós abordaremos a cidade de São Paulo e sua região metropolitana. A seleção foi 

resultado, entre outros, do número de habitantes e da potência econômica dessa região, que oferece 

o maior potencial possível de negócios em todo o Brasil. Como primeiro estudo de caso, poderíamos 

utilizar as soluções para a cidade de São Paulo em outras grandes regiões metropolitanas brasileiras, 

em que os componentes geográficos dessa região deverão ser levados em consideração. Para poder 

realizar o levantamento do cenário atual da mobilidade urbana em São Paulo, dos desafios das 

empresas e instituições brasileiras, bem como das chances resultantes disso para provedores alemães 

de tecnologia e soluções, foram realizadas pesquisas intensas em jornais, fóruns e publicações, além 

de diversas entrevistas com especialistas e importantes players do mercado. Dessa forma, foi possível 

traçar um retrato bem estruturado dos desafios e necessidades da mobilidade urbana no Brasil, bem 

como encontrar áreas específicas que podem ser atendidas pelas tecnologias alemãs. Em total, foram 

contatados os seguintes números de empresas e instituições: 

• 31 administrações municipais, grupos de administrações municipais e Ministérios 

• 11 universidades 

• 20 empresas públicas 

• 24 empresas privadas 

 

Um estudo realizado pelo IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística em setembro 

de 2017 demonstrou que 

 

 

18 EXAME https://exame.abril.com.br/tecnologia/como-sera-o-transporte-no-futuro/ 

https://exame.abril.com.br/tecnologia/como-sera-o-transporte-no-futuro/
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as frotas públicas de ônibus são o meio de transporte mais usado em São Paulo, embora tenha perdido 

em relevância nos últimos anos. 

Os motivos para a não-utilização de ônibus são, principalmente, o excesso de lotação dos ônibus (23%), 

seguido pelo preço do bilhete (20%), que sofreu aumentos constantes nos últimos anos, e a segurança 

em relação a roubos e assaltos (11%). Outro ponto a ser levado em consideração é o índice de assédio. 

Somente no ano de 2017, foram registrados 514 casos de assédio sexual nos meios de transporte 

público de São Paulo, o que corresponde a um aumento de 650% em relação ao período de 2012. Em 

poucas palavras, o valor geral do transporte público perdeu significado.19 

A seguir, a utilização dos meios de transporte em São Paulo é representada em valores 
percentuais: 

 
Gráfico 7: Utilização de meios de transporte de São Paulo no ano de 2017 (em %) 

 

                                                                                                                                                                                            Fonte: IBOPE20 

 

Outro estudo que foi realizado pelo grupo de empresas Rede Nossa São Paulo apontou que 

aproximadamente 80% dos entrevistados não usariam o carro se houvesse alternativas melhores de 

transporte público.21 

 
 
 
 

 

19 IBOPE https://nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/pesquisamobilidade2017.pdf 

20 IBOPE https://nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/pesquisamobilidade2017.pdf 

21 Nossa São Paulo https://nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/pesquisamobilidade2017.pdf 

https://nossasaopaulo.org.br/portal/arquivos/pesquisamobilidade2017.pdf
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Ultimamente, a procura por melhores alternativas de transporte levou a novas possibilidades de 

negócios no setor da mobilidade. "A população (neste caso, empresários) cria novas ideias para cobrir 

esse déficit de alternativas de transporte", disse o Professor Luiz Vicente do Escritório de Arquitetura 

e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como exemplo, podemos mencionar Bikxi e 

Yellow, dois aplicativos que se concentram no conceito do transporte conjunto, neste caso, 

bicicletas.22 

Em São Paulo, no campo jurídico, existe o programa denominado “Programa de Metas”, um 

instrumento que organiza as prioridades da administração municipal de forma clara e transparente 

de acordo com os mandatos específicos. Atualmente, existem quatro tópicos do programa que estão 

voltados a objetivos de mobilidade: redução do número de falecimentos no trânsito, aumento em 10% 

dos participantes “ativos” no trânsito (como ciclistas e pedestres), maior utilização dos meios de 

transporte público e redução das emissões de gases tóxicos pela frota municipal de ônibus. 

Para atingir esses objetivos, foram implementados alguns projetos: 

 
• Vida Urgente: que aposta no reforço da rede de atendimentos de emergência da cidade de São Paulo; 

• Pedestre Seguro: uma série de medidas de planejamento e intervenção no sistema viário 

que fomenta a mobilidade a pé aumenta, ao mesmo tempo, a segurança e reduz o número 

de acidentes; 

• Trânsito Seguro: medidas concentradas na segurança no trânsito em São Paulo e que visam 

reduzir o número de acidentes de trânsito na cidade, bem como melhorar a convivência 

entre os usuários dos diferentes meios de transporte; 

• Mobilidade Inteligente: um projeto que visa o desenvolvimento e aplicação de 

instrumentos de medição, avaliação e supervisão de serviços de trânsito e mobilidade, 

assim como o suporte do desenvolvimento de novas tecnologias; 

• Cidade Conectada: foca na integração dos diversos meios de transporte para favorecer a 

intermobilidade segura, acessível e mais praticável; 

• Projetos de Ciclomobilidade: um projeto voltado ao fomento da mobilidade ativa com 

ajuda de bicicletas; 

 
 

 

 

22     Notícias R7 https://noticias.r7.com/sao-paulo/em-meio-a-deficiencia-de-transporte-mobilidade-se-reinventa-em-sp- 

22022018 

https://noticias.r7.com/sao-paulo/em-meio-a-deficiencia-de-transporte-mobilidade-se-reinventa-em-sp-22022018
https://noticias.r7.com/sao-paulo/em-meio-a-deficiencia-de-transporte-mobilidade-se-reinventa-em-sp-22022018
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Adicionalmente ao “Programa de Metas” está o “PlanMob”, um projeto para o planejamento e 

administração do sistema de mobilidade, que promove medidas de melhoria da infraestrutura do 

transporte nos municípios. 

A importância atribuída à redução de CO2 no plano político é demonstrada inclusive por uma lei 

promulgada pelo prefeito de São Paulo, João Doria, em janeiro de 2018, e que já entrou em vigor. De 

acordo com essa lei, nos próximos 20 anos, as emissões de CO2 de ônibus públicos devem ser quase 

totalmente eliminadas. Tanto que, já nos próximos 10 anos, somente poderá ser produzida a metade 

das emissões atuais. Isso será alcançado pelas empresas de ônibus passando a usar a eletromobilidade 

e os biocombustíveis. A lei também prevê reduções das emissões de poeira fina (de 90% em 10 anos e 

95% em 20 anos), bem como de nitrogênio (de 80% em 10 anos e 95% em 20 anos).23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

23 Câmara Municipal de São Paulo http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/agora-e-lei-onibus-terao-novas-metas-para-reduzir-a- 
emissao-de-poluentes/ 

http://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/agora-e-lei-onibus-terao-novas-metas-para-reduzir-a-
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4.1 Transformação da mobilidade urbana em São Paulo 

 
Antes de tratar os desafios da cidade, primeiramente precisamos observar os elementos da mobilidade 

em São Paulo. A região metropolitana conta com as seguintes linhas de metrô e de trem (trem 

subterrâneo, terrestre e suspenso), que se estendem da cidade de Jundiaí ao Norte até Mogi das 

Cruzes ao Leste, Rio Grande da Serra ao Sul e Itapevi ao Oeste, e que representam as dimensões e 

alcances da rede atual: 

Gráfico 8: Linhas de metrô e de trem de São Paulo 

Fonte: Google Maps24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

24 Google Maps https://www.google.com/maps/@-23.5801481,-46.7120606,11z/data=!5m1!1e2 

https://www.google.com/maps/@-23.5801481,-46.7120606,11z/data=!5m1!1e2
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Com os nomes das estações respectivas, temos o seguinte plano: 

 
Gráfico 9: Linhas de metrô e de trem de São Paulo (com os nomes das estações) 

 

Fonte: Metrô/CPTM25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 Metrô/CPTM https://www.metrocptm.com.br/veja-o-mapa-de-estacoes-do-metro-e-cptm/ 

http://www.metrocptm.com.br/veja-o-mapa-de-estacoes-do-metro-e-cptm/
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Em São Paulo, os transportes públicos de ônibus são gerenciados por 18 empresas reunidas no SP-

Urbanuss - Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de São Paulo, e 

representam um meio efetivo para compreender a forma de entrar em contato para a realização de 

negócios.26 Abaixo segue uma visão geral das linhas de ônibus e terminais rodoviários da cidade de 

São Paulo: 

Gráfico 10: Linhas de ônibus e terminais rodoviários da cidade de São Paulo 
 

Fonte: Map of São Paulo27 

 

Em São Paulo, existem aproximadamente 23.519.670 atividades de deslocamento diário distribuídas 

em todos os meios de transporte (inclusive a pé).28 O transporte público representa aproximadamente 

9.036.013 deslocamentos diários. 

 

 

26 http://www.spurbanuss.com.br/ 

27 Map of São Paulo https://pt.map-of-sao-paulo.com/%C3%94nibus-mapas/terminais-de-%C3%B4nibus-do-estado-de- 

s%C3%A3o-paulo-mapa 

28 Rede Social de Cidades http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/divisao-modal 

http://www.spurbanuss.com.br/
http://www.redesocialdecidades.org.br/br/SP/sao-paulo/divisao-modal
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De acordo com entrevistas realizadas com especialistas do Metrô - Metrô de São Paulo, hoje, a região 

metropolitana de São Paulo é a que apresenta as maiores possibilidades de investimento para a 

modernização das estruturas de mobilidade e a expansão das redes de metrô e de trens existentes 

atualmente no Brasil. No Metrô de São Paulo, estão sendo construídas e expandidas quatro linhas de 

metrô e duas de monotrilho, em que é dada continuidade aos trabalhos de modernização de seis das 

sete linhas da rede de trens e ao desdobramento de uma das linhas da rede, ao mesmo tempo. Esses 

sistemas transportam, juntos, mais de 7,5 milhões de passageiros. Em relação aos sistemas de trens, 

está sendo dada continuidade aos trabalhos para a implementação da 2ª fase do acoplamento do 

Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) operado no Sul de São Paulo, do mesmo modo que o desdobramento 

do VLT na área central do Rio de Janeiro com a implementação da sua 3ª fase. Ultimamente, várias 

administrações da cidade se dedicaram à implementação de sistemas de ciclovias como um meio de 

atrair para a utilização de sistemas de transporte mais ecológicos. Outros municípios brasileiros têm 

planos para desdobrar e/ou implementar sistemas de ônibus que circulam por vias separadas, bem 

como de VLTs. A recessão econômica dos últimos três anos fez com que os investimentos nesses 

sistemas deixassem de ser rentáveis e contribuiu para as dificuldades de mobilidade nessas cidades, 

o que agora deve ser revertido por meio de cooperações e incentivos correspondentes. 

 
 

 
4.1.1 Projetos de fomento e financiamento 

 

No Brasil, os financiamentos dos projetos de mobilidade são realizados muitas vezes por meio de 

bancos de fomento nacionais e internacionais, como, por exemplo, o BNDES (Banco Nacional de 

Desenvolvimento) e a Caixa, ou por Co-Working Spaces, como o MobiLab em São Paulo (Laboratório 

para Inovação em Mobilidade da cidade de São Paulo). O Banco Nacional de Desenvolvimento - BNDES 

- oferece uma linha de financiamento especialmente para projetos de mobilidade: 

• BNDES Finem - Mobilidade urbana: responsável pelo financiamento de projetos de 

investimento de interesse público voltados à mobilidade urbana, no valor de 20 milhões 

de R$.29 

O Programa Rota 2030, que fomenta, entre outros, a mobilidade elétrica e os biocombustíveis no 

Brasil, prevê incentivos fiscais de até R$ 1,5 bilhões por ano quando empresas automobilísticas 

investirem no mínimo R$ 5 bilhões na pesquisa de biocombustíveis no Brasil. Espera-se que essas 

 
 
 

 

29 BNDES https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-finem 

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/bndes-finem
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medidas melhorem a eficiência energética em aproximadamente 11% até 2022 reduzindo, com isso, 

o consumo médio de combustível. 

Além disso, o imposto federal IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para veículos elétricos e 

híbridos é reduzido de 25% a 7% até 20%. Isso representa uma chance para empresas alemãs que 

produzem veículos híbridos e elétricos, tendo em vista que esses produtos podem ser introduzidos no 

Brasil por preços mais baixos. Está sendo claramente apontado que o governo irá fomentar a aquisição 

desse tipo de veículo.30 

Em 2017, o plano-mestre estratégico de São Paulo foi premiado pela agência Habitat das NU e com o 

prêmio MobiPrize da Universidade de Michigan, nos EUA.31 

Esse plano tem como objetivo tornar São Paulo mais compacta e levar as pessoas até mais perto do 

seu local de trabalho e dos meios de transporte público. 

Por isso, o plano-mestre estratégico de São Paulo busca criar uma cidade social, ecológica e 

financeiramente mais equilibrada. Uma cidade mais humana, que dá prioridade à mobilidade urbana 

sustentável e à utilização de áreas comunitárias por meio de medidas integradoras. 

Os seguintes pontos do plano-mestre merecem destaque:32 

 
• Densidade populacional nos eixos de transporte: o projeto possibilita a construção de 

edifícios maiores (com uma superfície até quatro vezes maior que o terreno e sem limitação 

de altura) ao redor das linhas de metrô, trem e do corredor de ônibus. Isso tem como 

objetivo aumentar o número de pessoas que vivem nessa região e a utilização de meios de 

transporte. 

• Recursos para a mobilidade urbana: aproximadamente 30 % dos meios do Fundurb (Fundo 

Municipal de Desenvolvimento Urbano), estão destinados a investimentos na mobilidade 

urbana. Isso inclui meios de transporte público, ciclovias e calçadas. 

 
 
 
 

 

 

30 UOL https://www.uol/carros/especiais/rota-2030-o-que-muda-no-carro-do-brasil.htm#metas-de-eficiencia 

31 Capital SP http://www.capital.sp.gov.br/noticia/politicas-adotadas-pela-atual-gestao-municipal-recebem-grandes- 
premios-internacionais 

32 Globo G1 http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/07/saiba-quais-sao-os-principais-pontos-do-plano-diretor-estrate- 
gico-em-sp.html 

http://www.capital.sp.gov.br/noticia/politicas-adotadas-pela-atual-gestao-municipal-recebem-grandes-premios-internacionais
http://www.capital.sp.gov.br/noticia/politicas-adotadas-pela-atual-gestao-municipal-recebem-grandes-premios-internacionais
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2014/07/saiba-quais-sao-os-principais-pontos-do-plano-diretor-estrate-
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4.1.2 Desafios 

 

A SMT-SP, Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo, explicou que o desafio mais importante 

é a integração das modalidades da infraestrutura, tendo em vista que, até hoje, elas não são 

combinadas o suficiente entre elas. Além disso, faltam investimentos em tecnologias que poderiam 

ajudar a reforçar os transportes públicos, entre outros, pelo aprimoramento da capacidade, qualidade 

e sustentabilidade. Juntamente com isso está o aumento do transporte individual motorizado, que 

leva a dificuldades constantes nas ruas e faz com que as emissões de gases de efeito estufa aumentem. 

O Metrô de São Paulo explicou que as redes de ônibus são praticamente o único sistema de transporte 

público nas cidades brasileiras, exceto nos grandes centros de aglomeração populacional. Apesar 

disso, a maioria absoluta das redes de ônibus não possui corredores exclusivos ou preferenciais que 

poderiam ajudar a aumentar a eficiência operacional da frota e, com isso, os estímulos para aumentar 

a utilização do transporte público urbano. Além disso, é mínimo o número de cidades que possui pistas 

exclusivas ou preferenciais para ônibus, por sistemas automatizados de sinalização de trânsito, por 

exemplo, que poderiam implementar um instrumento de controle operacional por meio de semáforos, 

o que dá suporte à eficiência operacional dos sistemas utilizados e possibilita um melhor controle e 

monitoramento das frotas de ônibus. Nos grandes centros de aglomeração populacional existem 

sistemas de trens em operação que têm grandes dificuldades para serem modernizados e expandidos. 

Isso se deve principalmente à dificuldade de garantir investimentos e recursos de custos de forma 

permanente. 

O Metrô de São Paulo informou ainda que as redes de ônibus não possuem sistemas centralizados de 

gestão de trânsito. Além disso, nas cidades brasileiras, os sistemas de bilhetes computadorizados não 

são plenamente utilizados pelos sistemas de ônibus, e aqueles que os empregam não aproveitam todo 

o seu potencial em relação às informações coletadas e armazenadas. A legislação de urbanismo das 

cidades brasileiras normalmente não considera a capacidade dos sistemas de transporte coletivo como 

um dos fatores determinantes da densidade de edificação de uma região. Normalmente, os 

indicadores disponíveis referem-se à capacidade de fluxo do sistema viário, ao número de vagas de 

estacionamento por área edificável, bem como a outros aspectos relacionados com o transporte 

individual. Na opinião de Camargo, a área política e, especificamente, os Ministérios de Transporte, 

seriam os responsáveis por mudar isso. Além disso, de modo geral, os limites das áreas recém-

edificadas não são conectados à capacidade do sistema de transporte público por meio de medidas 

de urbanismo ou pela legislação estadual. Devido a esse novo cenário, é necessário realizar 

continuamente medidas para evitar a sobrecarga das redes viárias existentes na região metropolitana. 
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O CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações) é da opinião que o principal 

desafio está na necessidade de uma colaboração precoce entre os diversos players públicos e privados 

(urbanismo, companhias de energia elétrica, empresas privadas de tecnologia, etc.), para poder 

desenvolver mercados que despontam até que se tornem competitivos. Por exemplo, com base em 

novas tecnologias, como no caso do mercado de veículos, os serviços de recarga elétrica e de 

infraestruturas. É necessário criar um ecossistema de players da mobilidade urbana sustentável que 

tenham uma finalidade em comum e uma coordenação em conjunto, e fomentar sua interação, 

principalmente nas fases iniciais do mercado. Os países líderes criam visões, objetivos, planos e 

espaços de governança para esse período de transição. Nesse ambiente, são discutidos e decididos, 

por exemplo, instrumentos de regulamentação, roadmaps e incentivos tecnológicos. A ANPTrilhos 

(Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos) é da opinião que as iniciativas 

privadas deveriam ser fomentadas de forma muito mais constante pelo lado estatal a fim de construir, 

por exemplo, redes de trens interestaduais. 

De acordo com a CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que opera todos os trens ao 

redor de São Paulo, um dos problemas está na falta de alternativas para o automóvel. A rede de 

sistemas interligados está muito bem estruturada para as condições brasileiras. No entanto, existem 

vários problemas na conexão de trechos parciais específicos, que poderiam ser solucionados por meio 

de tecnologias de automatização. Além do mais, nos diversos terminais existentes, não existe espaço 

suficiente para poder atender de forma racional o grande número de viajantes todos os dias. A 

política, por sua vez, também deveria fazer com que projetos já iniciados não sejam postergados por 

muito tempo ou inclusive totalmente cancelados. 

O consórcio do Grande ABC (Consórcio Intermunicipal Grande ABC), que abrange as cidades de São 

Bernardo do Campo, Santo André, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande 

da Serra, mencionou que, no Brasil, os problemas de mobilidade urbana geralmente são resultado da 

baixa oferta de meios de transporte público, o alto custo dos bilhetes, a falta de infraestrutura, os 

longos tempos de deslocamento nos centros urbanos, a falta de tráfego urbano e dos 

congestionamentos. Na região metropolitana de São Paulo, os problemas estariam nos seguintes 

pontos: 

• Rede viária inter- e intramunicipal insuficiente, limitada por barreiras naturais (por 

exemplo, o rio Tamanduateí) 

• Ruas com excesso de trânsito para o porte dos bairros e da região 

• Tráfego intensivo, que sobrecarrega os poucos corredores de conexão intermunicipais 
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• Baixa prioridade para o transporte público nas ruas respectivas 

• Limitação (e desconexão) das atividades dos bairros quanto ao monitoramento, controle 

e operação da rede viária. 

• Obsolescência tecnológica e falta de equipamento nos bairros 

• Insuficiência de recursos humanos qualificados e atualizados em relação à tecnologia. 

O World Resource Institute (WRI) compartilha algumas dessas opiniões. Por um lado, que a falta de 

integração entre os diferentes tipos de transporte público (trem, metrô, automóvel), como também 

entre os bairros, faz com que a melhoria e o progresso no campo de mobilidade urbana estejam 

sempre claudicando e, por outro, que os desafios financeiros dificultem o planejamento e a 

implementação de soluções. 

Para a administração municipal de Franco da Rocha, faltam principalmente corredores de ônibus, que 

representariam um incentivo para o transporte público. Além disso, a burocracia legislativa é muito 

lenta, o que estende frequentemente os projetos por tempos indeterminados, colocando em risco o 

projeto em si. 

 

 
4.1.3 Chances 

Para os especialistas entrevistados, as chances resultantes dos desafios são claras. A Secretaria 

Municipal de Transportes da cidade de São Paulo (SMT-SP) explicou que as chances estão justamente 

na integração de plataformas online (softwares), que divulguem os projetos de mobilidade urbana 

entre as diferentes Secretarias e municípios, e sigam um grande plano abrangente. Plataformas desse 

tipo já levaram a reduções de custos e mudanças de costumes das pessoas, que então dão preferência 

aos meios de transporte público ou à bicicleta. Um aspecto parcial disso é a integração do uso do solo 

e do trânsito, que deveria ser regulamentado por meio de plataformas como essa, possibilitando, 

assim, um planejamento urbano sustentável. Isso deveria fomentar os planejamentos e 

desdobramentos de ciclovias e corredores de ônibus, reduzindo, assim, o transporte individual 

motorizado. 

 
O Metrô de São Paulo observou que seria necessário implementar sistemas de gestão de trânsito, que 

monitorem os casos de emergência, para poder corrigir eventuais irregularidades operacionais. 

Quanto aos usuários, com o desdobramento da tecnologia da informação nos sistemas de controle, 

monitoramento e recarga, seria possível implementar vários dispositivos e serviços, 
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como a utilização de código QR, bilhetes de várias categorias ou com diversas condições (por exemplo, 

descontos para outros serviços, como entradas para teatros, museus, tarifas de fim de semana, etc.). 

Essa entidade explicou que seria de importância vital que a legislação municipal inclua correlações 

entre a densidade da região (principalmente no momento da aprovação de torres de energia elétrica) 

e a existência de meios de transporte público, e o modo e a forma como as viagens por meios de 

transporte público são realizadas na região. 

 
Além disso, o Metrô de São Paulo constatou que a verificação das movimentações de mercadorias nas 

redes de produção e de consumo também representa um elemento crucial para um desenvolvimento 

urbano competitivo e saudável, a fim de não sufocar a criação de vagas de emprego e o bem-estar 

nas áreas urbanas. Adicionalmente, a realização de programas de inspeção de veículos tem grande 

relevância para os estados e municípios, para poder assegurar que os proprietários de veículos de 

passeio, caminhões e empresas de transporte coletivo obedeçam às especificações de emissões 

máximas estabelecidas pelo programa de controle de emissões de veículos, o PROCONVE. As principais 

possibilidades da mobilidade poderiam estar em atribuir um novo formato às políticas de extensão 

urbana com base no transporte público, ou seja, ligar os planos-mestre e as leis de utilização do solo 

com a implementação de sistemas de transporte público mais eficientes, seja sobre trilhos ou sobre 

rodas, que estabeleçam uma relação com os cenários atuais de edificação propostos nas diretrizes 

legais. 

 
De acordo com o CPTM, para garantir um atendimento ao cliente mais efetivo, é necessário que a 

integração de prestações de serviços seja conectada às prestações de serviços de transporte. Além 

disso, as linhas de trens e de ônibus deverão ser configuradas de forma mais eficiente justamente no 

campo de automatização, o que leva a maior conectividade e, finalmente, a mais eficiência, bem 

como a um processamento mais rápido do aumento de clientes no setor de transportes. Os trens, 

terminais e estações de trem também deverão ser adaptados a pessoas de mais idade, tendo em vista 

que a população brasileira está envelhecendo, como descrito antes. Isso inclui a expansão de escadas 

rolantes, elevadores, bem como a subida e descida de passageiros ao rés do chão, para proporcionar 

um desempenho mais rápido do processo de transporte. De acordo com o CPTM, as empresas alemãs 

poderiam dar suporte ao mercado brasileiro principalmente na qualificação técnica dos profissionais, 

bem como nas prestações de altas exigências técnicas e de agilidade. 

O Consórcio do Grande ABC (Consórcio Intermunicipal Grande ABC) considera que a utilização de 

combustíveis sustentáveis (biocombustíveis) e a eletromobilidade (veículos e pontos de recarga) no 

transporte público representa uma chance para que as empresas alemãs possam oferecer as 
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tecnologias respectivas. Além disso, a utilização de bicicletas e a criação ou expansão das ciclovias 

deveriam ser fomentadas. Neste sentido, poderiam ser úteis ônibus e trens com ganchos, onde seja 

possível pendurar bicicletas, como, por exemplo, já é amplamente utilizado na Holanda. O fomento 

da integração física, operacional e tarifária dos serviços de transportes estaduais e municipais deveria 

receber um impulso, do mesmo modo que a inclusão de medidas de priorização para o transporte 

público (por exemplo, desdobramento de pistas de ônibus e linhas de trem e metrô). Adicionalmente, 

o Consórcio apontou que seria de desejar a introdução de tecnologias de gerenciamento de trânsito, 

para otimização da operação dos meios de transporte público, bem como a integração da emissão de 

bilhetes e o monitoramento eletrônico. Sistemas de rastreamento de ônibus podem aumentar o 

gerenciamento e a eficiência das frotas de ônibus. As tecnologias e o know-how para a estruturação 

mais rápida e efetiva poderiam ser fornecidos por empresas alemãs. 

 
De acordo com o CPQD (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações), mobilidade 

urbana sustentável é sinônimo de redução das emissões de gases de efeito estufa e de 

congestionamentos, modos de transporte alternativos e sua combinação, bem como a integração dos 

diversos meios de transporte. Neste caso, as empresas alemãs são necessárias nos seguintes campos: 

• Criação de um comitê de mobilidade sustentável 

• Desenvolvimento e produção de ônibus elétricos 

• Desenvolvimento e produção de sistemas de recarga 

• Desenvolvimento e produção de plataformas públicas de pagamento com cartão 

• Sistemas/aplicativos para combinação de modos de transporte 

• Sistemas para a integração de veículos elétricos na rede de energia elétrica e para a 

combinação com fontes de energia renováveis 

 
O WRI vê potencial de melhoria em aplicativos de software, que fomentem e simplifiquem a 

integração dos municípios e dos diferentes prestadores de serviços de transporte público, entre os 

quais está também a introdução de novas tecnologias de emissão de bilhetes que possibilitem, por 

exemplo, o pagamento com cartão de crédito ou de débito. Adicionalmente, o WRI acredita que as 

empresas alemãs podem auxiliar o mercado brasileiro na aplicação de tecnologias inovadoras, 

justamente no caso de tecnologias sustentáveis. 

 
De acordo com a administração municipal de Cajamar, existem chances principalmente para 

provedores de tecnologia alemães na implementação de veículos de trilhos (trem, metrô), ônibus 

ecológicos que utilizam combustíveis alternativos, ampliação de ciclovias e fomento de serviços de 

car-sharing, 
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que reduziriam o problema dos congestionamentos intermináveis das cidades. Além disso, a 

administração municipal exige possibilidades de pagamento alternativas para bilhetes de ônibus que, 

em sua opinião, são ineficientes. 

 
A administração municipal de Franco da Rocha acentuou que está em busca de tecnologias de 

rastreamento que poderiam configurar as frotas de ônibus de modo mais eficiente. Além disso, a 

metrópole de São Paulo poderia empregar os sistemas de “Veículo Leve sobre Trilhos (VLT)”, 

monotrilhos e terminais inteligentes para a integração de ônibus. A rede de metrô também precisa 

ser expandida, do mesmo modo que sua integração intermunicipal na rede ferroviária existente. 

 
Além disso, a FNP (Frente Nacional de Prefeitos) determinou que as instituições brasileiras deveriam 

participar de fóruns e Feiras, como a InnoTrans, para poder conhecer tecnologias e propostas de 

soluções internacionais. 

 

 
4.2 Mobilidade urbana em universidades e centros de pesquisa 

 
As demonstrações de junho de 2013, que surgiram primeiramente devido ao aumento dos preços de 

transporte público em R$ 0,20, mobilizaram a população brasileira. O debate sobre a mobilidade 

urbana ganhou importância e presença nos círculos da sociedade, tornando-se um tema de pesquisa 

em universidades brasileiras, por exemplo, nas seguintes: 

A USP (Universidade de São Paulo), a universidade mais conhecida do país, publica periodicamente 

estudos relativos aos status atuais, problemas da atualidade e possibilidades do desenvolvimento da 

mobilidade. O principal foco está em encontrar alternativas para os automóveis, fomentá-las e, com 

isso, fazer com que sejam atrativas para os usuários. Assim, o Professor e Pesquisador da Faculdade 

para Sistemas de Transporte, Orlando Strambi, comentou que os três principais incentivos neste 

sentido são a utilização dos meios de transporte público, o fomento do transporte não motorizado e 

medidas para evitar a utilização de automóveis. O Sr. Strambi considera que a expansão das linhas de 

metrô e de ônibus são imprescindíveis para poder liberar o trânsito 



São Paulo, Brasil 

28 

 

 

 

 

dos seus inúmeros congestionamentos diários e proporcionar mais qualidade. Em sua opinião, um dos 

principais problemas é a ineficiência na construção das linhas e corredores respectivos, o que se deve 

à ausência de tecnologias e às barreiras legais.33 

O exemplo do Centro Universitário de Belas Artes de São Paulo mostra como é possível mobilizar a 

colaboração com empresas e pessoas jovens para o desenvolvimento de ideias e projetos, que contou 

com o suporte da empresa de compartilhamento de car-sharing Cabify, do fabricante de produtos 

eletrotécnicos Roland Brasil, bem como do Student Travel Bureau.34 

O tópico de desenvolvimento sustentável municipal e da mobilidade, referente a meios de transporte 

alternativos em conexão com as mais recentes tecnologias (softwares, aplicativos) é lecionado 

preferencialmente e muito bem recebido pelos alunos. O mesmo acontece no Observatório da 

Mobilidade Urbana da Universidade Federal de Santa Catarina, onde se aposta na participação de 

professores, técnicos e alunos que se interessam pela mobilidade urbana em seminários, palestras e 

projetos. 

O Observatório está à frente do projeto NeoTrans, que foi desenvolvido juntamente com a SUDERF 

(Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Florianópolis) da região 

metropolitana de Florianópolis. O NeoTrans está baseado no fundamento do avanço de uma nova 

estrutura de transporte público e a criação e disseminação do sistema BRT. O BRT (Bus Rapid Transit) 

é um sistema no qual são instaladas paradas de ônibus que somente podem ser usados mediante 

pagamento antecipado. Além disso, os veículos são mais modernos, amplos, e reduzem a emissão de 

CO2 e a formação de congestionamentos. Seu objetivo é fomentar o transporte público local de modo 

mais seguro e eficiente.35 

Os projetos da FGV são compostos por doutorandos e especialistas responsáveis pela aplicação do 

conhecimento acadêmico adquirido nas suas escolas e institutos. Uma das tônicas é o “Smart 

 
 
 
 
 

 

 

33 Orlando Strambi http://www5.usp.br/103949/projetos-para-mobilidade-podem-transformar-a-vida-na-cidade-defende-es- 

pecialista/ 

34 Belas Artes http://www.belasartes.br/hackathon/ 

35 UFSC http://observatoriodamobilidadeurbana.ufsc.br/ 

http://www5.usp.br/103949/projetos-para-mobilidade-podem-transformar-a-vida-na-cidade-defende-es-
http://www.belasartes.br/hackathon/
http://observatoriodamobilidadeurbana.ufsc.br/
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Cities”, que analisa a mobilidade urbana no Brasil em um contexto histórico e apresenta informações 

e propostas de solução com base em dados, a fim de atingir uma mobilidade urbana ativa e sustentável 

nas cidades brasileiras.36 

O FGVces (Centro de Estudos em Sustentabilidade) assumiu como sua tarefa desenvolver estratégias, 

diretrizes e instrumentos para o controle público e empresarial da sustentabilidade da mobilidade 

urbana em nível nacional e internacional. 

Há algum tempo, o FGVces realizou seu primeiro estudo sobre mobilidade urbana, intitulado “Public 

Expenses in Urban Mobility in Brazil”. O estudo analisa quanto e em que o governo federal, o governo 

dos Estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, bem como as cidades das regiões do polo do metrô de 

São Paulo e do Rio de Janeiro gastaram. Isso teve como objetivo aplicar futuramente o dinheiro do 

modo mais eficiente e efetivo possível, reduzir custos e fomentar projetos de modo direcionado.37 

 
 
 

5. Sinergia entre o Brasil e a Alemanha 
 

O Brasil e a Alemanha tiveram desenvolvimentos diferentes quanto ao seu tipo de urbanização. 

Na Alemanha do século XIX, pessoas migraram em massa das áreas rurais para as cidades no âmbito 

da industrialização, sendo que estas últimas não estavam preparadas para isso, o que trouxe à luz e 

agravou muitos problemas relativos à construção de moradias e ao abastecimento de água. Esse 

primeiro tipo de urbanização foi favorecido por três fatores38: primeiramente, a ameaça de 

empobrecimento do campo, em segundo lugar a liberdade de emigrar graças à liberdade adquirida 

pelas reformas agrárias e, em terceiro lugar, a esperança de ter trabalho bem pago e uma vida melhor 

na cidade. 

Como a Alemanha ainda era uma superfície composta por muitas cidadezinhas até boa parte do século 

XIX, foram desenvolvidas muitas pequenas cidades e centros aos quais as pessoas chegavam em massa 

durante a industrialização. Paralelamente a exceções, como Berlim, muitas cidades pequenas e 

médias 

 
 

 

36 FGV Projetos https://fgvprojetos.fgv.br/sites/fgvprojetos.fgv.br/files/cesar_pt.pdf 

37 FGVces http://www.gvces.com.br/ 

38 Planet-Wissen https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/industrialisierung_in_deutschland/industrialisierung- 
deutschland-urbanisierung-100.html Christoph Bernhardt Leibniz-Institut für Raumbezogene Sozialforschung 

http://www.gvces.com.br/
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/industrialisierung_in_deutschland/industrialisierung-deutschland-urbanisierung-100.html
https://www.planet-wissen.de/gesellschaft/wirtschaft/industrialisierung_in_deutschland/industrialisierung-deutschland-urbanisierung-100.html
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passaram por um aumento da sua população em todas as partes na Alemanha de hoje. Um indício 

disso é que, nessa época, 48 cidades ultrapassaram o limite de 100.000 habitantes, que representava 

uma cidade grande. Além disso, nas cidades de mais de 100.000 habitantes, a parcela da população 

se multiplicou sete vezes. A reação às situações de dificuldade foi realizar reformas do sistema de 

moradia e um planejamento infraestrutural geral no sistema de transporte local e no abastecimento 

técnico e sanitário.39 Desde essa época, a tendência de urbanização continua, embora de forma 

claramente debilitada. Se, em 1950, 68,1% da população alemã em total vivia nas cidades, em 2015 

já eram 75,3%. Em 2030 serão, previsivelmente, 78,6%.40 

Gráfico 11: Distribuição da população na Alemanha 
 

 
 

Fonte: Diercke41 

 
 
 
 

 

39 Joel Behne/Thomas Tippach 0.09.2014 Universität Münster https://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/portal/ein- 
fuehrung/geschichte/industrialisierung.html 

40 Statista https://de.statista.com/statistik/daten/studie/152879/umfrage/in-staedten-lebende-bevoelkerung-in-deu- 
tschland-und-weltweit/ 

41 Diercke https://www.diercke.de/s/Bev%25C3%25B6lkerungsdichte%2520Deutschland 

http://www.uni-muenster.de/Staedtegeschichte/portal/ein-
http://www.diercke.de/s/Bev%C3%B6lkerungsdichte%20Deutschland
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Em muitos aspectos, a Alemanha lidera ou compartilha a liderança da mobilidade urbana no mundo 

todo e leva as tecnologias aplicadas através de empresas alemãs no exterior, inclusive para o Brasil. 

Há muitas décadas, mais de 1.300 empresas alemãs estão ativas e são bem-sucedidas no Brasil. 

Somente no Estado de São Paulo, existem 900 empresas alemãs em operação, motivo pelo qual São 

Paulo também é considerado o maior núcleo industrial de empresas alemãs fora da Alemanha. 

Muitas dessas empresas, como a Bosch, Mercedes-Benz, BASF e Volkswagen, desenvolvem ideias e 

investem em infraestrutura e tecnologia para gerar uma melhoria da mobilidade urbana no Brasil. 

Na Alemanha, são implementados, além disso, muitos programas de incentivo correspondentes pelo 

lado político, para conformar a mobilidade urbana e o desenvolvimento das cidades de modo mais 

limpo e sustentável. No ano de 2015, o Ministério Federal de Transporte e Infraestrutura Digital (BMVI) 

elevou o tópico de mobilidade urbana como tema nacional por meio da “Estratégia de condução 

automatizada e em rede”, colocando os fundamentos para subsídios nesse campo. Os campos de ação 

são infraestrutura, direito, inovação, conexão em rede, segurança de TI e proteção de dados, e 

diálogo social. A condução automatizada e em rede visa aumentar a segurança no trânsito, reduzir a 

degradação ambiental e tornar o tráfego mais fluido.42 A condução automatizada foi aprovada por lei, 

o que estabeleceu o caminho para preparação de automóveis em série.43 O modo como as inovações 

e os investimentos podem ser gerados no campo de mobilidade urbana, deixando espaço para a 

presença do assunto em nível federal, é um dos assuntos que pode ser debatido no painel de 

discussões. 

Na Alemanha, estão matriculados atualmente 53.861 carros elétricos, o que representa o dobro dos 

veículos cadastrados desde 2016. Por um lado, isso se deve ao subsídio de compra concedido para 

fomentar a eletromobilidade, representando um auxílio de 4.000 euros para os compradores de 

veículos elétricos (sendo 50% da União e 50% do fabricante).44 A passagem para o carro elétrico avança 

mais devagar do que o esperado, apesar de que, entrementes, o Ministério de Economia e Controle 

de Exportações (BAFA) esteja registrando uma procura de aproximadamente 300 pedidos por dia. Por 

outro lado, no Brasil, devido à falta de incentivo e subsídios, somente foram vendidos 5.900 carros 

elétricos e híbridos. O programa 

 
 

 

42 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht- 
avf.pdf? blob=publicationFile 

43 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilun- 

gen/2017/065-dobrindt-gesetz-automatisiertes-fahren.html 

44 Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elekt- 
romobilitaet_node.html 

http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/bericht-
http://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Pressemitteilun-
http://www.bafa.de/DE/Energie/Energieeffizienz/Elektromobilitaet/elekt-
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“Rota 2030”, representa uma esperança, que prevê o fomento fiscal de carros elétricos e híbridos. 

No entanto, o programa ainda está dando seus primeiros passos e, por isso, é necessário deixar passar 

o tempo para ver quando esse tipo de subsídio também será introduzido no mercado brasileiro.45 

Lado a lado com o aumento dos veículos elétricos está a expansão dos pontos de recarga em todo o 

país. Até julho de 2018, já foram instalados aproximadamente 10.000 pontos de recarga na 

Alemanha.46 Os meios de incentivo disponibilizados para isso pelo governo federal, no valor total de 

300 milhões de euros até 2022, continuam sendo claramente utilizados.47 48 

Além disso, iniciativas privadas, como, por exemplo, IONITY, uma joint-venture dos fabricantes de 

automóveis BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company, bem como do conglomerado Volkswagen 

com Audi e Porsche, também ajudam e pretendem chegar a aproximadamente 400 pontos de recarga 

de maior capacidade até 2020, para o carregamento mais rápido da bateria nos principais pontos de 

trânsito da Europa.49 No Brasil, existem atualmente aproximadamente 150 pontos de recarga.50 Para 

poder levar os veículos elétricos justamente até as grandes cidades e diminuir as emissões de gases 

de efeito estufa tradicionalmente altos, é muito importante contar com verbas das autoridades 

públicas. Embora o Senado tenha aprovado uma proposta que deverá levar as empresas de 

abastecimento de energia a instalar um número maior de pontos de recarga, os custos resultantes 

deverão ser arcados pelo consumidor final, o que provavelmente assustará muitos compradores.51 

Outro projeto do Ministério de Cultura e Pesquisa (BMBF), cuja segunda fase deverá estar encerrada 

em 31/08/2018, é denominado “Tecnologias individuais e adaptativas para mobilidade em rede”. 

Nesse âmbito, são favorecidas e fomentadas justamente as inovações de pequenas e médias empresas 

(PME) nas áreas de interação de homem-máquina, que abordam soluções de mobilidade úteis, 

individuais e flexíveis 

 
 

 
 

45 Gazeta do Povo https://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/brasil-tem-apenas-59-mil-carros-eletricos-e- 
hibridos-6d8y6jw3gv0r4171eao3izdmw 

46 Statista https://de.statista.com/statistik/daten/studie/460234/umfrage/ladestationen-fuer-elektroautos-in-deutschland- 

monatlich/ 

47 BDEW https://www.bdew.de/presse/presseinformationen/schon-10700-ladepunkte-deutschland/ 

48 Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen https://www.bav.bund.de/DE/3_Aufgaben/6_Foerderung_Ladeinfrastruk- 

tur/Foerderung_Ladeinfrastruktur_node.html 

49 IONITY http://www.ionity.eu/#werwirsind 

50 Folha Pe https://www.folhape.com.br/economia/economia/economia/2018/04/14/NWS,65225,10,550,ECONOMIA,2373-SE- 
TOR-AUTOMOTIVO-ESPERA-INCENTIVOS-INFRAESTRUTURA-PAIS.aspx 

51 Quatro Rodas https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/senado-aprova-projeto-para-instalar-pontos-de-recarga-no-brasil/ 

http://www.gazetadopovo.com.br/economia/nova-economia/brasil-tem-apenas-59-mil-carros-eletricos-e-
http://www.bdew.de/presse/presseinformationen/schon-10700-ladepunkte-deutschland/
http://www.bav.bund.de/DE/3_Aufgaben/6_Foerderung_Ladeinfrastruk-
http://www.ionity.eu/#werwirsind
http://www.folhape.com.br/economia/economia/economia/2018/04/14/NWS,65225,10,550,ECONOMIA,2373-SE-
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e, para isso, se orientam em requisitos específicos para uma mobilidade urbana do futuro.“ Os desafios 

a serem solucionados abrangem a comunicação e conexão em rede de diferentes meios de transporte 

e participantes no trânsito, principalmente no transporte individual, transporte público e ofertas de 

sharing, desenvolvimento e disseminação de micromóveis elétricos e inteligentes (“Robô-táxis”), 

miniaturização de meios de mobilidade individuais para o transporte intermodal leve e flexível de 

pessoas e mercadorias, bem como a criação de interfaces de usuários para navegação e segurança de 

soluções de mobilidade. Na primeira fase (de elaboração do conceito), foi definido um período de um 

ano e uma verba de até 100.000 euros para até 20 projetos. A segunda fase (de implementação) prevê 

o fomento de até cinco projetos com um subsídio total de até 5 milhões de euros por um período de 

3 a 4 anos.52 Esse tipo de subsídio também poderia ser interessante para PMEs no Brasil, que aplicariam 

suas ideias e tecnologias em projetos maiores. Além disso, seria possível tentar adaptar as tecnologias 

e ideias propostas ao mercado brasileiro em parceria com as melhores empresas alemãs desse 

programa e a área política brasileira. Por exemplo, a startup brasileira Scipopulis oferece produtos 

tecnologicamente sofisticados relativos à aquisição de dados de vários modos de transporte e sua 

análise, para fazer o levantamento da influência das emissões de C02 em vários bairros de São Paulo 

e desenvolver medidas de mitigação. No entanto, durante a entrevista com especialistas realizada, 

Scipopulis apontou a falta de apoio e possibilidade de incentivo das autoridades estatais para poder 

colocar ideias e tecnologias inovadoras em prática. Ele vê chances para que empresas alemãs 

desenvolvam programas que fomentem projetos de mobilidade, em colaboração com a área política 

e startups brasileiras. A empresa Milênio Bus (softwares em ônibus que medem informações, tais como 

índice de utilização em tempo real) confirmou essas informações e acrescentou que, no Brasil, os 

softwares de aquisição de dados em tempo real ainda não estão enraizados, representando, com isso, 

uma chance para empresas alemãs. 

Fazendo uma comparação internacional, a Alemanha está muito bem posicionada no campo de 

mobilidade urbana, tendo em vista que as condições básicas geralmente estão disponíveis e são 

adequadas. Por exemplo, a Alemanha desempenha um papel pioneiro em condução autônoma, 

juntamente com os EUA. Esse posicionamento é favorecido justamente pelo know-how técnico e a 

disponibilidade das funções de condução automatizada dos fabricantes de veículos alemães. Nos 

campos de política econômica e das condições regulatórias de base, a Alemanha 

 

 
 

52 Bundesministerium für Bildung und Forschung https://www.technik-zum-menschen-bringen.de/foerderung/bekanntmachun- 
gen/vmo 

http://www.technik-zum-menschen-bringen.de/foerderung/bekanntmachun-
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desempenha um papel de seguidor, em comparação com outros países, como, por exemplo, Singapura. 

As leis relativas à condução autônoma já foram aprovadas, porém com a limitação de que o condutor 

deve poder assumir o controle do veículo a qualquer momento. O motivo para isso é, entre outros, 

que a pesquisa fundamental para a condução autônoma é mais fomentada em outros países. 

Além disso, em termos de eletromobilidade, a Alemanha está atrás da China. Na questão de 

investimentos e pesquisa, está atrás da França, do mesmo modo que no caso de veículos cadastrados 

e da facilidade de acesso a veículos elétricos. 

No campo de compartilhamento da mobilidade, a Alemanha desempenha um papel de seguidor nas 

condições básicas regulatórias, já que as empresas precisam obter uma autorização para isso. Outros 

países, como a China e o Brasil, apoiam esses modelos para poder reduzir a sobrecarga do trânsito em 

grandes cidades, como São Paulo. Em termos de política econômica, na Alemanha ainda não existe 

nenhum fomento pelo lado político, como, por exemplo, na conexão em rede de provedores de sharing 

de mobilidade e o sistema de transporte público.53 
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Gráfico 12: Posição da Alemanha no comparativo de mobilidade 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Roland Berger54 

 

No Brasil, essas legislações ainda não estão tão desenvolvidas como na Alemanha, embora já existam 

debates e a disposição para solucionar os problemas, conforme descrito acima. Em 2012, foi 

introduzida a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que obriga os municípios a partir de 20.000 

habitantes a criarem seus próprios planos de mobilidade. No entanto, até o final de 2016, somente 

5% dos municípios e cidades respectivos tinham desenvolvido e aplicado planos a este respeito. 

Existiam inclusive verbas planejadas para apoiar os mais diferentes projetos, no entanto, elas 

praticamente nunca foram empregadas devido à falta de planejamento. Na entrevista, a empresa 

Scipopulis (que fornece soluções de software para monitoramento, análise e integração de dados para 

mobilidade urbana) reclamou que a ideia do programa 
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é boa, porém que nenhuma autoridade controla as metas estabelecidas e que, por isso, não há 

praticamente nenhuma melhoria, com exceção de algumas poucas. Por causa disso, o prazo para a 

implementação da lei foi adiado para abril de 2018. A Confederação Nacional de Municípios relatou 

que os municípios e as cidades deveriam receber apoio do governo com meios financeiros e 

qualificações técnicas. Como esse apoio sempre foi um fator inseguro, as empresas alemãs podem 

representar um elemento de suporte e fomento pelo seu know-how. 

A ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) emitiu um decreto em 16/09/2018 segundo o qual 

cada parte interessada, por exemplo, distribuidores de energia, postos de gasolina, shopping centers, 

etc.) pode operar pontos de recarga para veículos elétricos.55 A remoção dessa barreira abre o 

mercado, atraindo os investimentos nesse tipo de infraestrutura. Isso sublinha a mudança contínua no 

Brasil com respeito a uma cidade mais inteligente e uma mobilidade urbana mais sustentável. 

Além disso a ANPTrilhos (Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos) exige 

que as empresas alemãs estabeleçam parcerias com universidades por intermédio do Ministério de 

Cultura, para poder oferecer o know-how e os treinamentos respectivos justamente no campo de 

Engenharia, aumentando, com isso, a qualidade da matéria de ensino. 

No entanto, de acordo com a ANPTrilhos, todas essas regulamentações não servem para nada se a 

área política define novos pontos fortes, sem estabelecer uma continuidade. Em sua opinião, o setor 

político alemão poderia ajudar no estabelecimento da continuidade desses planos. 

O ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) declarou que a produção de 

biocombustíveis para sua alimentação na rede de energia será uma tendência no futuro e, por isso, 

representa uma oportunidade para as empresas alemãs, porque estas possuem as tecnologias 

necessárias correspondentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

55 ANEEL http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-regu- 
lamentacao-sobre-recarga-de-veiculos-eletricos/656877 

http://www.aneel.gov.br/sala-de-imprensa-exibicao-2/-/asset_publisher/zXQREz8EVlZ6/content/aprovada-regu-
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6. Conclusão 
 

A mobilidade urbana sustentável é um assunto atual no Brasil, que continuará assumindo relevância 

cada vez maior nos próximos anos e décadas através do aumento da população e dos desafios 

associados a isso. Hoje já é possível ver a ampliação do foco na frequência maior de estudos e no 

aumento do número de programas políticos neste campo. Apesar do aumento da atenção dedicada à 

mobilidade urbana no Brasil, existe um grande número de desafios de caráter político, de 

infraestrutura e tecnológico que deverão ser solucionados para que possam estar preparados para os 

próximos anos. Isso inclui, por um lado, o fomento dos meios de transportes públicos, que se tornarão 

obrigatoriamente mais interessantes para os usuários através de uma infraestrutura qualitativamente 

mais exigente. O transporte motorizado individual deverá sofrer uma redução, diminuindo assim as 

emissões de CO2 e o número de congestionamentos. 

Especificamente, através das pesquisas e das entrevistas com especialistas foram identificados os 

pontos a seguir, que representam possibilidades de negócios em potencial para as empresas e 

instituições políticas alemãs. No lado da tecnologia, são necessários sistemas de rastreio e emissão 

de bilhetes que contribuam para a melhoria do transporte público por meio de frotas de ônibus e de 

linhas de trem e metrô. Além disso, são necessários sistemas de planejamento e de aquisição de 

dados, ambos em tempo real, bem como a conexão com o usuário por meio de apps para smartphones. 

Do mesmo modo, existe a procura por sistemas de controle, operação e recarga para a expansão de 

escadas rolantes, elevadores, etc., para o envelhecimento da população e sistemas de gestão de 

trânsito centralizados. Por outro lado, a mobilidade elétrica deve ser estruturada e expandida por 

meio de veículos e ônibus elétricos, bem como dos pontos de recarga respectivos. Adicionalmente, é 

desejável o desenvolvimento e produção de plataformas de pagamento com cartão, bem como 

plataformas online para integração de planejamentos urbanos das diferentes cidades, visando a 

integração do planejamento urbano e dos meios de transporte públicos, e para a integração de meios 

de transporte intermunicipais. Além disso, para contribuir para a atratividade do transporte público, 

os corredores de ônibus e as ciclovias devem ser expandidos e iniciado o desenvolvimento de um 

sistema de VLT (Veículos Leves sobre Trilhos). 

No plano político, deverão ser desenvolvidas novas possibilidades e incentivos de financiamento para 

projetos de mobilidade urbana, como, por exemplo, as isenções fiscais nas áreas de mobilidade 

elétrica ou do Programa Rota 2030. A qualificação técnica de profissionais no Brasil deve ser abordada, 

entre outros, por parceiros adequados de empresas e instituições alemãs, bem como de empresas, 

universidades e instituições brasileiras. Outro foco desse tipo de parceria deve estar na formação de 

um Comitê de Mobilidade Sustentável. Além disso, as startups e as novas ideias, como, por exemplo, 

a iniciativa Startups Connected 
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da AHK de São Paulo, bem como a participação da política brasileira em fóruns e Feiras internacionais, 

como a InnoTrans, devem ser fomentadas. 

As hipóteses resultantes do presente estudo, que servem como base para debates no escopo do grupo 

de trabalho Mobilidade Urbana no Módulo 2, estão divididas em econômicas e políticas, e são as 

seguintes: 

 

Econômica Política 

Tecnologias alemãs no campo de automatização de frotas de 

ônibus e de trens reduziram emissões de CO2 

Plataformas transparentes e intercambiáveis fomentam a 

integração nos níveis federal e municipal 

Plataformas para a integração de medidas de urbanismo no 

Brasil resultam em maior organização dentro e fora das 

cidades 

Plataformas integradas em nível municipal levam a projetos 

desenvolvidos em conjunto que podem ser realizados com 

maior rapidez 

Tecnologias integradas de emissão de bilhetes em trens, 

metrôs e ônibus aprimoram a experiência do usuário e 

aumentam o número de usuários 

O planejamento urbano sustentável (com previsão mínima 

de 5 anos) leva ao aumento dos investimentos e a um 

desdobramento mais rápido do transporte público local 

integrado 

A reação em relação ao envelhecimento da população deve 

ser expandir o número de escadas rolantes e elevadores em 

estações rodoviárias e terminais de trem e metrô 

O Programa Rota 2030 não representa um incentivo 

suficiente para fomentar a produção e utilização de 

biocombustíveis 

Os ônibus devem ser adaptar ao envelhecimento da 

população (subir ao ônibus no rés do chão, maior número de 

ônibus para evitar excesso de lotação) 

Iniciativas/investidores privados são mais rápidos e mais 

baratos na implementação de projetos de mobilidade que o 

lado público 

Sistemas de rastreio implementados em ônibus aumentam a 

experiência do usuário e a eficiência de CO2 das frotas de 

ônibus 

Quanto mais autonomia as empresas privadas têm para 

configurar projetos de mobilidade, mais eficientes e 

melhores são os resultados finais 

A melhoria/integração da infraestrutura atual tem mais 

prioridade no Brasil que o fomento da E-Mobility 

Desenvolvimentos de projetos em conjunto entre 

universidades e empresas levam a menor dependência de 

tecnologias importadas 

Os sistemas de VLT ao longo de vias principais levam à 

redução do transporte individual 

Uma diretriz tecnológica do setor político, que abranja 

vários setores, é mais direcionada a longo prazo em relação 

à independência tecnológica do Brasil do que 

desenvolvimentos específicos realizados por empresas que 

atraem tecnologias adicionais 
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O aumento dos serviços de Delivery atraem tecnologias de 

software para o planejamento de trajetos dos motoristas que 

irão utilizá-los (softwares que integram todos os motoristas 

e os pedidos atuais no mesmo cálculo) 

Um planejamento de longo prazo da mobilidade elétrica com 

objetivos específicos para o cadastramento de veículos e 

pontos de recarga reduziriam as inseguranças 

A expansão da rede de trens no Brasil alivia tanto o 

transporte de mercadores como também o transporte 

individual 

Um pedágio urbano aliviaria as ruas superlotadas 

A expansão de corredores do transporte público (de ônibus, 

trem, metrô) leva a menos emissões de CO2 e menos 

congestionamentos 

Padrões internacionais de mobilidade, como, por exemplo, 

os expostos na InnoTrans, poderiam ser utilizados e 

implementados no mercado brasileiro sem grandes 

adaptações 

A greve dos motoristas de caminhão este ano deixou patente 

que a dependência do transporte de mercadorias rodoviário 

deve ser reduzida e distribuída em vários modos de 

transporte 

Programas de financiamento conforme o modelo alemão 

levam a mais investimentos em projetos de mobilidade 

A utilização dos rios Tietê e Pinheiros ao redor da cidade de 

São Paulo e da represa de Interlagos para o transporte de 

mercadorias leva a maior fluidez das ruas e redução das 

emissões de CO2 

No Brasil, existem suficientes startups e ideias para melhoria 

da mobilidade urbana. O que falta são programas 

aceleradores e de incentivo, como, por exemplo, o Startups 

Connected da AHK de São Paulo, para aproveitar todo o 

potencial 

Melhores iluminações no ônibus e nos pontos de ônibus, bem 

como possibilidades de rastreio de fácil acesso aumentam a 

utilização dos transportes públicos por mulheres 

A mobilidade elétrica não poderá se estabelecer no Brasil 

sem programas de incentivo do setor político e econômico 

Trajetos de ônibus mais curtos dentro da cidade reduzem o 

tempo de espera nos pontos de ônibus e aumentam a 

satisfação do usuário 
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7. Anexos 

 
7.1 Lista dos participantes envolvidos 

 

 

Empresas particulares (brasileiras) Webseite 

Bike Sampa (bike sharing) https://bikeitau.com.br/bikesampa/ 

Ciclo Sampa (bike sharing) http://www.ciclosampa.com.br/ 

Bikxi (bike sharing) https://bikxi.com.br/ 

99 Taxi https://99app.com/ 

Eletra  http://www.eletrabus.com.br/ 

Urbano LD Sharing (car sharing) http://urbano.eco.br/ 

BYD (Elektrotaxis) http://en.byd.com/br/ 

CPFL Energia  https://www.cpfl.com.br 

Milêniobus   http://www.mileniobus.com.br/ 

Logbee (E-Commerce) https://www.logbee.com.br/ 

Giro Sustentável  https://girosustentavel.com/ 

On Board  https://www.onboardmobility.com/ 

Carona a pé  http://caronaape.com.br/ 

https://www.cpfl.com.br/
https://www.onboardmobility.com/
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Electric Mobility Brasil   http://electricmobilitybrasil.com 

Scipopulis  https://www.scipopulis.com/ 

https://www.scipopulis.com/


São Paulo, Brasil 

42 

 

 

  

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Empresas particulares (alemãs) Webseite 

Bosch https://www.brasil.bosch.com.br/ 

HÜBNER GmbH & Co. KG https://www.hubner-group.com/ 

Hella do Brasil https://www.hella.com/   

Bayer https://www.bayer.com.br/  

BASF https://www.basf.com/br/pt.html  

Volkswagen  https://www.vw.com.br/pt.html  

Rödl & Partner http://www.roedl.net/locations/americas/brazil.html  

PEM RWTH Aachen University https://www.pem.rwth-aachen.de/go/id/fecr/?lidx=1  

Siemens Mobility Soluções de Mobilidade Ltda. https://w3.siemens.com.br/mobility/br/pt/pages/mobilidade.aspx 

https://www.hella.com/hella-com/index.html
https://www.vw.com.br/pt.html
https://www.pem.rwth-aachen.de/go/id/fecr/?lidx=1
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Empresas públicas Webseite 

Companhia Paulista de Trens Metropolitanos   https://www.cptm.sp.gov.br/ 

Metrô  www.metro.sp.gov.br/ 

Consórcio Intermunicipal Grande ABC  consorcioabc.sp.gov.br/ 

ViaQuatro www.viaquatro.com.br/ 

SPTrans www.sptrans.com.br/ 

Companhia de Engenharia de Tráfego  www.cetsp.com.br/ 

NTU - Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano https://www.ntu.org.br/ 

Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros  https://anptrilhos.org.br/ 

Conselho Nacional do Meio Ambiente  www.mma.gov.br/conama 

Ministério das Cidades  https://www.cidades.gov.br/ 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social  
 

www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home 

International Council for Local Environmental Initiatives  https://www.iclei.org/  

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos  www.apexbrasil.com.br/home/index 

SPUrbanuss – Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros de São Paulo  

www.spurbanuss.com.br/  

http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
http://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home
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Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações  https://www.cpqd.com.br/ 

Laboratório de Inovação em Mobilidade  mobilab.prefeitura.sp.gov.br/ 

World Resources Institute Brasil  wribrasil.org.br/pt 

World Bank Group https://www.worldbank.org/pt/country/brazil 

CCR Autoban ( www.autoban.com.br/ 
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Universidades Webseite 

 Fundação Getulio Vargas https://portal.fgv.br/ 

Escola da cidade www.escoladacidade.org/ 

Universidade Presbiteriana Mackenzie https://www.mackenzie.br/ 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universität São Paulo www.fau.usp.br/ 

Fundação Armando Alvares Penteado www.faap.br/ 

Universidade Federal do Paraná (UFPR) www.ufpr.br/portalufpr/ 

Faculdade de Arquitetura e Urbanismo https://ufrj.br/ 

Universidade Federal de Goiás  https://www.ufg.br/ 

Universidade Federal do Ceará www.ufc.br/ 

Universidade de Passo Fundo https://www.upf.br/ 

Universidade Federal Fluminense www.uff.br/  

Universidade Federal de Santa Catarina & IDEAL  https://ufsc.br/ 
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Administração municipal Webseite 

Arujá http://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/ 

Barueri http://portal.barueri.sp.gov.br/ 

Caieiras http://caieiras.sp.gov.br/ 

Cajamar https://www.cajamar.sp.gov.br/portal/ 

Carapicuíba www.carapicuiba.sp.gov.br/ 

Cotia www.cotia.sp.gov.br/ 

Diadema www.diadema.sp.gov.br/ 

Embu das Artes cidadeembudasartes.sp.gov.br/ 

Ferraz de Vasconcelos www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/ 

Francisco Morato www.franciscomorato.sp.gov.br/ 

Franco da Rocha www.francodarocha.sp.gov.br/ 

Guarulhos https://www.guarulhos.sp.gov.br/ 

Itapevi www.itapevi.sp.gov.br/ 

Itaquaquecetuba https://www.itaquaquecetuba.sp.gov.br/ 

Mogi das Cruzes www.mogidascruzes.sp.gov.br/ 

Osasco www.osasco.sp.gov.br/ 

Poá prefeituradepoa.sp.gov.br/ 

Ribeirão Pires 
 

www.ribeiraopires.sp.gov.br/ 
 

Santo André www.santoandre.sp.gov.br/ 

São Bernardo do Campo www.saobernardo.sp.gov.br/ 
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Campinas, Secretaria de Verde e Meio Ambiente www.campinas.sp.gov.br/governo/meio-ambiente/ 

São Paulo, Secretaria de Inovação e Tecnologia https://www.prefeitura.sp.gov.br/ 

Campinas, Secretaria de Transporte www.campinas.sp.gov.br/governo/transportes/ 

Frente Nacional de Prefeitos www.fnp.org.br/ 

São Paulo, Secretaria de Verde e Meio Ambiente 
https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente

/ 

São Paulo, Secretaria Mobilidade e Transportes https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/ 

Associação Nacional do Transporte Público www.antp.org.br/ 

Campinas, Secretaria Municipal de Transportes 
 

www.campinas.sp.gov.br/governo/transportes/ 
 

São Paulo, Secretaria de Mobilidade e Transportes https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj1wNrIwsDeAhVIebwKHfwIAnoQFjADegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campinas.sp.gov.br%2Fgoverno%2Ftransportes%2F&usg=AOvVaw2oXuV-RFNftBMvwu8vBeD7
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=2ahUKEwj1wNrIwsDeAhVIebwKHfwIAnoQFjADegQIARAB&url=http%3A%2F%2Fwww.campinas.sp.gov.br%2Fgoverno%2Ftransportes%2F&usg=AOvVaw2oXuV-RFNftBMvwu8vBeD7
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8. Dados de contato 

 
8.1 Associações 

 

Associação Website 

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos https://www.ntu.org.br/novo/Default.aspx?v=1232 

Associação Nacional de Transportes Públicos  http://www.antp.org.br 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 

Planejamento Urbano e Regional 
http://anpur.org.br 

Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô http://www.aeamesp.org.br 

Associação Engenheiros e Arquitetos do ABC 

(ABC: reunião das regiões Santo André (A), São Bernando 

do Campo (B) e São Caetano do Sul (C) em São Paulo) 

https://www.aeaabc.com.br 

Associação dos Engenheiros do Departamento de Águas e Energia Elétrica http://www.daee.sp.gov.br 

Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica http://www.absolar.org.br 

Associação Brasileira dos Escritórios de Arquitetura http://www.asbea.org.br/institucional 

Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores http://www.anfavea.com.br 

ABEIFA - Associação Brasileira das Empresas Importadoras e 

Fabricantes de Veículos Automotores 
www.abeifa.com.br 

Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos abimaq.org.br 

Associação Brasileira de Engenharia Automotiva www.aea.org.br 

https://www.ntu.org.br/
http://www.ntu.org.br/novo/Default.aspx?v=1232
http://www.antp.org.br/
http://www.antp.org.br/
http://anpur.org.br/
http://www.aeamesp.org.br/
http://www.aeaabc.com.br/
http://www.daee.sp.gov.br/
http://www.absolar.org.br/
http://www.asbea.org.br/institucional
http://www.anfavea.com.br/
http://www.abeifa.com.br/
http://www.aea.org.br/
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Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças http://www.anfape.org.br 

Federação Nacional Distribuição Veículos Automotores http://www3.fenabrave.org.br 

Instituto da Qualidade Automotiva www.iqa.org.br 

Sociedade de Engenheiros da Mobilidade http://www.saebrasil.org.br 

Sindicato Nacional da indústria de Componentes para Veículos Automotores www.sindipecas.org.br 

http://www.anfape.org.br/
http://www3.fenabrave.org.br/
http://www.iqa.org.br/
http://www.saebrasil.org.br/
http://www.sindipecas.org.br/
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8.2 Feiras 
 

Feira Data Principais atividades dos 
setores 

Tônicas das propostas Website Localidade 

 
 
 

TRANSPOQUIP La- 

tin America 

 
 
 

 
12/09 - 

13/09/20
20 

18 

 
 
 
 

 
Transporte e Trânsito 

 
Sistemas de sinalização, 

Sistemas de monitoramento de 

estacionamentos, Controle de 

trânsito, Planejamento de 

trânsito, Técnica de transporte 

sobre trilhos, Técnica de 

aeroportos, Transportes 

marítimos, Manutenção de 

estradas 

 
 
 

 
http://transpoquip.com.br/ 

 
 
 

 
São Paulo 

 
 

S.A. - Salão do 

Automóvel 

 

 
08/11 - 

18/11/20
20 

18 

 

 
Veículos (automóveis, 

utilitários, motocicletas, 

trailers, acessórios para 

veículos) 

Veículos de passeio, ônibus, 

caminhões, motocicletas, 

bicicletas, peças de reposição 

para automóveis, equipamento 

para oficinas 

 
 

https://www.salaodoautomo- 

vel.com.br/ 

 
 

 
São Paulo 

 
 

Intermodal South 

America 

 
19/03- 

21/03/20
20 

19 

 
 

Transporte e Trânsito 

Transporte, Logística, 

Equipamentos para transporte, 

Sistemas de transporte de 

mercadorias 

 
 

https://www.intermo- 

dal.com.br/pt/ 

 
 

São Paulo 

 
 
 

 
AUTOMEC 

 
 

23/04 - 

27/04/20
20 

19 

 
 

Veículos (automóveis, 

utilitários, motocicletas, 

trailers, acessórios para 

veículos) 

 
Peças de reposição para 

automóveis, acessórios para 

automóveis, Manutenção de 

veículos, Equipamentos para 

oficinas, Sistemas de 

automatização, Peças de 

reposição 

 
 

 
http://www.autome- 

cfeira.com.br/ 

 
 
 

 
São Paulo 

 
 

 
Intersolar South 

America / ees 

South America 

 
 

 
27/08 - 

29/08/20
20 

19 

 
 
 
 

Economia energética 

(energias convencionais e 

renováveis) 

Tecnologia solar, Geração de 

energia, Energias renováveis, 

Energia fotovoltaica, Energia 

solar térmica, Sistemas de 

fachadas, Técnica de medições, 

Baterias, Software, Prestações 

de serviços, Armazenamento de 

energia 

 
 
 
 

http://www.intersolarglo- 

bal.com 

 
 
 
 

São Paulo 

 

http://transpoquip.com.br/
http://www.intersolarglobal.com/
http://www.intersolarglobal.com/

