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DESAFIOS DA MOBILIDADE URBANA NO BRASIL



BRASIL, UM PAÍS URBANO

• Uma República Federativa; 23 estados, 5 regiões, 5500
municípios, e Brasília a capital federal

• Em 30 anos, mais que dobrou a população: 93 milhões em 1970,
a 182 milhões em 2004

• Em 1991, 76% da população vivia nas cidades; hoje temos 82%

• As regiões metropolitanas (nove) representam 0,53% do
território e respondem por 28,6% da população total e 35,2% do
Brasíl Urbano (dados de 1991)

• A esperança de vida passou de 45,5 anos em 1940 para 70 anos
em 2000



ANOS 70: UMA POLÍTICA NACIONAL DE 

TRANSPORTES URBANOS

• Governos militares; centralização federal

• Políticas nacionais estatais dos anos 1960: habitacional ( BNH); 

Energia (Eletrobrás); Telefonia (Telebrás); Transportes (Geipot)

• Criação das Regiões Metropolitanas (1974); FUNDERM; FDTU

• Organismos de gestão  metropolitanos – EMTU

• Política nacional de transportes urbanos (EBTU, 1975); FDTU 

• Recursos financeiros nos trilhos urbanos (metros do Rio e de São 
Paulo) e de subúrbio nas capitais

• Planos diretores de urbanismo e de transportes



ANOS 80: AVANÇOS LIMITADOS NOS 

TRANSPORTES PUBLICOS URBANOS

• Modernização e concentração das empresas privadas

• Indústria nacional de fabricação de ônibus

• Adoção do Vale-Transporte

• Criação de organismos municipais e metropolitanos de tutela

• Lutas sociais pela “estatização” dos transportes

• Criação dos trens metropolitanos de Recife, Belo Horizonte e 
Porto Alegre

• Formação de uma “expertise” em planejamento e operação de 
sistemas de transportes



ANOS 90: POLÍTICAS MACROECONÔMICAS LIBERAIS

• As políticas em favor do transporte público ocuparam, com
algumas exceções, lugar secundário nas políticas dos Governos

• Elas subordinaram-se a objetivos de políticas macroeconômicas
de estabilização da moeda, de combate à inflação e de reformas
fiscais

• Em um contexto de mudanças nas relações econômicas (crise do
fordismo) e sociais (fim do emprego industrial e crescimento da
informalidade)

• Políticas de desestatização da economia e de reformas do
Estado nacional



DÉCADA 90 : ACENTUOU-SE A PERDA DA 

CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO ESTATAL  

• Retirada do Estado da responsabilidade pelo transporte urbano

• Extinção da EBTU (1990) e do GEIPOT (2000)

• Vácuo de autoridade pública, habilmente aproveitado por pequenos 
operadores de VPP

• Assimetria de informações em favor do setor privado

• Fragilidade dos recursos humanos, nacional e local

• Operadores de ônibus não se submetem ao princípio licitatório 
previsto na CF

• Criação da coordenação para política transporte urbano, em uma 
Secretaria Especial dedicada às políticas urbanas



LIMITES DAS EXPERIÊNCIAS DE GESTÃO 

METROPOLITANA 

• Deficiências da legislação:  conflito entre “interesse 

comum” e tutela local

• Fragilidade da idéia de Região Metropolitana

• dinâmicas locais territoriais

• Conflitos de interesse pela gestão dos recursos 

financeiros

• Via autoritária para implantar as RMs



 Concessão de operadoras públicas sobre trilhos (Flumitrens e

metrô do Rio de Janeiro); nos pneus (CMTC/SP, CTC/RJ, CTU/Recife)

e hidroviário (Conerj/RJ) ao setor privado

Privatização nas infra-estruturas viárias (concessões de rodovias

em São Paulo, Rio Grande do Sul, etc.); via expressa urbana no Rio

Continuação dos esquemas clássicos de financiamento dos metrôs

Processo de “estadualização” dos sistemas sobre trilhos para

posterior privatização

ANOS 1990: PROCESSOS DE “DESESTATIZAÇÃO” 



HOUVE AVANÇOS,

NO SISTEMA SOBRE TRILHOS

• Implantação do sistema metroviário de Fortaleza

• Ampliação do sistema de trens de Recife

• Inícios das obras do metrô de Salvador

• Extensões dos sistemas de Porto Alegre e Belo Horizonte

• Implantação do metrô de Brasília

• Extensões e construção de linhas do metrô de São Paulo

• Modernização dos sistemas de subúrbio de São Paulo (CPTM)

• Ampliação da linha 1 do metrô do Rio de Janeiro

Uma certa continuidade dos investimentos pelos moldes 

tradicionais, com apoio de agências de fomento e multilaterais



AVANÇOS NA GESTÃO METROPOLITANA

• Consórcio metropolitano de transportes (Recife)

• Organismo público metropolitano (Goiânia)

• Gerenciamento metropolitano “parcial” a partir de terminais de 

integração localizados em municípios da R.M (Curitiba)



AVANÇOS, NO QUADRO JURÍDICO 

Constituição de 1988

Art.22.Compete à União legislar:

diretrizes da política nacional de transportes; trânsito e transporte

Art. 25 § 3º

Os Estados poderão instituir regiões metropolitanas, aglomerações

urbanas, constituídas por agrupamentos de municípios, para

o planejamento e execução de atividades de interesse comum;

Art.30.Compete aos Municípios:

legislar sobre assuntos de interesse local

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de

transporte coletivo, que tem caráter essencial



QUADRO JURÍDICO FAVORÁVEL

Constituição de 1988

Art.175.

Incumbe ao Poder Público, diretamente ou sob regime de

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação

de serviços públicos

Leis de Licitação  e de Concessões de serviços públicos



QUADRO JURÍDICO FAVORÁVEL

Estatuto da Cidade (lei no. 10.257/01)

• o direito  à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, 
à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, 
ao trabalho e ao lazer

• gestão democrática por meio de participação da população e de 
associações em todo o processo de desenvolvimento urbano

• cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais 
atores  da sociedade no processo de urbanização 

• justa distribuição dos benefícios e ônus do processo de 
urbanização



•gestão urbano-metropolitana ineficiente

•Apenas 30% da demanda por novas habitações ocupam áreas 

legais, tendo como contraponto a cidade ilegal

•Faltam serviços essenciais: água, drenagem e esgotos, transporte, 

saúde, educação, seguridade e assistência social

•São Paulo, queda de mobilidade. O número médio de viagens 

diárias por pessoa diminuiu de 2,08 em 1977, para 2,06 em 1987, 

e mais significativamente para 1,87 em 1997 

•motorização – 1.394.461 veículos em 1977, 2.014.474 em 1987 e 

3.076.812 em 1997; com aumentos na relação veículos / família de 

0,54 em 1977, 0,56 em 1987 e 0,68 em 1997

HOJE, O DESAFIO DA INCLUSÃO SOCIAL 



Criado o Ministério das Cidades, incorporando o transporte

urbano, o DENATRAN; articulação com outras Secretarias

Nova posição de cooperação com os municípios

Criação de condições para que os municípios e estados

possam exercer de modo eficiente suas funções

Legislar sobre normas gerais dos contratos

Adotar políticas industriais que fortaleçam economias de

escala na produção de insumos

O NOVO PAPEL DO GOVERNO FEDERAL 



O NOVO PAPEL DO GOVERNO FEDERAL

•Adotar políticas ambientais que favoreçam o transporte público

•Desenvolver programas de formação de recursos humanos

•Desenvolver e fortalecer programas de pesquisa e 

desenvolvimento tecnológico

•Contribuir para a capacidade de exportação de produtos, 

serviços, expertise no setor

•Promulgação de uma legislação nacional para o setor

•Vontade política



ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PARA  O SUCESSO DE 

UMA ORGANIZAÇÃO METROPOLITANA

1.Jogo democrático e processo de negociação

2.Identificação dos atores econômicos, políticos e sociais

3.clareza do arcabouço institucional

4. Reconhecimento do poder municipal sobre seu território e 

possibilidades de gestão compartilhada

5.Mecanismos de financiamento das infra-estruturas de transportes



ELEMENTOS ESTRATÉGICOS PARA  O SUCESSO DE 

UMA ORGANIZAÇÃO METROPOLITANA

6.Conceito de redes urbanas e redes de transportes integrados em 

um projeto metropolitano 

7.Adequada reforma regulatória

8.Uso de ferramentas de marketing de transporte público

9.Formação de recursos humanos



NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO

Parcerias Público-Privadas PPP

• Sinergias entre o transporte e os empreendimentos associados 
através da exploração de infra-estruturas e outros negócios 

• Gerar demanda de transporte, aumentando as receitas tarifárias

• Com os ganhos imobiliários e outros, ressarcir os custos de 
construção e cobrir parte dos custos operacionais

• Ativar a economia geral da área servida



NOVO QUADRO REGULATÓRIO

• A preservação e capacitação do poder público para regulamentar 
e gerenciar os serviços e desenvolver um projeto operacional

• Abertura do mercado, sem privilégios

• Garantir a transparência e a isonomia

• Incorporação dos ganhos de produtividade através da licitação

• Autonomia empresarial para a otimização do mix de fatores de 
produção

• Confiar na capacidade e maturidade da empresa



NO BRASIL, A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE 

TRANSPORTES ESTÁ

• Na dimensão político-institucional: relação transporte 

e inclusão social

• Em uma outra visão de mobilidade: um modo de 

organização da vida quotidiana e das identidades 

sociais individuais e coletivas. A mobilidade seria um 

dos cinco pilares da inclusão social, os demais sendo 

a formação / emprego / renda; saúde, educação; 

habitação (Orfeuil 2004, Le Breton, 2004) 



NO BRASIL, A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS DE 

TRANSPORTES ESTÁ

• No deslocamento do eixo das políticas de transportes 

do automóvel para os modos públicos (integrar o 

automóvel em uma rede de transporte público)

• Em sair do enfoque restrito e setorial para buscar um 

outro modelo de desenvolvimento econômico e social 

inclusivo através do fortalecimento da sociedade



•Loi d’Orientation des Transports Intérieurs – LOTI

•Organismos pluricomunais de gestão das cidades e dos

transportes

syndicat des communes

Districts

Communautés urbaines

Sydicats mixtes

•Planos de urbanismo (PDU) e de transportes

•Versement Transport

•Contratos de gestão entre autoridades de tutela e empresas

em rede

EXPERIÊNCIAS FRANCESA E BRASILEIRA 

Elementos comparativos


