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O crescimento desordenado das cidades, atrelado à falta de planejamento e de gerenciamento 

urbano tem impedido o desenvolvimento sustentável da mobilidade urbana. A reversão desta 

tendência na direção da sustentabilidade passa pela integração da mobilidade urbana às 

demais políticas urbanas, com o objetivo maior de priorizar o cidadão na efetivação de seus 

anseios e necessidades, melhorando as condições gerais de deslocamento na cidade. Portanto, 

a ideia de mobilidade centrada nas pessoas é o ponto principal a ser considerado numa política 

de desenvolvimento urbano que busque a produção de cidades justas, de cidades para todos, 

que respeitem a liberdade fundamental de ir e vir, que possibilitem a satisfação individual e 

coletiva em atingir os destinos desejados, as necessidades e os prazeres cotidianos (BRASIL, 

2006). De acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2006), quatro são os pilares da 

mobilidade sustentável: (1) planejamento integrado de transporte e uso do solo urbano; (2) 

melhoria do transporte coletivo urbano; (3) promoção da circulação não motorizada; (4) uso 

racional do automóvel. O objetivo principal da presente tese é verificar qual o modelo de 

gestão ideal da mobilidade urbana e confrontá-lo com o atual modelo verificado na Região 

Metropolitana de João Pessoa (RMJP). Através dos conceitos de mobilidade urbana e de 

sistema de mobilidade urbana aplicados ao seu gerenciamento recomendados por Macário 

(2011) e pelo Ministério das Cidades (2006), é utilizada a metodologia do pensamento 

sistêmico para se obter um diagnóstico do gerenciamento do sistema de mobilidade urbana da 

RMJP, Brasil. A construção deste diagnóstico baseou-se primeiramente na elaboração e 

aplicação de um questionário contendo 75 questões, aplicado a stakeholders (usuários, 



 

 

 

planejadores e operadores) do sistema de mobilidade urbana da Região Metropolitana de João 

Pessoa, que veio a fornecer 33 variáveis-chave para este diagnóstico e avaliação. Elas foram 

tratadas através do método do pensamento sistêmico, fazendo uso da ferramenta denominada 

SysLogic, programa computacional que apoia a construção de arquétipos sistêmicos que torna 

possível o diagnóstico do sistema, mostrando as variáveis estratégicas e suas relações causais, 

indicando onde agir para melhorar o sistema de mobilidade urbana. Os resultados foram 

analisados sob uma visão geral dos três grupos de stakeholders, sendo analisadas também as 

perspectivas individuais de cada grupo de atores sobre o sistema atual de gerenciamento da 

mobilidade urbana. A variável chave apontada nos arquétipos, sob a percepção dos 

stakeholders foi a “qualidade da cobertura de rede”, ou seja, uma melhor qualidade da 

cobertura de rede, provavelmente ocasionará uma melhor qualidade do sistema de mobilidade 

urbana para toda a população. 

 

 

Palavras-chave: Mobilidade Urbana. Sistema de Mobilidade Urbana. Gerenciamento de 

Sistemas de Mobilidade Urbana. Pensamento Sistêmico. Teoria da Argumentação. 

  



 

 

 

Thesis abstract submitted to the Universidade Federal de Pernambuco as part of the essential 

requirements for obtaining a Civil Engineering Doctor’s degree. 

 

 

 

EVALUATION MODEL MANAGEMENT OF URBAN MOBILITY SYSTEM 

QUALITY BY ARGUING THE SYSTEMIC METHOD: PERCEPTION OF ACTOR 

RELEVANT TO THE METROPOLITAN REGION OF JOÃO PESSOA 

 

 

Isabelle Yruska de Lucena Gomes Braga 

 

 

Advisor: Prof. Dr. Anísio Brasileiro de Freitas Dourado 

Advisor: (External): Prof. PhD Antônio Carlos Valença 

Co-adivisor: Prof. Dr. Ing. Oswaldo Cavalcanti da Costa Lima Neto 

 

 

 

The uncontrolled growth of cities, linked to the lack of planning and urban management has 

prevented the sustainable development of urban mobility. The reversal of the inclination 

towards sustainability involves the integration of urban mobility to other urban policies, with 

the ultimate goal of prioritizing citizens in the fulfillment of their desires and needs, 

improving the general conditions of moving around the city. Therefore, the idea of people-

centered mobility is the main point to be considered in an urban development policy that 

seeks the production of fair cities, cities for all, respecting the fundamental freedom to come 

and go, enabling individual and collective gratification in reaching desired destinations, 

necessities and everyday pleasures (BRAZIL, 2006). According to the ministry of cities 

(BRAZIL, 2006), there are four sustainable mobility pillars: (1) integrated transportation 

planning and urban land use; (2) improvement of urban public transport; (3) promoting non-

motorized traffic; (4) rational use of automobiles. The present thesis has as its main aim, to 

verify what is the ideal urban mobility management model and contrast it to the current model 

being tested in the metropolitan area of João Pessoa. Using concepts for urban mobility, urban 

mobility system applied to the management of this system recommended by Macário (2011) 

and Ministry of Cities (2006), the methodology of system thinking is used to obtain a 

diagnosis of urban mobility system management in the metropolitan area of João Pessoa, 

Brazil. The construction of this diagnosis is based primarily on the development and 

implementation of a questionnaire containing 75 issues, applied to stakeholders (users, 

planners and operators) of the urban mobility system in the metropolitan area of the city, 

which provided 33 key variables for this diagnosis and evaluation. They were treated in the 



 

 

 

system thinking method, making use of a tool called Sys-logic, a computer program that 

supports the construction of systemic archetypes which makes it possible to diagnose the 

system, showing strategic variables and their causal relationships, indicating where to act to 

improve the urban mobility system. The results were analyzed under an overview of the three 

stakeholder groups, and the individual perspectives of each group of actors about the current 

system of urban mobility management were also analyzed. The variable key pointed out on 

the archetypes, under the perception of the stakeholders, was the “network coverage quality”, 

meaning, a better network coverage quality will probably entail a better quality management 

of the urban mobility system. 

 

 

Keywords: Urban Mobility. Urban Mobility System. Urban Mobility Management System. 

System Thinking. Argumentation Theory.  
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

As cidades vivenciam problemas urbanos complexos e diversificados, como poluições, 

congestionamentos, desemprego, falta de moradia, escolas, saneamento. Esses problemas 

merecem atenção dos gestores envolvidos com o planejamento e gestão urbana, como também 

da sociedade civil, devendo existir uma participação efetiva em busca de melhores condições 

urbanas. 

O Brasil vivenciou um acelerado processo de urbanização nas últimas sete décadas. 

Em 1940 a distribuição entre a população rural e urbana era 69% contra 31%; em 2010 essa 

relação inverteu-se, indo para 16% contra 84%. Apenas 455 municípios, o que representam 

8% dos 5.561 municípios brasileiros, concentram 55% da população do país e as nove 

maiores regiões metropolitanas do país abrigavam 30% do total da população (BRASIL, 

2006).  

Grostein (2001) enfatiza ainda que entre os anos de 1950 e 1990 formaram-se 13 

cidades com mais de um milhão de habitantes e em todas elas a expansão da área urbana 

assumiu características semelhantes, isto é, não resultou de determinações ou projetos 

articulados visando à extensão da cidade, mas, ao contrário, prevaleceu a difusão do padrão 

periférico, condutor da urbanização do território metropolitano, perpetuando, assim, o 

loteamento ilegal, a casa autoconstruída e os distantes conjuntos habitacionais populares de 

produção pública, como seus principais propulsores. 

O processo de urbanização se deu sem que as cidades dispusessem de um 

planejamento urbano que orientasse seu crescimento; ele se deu de forma desordenada, 

provocando o espraiamento urbano. Segundo Duarte (2007), o conceito de planejamento 

urbano sempre esteve relacionado a outros termos, como, desenho urbano, urbanismo e gestão 

urbana. Todos esses vocábulos, apesar de serem distintos, têm algo em comum: o seu objeto 

de estudo é a cidade, considerada tanto em relação a suas características físicas quanto sociais, 

culturais e econômicas. 

Esse processo tem gerado graves externalidades como custos muito altos na provisão 

das infraestruturas urbanas, em especial de transportes, tempos de viagens extremamente 

elevados no atendimento das necessidades básicas de deslocamento da população, alto nível 

de congestionamento, alto nível de estresse, grande poluição atmosférica e alto nível de 

ruídos, grande número de acidentes de trânsito, dentre outras mazelas que têm redundado em 
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uma péssima qualidade de vida para as populações dessas áreas urbanas. Esses impactos se 

dão de forma diferenciada sobre a população, atingindo sobre maneira a população carente 

que habita a periferia das cidades. 

Segundo Vasconcellos (2012), os meios de transporte causam tanto a poluição 

atmosférica quanto a sonora, de modo que o impacto sobre a saúde das pessoas está ligado 

diretamente à concentração de poluentes na atmosfera. Os efeitos da poluição podem também 

ser cancerígenos, levando, no caso de pessoas debilitadas ou com problemas crônicos de 

saúde, à morte prematura. No caso da poluição sonora, Vasconcellos (2012) afirma que o 

efeito do ruído pode ser significativo para a saúde, afetando a concentração e a produtividade, 

de modo que, efeitos extremos podem ocorrer na forma de problemas de audição, estresse e 

insônia. 

Em muitos casos, o crescimento demográfico e a expansão urbana são acompanhados 

por um descaso dos órgãos gestores de questões urbanísticas e ambientais, com consequências 

profundas nas cidades pois, nem sempre, o Poder Público prioriza, em sua gestão, ações 

urbanísticas. Isso é especialmente grave em países em desenvolvimento, em que a ausência de 

serviços básicos, deficiências graves em infraestrutura e carências habitacionais, tem 

empurrado grande parte da população para ocupações clandestinas, frequentemente instaladas 

dentro e na periferia das cidades em sítios naturais como encostas, mangues, margens de rios 

e alagados (MAGALHÃES, 2006). 

O termo genérico “cidade” tornou-se pouco preciso para expressar o sentido do que se 

produziu socialmente como espaço urbano ou expansão de “cidade” a partir dos anos 1940. 

Desde então, procura-se adjetivar o termo para designar a resultante espacial do processo que 

deu forma às periferias metropolitanas. A expressão “Cidade Clandestina” ou “Cidade 

Irregular” define a forma abusiva do crescimento urbano sem controle, próprio da cidade 

industrial metropolitana, compreendendo os bairros relegados pela ação pública, a cidade dos 

pobres e dos excluídos, a cidade sem infraestrutura e serviços suficientes, a cidade ilegal, 

ainda que legítima (GROSTEIN, 2001). 

Com relação à urbanização brasileira, o acelerado e recente crescimento da população 

urbana vinculado a um modelo de expansão rarefeito e de baixa densidade, espraiamento 

urbano ou urban sprawl, tem refletido em quadros insustentáveis para o exercício da 

mobilidade de pessoas. As grandes distâncias de deslocamento e a falta de priorização e 

precariedade do transporte público em termos de oferta, conforto e tarifa, empurram as 

pessoas que podem migrar para o transporte individual. Nos últimos 15 anos o transporte 

público perdeu em média 30% de sua demanda (IPEA, 2011).  
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A partir dos anos 1960, a frota de automóveis começa a se expandir nas nossas 

cidades, a frota de veículos no país era nessa época 480 mil passando para 64,8 milhões em 

2010, consequentemente a política de transporte volta-se inteiramente para atender às 

necessidades dos condutores de automóveis. Mais recentemente o Governo Brasileiro toma 

medidas para facilitar a aquisição de automóveis, como redução do IPI, financiamento do 

automóvel, resultando em cidades grandes e médias totalmente congestionadas. Aqueles que 

não podem adquirir uma automóvel tem optado por uma motocicleta, cujo custo tende a se 

igualar às despesas mensais com a tarifa do transporte público. Em dezembro de 2002 a frota 

de automóveis do país era de 22,4 milhões, nos dez anos seguintes cresce a uma taxa anual de 

6,6% atingindo em dezembro de 2012 o total de 42,6 milhões, já a frota de motocicletas que 

em dezembro de 2002 era de 5,2 milhões passou em dezembro de 2012 para 19,9 milhões 

crescendo nesta década a impressionante taxa de 14,2% anuais, ou seja, mais que o dobro do 

crescimento dos automóveis no mesmo período (DENATRAN, 2015).  

A face perversa deste crescimento das motocicletas revela-se no seu alto grau de 

acidentalidade. Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2015), dados preliminares apontam 

que, em 2013, os acidentes com motociclistas resultaram em 12.040 mortes, o que 

corresponde a 28% dos mortos no transporte terrestre. Nos últimos seis anos, as internações 

hospitalares no Sistema Único de Saúde (SUS) envolvendo motociclistas tiveram um 

crescimento de 115% e o custo com o atendimento a esses pacientes de 170,8%. 

Nos últimos 15 anos, o sistema de mobilidade urbana no Brasil se caracterizou pelo 

crescimento do transporte individual motorizado e consequente redução do uso do transporte 

coletivo, o que, do ponto de vista da eficiência energética e ambiental, é uma tendência 

bastante preocupante. 

De acordo com Vasconcellos (2013), as pessoas de renda mais baixa têm uma 

mobilidade relativamente inferior às pessoas de renda mais alta devido principalmente ao 

custo do transporte público e às condições precárias de emprego ou de atividade econômica. 

O custo do transporte público, por sua vez, pode ser maior pela necessidade de pagar duas ou 

mais tarifas, em função das grandes distâncias que precisam ser percorridas por quem vive 

muito longe de seu local de trabalho. Os cidadãos sem alternativas enfrentam deslocamento 

casa-trabalho que podem consumir até cinco horas diárias, denotando a péssima qualidade de 

vida causada por este processo, em especial para os mais pobres que foram expulsos para as 

periferias das cidades.  

Dentre os problemas mais graves de gestão do transporte público encontrados, 

segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2006), sobressaem-se a carência de estudos e 
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planos, a pouca interação com o uso do solo e o desenvolvimento urbano; a carência de 

equipes técnicas especializadas; a fragilidade e/ou inadequação da base legal de suporte à 

gestão, emprestando ao setor uma significativa instabilidade institucional; e, a falta de 

definição de objetivos estratégicos para o transporte público. 

Dessa forma, esse modelo de mobilidade urbana calcado no automóvel tem que mudar 

se quisermos ter uma melhor e mais equânime qualidade de vida para nossa população. Fruto 

desta consciência foi promulgada em 03 de janeiro de 2012, a Lei Federal Nº 12.587, que 

instituiu as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana e estabelece diretrizes de 

como realizar a gestão do sistema de mobilidade urbana no intuito de superar a crise de 

mobilidade que se encontram a grande maioria das cidades brasileiras. Em seguida, promulga-

se a Lei Nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015, denominada Estatuto da Metrópole que 

estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas 

de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas pelos 

Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros 

instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União à ações que 

envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano. 

Desta forma, se quisermos reverter este processo extremamente injusto socialmente e 

danoso à nossa qualidade de vida tornando-o mais equânime e sustentável temos que mudar 

radicalmente a forma que gerenciamos os nossos sistema de mobilidade urbana. 

Para Câmara (1998) o Gerenciamento da Mobilidade visa racionalizar o uso abusivo 

do automóvel particular a partir de medidas sustentáveis de locomoção como é o caso do 

transporte não motorizado e transporte de massa. 

Alguns autores apontam como necessidade para um processo de gestão urbana, 

desenvolver planos para identificar locais para possíveis áreas que possam ser expandidas, 

direcionar políticas públicas de uso e ocupação do solo em centros urbanos, identificando 

prioridades e conflitos entre os objetivos de crescimento e a necessidade de preservação das 

condições de desenvolvimento sustentável dos países (ENNIS-REYNOLDS, 2002; MADU, 

1999 apud ROSSETTO, 2003).  

Verifica-se a necessidade de mudança do atual modelo de gestão urbana, com enfoque 

na integração dos meios de transporte e priorização do transporte público de massa e do 

transporte não motorizado. A partir dos resultados obtidos na Região Metropolitana de João 

Pessoa, pretende-se apresentar as causas do problema de gestão da mobilidade como também 

as soluções que levem a um melhor gerenciamento da mobilidade urbana. 

 



23 

 

1.1 OBJETIVOS 

O presente trabalho tem como objetivo geral definir as características institucionais, 

organizacionais e operacionais de um sistema de gestão da mobilidade urbana ideal apontado 

na literatura nacional e internacional e confrontá-las com as do atual modelo utilizado na 

região metropolitana de João Pessoa, elaborando um diagnóstico e a partir dele elaborar 

proposições de melhoria do mesmo a curto, médio e longo prazo. 

Para alcançar o objetivo geral, são apresentados os seguintes objetivos específicos:  

 Realizar uma revisão bibliográfica sobre o tema Gestão de Sistemas de Mobilidade 

Urbana; 

 Caracterizar o que seria uma gestão ideal de um sistema de mobilidade urbana; 

 Testar a utilização da aplicação do pensamento sistêmico como metodologia no campo 

do planejamento e gestão da mobilidade urbana, utilizando uma ferramenta inovadora, o 

SysLogic; 

 Verificar experiências nacionais e internacionais referentes às soluções e/ou melhores 

práticas para a mobilidade urbana; 

 Verificar como estão sendo atendidas as legislações brasileiras sobre Mobilidade 

Urbana e sobre as Metrópoles recentemente publicadas. 

 

1.2 A QUESTÃO DA PESQUISA 

 

A questão a ser respondida por este trabalho é a seguinte: qual o modelo de gestão 

utilizado para gerenciar o atual Sistema de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de 

João Pessoa e quão distante ele se encontra de um método inovador de gestão no meio de 

transportes que devem ser revisadas? 

 

1.3 LIMITAÇÕES 

 

Tendo como objeto de Estudo o Sistema de Mobilidade Urbano e sabendo da grande 

complexidade que ele traz na sua essência foi feito um grande esforço para envolver na 

pesquisa todas as variáveis e atores locais relevantes para o estudo, contudo frente ao modelo 

teórico tomado como base nem todos os aspectos puderam ser englobados, tais como a 
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qualidade ambiental e eficiência energética. O trabalho deteve-se ao transporte urbano de 

passageiros, não levando em consideração o transporte de cargas. 

Outra limitação que pode ser levantada no método do pensamento sistêmico a partir 

software SysLogic é não poder fazer a relação de causalidade com todos os atores envolvidos 

na pesquisa, devido a dificuldade na obtenção da resposta. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

A presente tese é composta por 7 capítulos estruturados da seguinte forma: uma 

introdução referente ao tema da pesquisa, sendo essa a seção atual. O Capítulo 2 aborda 

questões relacionadas ao planejamento e mobilidade urbana nas cidades brasileiras. Além 

disso apresenta também uma discussão sobre práticas modernas de mobilidade urbana e a 

legislação brasileira. O Capítulo 3 encontra-se centrado no gerenciamento do sistema de 

mobilidade urbana, de modo a apresentar um referencial teórico sobre o sistema de 

mobilidade urbana, o pensamento sistêmico como auxílio na tomada de decisão e a 

governança e políticas públicas de mobilidade. Posteriormente é apresentado o método 

proposto para o desenvolvimento dessa pesquisa, incluindo a metodologia da argumentação 

sistêmica. No Capítulo 6 são apresentados os resultados obtidos a partir dos questionários 

aplicados. Por fim são apresentadas as considerações finais e as sugestões para trabalhos 

futuros. O trabalho contempla ainda as referências utilizadas no processo do desenvolvimento 

do estudo, como também os apêndices com o questionário aplicado e o detalhamento de 

tabelas utilizadas no trabalho. 
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2. PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA NAS CIDADES BRASILEIRAS 

 

 

O urbano é esse “tecido” que nasce nas cidades e se estende para além delas, sobre o 

campo e as regiões, uma síntese da antiga dicotomia cidade-campo, um terceiro elemento na 

oposição dialética cidade-campo, uma manifestação sócio-espacial da organização urbano-

industrial contemporânea que abarca, virtualmente, todo o espaço social (MONTE-MÓR, 

2005; SILVA, 2009). 

Para Macário (2011), o conceito de urbano envolve uma série de dimensões 

interrelacionadas, entre as quais encontram-se (1) o tamanho e densidade da população; (2) a 

organização social, econômica e espacial; (3) a variedade de funções e interações 

institucionais; (4) os valores sociais da população ou o grau de “civilidade” (também 

frequentemente referido como “urbanismo” etc.). 

Macário (2011) afirma ainda que o conceito de interação e interrelação está presente 

na definição dos sistemas aplicados a muitas ciências diferentes, desde a Biologia até a 

Ciência de Gerenciamento, mas em urbanismo e, consequentemente, em mobilidade urbana 

estes conceitos ganham um caráter interdisciplinar. 

Santos (2006) define espaço urbano como um conjunto de áreas com os mais diversos 

conteúdos técnicos e socioeconômicos. 

A definição de cidade, para alguns estudiosos, têm sido estabelecida na base de uma 

área de comunidade funcional, representando um trabalho autossuficiente e uma área de 

mercado social caracterizada pelas altas frequências de interação (FREY & SPEARE, 1995).  

O processo de urbanização verificado em algumas cidades brasileiras, ocorreu de 

forma desordenada, sem um devido planejamento urbano, muito menos sem um modelo de 

crescimento, o qual deveria orientar os gestores de forma a melhor organizar o 

desenvolvimento da cidade.  

Em apenas cinco décadas no século passado, a população brasileira passou de 

majoritariamente rural para majoritariamente urbana (BRASIL, 2006). A Figura 1 apresenta o 

crescimento da população no período de 1940 a 2010, verificando um elevado aumento da 

população urbana em detrimento da população rural.  
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Figura 1: População urbana versus população rural no período de 1940 a 2010 

Fonte: IBGE (2011). 

 

Esse aumento da população urbana, apresentado na Figura 1, quando não planejado 

adequadamente, gera sérios problemas urbanos, tais como maior produção de lixo e de esgoto, 

ocupação de áreas inadequadas para moradia, poluição sonora e visual, congestionamentos. 

O processo acelerado de urbanização não foi devidamente acompanhado pela rede de 

transporte e, por outro, que ocupação desordenada do solo urbano com a existência de áreas 

vazias nos centros, combinadas à ocupação de áreas cada vez mais distantes, revela a 

dissociação entre transporte e ocupação do solo, onerando e dificultando o atendimento 

(BRASIL, 2006). 

No âmbito do planejamento urbano, um problema que vem sendo discutido atualmente 

pelo meio técnico e acadêmico é o espraiamento das cidades, que, de acordo com Ewing et 

al., (2002); GILLHAM, 2002; MACEDO, 2011), caracteriza-se por uma dispersão da 

população em bairros de baixa densidade e sem um centro agregador, zoneamento rígido e 

segregado, dependência do automóvel, rede viária de baixa acessibilidade e poucos espaços 

públicos. Macedo (2011) discute ainda que o espraiamento das cidades resultou de políticas 

que incluem segregação, predomínio do automóvel e aumento da poluição. Segundo Jenks et 

al., (1996), entende-se que uma tipologia de desenvolvimento baseada na cidade compacta, ao 

invés de padrões de espraiamento de baixa densidade, seria muito mais sustentável. 

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2006), para os setores de menor renda, a 

alternativa do loteamento ou conjunto habitacional periférico (lotes, apartamentos ou casas 

próprias) consagrou-se como sendo a opção, justificado pelo impacto do preço dos terrenos 

mais baixos na franja externa das cidades. As cidades tornam-se multinucleadas, com 

atividades dispersas e pulverizadas em uma grande mancha urbana. A ocupação irracional do 
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solo urbano, que deixa áreas vazias ou pouco adensadas nas áreas mais centrais e ocupa 

periferias mais distantes, é resultado da dissociação entre o planejamento do transporte, a 

ocupação do solo e a especulação fundiária não controlada. Além disso, tal modelo de 

expansão tem fortes impactos negativos na mobilidade urbana, uma vez que aumentam os 

custos dos sistemas de transportes devido ao aumento constante das distâncias a serem 

percorridas. Dessa forma, verifica-se a importância em discutir as políticas públicas a qual 

possibilitam à sociedade questionar e refletir sobre o futuro desejado para a mobilidade 

cotidiana. Até mesmo pequenas e médias cidades vivem, hoje, problemas ligados à circulação 

motorizada, reproduzindo modelos insustentáveis do ponto de vista ambiental e 

socioeconômico adotados nas grandes cidades. 

Macário (2011) enfatiza ainda que a abrangência da conectividade interurbana, ou 

seja, o crescimento do efeito da conurbação nas décadas passadas chamou a atenção para a 

redefinição do conceito, enfatizando as interações e as relações funcionais, ao invés dos 

critérios geomorfológicos. 

Segundo Vasconcellos (2013), as cidades cresceram segundo as forças de mercado das 

ações de distintos grupos sociais, tanto para a população de renda mais baixa quanto para as 

classes médias e a elite. O espaço urbano foi construído para atender aos interesses imediatos 

de cada grupo social e aos interesses de acumulação de capital por parte do setor da 

construção civil e dos proprietários de terra. 

Como parte desse processo, surgiram renovações urbanas em áreas mais centrais e, de 

outro lado, empreendimentos distantes da área central. No caso de empreendimentos distantes 

para classe média ou elite houve enorme impacto na mobilidade, na medida em que os novos 

moradores tornaram-se cativos do automóvel para a realização da maioria de seus 

deslocamentos diários. No caso das ocupações periféricas, cristalizou-se um padrão de longas 

distâncias e longos tempos de percurso para os que dependiam do transporte público 

(VASCONCELLOS, 2013). 

Ainda segundo o mesmo autor, uma das características mais importantes para o estudo 

do sistema de mobilidade no Brasil é que essa forma de expansão ampliou a área urbana de 

baixa densidade e aumentou as distâncias a serem percorridas pelas pessoas, mas 

especialmente pelas mais pobres, que dependiam do transporte público. Como a maioria dos 

empregos esteve sempre concentrada nas áreas mais centrais, as distâncias entre a residência e 

o trabalho aumentaram, reduzindo a produtividade do sistema de ônibus, que passou a rodar 

mais quilômetros para atender a mesma demanda, aumentando muito os tempos de percurso 

dos moradores das áreas periféricas. 
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Oliveira (2011) destaca que o planejamento é um dos elementos fundamentais para 

compreender a produção do espaço urbano, pois ele expressa as ações e decisões dos agentes 

produtores do mesmo. Na busca pela manutenção de seus interesses, produzem o espaço de 

maneira desigual e contraditória, tal como a própria sociedade capitalista em que os interesses 

individuais se sobressaem sobre o coletivo e o público, o que pode ser visto na própria cidade, 

bem como nas leis que dela fazem parte. 

O desenvolvimento urbano mal planejado ou planejado de forma a atender os 

interesses de uma pequena parcela da população (investidores e especuladores do solo 

urbano) tem contribuído para estabelecer um quadro de deterioração da mobilidade e 

qualidade de vida nas cidades. Por um lado é necessário que se exerça o controle do 

espraiamento urbano, como forma de reduzir distâncias de deslocamento e custos do 

transporte coletivo, incorporando ao planejamento urbano princípios como os previstos no 

Estatuto da Cidade, que atuem como inibidores do crescimento desordenado. Por outro lado é 

necessário que exista um planejamento dos transportes integrado aos demais setores 

responsáveis pela produção das cidades, planejando seu crescimento a partir do uso e da 

ocupação do território. Isso quer dizer que as políticas públicas devem se pautar por princípios 

equânimes de urbanização, levados a cabo em cada novo loteamento e parcelamento do solo 

(BRASIL, 2006). 

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2006), o urbanismo brasileiro sente até 

hoje as dificuldades de implantação de políticas de integração entre redes de transporte, 

impedindo a necessária intermodalidade como forma de propiciar mobilidade e romper com o 

modelo automobilístico de deslocamento, que drena a maior parte dos investimentos públicos. 

Como uma das muitas consequências, observa-se a piora na qualidade do transporte coletivo 

urbano, que é ofertado de forma não integrada. Essa forma de prestação de serviço também 

não permite a racionalização dos deslocamentos, por meio da adaptação dos diversos modos 

de transporte aos motivos das viagens. O transporte coletivo urbano, da forma como é hoje 

planejado e produzido, funciona como indutor, nem sempre involuntário, da ocupação 

irracional das cidades. Ou seja, mesmo com baixo controle público, o transporte permanece 

como determinante da possibilidade de ocupação e consolidação de novos espaços, só que 

nesse caso, sem haver o controle público, servindo a interesses particulares em detrimento do 

interesse público e coletivo. Portanto, é de fácil constatação que o transporte urbano pode se 

tornar um relevante e eficaz instrumento de reestruturação urbana e vetor da expansão 

controlada ou direcionada das cidades, desde que inserido no planejamento integrado das 
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mesmas, incorporando os princípios da sustentabilidade plena e tendo o seu planejamento e 

controle submetido aos interesses da maioria da população. 

Segundo Brandão & Azevedo (2012) o Relatório de Brundtland da Organização das 

Nações Unidas, apresenta o conceito de sustentabilidade como responsável em satisfazer “as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras em satisfazer as 

suas próprias necessidades”. Portanto, para ser sustentável precisa ser economicamente viável, 

socialmente justa, culturalmente aceita e ecologicamente correta. 

A busca pela sustentabilidade nos centros urbanos aparece como um dos maiores 

desafios para os gestores e planejadores urbanos. Para Jacobs (2000), o planejamento urbano 

pode estimular a vitalidade urbana, por meio de quatro condições: (1) conhecer as pessoas e 

como elas se comportam naquele lugar; (2) desempenho econômico (como a cidade 

funciona); (3) como as cidades são usadas; (4) os tipos de problemas que as cidades 

apresentam. 

No Brasil, a procura de maior equilíbrio interurbano e a necessidade de interromper o 

fluxo migratório em direção às grandes cidades acabaram por constituir os objetivos 

principais das políticas urbanas que apoiavam o desenvolvimento das cidades médias 

(COSTA, 2003). Alguns aspectos geográficos e socioeconômicos, segundo a mesma autora, 

associados a esta preocupação são: (1) o aumento dos problemas e desequilíbrios urbanos; (2) 

a deterioração da qualidade de vida nas grandes aglomerações urbanas, bem como o aumento 

acelerado dos processos sociais; (3) a frágil organização hierárquica das cidades, 

caracterizada pela insuficiência de centros intermediários dinâmicos que pudessem contribuir 

para a interiorização do desenvolvimento. 

De acordo com Pereira Filho (1997), a ausência de um efetivo e antecipado 

planejamento da infraestrutura viária se agrava no Brasil, pela inexistência de coordenação do 

planejamento de transportes e de desenvolvimento urbano, voltado para o inventário e 

previsão de crescimento populacional com vistas a estimativa e quantificação das viagens a 

serem geradas por determinado tipo de atividade relacionada com o uso do solo. 

O reconhecimento de que as decisões sobre o uso de terra e transporte precisam ser 

coordenadas levou à noção do “ciclo de feedback do transporte e uso de terra”, materializada 

na seguinte sequência apresentada por Wegener (2004): (1) a distribuição dos usos de terra, 

tais como, residencial, industrial ou comercial, sobre as áreas urbanas determinam as 

localizações das atividades humanas, tais como, moradia, trabalho, compra, educação ou 

lazer; (2) a distribuição das atividades humanas no espaço requer interações espaciais ou 

viagens no sistema de transporte para superar a distância entre o local das atividades; (3) a 
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distribuição da infraestrutura no sistema de transporte cria as oportunidades para as interações 

espaciais e pode ser medida como acessibilidade; (iv) a distribuição da acessibilidade no 

espaço codetermina o local de decisões e, assim, resulta em mudanças no sistema de uso de 

terra. 

Os municípios, de forma geral, necessitam estruturar-se e capacitar-se para planejar e 

controlar o desenvolvimento dos espaços urbanos e integrá-los aos seus sistemas de 

mobilidade urbana. O crescimento dos municípios, em muitos casos, tem ocorrido sem 

nenhuma forma de controle ou de regulamentação sobre o uso e ocupação do solo, sobre a 

expansão das infraestruturas ou mesmo sobre a implantação de novos equipamentos, sendo 

guiado de acordo com as leis de mercado referentes ao valor da terra e aos níveis relativos de 

acessibilidade (BRASIL, 2006). 

Na elaboração deste planejamento urbano se busca sempre aproveitar experiências 

bem sucedidas de outras cidades, contudo deve-se estar alerta pois o nível de comparação 

entre áreas urbanas é considerado muito baixo. O motivo disso é, principalmente, porque as 

unidades geográficas básicas, e ainda os módulos funcionais, são bem diferentes e também 

por causa da importância dada às funções econômicas e sociais existentes nas diferentes áreas 

urbanas. Como uma consequência desta diversidade, outros fatores resultam como essenciais 

para o gerenciamento urbano, tais como a dimensão da infraestrutura urbana e outros sistemas 

de abastecimento (PADDISON, 2001). 

O Ministério das Cidades (BRASIL, 2006) sintetiza os principais objetivos que o 

planejamento urbano de uma cidade deve buscar para seu desenvolvimento urbano acrescidos 

de sustentabilidade ambiental e social, tais como: (1) integrar o transporte ao desenvolvimento 

urbano; (2) reduzir as deseconomias da circulação; (3) ofertar um transporte público eficiente 

e de qualidade; e (4) contribuir para o desenvolvimento econômico. Nessa mesma linha, os 

principais objetivos para a sustentabilidade ambiental são: uso equânime do espaço urbano, 

melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade do ar e sustentabilidade energética. Já a 

inclusão social tem como objetivos: o acesso democrático à cidade, a universalização do 

acesso ao transporte público, a acessibilidade universal e a valorização dos deslocamentos de 

pedestres e ciclistas.  

 

2.1 Mobilidade Urbana e Mobilidade Urbana Sustentável 

 

A mobilidade urbana é um componente vital de qualquer cidade, muitas vezes 

influenciando a sua forma física, bem como seu nível de desenvolvimento econômico e social 
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(CASCETTA et al., 2007). Para Tagore & Sikdar; Raia Júnior (1995; 2000)), a mobilidade 

urbana pode ser definida como sendo a capacidade dos indivíduos se moverem de um lugar a 

outro que depende ainda do desempenho do sistema de transportes, tais como disponibilidade, 

frequência, tempo de espera, dentre outros; e características do indivíduo, como renda, posse 

de veículo próprio, recursos gastos na viagem pelo indivíduo etc.  

Vasconcellos (2001) define mobilidade urbana como a habilidade de movimentar-se, 

em decorrência de condições físicas e econômicas. Neste sentido, as pessoas pobres, idosas ou 

com limitações físicas estariam nas faixas inferiores de mobilidade em relação às pessoas de 

renda mais alta ou sem problemas físicos de deslocamento. 

A mobilidade é um atributo associado à cidade; corresponde à facilidade de 

deslocamento de pessoas e bens na área urbana. Face à mobilidade, os indivíduos podem ser 

pedestres, ciclistas, usuários de transportes coletivos ou motoristas; podem utilizar-se do seu 

esforço direto (deslocamento a pé) ou recorrer a meios de transporte não motorizados 

(bicicletas, carroças, cavalos) e motorizados (coletivos e individuais). Portanto, o conceito de 

mobilidade urbana vai além de simples deslocamentos e de usos dos modais, apresenta 

relações dos cidadãos com o espaço – seu local de vida – com os objetos e meios empregados 

para que o deslocamento ocorra, e com outros indivíduos (BRASIL, 2006).  

Macário (2011) afirma ainda que a mobilidade urbana atua como um módulo da vida 

urbana, contribuindo para a sua configuração através da interação com o uso da terra, o 

ambiente e outros subsistemas. Enquanto Suen & Mitchell (2001) definem mobilidade como a 

disponibilidade de serviços e modos de transporte (automóvel, ônibus, trem, bicicleta, entre 

outros) para qualquer destino e horário, com informação sobre seu funcionamento, sua forma 

de utilização e seus meios de pagamento. Desta forma pode-se afirmar que os diversos autores 

são consensuais em afirmar que mobilidade corresponde à facilidade de deslocamento de 

pessoas e bens na área urbana  e que representa um atributo da cidade, e é assim que o termo 

“mobilidade urbana” deve ser entendido neste trabalho.  

Para Vasconcellos (2001), os principais fatores que interferem na mobilidade das 

pessoas são a renda, o gênero, a idade, a ocupação e o nível educacional. A mobilidade 

aumenta com o nível de renda do cidadão, variando em função de características econômicas 

e sociais das população. Viegas (2002) apresenta a mobilidade motorizada como um direito 

individual e um fator de cidadania fundamental para a integração social, sem a qual a 

exclusão social poderia ocorrer.  

A preocupação com o desenvolvimento sustentável tem incentivado o estudo e a 

implantação, em diferentes setores, de medidas e procedimentos que contribuam para a 
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sustentabilidade em áreas urbanas. Em relação aos transportes esta questão pode ser vista 

através de uma busca pela mobilidade urbana sustentável. Esta busca deve ter como base o 

conceito de desenvolvimento sustentável, que se procura de uma forma geral em definir 

estratégias dentro de uma visão conjunta de questões sociais, econômicas e ambientais. Além 

disso, deve-se ter em mente o princípio mais comumente conhecido do desenvolvimento 

sustentável definido como “uma forma de desenvolvimento que vai de encontro às 

necessidades da geração atual sem comprometer a possibilidade (ou capacidade) das gerações 

futuras em satisfazer as suas necessidades” (PLUME, 2003; CAMPOS, 2006). 

Um dos motivos que levou o conceito de sustentabilidade a ser adicionado ao de 

mobilidade urbana foi a sua ligação com a eficiência da gestão da cidade e à necessidade do 

uso racional dos recursos. Por ser essencial às necessidades humanas e, até mesmo, envolver 

mudança de cultura, este passou a ser associado a conceitos como a gestão participativa e a 

sustentabilidade ambiental. Isto ampliou sua relevância, transformando-o em parâmetro para 

guiar a utilização de vias e espaços urbanos de forma eficiente e dinâmica, com a 

minimização dos impactos negativos (RODRIGUES DA SILVA et al., 2008). 

O conceito de mobilidade urbana sustentável é ainda mais amplo como é definido pelo 

Ministério das Cidades (BRASIL, 2006), ou seja, é o resultado de um conjunto de políticas de 

transporte e de circulação que visam priorizar os modos não motorizados e coletivos de 

transporte, de forma efetiva, que não gere segregações espaciais, seja socialmente inclusiva e 

ecologicamente sustentável. 

Macário (2011) enfatiza que o ajuste fino dos conceitos de sustentabilidade tem 

colaborado para reforçar os processos de planejamento, fornecendo uma conscientização 

profunda das barreiras para sua interpretação operacional, implementação, avaliação e na 

necessidade do controle dos riscos inerentes da não efetivação. A avaliação e o 

monitoramento do progresso alcançado ao longo dos anos são ferramentas fundamentais para 

esses processos de avaliação, embora deva ser evidente que a sustentabilidade é um conceito 

que vai além do objetivo de meio ambiente e corresponde aos indicadores tradicionais. 

A Agência Europeia do Ambiente (AEA) propõe um modelo conceitual, denominado 

DPSIR, que tem como objetivo analisar problemas ambientais. Esse modelo é apresentado na 

Figura 2. 
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Figura 2: O modelo DPSIR: D – força motriz; P – Pressão; S – Estado do Ambiente; I – Impacto; R – 

Responsabilidades Sociais 

Fonte: Adaptado de Macário, 2011. 

 

Gomes et al., (2000) enfatiza ainda que o modelo apresentado na Figura 2 considera 

que a Força Motriz ou Atividades Humanas (D), nomeadamente a indústria e os transportes, 

produzem Pressões (P) no ambiente, tais como emissões de poluentes, as quais vão degradar o 

Estado do Ambiente (S), que por sua vez poderá originar Impactos (I) na saúde humana e nos 

ecossistemas, levando a que a sociedade emita Respostas (R) através de medidas políticas, tais 

como normas legais, taxas e produção de informação, as quais podem ser direcionadas a 

qualquer compartimento do sistema. 

A utilização de indicadores e índices nas mais diversas áreas setoriais tem auxiliado 

pesquisadores e gestores em suas tomadas de decisão de modo eficiente e sustentável.  

Ademais, a sustentabilidade objetiva induzir os planejadores urbanos e os 

gerenciadores a não mais utilizar o pensamento tradicional fragmentado e disciplinador, 

quebrando as barreiras artificiais que constituem as fragilidades para o nosso conhecimento 

contextual de fatores que influenciam a dinâmica dos sistemas urbanos e mesmo nossa 

habilidade em predizer a evolução a longo prazo (MACÁRIO, 2011). 



34 

 

A mobilidade urbana sustentável deve estar integrada às demais políticas urbanas, com 

o objetivo maior de priorizar o cidadão na efetivação de seus anseios e necessidades, 

melhorando as condições gerais de deslocamento na cidade. Portanto, a ideia de mobilidade 

centrada nas pessoas é o ponto principal a ser considerado numa política de desenvolvimento 

urbano que busque a produção de cidades justas, de cidades para todos, que respeitem a 

liberdade fundamental de ir e vir, que possibilitem a satisfação individual e coletiva em atingir 

os destinos desejados, as necessidades e os prazeres cotidianos (BRASIL, 2006). 

De acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2006), quatro são os pilares da 

mobilidade sustentável: (1) planejamento integrado de transporte e uso do solo urbano; (2) 

melhoria do transporte coletivo urbano; (3) promoção da circulação não motorizada; (4) uso 

racional do automóvel.  

A mobilidade da população urbana no mundo tem diminuído bastante principalmente 

devido ao crescimento desordenado da população das cidades e à falta de planejamento 

urbano. Dentre os fatores que afetam negativamente a mobilidade urbana destaca-se também 

o aumento da taxa de motorização da população, ou seja, o número de veículos por habitante 

(SCHMITT, 2006). Após o levantamento de definições de mobilidade e sustentabilidade 

urbana, verifica-se que todos os conceitos encontram-se relacionados entre si, dessa forma 

fica bem claro que a mobilidade urbana é algo muito mais complexo e abrangente do que o 

simples fato de ir e vir dos cidadãos, de forma que existe uma forte relação entre três variáveis 

principais: o uso do solo, os transportes e o meio ambiente, o que pode ser constatado ainda 

que a sustentabilidade urbana vem como uma forma de reforçar o planejamento urbano, 

evitando as barreiras sociais que impedem a efetivação desse planejamento adequado. 

Planejadores e tomadores de decisão buscam o entendimento dos conceitos de 

mobilidade urbana e sustentável com o intuito de implementar práticas modernas nas cidades 

visando melhorar a circulação de pessoas e mercadorias. A próxima seção apresentará 

algumas práticas de mobilidade urbana que vem sendo aplicadas com sucesso. 

 

2.2 Práticas Modernas de Mobilidade Urbana 

 

Nas grandes cidades do Brasil, entre os anos de 1960 e 2000, o transporte público foi 

bastante prejudicado pelo congestionamento causado pela minoria que utiliza o automóvel. O 

problema é que o uso excessivo do espaço pelos automóveis reduz a velocidade dos ônibus, 

forçando o operador a disponibilizar de mais ônibus em circulação para cumprir o 

atendimento ao usuário (VASCONCELLOS, 2013). Com o intuito de melhorar o 
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deslocamento de pessoas e veículos, algumas cidades adotaram práticas simples e até mesmo 

mais complexas de mobilidade urbana. 

Algumas medidas de planejamento de transportes, que vem se consolidando na União 

Europeia e nos EUA, e em algumas cidades nos países em desenvolvimento como Bogotá na 

Colômbia, visam, sobretudo, incentivar o uso de alternativas de transporte geradoras de menor 

impacto sobre a rede viária, desestimular o emprego excessivo do automóvel potencializando 

a mobilidade através do transporte público e do transporte não motorizado, com a conversão 

de espaços públicos para a implantação de ciclovias, o uso de bicicletas e a prática de 

caminhadas (SILVA, 2013).   

Bogotá, capital da Colômbia, é uma cidade conhecida por possuir um eficiente sistema 

de mobilidade urbana. As mudanças começaram a ocorrer na gestão do ex-prefeito Henrique 

Peñalosa (1998-2001), sendo responsável por promover um modelo de cidade que dá 

prioridade principalmente aos pedestres e pessoas que circulam através do transporte público 

de massa. A Figura 3 apresenta alguns intervenções realizadas em Bogotá para recuperação 

dos espaços públicos. 

 

(a) (b) 

 

           (c)                (d) 

Figura 3: Intervenções públicas realizadas em Bogotá para melhoria do sistema de mobilidade, (a) e (c) antes e 

(b) e (d) depois das intervenções 

Fonte: BRASIL, 2007b 
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Segundo Rocha et al., (2006), a adoção de uma política de Gerenciamento da 

Mobilidade na cidade de Bogotá priorizou a implantação de corredores exclusivos de 

transporte público nas principais vias arteriais da cidade, com a implantação do projeto 

conhecido como “Transmilênio”, baseado no modelo de transporte adotado em Curitiba– o 

“Ligeirinho”. A preocupação explícita com a recuperação do espaço público para atividades 

de lazer e utilização por pedestres, com aumento das áreas destinadas a calçadas, com a 

diminuição das baias para estacionamento e com a criação de ciclovias e áreas verdes também 

é verificada.  

Rocha et al., (2006) enfatizam ainda que apesar do funcionamento adequado do 

Transmilênio, sua operação não foi capaz de induzir significativa transferência modal, no caso 

dos usuários do carro particular. Foi necessário também implantar alguma forma de restrição 

ao uso do automóvel, seja diminuindo o número de vagas para estacionamento, seja 

aumentando o preço do combustível ou mesmo proibindo o uso do carro em algumas vias, 

com a implantação do projeto “pico e placa” que estabeleceu um tipo de rodízio para 

utilização dos veículos onde se proibia nas horas de pico da manhã (6:00h - 08:30h) e da tarde 

(15:00h - 19:30h) o uso de veículos de placas pares nos dias pares do mês e de placas ímpares 

nos dias ímpares do mês, excetuando os sábados, domingos e feriados, como forma de 

conscientizar a população da existência de novas alternativas viáveis de transporte público de 

qualidade na cidade. 

O caso do TransMilenio de Bogotá é emblemático devido à transformação que sua 

implantação gerou na cidade, o que trouxe benefícios não somente ao transporte público 

coletivo, mas também melhorou a qualidade de vida e os serviços prestados aos cidadãos 

(PEREIRA, 2011). 

Até o final de 1990, o transporte público de Bogotá não era eficiente. De acordo com 

Morato (2015), a situação começou a mudar na gestão do prefeito Enrique Peñalosa, entre 

1998 e 2000. Diante de um transporte público precário e dos constantes congestionamentos 

decorrentes do excesso de automóveis. não se limitou a iniciativas de educação da população, 

ao implementar um grande plano de transporte, que pudesse permitir aos bogotanos deslocar-

se com conforto, rapidez e segurança, o TransMilenio, em parte inspirado no sistema de 

transporte de uma cidade brasileira: Curitiba. 

Segundo Rocha et al., (2006), o conceito de Gerenciamento da Mobilidade é 

considerado, tendo como pilar de sustentação um sistema de transporte público por ônibus de 

alta qualidade e confiabilidade. Em paralelo, estratégias voltadas a uma maior integração 
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entre aspectos vinculados a transportes e uso do espaço urbano, valorizaram áreas degradadas 

da cidade, possibilitando uma maior qualidade de vida para os residentes nessas áreas. A 

priorização do transporte coletivo em detrimento do uso indiscriminado do carro particular, 

em áreas onde anteriormente se identificavam congestionamentos e conflitos de tráfego, 

contribuiu de forma significativa para o sucesso do projeto, que continua sendo implantado 

em toda área metropolitana de Bogotá. 

O Plano Mestre de Mobilidade (PMM), adaptado em 2006, segundo o Decreto 319, 

estabelece programas, projetos e metas em um período de curto, médio e longo prazo para um 

horizonte de 20 anos. Os principais objetivos do sistema de mobilidade para Bogotá, segundo 

o PMM são os seguintes: 

 

 Estruturar o planejamento urbano regional; 

 Articular de forma eficiente e competitiva as vias dos subsistemas de 

transporte e regulação e controle de tráfego; 

 Ligar terminais e transporte intermunicipal de cargas em locais que permitam 

a articulação eficiente dos vários modos de transporte; 

 Conectar a área urbana; 

 Conter a conurbação de Bogotá com os municípios vizinhos mediante uma 

conectividade eficiente com a rede de cidades; 

 Melhorar a produtividade do setor; 

 Apoiar operações que buscam aumentar a produtividade e competitividade da 

região Bogotá-Cundinamarca e com as cidades da rede e regiões com 

mercados nacionais e internacionais; 

 Melhorar os níveis de acessibilidade desde áreas periféricas de Bogotá; 

 Melhorar a gestão operacional da rede viária e subsistema de transporte, a fim 

de otimizar sua utilização; 

 Fortalecer os sistemas de auto regulação e de controle e monitoramento de 

tráfego; 

 Reduzir os níveis de poluição ambiental por fontes móveis e incorporar 

critérios ambientais para produzir um sistema de mobilidade ecoeficiente; 

 Diminuir o tempo de viagem e os custos de operação dos veículos; 

 Reduzir os fluxos de tráfego de passageiros e de carga na área urbana com 

destino a outras cidades, região e país; 
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 Aumentar a segurança rodoviária e reduzir os índices de acidentes através de 

sinalização adequada e um projeto padrão técnico de cruzamentos entre 

ciclorotas, pedestres e rede veicular; 

 Realizar e cofinanciar com o setor público e privado regional e nacional 

projetos que permitam melhorar a conectividade entre o Distrito Capital da 

região, do país e do exterior; 

 Coordenar com as entidades responsáveis pelo planejamento, operação e 

controle, as políticas fiscais, de investimento e policial, que atendem os 

objetivos de um sistema regional de mobilidade competitiva e articulada e 

melhorar a acessibilidade e conectividade entre diferentes centralidades, o 

centro de Bogotá e da rede regional de cidades; 

 Organizar rotas de transporte público urbano tradicional (ônibus, vans e 

coletivos) para evitar sobrerrecorridos, excessos na frequência e concentração 

de rotas nos mesmos corredores viários; 

 Articular e integrar eficientemente ciclorotas, rotas de transporte públicos e 

vias troncais de transporte regional e nacional; 

 Articular diversos modos de transporte com o Aeroporto Eldorado; 

 Garantir o investimento em manutenção de vias e sustentabilidade do sistema; 

 Regular o estacionamento e rota off-road, em função da oferta e demanda e 

fortalecer mecanismos de controle e monitoramento de estacionamento ilegal 

no espaço público; 

 Atender as áreas urbanas com maiores deficiências viárias através de 

corredores de mobilidade locais. 

 

Segundo Carli (2012), em Bogotá está presente a maior quilometragem de ciclovias da 

América do Sul: são 344 quilômetros. Desde 1974, as principais avenidas são bloqueadas, nos 

finais de semana, para que as bicicletas possam ter um maior espaço de circulação. 

Outra cidade que fez o diferencial em relação à mobilidade urbana foi a cidade de 

Gent, localizada na Bélgica, com 248.739 habitantes em 2011, é o centro cultural da região de 

Flandres e conhecida por seu porto e universidade importantes (Figura 4).  



39 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 4: Cidade de Gent na Bélgica; (a) antes da implantação do plano de mobilidade urbana e (b) após a 

implantação do plano de mobilidade urbana 

Fonte: BRASIL, 2013. 

 

Segundo o BRASIL (2013), Gent é um exemplo de cidade que se comprometeu desde 

cedo com os princípios de planejamento da mobilidade urbana sustentável, pois foi 

transformada de uma cidade dominada por carros e tráfego para uma cidade focada na 

qualidade de vida das pessoas. 

Na década de 1980, o centro histórico da cidade de Gent estava congestionado com 

veículos particulares. Em 1987 a cidade apresentou sua primeira tentativa de reduzir o 

congestionamento dos centros urbanos, porém não se tratou de um plano de mobilidade 

abrangente. O objetivo era impedir o tráfego de passar pelo centro histórico da cidade, 

recuperando o espaço público e tornando a área atraente para consumidores e turistas. Este 

objetivo foi alcançado através da criação de uma via circular na cidade. As pessoas passaram 

a acessar a cidade pelo anel viário não podendo ingressar no centro, pois apenas transportes 

públicos e bicicletas eram autorizados (BRASIL, 2013).  

Ainda segundo o BRASIL (2013), o plano alcançou seu objetivo e houve uma grande 

redução da utilização do automóvel particular no centro da cidade, porém era extremamente 

impopular entre a comunidade local. A cidade de Gent reconheceu que o projeto foi mal 

planejado, não havendo medidas de acompanhamento, políticas públicas para bicicletas, 

estacionamentos, transportes públicos ou remodelação de ruas e praças favorecendo o acesso 

sustentável ao centro da cidade. Como resultado, houve uma queda de consumidores no 

comércio local e, mediante intenso protesto dos comerciantes, o projeto foi desfeito após seis 

meses. O plano de mobilidade de 1997 foi essencialmente o mesmo plano de tráfego de 1987, 

porém foram adicionadas algumas medidas ao programa e outras foram adotadas 

previamente, o que facilitou a implementação do plano 
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Nos estágios iniciais houve grande oposição da comunidade e comerciantes locais 

devido à experiência com o último projeto. No entanto o plano teve início e as medidas foram 

implementadas após um período de consultas e discussões com a população, superando o 

grave problema que havia arruinado o plano de 1987 (BRASIL, 2013).  

Com todas essas intervenções, observa-se que um dos principais pontos para que os 

planos de mobilidade sejam funcionais relaciona-se com a questão efetiva de focar nas 

pessoas e não nos veículos automotores. 

A cidade de Londres, Capital da Inglaterra e do Reino Unido, possui uma população 

estimada de 8,63 milhões de habitantes (IBGE, 2015), segundo Rocha et al. (2006), Londres 

possui atualmente um programa de Gerenciamento da Mobilidade amplamente difundido e 

consolidado. Este programa abrange diferentes estratégias que são usadas em conjunto ou 

separadamente. De acordo com Rocha et al., (2006), podem ser destacadas as seguintes 

estratégias: (a) campanhas de conscientização sobre viagens; (b) ciclismo e caminhada; (c) 

pedágio urbano; (d) ônibus e tramway grátis para menores de 16 anos; (e) drive another way 

(que se subdivide em várias ações); (f) zonas de baixa emissão. 

As campanhas de conscientização sobre viagens são campanhas de divulgação e 

conscientização sobre o transporte sustentável desenvolvidas durante todo o ano. Campanhas 

como a International Walk to School Week, a National Summer Walk to School Week  e a 

National Bike Week  incentivam os cidadãos a deixar o carro em casa. Além destas, existem 

vários sítios na Internet que promovem esta conscientização como www.walktoschool.org.uk 

e www.bikeweek.org.uk (ROCHA et al., 2006). 

O usuário que pretende circular com um veículo na área central de Londres entre as 

horas de operação do pedágio urbano (segundas à sextas-feiras de 07:00 às 18:00h), deverá 

pagar uma taxa de £11,50 (aproximadamente R$ 62 reais) por dia, em 2015. Implantada no 

ano de 2003, objetiva incentivar o uso de outros modais, principalmente os não motorizados. 

O dinheiro arrecadado com o pedágio é revertido em investimentos no transporte 

público, proporcionando uma alternativa cada vez mais adequada para o usuário desse meio 

de transportes (ROCHA et al., 2006). Wong et al. (2005) consideram ainda que o 

experimento de Londres é importante por várias razões, dentre elas: o tamanho da área (21 

quilômetros quadrados), o valor da taxa, o método de supervisão (circuito fechado de TV com 

leitores automáticos de placas) e, talvez o mais importante no ponto de vista dos autores, a 

aceitação da população demonstrada pela reeleição do prefeito de Londres, quando seu 

oponente prometia acabar com o sistema. Esta aceitação é um ponto chave para o sucesso de 
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um programa desses em qualquer cidade, condizente com a filosofia e princípios do 

Gerenciamento da Mobilidade. 

Com mais de 404 habitantes por quilômetro quadrado (dados de 2014), Denardi et al., 

(2011) afirmam que a Holanda é um dos países mais povoados do mundo, o que justificaria 

um trânsito com poluição exagerada e grandes congestionamentos. Porém, os costumes da 

população e o trabalho desenvolvido pelo governo holandês conseguiram suavizar os 

impactos causados por este adensamento populacional.  

No ano de 1997 ocorreu a ECOMM (European Conference on Mobility Management), 

ou seja, a Conferência anual para a promoção da gestão da mobilidade que, segundo Lentino 

(2005), pela primeira vez reuniu, em Amsterdam, na Holanda, experiências locais de diversos 

países da Europa e Estados Unidos, proporcionando o encontro de profissionais que vinham 

trabalhando no tema isoladamente. A demonstração do que tem sido abordado nos ECOMM 

pode servir para revelar a evolução do conceito de “Gestão da Mobilidade” e seus principais 

enfoques, de modo que foi definido o papel das estratégias de “Gestão da Mobilidade” na 

redução do uso de carros para as viagens a trabalho e introduziu o tema no mapa político de 

diversos países. 

Segundo Denardi et al., (2011), a cidade mais popular pela existência de extensas 

ciclovias e a cultura do uso das bicicletas é a capital Amsterdam, sendo reconhecida como 

cidade símbolo das bicicletas. Porém, para usufruir deste meio de transporte, a população 

também enfrenta alguns obstáculos, como o estado das avenidas e ciclovias que muitas vezes 

estão defasadas, em obras, ou até mesmo com a presença de motocicletas, pois elas também 

podem ocupar as ciclovias. Em Amsterdam também é utilizado o metrô como alternativa para 

deslocamentos, sendo composto por quatro linhas que ligam o centro, sudeste, sul e oeste. 

Além dessas, uma nova linha está sendo construída - com previsão de término para 2017. Essa 

linha ligará as regiões norte e sul, passando pelo centro histórico da cidade. Os projetos de 

implantação do metrô em Amsterdam começaram em 1968, mas as construções só tiveram 

início a partir de 1970. 

Segundo Carli (2012), existem mais de 400 quilômetros de ciclovias em Amsterdam e 

o número de bicicletas é um pouco menor que o de habitantes. O trânsito também é gerido 

considerando-as como o principal meio de transporte da cidade. 

Ao redor do mundo foram implantadas várias medidas de restrição ao uso do 

automóvel principalmente nas áreas centrais das cidades, ou com a cobrança de tarifas para a 

circulação de automóveis na área, ou com a impedimento completo da circulação de 

automóveis em certas vias. Um exemplo disso é a cidade de Bremen, na Alemanha, onde sua 
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área central foi dividida em quatro células de tráfego sem ligação direta e algumas vias foram 

destinadas apenas para a circulação de pedestres e do transporte coletivo (LANDMANN, 

1994). Segundo Cruz (2006), com a aplicação desta restrição, na cidade de Bremen 

(Alemanha), o volume de tráfego foi reduzido significativamente e o uso de outros modos de 

transporte, como bicicleta, foi ampliado.  

De acordo com Schwaab & Thielmann (2001), como medidas econômico fiscais e 

financeiras na mobilidade, foi implantada ainda em Bremen a taxação de estacionamento  

objetivando estabelecer uma regulação sobre todas as áreas de estacionamento nas regiões 

centrais, impondo tarifas elevadas em determinados setores e fazendo com que o custo para 

utilizar e estacionar os automóveis seja maior que o custo de utilização do transporte público. 

A Cidade do México é conhecida por sua poluição acentuada, objetivando melhorar a 

qualidade de vida das pessoas, os gestores vem trabalhando para reduzir a quantidade de 

poluentes emitidos para a atmosfera e também a melhoria da mobilidade das pessoas. De 

acordo com o Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento – ITDP (2008 apud 

SILVEIRA, 2010), em parceria com o governo da Cidade do México, foi realizado um 

trabalho para desenvolver um plano diretor para o uso da bicicleta como uma forma segura, 

atraente, saudável e conveniente de viajar para os residentes da cidade. O objetivo do plano é 

aumentar a participação das viagens de bicicleta. O ITDP foi fundado em 1985 para promover 

transporte sustentável em todo o mundo. O Instituto trabalha com governos locais para 

implementar projetos que reduzam a pobreza, a poluição, bem como a dependência do 

petróleo.  

Na cidade do México, foi implementada a restrição ao trânsito de veículos pelo último 

número da placa de licenciamento, devido a problemas de poluição atmosférica. Os veículos 

podem ser utilizados apenas em dias alternados dependendo da placa ser número par ou 

ímpar. Como a restrição imposta foi considerada muito severa, muitos moradores adquiriram 

o segundo automóvel para burlar a restrição, tornando seus efeitos mínimos (VTPI, 2002). 

No ano de 2005 se fez um grande investimento no sistema tradicional com a entrada 

em operação do primeiro corredor de transporte em massa chamado Sistema Metrobus que foi 

implantado na Avenida Insurgente desde a localidade de Índios Verdes até Doctor Galves de 

norte para sul, em sua primeira linha. O sistema atual conta com uma faixa exclusiva e 

estações com pontos de cobrança da tarifa automáticos e embarque a nível pelo lado esquerdo 

em veículos articulados, características próprias de um sistema de BRT (Bus Rapid Transit). 

O Metrobus iniciou operação com aproximadamente 80 veículos articulados com uma 

demanda de 200 mil passageiros e, atualmente em sua linha mais carregada transporta 390 mil 
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passageiros no dia, um dos valores mais altos comparados com sistemas das mesmas 

características. Existe um esforço contínuo para melhorar a mobilidade da cidade, mas seus 

sistemas de transporte funcionam de maneira independente, inexistindo uma integração física 

e tarifária com o sistema de metrô da cidade, caso existisse teria um impacto positivo no 

gerenciamento da mobilidade (AYURE et al., 2013). 

Segundo o ITDP (2008 apud SILVEIRA, 2010), algumas ações foram planejadas de 

modo a melhorar a mobilidade urbana das pessoas, tais como: (1) construção de ciclovias, de 

design com foco para a segurança, capacidade de atração e conveniente acesso para destinos 

de maior procura. Além disso, estão implementando medidas para reduzir a velocidade do 

tráfego de automóveis; (2) acesso universal, facilitando as viagens porta a porta através do 

reforço da integração da bicicleta com outros meios de transporte; (3) promoção através de 

campanhas públicas que incentivam o uso da bicicleta e não incentivam o excessivo uso do 

automóvel. 

Outras cidades procuram soluções para minimizar o trânsito caótico e melhorar o 

deslocamento das pessoas que fazem parte do sistema, tanto diretamente como indiretamente. 

Segundo Torres (2007), entre as alternativas de regulação da posse e do uso de veículos por 

meio de tributação, encontram-se a tributação da posse de veículos (altas taxas de registro 

aplicadas em Hong Kong e Singapura), o estacionamento pago (no Brasil, conhecido por zona 

azul), a tributação dos combustíveis, as tarifas baseadas na distância percorrida (a ser 

implantada na Holanda), bem como a regulação das externalidades pelos preços (o pedágio). 

Londres implantou o sistema de pedágio urbano  em 2003 e, segundo Câmara & 

Macedo (2004), foi o primeiro programa a tratar a gestão do tráfego urbano como um meio 

de, simultaneamente, reduzir congestionamentos e arrecadar recursos. Os recursos são 

investidos na rede de transporte urbano, principalmente em transporte coletivo de qualidade e 

em formas de mobilidade não motorizadas. Trata-se de um pedágio de zona (muito 

semelhante ao de cordão de Singapura e cidades1), com uma zona delimitada e controlada por 

meio de câmeras – em Singapura o controle acontece eletronicamente, controlando sensores 

colocados nos automóveis – que captam as placas dos veículos e verificam num sistema 

computadorizado se o pagamento do pedágio foi ou não efetuado, passível de multa para o 

não pagador. Para as pessoas que residem dentro da zona pedagiada, há desconto de 90% no 

valor da taxa. 

                                                 
1
 O caso das cidades norueguesas de Oslo, Bergen, Trondheim e Stavanger diferenciam-se apenas pelo fato de 

não visar a regular o tráfego e diminuir os congestionamentos, mas sim captar recursos para investir em 

transporte coletivo e qualificação e expansão da malha viária. 
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Ainda em Singapura, o sistema Eletronic Road Pricing (ERP) foi implantado em 1998 

para substituir o sistema de pedágio urbano existente desde 1970, conhecido como Area 

Licensing Scheme (ALS). Consiste em um sistema eletrônico utilizado para controlar o fluxo 

de tráfego e congestionamentos na zona central, com uma diferenciação de tarifas de acordo 

com dias e horários, a partir do tamanho dos veículos. O tráfego de veículos privados foi 

reduzido em 75%, com uma economia de energia de aproximadamente 1.043 GJ/dia 

(BREITHAUPT, 2000; SCHWABB & THIELMANN, 2001; WRIGHT, 2005; RIBEIRO et 

al., 2007 apud BARCZAK & DUARTE, 2012). 

Outras cidades no mundo implantaram recentemente ou possuem projetos de pedágios 

urbanos, seguindo os exemplos de Singapura e Londres, como, por exemplo, Milão (Itália), 

Estocolmo (Suécia), São Francisco (EUA), Berna (Suíça) e Manchester e Cambridge 

(Inglaterra). Barcelona (Espanha) também possui proposta, contudo seu objetivo é a restrição 

visando à preservação do centro histórico (TORRES, 2007). 

De acordo com Toralles & Paulitsch (2010), dentro da dinâmica urbana, é esperado 

que, no decorrer do processo evolutivo da história das cidades, surjam fatores e agentes que 

impliquem modificações no modo de vida das populações e de produção do espaço, que, sem 

adequação, podem gerar conflitos, levando a ordem ao caos. O advento do automóvel, que 

tantos benefícios trouxe para locomoção humana e de cargas, com o passar das décadas chega 

à atualidade como um dos inimigos da mobilidade urbana. A grande quantidade de veículos, 

principalmente nas grandes e médias cidades, é fato causador de congestionamentos e outros 

impactos negativos à urbe, levando o planejador e o gestor urbano à necessidade de propor 

soluções para esses transtornos. 

Segundo Lemos (2007), o uso de celulares e sistemas de localização pode mudar a 

prática do uso do transporte urbano. Com um telefone celular, o usuário pode se informar, em 

tempo real, sobre o horário da passagem de um ônibus, podendo alterar a forma de ‘espera’ e 

criar novas dinâmicas de movimento no espaço físico ao redor dessa atividade social. Assim, 

mobilidades informacionais criam gestões fluidas do tempo e, consequentemente, do espaço. 

Não há descolamento entre os espaços e as correlatas mobilidades, mas a interseção entre 

espaço eletrônico e espaço físico, criando os territórios informacionais. 

O sistema de informação é uma ferramenta indispensável para que se tenha um bom 

gerenciamento do sistema de mobilidade urbana, de modo que a informação ao usuário é de 

grande importância para que o mesmo possa fazer o planejamento de horários e itinerários, 

como também a escolha de deslocamento no meio urbano. De acordo com Veiga (2011), as 

pessoas não têm informação sobre o transporte, sua disponibilidade, seus horários, itinerário e 
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localização. A falta de comunicação e informação faz com que haja menos interesse da parte 

dos passageiros em utilizar o transporte público. 

Os meios eletrônicos atuais de informação, principalmente os aplicativos móveis 

aparecem para suprir às necessidades dos usuários do sistema de transportes auxiliando-os no 

planejamento de horários, itinerários e na melhor opção de fazer a integração entre os modais 

dentro dos centros urbanos, ferramenta essencial para o gerenciamento das empresas 

operadoras e para os órgãos de controle da operação do sistema.  

 

2.3 Legislação Brasileira 

 

A questão da mobilidade urbana na última década foi tema corrente, notadamente em 

razão dos seus efeitos no ambiente urbano. Inovador, o marco legal da Política Urbana – o 

Estatuto da Cidade, aprovado em 2001, previu o tratamento da temática no corpo da lei, 

estabelecendo inclusive a obrigatoriedade do desenvolvimento dos Planos Diretores de 

Transporte Público para municípios brasileiros acima de 500 mil habitantes, ainda segundo a 

ótica do serviço de transporte público integrando com foco nesse modo motorizado (LIMA 

NETO & GALINDO, 2014).  

Para a aprovação do Projeto de Lei denominado Estatuto da Cidade ocorreram muitas 

ações e manifestações, idas e vindas de militantes (de movimentos sociais, entidades 

profissionais, ONGs, entidades universitárias e de pesquisa e mesmo de prefeitos e 

parlamentares) que buscavam a aprovação do Projeto de Lei denominado Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2006). 

O Ministério das Cidades foi criado em 1º de janeiro de 2003, cabendo-lhe definir e 

implementar as políticas de habitação, de saneamento, de meio ambiente, de trânsito e de 

transporte urbano, bem como os programas necessários ao desenvolvimento urbano. Compete 

ao Ministério das Cidades formular e implementar a política nacional de desenvolvimento 

urbano levando em consideração o desenvolvimento regional, a sustentabilidade ambiental e o 

combate à pobreza e à desigualdade social, racial e de gênero, de modo a romper com a visão 

tradicional setorial e favorecer uma abordagem integrada sobre o ambiente construído 

(BRASIL, 2006). 

Na prática ocorrida no período de 2003 a 2011, a política de transporte e mobilidade 

foi trabalhada de forma extremamente limitada ao Ministério das Cidades. Dois motivos 

principais podem ser mencionados para explicar essa limitação. Inicialmente, a área de 

mobilidade precisou disputar espaço dentro do mesmo ministério com as áreas de habitação e 
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de saneamento, que têm recursos muito superiores e atraem muito mais a atenção de políticos, 

técnicos e dos setores organizados da sociedade. O segundo motivo da limitação da autuação 

na área de mobilidade é que as novas forças políticas dominantes mostraram não considerar o 

tema essencial. A área de mobilidade foi esvaziada de qualquer poder efetivo e mantida 

limitada em seu âmbito de ação (VASCONCELLOS, 2013). 

De acordo com Vasconcellos (2013), os planos de investimento em um novo sistema 

de mobilidade distinto do sistema baseado no automóvel caminharam a passos lentos e 

inconstantes. O governo federal prosseguiu apoiando com firmeza a expansão do uso do 

automóvel e da motocicleta no Brasil, de modo que esses veículos foram os primeiros a serem 

beneficiados pela redução a zero do IPI na crise de 2008. O governo federal  não tomou 

nenhuma medida ao crescimento do uso ilegal do moto-táxi no país e terminou apoiando sua 

oficialização, permitindo que uma quantidade maior de pessoas estivesse exposta aos riscos 

da utilização desse veículo no trânsito perigoso das cidades brasileiras. 

O plano foi alterado no ano de 2005 através da Resolução nº 34 do Conselho das 

Cidades (CONSELHO DAS CIDADES, 2005), passando para Plano Diretor de Transporte e 

Mobilidade (PDTM). Segundo Lima Neto & Galindo (2013), essa resolução ainda estabeleceu 

o conteúdo mínimo do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade, que dentre outros aspectos, 

previu a observância das diversas modalidades de transporte, respeitando as especificidades 

locais, a priorização do coletivo sobre o individual, os modos não motorizados e os pedestres. 

Ainda nesse sentido, o Ministério das Cidades publicou em 2007 um guia para orientações aos 

órgãos gestores municipais na elaboração dos Planos Diretores de Transporte e da Mobilidade 

(BRASIL, 2007a), calcado nos princípios da mobilidade urbana sustentável, nos conceitos da 

resolução do Conselho das Cidades e no então Projeto de Lei nº 166 do Senado Federal que 

tratava da Política Nacional da Mobilidade Urbana. 

Segundo Rodrigues da Silva et al., (2008); Azevedo Filho (2012), o desenvolvimento 

do conceito de mobilidade urbana têm sido fomentado essencialmente por ações 

governamentais. Parte disso pode ser explicado pelo fato das ações para o desenvolvimento da 

política urbana serem recentes, tendo sido previstas na atual Constituição Federal (BRASIL, 

1988) e em leis posteriores, como o Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001) e a Lei de Diretrizes 

da Política Nacional de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2012). Com o propósito de atender a 

esses dispositivos legais, o Ministério das Cidades estimula os municípios, com populações a 

partir de 20 mil habitantes, a preparar seus Planos de Mobilidade Urbana, o que representa 

uma evolução na política urbana brasileira. No entanto, apesar de existirem estudos 

acadêmicos sobre o tema, bem como ferramentas de avaliação e guias para a criação de 
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Planos de Mobilidade Urbana (BRASIL, 2006, 2007a), falta no Brasil know-how para 

elaboração e implantação de projetos seguindo essas novas abordagens. 

Após quase dez anos de discussões e pressões do Fórum Nacional de Secretários e 

Dirigentes Públicos de Transporte e Trânsito e do Conselho Nacional das Cidades foi 

sancionada a Lei de Mobilidade Urbana (Lei Nº 12.587/2012) que definiu as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana, atribuindo prioridade aos meios de transporte não 

motorizados e ao serviço público coletivo, e incluindo a possibilidade legal de aplicar 

restrições ao uso de automóveis, primeira lei abrangente sobre o tema dentro da perspectiva 

da equidade e da sustentabilidade (VASCONCELLOS, 2013). 

Em seu Art. 21, a Lei 12.587/2012 trata do planejamento, gestão e a avaliação dos 

sistemas de mobilidade os quais deverão contemplar: (1) a identificação clara e transparente 

dos objetivos de curto, médio e longo prazo; (2) a identificação dos meios financeiros e 

institucionais que assegurem sua implantação e execução; (3) a formulação e implantação dos 

mecanismos de monitoramento e avaliação sistemáticos e permanentes dos objetivos 

estabelecidos; (4) a definição das metas de atendimento e universalização da oferta de 

transporte público coletivo, monitorados por indicadores preestabelecidos. 

O artigo 22 da presente Lei considera as atribuições mínimas dos órgãos gestores dos 

entes federativos incumbidos respectivamente do planejamento e gestão do sistema de 

mobilidade urbana: (1) planejar e coordenar os diferentes modos e serviços, observados os 

princípios e diretrizes desta Lei; (2) avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos, 

garantindo a consecução das metas de universalização e de qualidade; (3) implantar a política 

tarifária; (4) dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços; (5) 

estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo; (6) garantir os 

direitos e observar as responsabilidades dos usuários; e (7) combater o transporte ilegal de 

passageiros. 

A Lei 12.587/2012 enumera uma série de instrumentos que permitem por em prática 

restrições ao auto privado, obriga a elaboração de Planos de Mobilidade inseridos em Planos 

Diretores Urbanos e, o mais importante, condiciona o repasse de recursos federais à existência 

deste plano de mobilidade. 

Para Guimarães (2012), o texto legal da Lei 12.587/2012 coloca o ordenamento 

jurídico brasileiro no patamar de primeiro mundo, ao consolidar princípios, diretrizes, 

objetivos e medidas mitigadoras com vistas a dotar os municípios e outros entes 
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governamentais de instrumentos para melhorar as condições de mobilidade das pessoas nas 

cidades brasileiras. 

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 74/2013, originária da PEC 90/2011, 

aprovada por unanimidade em 16/09/2015, altera o art. 6º da Constituição Federal de 1988, 

incluindo na redação o transporte como direito social ao cidadão. Uma grande contribuição 

para a sociedade, de modo que a União terá o dever de inserir o segmento de transporte no 

orçamento anual, o que contribuirá para a inclusão de novas políticas públicas de transporte 

inovadoras e a criação de fundos nacionais que possibilitem o desenvolvimento. 

Outro fator relevante refere-se a questão do transporte nas regiões metropolitanas, o 

§3º do art. 25 da Constituição Federal de 1988 torna possível os Estados, mediante lei 

complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, 

constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução de funções públicas de interesse comum. 

A criação de regiões metropolitanas tornou-se uma ação meramente política nos 

Estados, porém completamente ineficaz para assumir os desafios mais típicos das 

aglomerações – como o transporte público, o abastecimento de água, a coleta e o destino de 

resíduos, entre outros – que exigem a atuação coordenada entre municípios e entre instâncias 

de governo, com participação da sociedade. Sabidamente, muitos dos dilemas estruturais com 

quais as cidades brasileiras têm de lidar hoje, expressos nas crises da mobilidade, da 

habitação, da água, estão intrinsecamente associados às fragilidades do planejamento e da 

gestão metropolitanos (MOURA & HOSHINO, 2015). 

Na esteira do processo de urbanização brasileira gerou-se, em especial no entorno das 

capitais estaduais, conurbações urbanas que não se consegue mais distinguir os limites entre 

as cidade polo e as demais cidades, tornaram-se uma só cidade, uma cidade metropolitana. 

Não é mais possível a cidade polo, a capital, pensar isoladamente no seu planejamento 

urbano, tal o grau de interação com as demais cidades, desta forma urge a criação de 

instâncias institucionais que permitam este planejamento integrado. 

Em janeiro de 2015 foi sancionada a Lei Federal Nº 13.089, que institui o Estatuto da 

Metrópole, a qual estabelece diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a execução das 

funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas 

instituídas pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e 

outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o apoio da União a ações 

que envolvam governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano. 
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Desde 2004, a proposta de Lei vinha sendo discutida na Câmara dos Deputados, sendo 

aprovada em janeiro de 2015, de modo que, segundo Moura & Hoshino (2015), a 

preocupação central com sua aprovação é esclarecer conceitos, definir instrumentos, apontar 

fontes de recursos, buscar elementos que garantam a construção de estruturas de gestão com 

mecanismos integradores e participativos, tornando a proposta mais refinada e precisa quanto 

ao objeto. A redação do substitutivo preliminar, mais ampla e minuciosa, fruto de intenso 

debate com representantes da sociedade civil, foi bastante modificada, mas seu arremate 

preservou a essência dos objetivos prenunciados: de dispor sobre a instituição de regiões 

metropolitanas e de aglomerações urbanas; de moldar a governança interfederativa dessas 

unidades; de fornecer os instrumentos de desenvolvimento urbano integrado; de garantir o 

apoio da União para sua implementação; e de consolidar o Fundo Nacional de 

Desenvolvimento Urbano Integrado – este, vetado no ato da sanção. 

A presente Lei conceitua variáveis relevantes ao tema, tais como aglomeração urbana, 

Função Pública de Interesse Comum (FPIC), gestão plena, governança interfederativa, 

metrópole, plano de desenvolvimento urbano integrado e região metropolitana.  

De acordo com o art. 10º, as regiões metropolitanas e as aglomerações urbanas 

deverão contar com plano de desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei 

estadual, podendo ser formulados planos setoriais interfederativos para políticas públicas 

direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração urbana. Nas regiões metropolitanas e 

nas aglomerações urbanas instituídas mediante lei complementar estadual, o Município deverá 

compatibilizar ainda seu plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado da 

unidade territorial urbana.  

A presente lei direciona o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, principal 

instrumento de ação, devendo ser revisto a cada dez anos, aprovado perante lei estadual e 

compatível com os Planos Diretores Municipais. É importante ressaltar também que a 

governança interfederativa das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, como tratada 

na lei, deverá ter a participação pública no processo de planejamento, tomada de decisão, 

acompanhamento de serviços e obras públicas de interesse comum. 

Moura & Hoshino (2015) enfatizam que os planos de desenvolvimento integrado 

deixarão de ser documentos de gabinete ou inócuas peças de literatura ficcional, tornando-se 

produto de construção coletiva, participativa, pactuada e de observância obrigatória pelos 

Estados (a assumirem sua missão no planejamento de unidades complexas, como as 

aglomerações urbanas) e pelos municípios (a se posicionarem como parcelas dessas grandes 

cidades contínuas mas alijadas político-administrativamente).  
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Moura & Hoshino (2015) ressaltam ainda que a existência do plano de 

desenvolvimento integrado configura condição sine qua non para o apoio da União às ações 

de desenvolvimento urbano integrado (Capítulo V), com realce para as iniciativas dos Estados 

e dos Municípios voltadas à governança interfederativa (art. 13). Nesse caso, será exigido que 

a unidade territorial urbana possua gestão plena, nos termos da lei, que pressupõe: a) 

formalização e delimitação mediante lei complementar estadual; b) estrutura de governança 

interfederativa própria; e c) plano de desenvolvimento urbano integrado aprovado (art.2, III). 

Uma da principais contribuições do Estatuto das Metrópoles está relacionada à gestão 

plena. Segundo Moura & Hoshino (2015), a norma é incisiva quanto à omissão ou mora na 

elaboração e aprovação do plano de desenvolvimento integrado. Com efeito, é a primeira vez 

que o governo estadual se acha tão profundamente implicado e legalmente comprometido 

com o planejamento urbano, sob pena de sofrer sanção direta na pessoa do chefe do Poder 

Executivo ou de quem este venha a designar para tal função. Um avanço significativo, posto 

que, até então, o peso das coerções recaía quase integralmente sobre os municípios, muitos 

dos quais extremamente débeis em termos de capacidade técnica e de arrecadação. 

Novamente aqui o Ministério Público comparece, ao lado da sociedade civil em mais uma 

frente de controle/fiscalização. 

Portanto, a presente lei coloca as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas em 

lugar destacado na agenda das ações sobre o urbano, o que tende a desencadear o debate sobre 

configurações mais complexas da metropolização brasileira e abrir diálogo com a Política 

Nacional de Desenvolvimento Regional (MOURA & HOSHINO, 2015), o que poderá 

melhorar a integração metropolitana principalmente no que diz respeito às questões públicas, 

tal como a gestão da mobilidade urbana. 

Outro avanço em políticas de transporte refere-se ao fato do Brasil ter se 

comprometido, em setembro de 2015, juntamente com a Organização das Nações Unidas 

(ONU), a expandir e melhorar os sistemas de transportes públicos até 2030. Na ocasião, os 

estados-membros comprometeram-se a assumir a responsabilidade de proporcionar acesso a 

sistemas de transporte seguros, sustentáveis e a preço acessível para todos, como também a 

adotar medidas para minimizar as mortes causadas por acidentes de trânsito até 2020. 

A política de mobilidade urbana deve estar integrada a outras políticas públicas de 

modo a melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades. A política de mobilidade 

urbana está inserida na política de desenvolvimento urbano. 

Podemos afirmar que dispomos de um arcabouço legal muito bom através da Lei 

Federal Nº 12.587/2012, Lei da Mobilidade Urbana, e da Lei Federal Nº 13.089/2015, 
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Estatuto da Metrópole, para possibilitar a elaboração e colocação em prática de uma política, 

de um planejamento, de planos e ações visando implementar os preceitos da mobilidade 

urbana sustentável, seja no âmbito urbano e metropolitano. O desafio é como assegurar um 

transporte inclusivo, integrado, seguro e eficiente para toda a população, como também a 

efetividade na gestão das políticas públicas das regiões metropolitanas e outras aglomerações 

urbanas. 
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3. GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE MOBILIDADE URBANA 

 

 

3.1 Conceito de Sistemas 

 

Primeiramente apresenta-se o conceito de sistema por alguns autores onde poderemos 

ver que tanto a cidade como a mobilidade urbana realmente apresentam características de um 

sistema. 

O conceito de sistema está inserido em todos os campos da ciência, como também no 

pensamento popular. Um sistema é um conjunto de unidades em interações mútuas 

(BERTALANFFY, 2006). Morin (1993) enfatiza ainda que o sistema pode ser concebido 

como uma unidade global organizada de interrelações entre elementos, ações ou indivíduos. O 

sistema pode ser concebido ainda como um conjunto de elementos que estão relacionados e 

organizados entre si, de modo a formar um todo que possui uma característica peculiar, que 

são propriedades que não se encontram nas partes tomadas de forma isolada. Para Meadows 

(2008, p. 11), sistema é um conjunto de coisas (pessoas, células, moléculas etc.) 

interconectadas de forma a produzir seu próprio padrão de comportamento através do tempo.  

Chiavenato (1982) define como sistema, um conjunto de elementos, dinamicamente 

interrelacionados, comunicações e relações em função da dependência recíproca entre eles, 

desenvolvendo uma atividade ou função para atingir um objetivo.  

Valença (2007) apresenta a definição de sistema a partir da visão de vários 

pesquisadores, tais como Forrester, J. (1961); Mauyama, M. (1963); Morin, E. (1987, 1988, 

1991, 2000); Caio Prado Junior, (1979); Wiber, K. (1995); Humberto Maturana, (2009); 

Niklas Luhmann, (2010), de modo que um sistema é uma totalidade, formada por elementos 

(ou subsistemas) componentes e interdependentes. Outros pesquisadores, de acordo com 

Valença & Moura (2014a), tais como Ducrot, (1987); Vogt, (1989, 2009); Perelman, (2005); 

Valença, (2012, 2013), afirmam ainda que é possível pensar da mesma forma para um sistema 

argumentativo: são pensamentos, suposições e argumentos interdependentes, de modo que 

cada um e todos os elementos formem um conjunto, sendo, simultaneamente, partes e 

totalidades em relação a uma sequência discursiva com propósito. 

Terán (2013) define visão sistêmica em que podemos conceber a cidade como um 

metassistema formado por vários subsistemas, entre os quais o da circulação, transporte, 

habitação, saúde e educação, que dão vida a um sistema maior aberto e dinâmico, que é a 

cidade. Mariotti (2000) afirma que a complexidade corresponde à multiplicidade, ao 
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entrelaçamento e a contínua interação dos diversos sistemas e fenômenos que compõem o 

mundo material.  

Cascetta et al., (2007) ressalta que os sistemas urbanos são sistemas complexos 

regidos por muitos graus de liberdade, interagindo em diferentes escalas espaciais e 

temporais. Sua evolução é moldada por fatores internos, como as decisões tomadas pelas 

instituições e os indivíduos e as causas externas (contexto econômico internacional) e pelo 

desenvolvimento social. Eles também são o núcleo das atividades econômicas, políticas e 

culturais, dando origem, entre outras coisas, a mudança e a transformação das fábricas, e ao 

desenvolvimento de novos serviços. 

Macário (2003) considera a mobilidade urbana como um sistema complexo, formado 

por um conjunto estruturado de modos, redes e infraestruturas. Assim, um fator determinante 

para a performance de todo o sistema, é como as suas partes se encaixam, o que está 

diretamente relacionado com o nível de interação e compatibilidade entre os agentes e os 

processos intervenientes no sistema.  

Terán (2013) afirma ainda que não é possível estudar a mobilidade urbana ignorando 

uma das partes. Isso remete a relações complementares entre as partes e o todo, relação esta 

que demanda também uma lógica circular. 

Sistemas complexos, se assemelham a uma teia de aranha, como apresentado na 

Figura 5.  

 

 

Figura 5: Semelhança da representação de um sistema a uma teia de aranha 

Fonte: Santos, 2014. 
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Os sistemas complexos possuem uma tendência de tentar alguma forma de equilíbrio, 

de estabilidade. Ele tende a se recuperar de alguns pequenos desvios de comportamento, como 

um organismo vivo, que se recupera de um corte ou de uma doença, ou uma família, que 

consegue conviver e se manter junta, mesmo com a ocorrência sucessiva de muitos 

problemas. Porém, essa estabilidade sempre vem junto com a resistência à mudança. Qualquer 

melhoria intencionada ou planejada, intrusiva, será resistida pelo sistema, como, por exemplo, 

a resistência a um negócio inovador por causa do costume de as pessoas fazerem negócios de 

uma forma antiga (SANTOS, 2014). 

Santos (2014) aponta a importância de observar as intervenções no sistema, de modo 

que qualquer intervenção em um sistema não é um corte linear, mas tende a funcionar como 

uma mola, pois a intervenção gera uma tensão que puxa em uma direção, mas assim que se 

alivia a tensão o sistema tende a voltar para o devido lugar, voltar para o ajuste inicial da rede. 

Portanto, o sistema resiste às tentativas de mudança, e sempre que possível tende a voltar ao 

estado inicial. 

Deve-se ressaltar que, a fim de ter uma melhor visão dos problemas urbanos e, 

principalmente, para uma melhor governança da mobilidade, toda a área metropolitana em 

torno de qualquer cidade deve ser considerada (CASCETTA et al., 2007). 

 

3.2 Pensamento Sistêmico para apoio à Tomada de Decisão 

 

No que diz respeito a melhoria da mobilidade urbana nas cidades, os gestores, 

enquanto cidadãos tomadores de decisão, enfim, enquanto stakeholders devem pensar de 

forma conjunta e articulada com base em diversos fatores complexos, a partir de uma 

abordagem sistêmica, de modo a produzir uma intervenção profunda e portadora de uma visão 

de longo prazo para que efetivamente seja uma intervenção estratégica produtiva. Scaringella 

(2001) enfatiza ainda que a complexidade do problema, os fatores limitantes, o obrigatório 

envolvimento e o comprometimento da comunidade são condições que darão respaldo a sua 

intervenção ampla e profunda. Nunca será um plano ou modelo que sairá de uma única 

prancheta, por melhor que seja o projetista. 

Para compreender os fenômenos e realidades complexas, Senge (1990) apresentou a 

importância do pensamento sistêmico, de modo que permitiu a criação de modelos 

diagnósticos e normativos sobre a realidade, voltados especialmente para detectar os modelos 

mentais das pessoas envolvidas nas situações e de como elas percebiam uma realidade 
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complexa, mediante uso de arquétipos sistêmicos. Valença (2011) relembra ainda as cinco 

disciplinas: 

 

 a) Maestria pessoal: aprender a expandir a capacidade pessoal para o agente 

poder criar os resultados que mais deseja e, sobretudo e por decorrência, criar 

um ambiente organizacional que estimule todos os seus membros a se 

desenvolverem pessoalmente na direção das metas e fins escolhidos; 

 b) Modelos mentais: identificar, refletir, descrever e esclarecer continuamente 

as estruturas de raciocinação, de juízo e das visões de mundo, e determinar 

como elas moldam nossas ações e decisões; 

 c) Visão compartilhada: construir um senso de compromisso em um grupo ou 

equipe, desenvolvendo as imagens compartilhadas do futuro que se busca 

criar e os princípios e as práticas orientadoras pelos quais se espera chegar lá; 

 d) Aprendizagem em equipe: transformar as habilidades pessoais e coletivas 

de conversação e raciocínio compartilhados, de modo que grupos de pessoas 

possam, confiavelmente, desenvolver inteligência e capacidade maiores do 

que a somados talentos dos membros individuais; 

 e) Pensamento sistêmico: apreciar um novo modo e com uma nova linguagem 

as situações para poder descrever, entender e atuar sobre as forças e 

interrelações que moldam o comportamento de sistemas. 

 

O pensamento sistêmico é a disciplina integradora capaz de dar consistência e forma a 

todas às outras citadas por Senge (1990). Dessa forma, o pensamento sistêmico auxilia a 

compreensão de como mudar sistemas de modo mais eficiente e como atuar em melhor 

sintonia com os processos do mundo natural e social (VALENÇA, 2011). 

Valença & Moura (2014b), defende o pensamento argumentativo como um sistema 

afirmando que (1) existem elementos constitutivos (orações/enunciados); (2) existe uma 

relação entre os elementos (compondo uma organização); (3) existem diferentes formas de 

suposições e argumentos, com funções afirmativas, negativas, hipotéticas, no interior da 

organização argumentativa (estruturas); (4) há uma finalidade interativa e de convencimento 

daquele que fala, quando fala e com quem fala (com o uso do argumento, quem fala ou 

escreve pretende um encadeamento conversacional ou intenciona persuadir ou convencer o 

outro); (5) existe uma delimitação sistêmica nos argumentos, ou seja, todas as estruturas e 
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argumentações serão compostas ou extraídas das orações/enunciados proferidos/oferecidos 

pelos falantes; (6) existe uma recursividade argumentativa, pois quem fala retroage sobre o 

que fala, na forma de argumentação. 

O pensamento sistêmico objetiva lidar com fenômenos e situações que demandam 

explicação baseada na interrelação de múltiplas forças ou fatores. Contempla um conjunto de 

ideias sistêmicas gerais, assim como teorias e abordagens aplicadas, envolvendo trabalhos em 

vários campos de investigação (ANDRADE et al., 2006).  

Santos (2014) lembra ainda que o pensamento sistêmico objetiva o melhor 

entendimento da estrutura, pois conhecê-la também é compreender como atuar sobre ela, dado 

que a solução de um problema pode acarretar em efeitos colaterais no sistema. Desta forma, é 

preciso compreender bem esses efeitos indesejados, minimizando o impacto de alguns deles, 

e, às vezes, até decidindo não agir temporariamente sobre o problema específico para não 

agravar outros. 

O pensamento sistêmico lida com as partes e com o todo, enquanto o pensamento 

holístico só lida com o todo (VASCONCELLOS, 2003). Mendonça (2005) enfatiza ainda que 

o pensamento sistêmico é o modelo mental que relaciona os componentes de um sistema, não 

se restringindo a concebê-los isoladamente; ele prioriza a compreensão dos fenômenos, das 

relações, dos fluxos de influência entre os diferentes componentes do sistema. Para Macedo et 

al., (2008) é necessário reconhecer a natureza sistêmica dos deslocamentos urbanos e 

identificar e compreender quais ajustes serão necessários para dar tratamento sistêmico aos 

arranjos institucionais, aos processos de planejamento e de gestão, como também de políticas, 

projetos e ações no campo dos transportes e da mobilidade urbana. A mobilidade não pode ser 

explicada por uma lei simples ou por subsistemas isolados. Trata-se de promover uma 

articulação entre os sistemas de circulação, de transportes, de uso do solo, de planejamento 

urbano e outros que, ao interagir de forma retroativa e recursiva
2
, tornam possível a 

emergência desse atributo ou tema chamados de “mobilidade”. 

Para Macedo et al., (2008), de acordo com a literatura já consagrada sobre o assunto, 

são princípios básicos da abordagem sistêmica:  

 

 Um sistema é maior que a soma de suas partes;  

                                                 
2
 Relação de causa e efeito, por exemplo o trânsito retroage sobre o transporte e este, por sua vez, retroage sobre 

o primeiro. Recursiva quer dizer toda relação ou processo no qual os elementos aparecem ao mesmo tempo 

como causa e efeito, produto e produtor do outro (MORIN, 1993).  
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 A investigação de qualquer parte do sistema deve ser sempre realizada em 

relação ao todo;  

 Embora cada subsistema possa ser visto como uma unidade autocontida, ele 

faz parte de uma ordem maior e mais ampla, que o contém;  

 O objetivo central de um sistema pode ser identificado pelo fato de que o 

cumprimento de outros objetivos pode ser sacrificado em nome de obter-se a 

realização do objetivo central;  

 Um sistema aberto e seu ambiente estão em permanente interrelação; 

 Um sistema altamente complexo pode ser melhor entendido se for dividido 

em subsistemas menores, que possam ser mais facilmente analisados e, 

posteriormente, recombinados no todo;  

 Um sistema compõe-se de uma rede de elementos interrelacionados; uma 

mudança em um dos elementos provocará mudanças nos demais ou na 

totalidade do sistema;  

 Os sistemas, para serem viáveis a longo prazo, devem perseguir com clareza 

seus objetivos, serem governados por retroalimentação e apresentar a 

capacidade de adaptar-se a mudanças ambientais. 

 

Segundo Valença (1999), muitos modelos de dinâmica de sistemas foram construídos 

por necessidade condicional, até mesmo a maioria para casos específicos, ou seja, modelos 

que foram aplicados para um caso ou necessidade particular para o qual foi concebido. Esses 

modelos, em forma de estruturas dinâmicas, também chamados de arquétipos sistêmicos 

apresentam como característica essencial funcionar com padrões recorrentes de estruturas que 

estão associados a um comportamento embutido determinado e próprio, mas que exibe as 

características de um sistema complexo, quando devidamente relacionados. 

Algumas definições devem ser apresentadas para um melhor entendimento sobre 

arquétipos sistêmicos (VALENÇA & CARVALHO 2013): 

 

 a) Variáveis (elementos do sistema): partes, componentes ou fatores 

relevantes do sistema, passiveis de quantificação e de variação ao longo do 

tempo. Exemplos: qualidade dos resultados, satisfação do cliente, demanda 

do produto A, etc.; 
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 b) Relações de causalidade: relacionamentos indicando a conexão sistêmica 

entre duas variáveis. Tais relacionamentos indicam como uma variável está 

afetando outra, evidenciando, entre elas, relação de causa e efeito, ou simples 

influência. Os relacionamentos entre duas variáveis são representados 

graficamente por uma seta que indica sua direção de influência e o tipo de 

mudança gerada pela variável causadora, representado pelos sinais que 

acompanham as setas. A intensidade ou potência da influência ou causa é 

revelada, na espessura da seta, pela seguinte ordem de importância: causa 

determinante, condição necessária, probabilidade e possibilidade; 

 c) Setas com o sinais “+” ou “M”: indicam uma variação no mesmo sentido. 

Ou seja, aumentando-se a variável causadora, a variável afetada também é 

aumentada. Por outro lado, diminuindo-se a variável causadora, a variável 

afetada também é diminuída. Essa notação pode ser substituída pelo uso de 

setas azuis; 

 d) Setas com sinais “-“ ou “O”: indicam uma variação no sentido oposto ou 

inverso. Ou seja, aumentando-se a variável causadora, a variável afetada é 

diminuída. Por outro lado, diminuindo-se a variável causadora, a variável 

afetada é ampliada. Essa notação pode ser substituída pelo uso de setas 

vermelhas; 

 e) Tempo (atraso ou retardo): indicador de que os efeitos de uma relação 

somente são percebidos após um intervalo de tempo cuja duração, por ser 

dependente de subjetividade, é variável, ou seja, pequena para alguns e 

grande para outros. Logo, cabe o cliente interpretar o intervalo que considere 

adequado ou razoável no contexto em questão. O atraso é representado 

graficamente por duas barras paralelas na seta de relacionamento ou pelo 

símbolo de um relógio. 

 

Segundo Valença & Carvalho (2013), circuitos ou ciclos sistêmicos são organizações e 

estruturas simples, básicas, compostas por duas ou mais variáveis, que constituem um ciclo 

fechado de relacionamentos, em que a primeira influencia a segunda, que influencia a 

enésima, que influencia a primeira novamente. Esse conjunto de relações entre variáveis 

demonstra como as consequências influenciam as causas. As diferentes relações que 

compõem o ciclo definem seu tipo, podendo este ser de reforço ou de balanceamento. 
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Os ciclos de reforço são caracterizados por um comportamento de expansão, de modo 

que o efeito resultante de uma variável sobre outra e sobre si mesma ocorre no mesmo sentido 

(feedback positivo). Enquanto as variáveis dentro do ciclo se influenciam dinamicamente, elas 

são continuamente expandidas ou diminuídas na mesma direção (Figura 6a). Os ciclos de 

reforço podem ser virtuosos – compostos por variáveis favoráveis que crescem continuamente 

–, ou ciclos viciosos – compostos por variáveis desfavoráveis que crescem continuamente. 

Assim, o reforço pode ser positivo ou negativo (VALENÇA & CARVALHO, 2013). 

Os ciclos de balanceamento são caracterizados por apresentarem um comportamento 

de equilíbrio, em que o efeito resultante de uma variável sobre outra e sobre si mesma está no 

sentido inverso (feedback negativo) (Figura 6b). Enquanto as variáveis dentro do ciclo se 

influenciam dinamicamente, elas alternam suas respectivas direções, e cada variável dentro do 

ciclo cresce e decresce em diferentes momentos (VALENÇA & CARVALHO, 2013).  

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 6: (a) Ciclo Sistêmico de Reforço; (b) Ciclo Sistêmico de Balanceamento 

Fonte: Valença & Carvalho, (2013). 

 

O pensamento sistêmico é composto por vários enunciados interligados e só pode ser 

considerado pensamento sistêmico com estrutura argumentativa sistêmica, ou arquetípica, ao 

depender de vários enunciados interdependentes e interligados entre si. Na cadeia 

argumentativa, existe uma organização e uma estrutura sistêmica. Cada enunciado pode ser 

causa e efeito de outro enunciado conectado e, vice-versa. Enunciados não ligados com outros 



60 

 

quebram a rede de conectividade argumentativa e, certamente, não fazem parte da rede de 

pensamento circular que aqui estamos chamando de pensamento sistêmico. Se houver uma 

lista de enunciados inteiramente sem conexão uns com os outros, certamente não dizem 

respeito a uma mesma realidade ou situação (VALENÇA, 2013). 

Valença & Moura (2014a) apresenta alguns princípios imprescindíveis para o 

entendimento da argumentação sistêmica, tais como: 

 Totalidade interdependente: tudo está ligado a tudo e tudo se relaciona com 

codependência emergencial a tudo. Tudo o que se pensa é uma grande e única 

teia argumentativa ou totalidade argumentativa; 

 Intersubjetividade interpretativa: as interpretações são construções mentais e 

são acordos intersubjetivos, ou seja, constituem-se como conexões 

interdependentes das percepções e avaliações dos sujeitos, que julgam, com 

seus modelos mentais, uma realidade proposta e interpretada; 

 Instabilidade da percepção ou da avaliação/julgamento das situações: cada 

pessoa (ou por metáfora uma entidade) pensa sempre diferente em contextos 

diferentes e situações diferentes; 

 Abertura e leitura de segunda ordem: outras pessoas e outras comunidades 

podem acrescentar, modificar, refazer ou eventualmente contradizer ou 

rejeitar inteiramente o entendimento, a avaliação ou julgamento de outra 

pessoa ou de outra comunidade; 

 Enlace mediador dos termos sistêmicos: em uma representação ou modelo 

sistêmico de uma realidade qualquer, os elementos e as 

notações/orações/enunciados que mais se relacionam com os demais, 

sobretudo, quando criam ciclos de feedback de equilíbrio, têm prioridade na 

estruturação e na organização das análises; 

 Organização: refere-se à amplitude complexa dos elementos componentes e 

suas relações, ou seja, quanto mais elementos e relações, mais complexa a 

organização sistêmica. Do ponto de vista da organização argumentativa, 

sempre é possível expandir um sistema (de forma positiva, negativa ou 

hipotética), pela associação de dois ou mais termos, criando novos sentidos, 

com a inclusão de novos termos, agora associados/combinados; 

 Estrutura: são as regras de funcionamento no interior de uma organização 

sistêmica. Estas regras impõem um escopo e uma determinação estrutural, 
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uma arquitetura dinâmica e coerente de relações dos elementos componentes, 

do ponto de vista operacional. E porque os sistemas conseguem mantê-las e 

se manter pelo seu funcionamento, chama-se de determinação estrutural este 

comportamento condicionado dos elementos componentes de um sistema às 

tais regras de funcionamento. Enquanto seguem estas regras, o sistema 

mantém sua identidade. Há regras sintáticas, semânticas e heurísticas para se 

entender um argumento; 

 Unidades simples e unidades compostas: os elementos que operam e se 

relacionam internamente dentro de um único domínio operacional são 

chamados de unidades simples. Os elementos que operam em mais de um 

domínio operacional são chamados de unidades compostas; 

 Acoplamento estrutural: é a operação de uma unidade composta em contato 

com o meio que a contém, de tal modo que a influência do meio só 

desencadeie nela as mudanças estruturais possíveis e previsíveis para a 

unidade composta continuar a manter sua identidade de organização; 

 Exaustividade argumentativa: uma vez que todas as 

notações/orações/enunciados linguísticos de um sistema argumentativo sejam 

cruzados com todos os demais, estas organizações argumentativas chegam a 

números astronômicos de possibilidades de organizações e estruturas 

argumentativas. Este processo pode ser apoiado por softwares, com operações 

mecânicas inteligentes e rápidas, esgotando, por inteiro, todas as 

possibilidades associativas, tornando a argumentação exaustiva, sem a 

necessidade de uso da retórica; 

 Estruturação do argumento: quando ficam combinadas ou associadas duas ou 

mais organizações e estruturas argumentativas, elas são chamadas de 

arquétipos linguísticos sistêmicos. São estruturas argumentativas que 

obedecem às regras operativas de formação, deformação e interação 

sistêmicas. Sua utilidade é relevante, pois permite a intervenção humana ou 

maquinal sobre os arquétipos com as regras e contrarregras de 

funcionamento; 

 Ação sistêmica e expressa na linguagem: cada organização e estrutura 

argumentativa, ou seja, cada estrutura de linguagem aponta para uma ou mais 

estratégias de ação expressas ou implícitas, subentendidas. Reconhecendo tais 
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organizações e estruturas, é possível saber como identificar suas regras 

operativas, além das estratégias em atuação em uma dada situação, e das 

estratégias e formas mais eficazes de se atuar sobre elas. Atuar sobre a 

linguagem é atuar sobre a ação; 

 Modificação da estrutura do pensamento e mudança da ação: falar, discursar e 

argumentar sobre uma mudança desejada ou normativa não garantem a 

efetiva mudança da ação. No entanto, a mudança é mais provável, quando há 

reflexão e intervenção sobre o modelo mental, o escopo das variáveis 

governantes e a estrutura operacional do pensamento e da argumentação. 

Refletir sobre a linguagem e buscar modificá-la é a senha favorável da 

mudança ou transformação da ação; 

 Construções lógicas contextuais: duas ou mais comunidades podem construir 

e julgar a causalidade da emergência de um fenômeno em graus totalmente 

diferentes. Ou seja, o que para uma comunidade pode ser uma determinação 

do elemento A sobre os elementos B, C “N”, para outra para outra 

comunidade pode ser simplesmente uma condição ou possibilidade de 

influência do elemento A sobre os elementos B, C, “N”, para outra 

comunidade pode ser uma mera probabilidade; 

 Auto organização pela linguagem: conversar, criar significados e sentidos, 

estabelecer acordos, refletir sobre a ação são formas ou meios de se construir 

socialmente uma realidade. Cada comunidade cria sua realidade, seus 

significados e seus sentidos, através da linguagem. Os seres humanos se 

organizam pela e com a linguagem, manifestando estratégias de ação 

comunicativa. Dentro deste mundo social há organizações e estruturas 

argumentativas que são a materialização de modelos de construção da 

compreensão e das formas de agir da comunidade naquela realidade da qual 

faz parte e que a constituem. Este é o domínio da linguagem e da ação 

comunicativa, um mundo linguístico que lê os vários mundos em curso e dá 

preferência a uma construção social sobre outra hipotética ou alternativa. 

 

Para Valença & Moura (2014a), arquétipos sistêmicos são estruturas complexas pelas 

funcionalidades (modus operandi) complementares de duas ou mais organizações de 

estruturas sistêmicas compostas. Cada estrutura integra e opera um conjunto de variáveis com 

suas relações recíprocas, mas, sobretudo, cada estrutura aponta as regras e o modo como 
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padrões de comportamentos pré-definidos e recorrentes dos elementos ou variáveis que se 

revelam no interior de cada estrutura. Ou seja, os arquétipos são estruturas formadas por 

padrões recorrentes de comportamentos que estão associados e que exibem as características 

de um sistema complexo que combina duas ou mais estruturas. As estruturas arquetípicas 

permitem ao agente interveniente criar estratégias de ação eficazes para atuar na estrutura, 

capaz de reorganizar o sistema, mudando o funcionamento da estrutura. 

Os onze tipos de arquétipos para uma melhor compreensão de uma situação complexa 

citados por Valença (1999) são: (1) limite ao crescimento; (2) princípio da atratividade; (3) 

crescimento com subinvestimento; (4) escalada; (5) adversários acidentais; (6) sucesso para os 

bem sucedidos; (7) tragédia do fator comum; (8) deriva de metas; (9) crescimento com 

subinvestimento por deriva de metas; (10) quebra galho; (11) transferência de 

responsabilidade. Os arquétipos são explicados da seguinte forma: 

 

 Limite ao crescimento: este arquétipo apresenta uma ação promovedora do 

crescimento que atua no sentido de reforçar o desempenho real, de modo que, 

a melhoria do desempenho real também favorece a ação promovedora do 

crescimento, gerando assim um ciclo virtuoso de crescimento. Enquanto isso 

ocorre, o desempenho real se depara com fatores limitantes (condição limite) 

que desaceleram o crescimento, atuando sobre a ação inibidora do 

crescimento (Figura 7); 

 

 

Figura 7: Arquétipo limite ao crescimento 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 

 

 Princípio da atratividade: na estrutura deste arquétipo, o ciclo de crescimento 

é percebido como um fator de alta atratividade por outros agentes. Em função 
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dessa atratividade, surgem diversos fatores de limitação, internos e externos, 

que, ao criar muitos ciclos de equilíbrio – que diminuem, obstruem ou 

impedem o volume, ritmo, impacto ou expectativas de crescimento –, 

terminam por influenciar diretamente contra o crescimento ou sucesso. 

Novamente, os fatores de limitação e os efeitos que esse princípio provoca 

nem sempre são percebidos em tempo, em seu efeito integrado, pelos 

envolvidos no processo, o que aumenta a relevância de se analisar 

antecipadamente arquétipos como este. Na dinâmica deste arquétipo, 

portanto, o próprio crescimento acelerado atrai a realização de ações 

inibidoras concorrenciais ou ameaçadoras do sucesso inicial. O impacto 

dessas ações inibidoras, por sua vez, pode ser muito rápido (colapso) ou pode 

ocorrer como uma diminuição incremental do crescimento (Figura 8) 

(VALENÇA & CARVALHO, 2013); 

 

 

Figura 8: Arquétipo da atratividade 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 

 

 Crescimento com subinvestimento: o comportamento desse arquétipo é 

semelhante ao Limite do Crescimento. Caracteriza-se por um ciclo de reforço 

e dois de balanceamento. No ciclo de reforço, a ação para o crescimento 

aumenta a demanda que, por sua vez, reforça a ação para o crescimento. No 

primeiro ciclo de balanceamento, o aumento na demanda leva a uma redução 

no desempenho, que reduz a demanda. No segundo ciclo de balanceamento, a 

redução do desempenho, mostra a necessidade de investimento percebida, que 

leva a mais investimento em capacidade e a um melhor desempenho (Figura 

9); 
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Figura 9: Arquétipo crescimento com subinvestimento 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 

 

 Escalada: esta estrutura apresenta dois ciclos de balanceamento que atuam em 

conjunto e apresentam um resultado equivalente a um único ciclo de reforço 

(Figura 10); 

 

 

Figura 10: Arquétipo escalada 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 



66 

 

 Adversários acidentais: esta estrutura é composta de quatro ciclos de reforço e 

dois de balanceamento. Porém o comportamento gráfico das variáveis mostra 

uma tendência ao crescimento, semelhante ao ciclo de reforço, atenuado pela 

ação dos dois ciclos de balanceamento (Figura 11); 

 

 

Figura 11: Arquétipo adversários acidentais 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 

 

 Sucesso para os bem sucedidos: este arquétipo se caracteriza por uma 

dinâmica em que um dos agentes ou das entidades ou das atividades está 

sempre em crescimento, enquanto a outra parte está em perda (mantido um 

certo grau ou ponto de equilíbrio ou então o sistema se destrói (VALENÇA & 

MOURA, 2014b), de modo que Valença & Carvalho (2013) enfatizam ainda 

que nessa perspectiva, o agente bem sucedido recebe mais benefícios, o que 

lhe permite apresentar melhores resultados e cada vez mais receber novos 

benefícios, enquanto o outro é continuamente deixado de lado (Figura 12); 
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Figura 12: Arquétipo sucesso para os bem sucedidos 

Fonte: Valença & Carvalho (2013). 

 

 Tragédia do fator comum: esse arquétipo apresenta duas estruturas de 

limitação ao crescimento unidas pelo mesmo fator limitante: o recurso, ou 

seja, o fator comum a ambas (Figura 13); 

 

 

Figura 13: Arquétipo tragédia do fator comum 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 

 

 Deriva de metas: essa estrutura é formada por dois ciclos de balanceamento 

que interagem de forma que a atividade de um corrói a meta que o outro ciclo 

tendia a alcançar (Figura 14); 
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Figura 14: Arquétipo deriva de metas 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 

 

 Crescimento com subinvestimento por deriva de metas: este arquétipo mostra 

como a tendência de redução de metas pode levar o agente ao 

subinvestimento em ações relevantes para a manutenção do crescimento 

inicial alcançado. Ou seja, pressões por metas muito desafiadoras podem criar 

tensões que tiram o foco e a atenção do que é preciso fazer, afetando as bases 

ou condições infraestruturais para manter estáveis as ações de crescimento. 

Somente após sucessivas reduções nas metas ou queda no desempenho 

crítico, o agente toma consciência da necessidade de investimento. Em função 

do atraso na percepção, no entanto, a recuperação torna-se mais custosa 

(Figura 15) (VALENÇA & CARVALHO, 2013). 

 

 

Figura 15: Arquétipo crescimento com subinvestimento por deriva de metas 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 
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 Quebra galho: essa estrutura apresenta um ciclo de balanceamento que tende 

a resolver um problema através de uma solução rápida e, um ciclo de reforço 

que, com o passar do tempo, gera consequências não intencionadas fazendo 

ressurgir o problema, geralmente de forma mais grave. O que torna essa 

estrutura preocupante é, que o tempo de espera entre a solução rápida e as 

consequências não intencionadas pode ser grande o suficiente para dissociar o 

efeito da causa, dificultando ou mesmo impossibilitando a resolução do 

problema (Figura 16); 

 

 

Figura 16: Arquétipo quebra galho 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 

 

 Transferência de responsabilidade: na estrutura deste arquétipo, o problema 

crônico é visto sob duas perspectivas: (1) com foco nos resultados imediatos e 

pouco custosos e (2) com foco na resolução definitiva do problema. O 

problema fundamental nem sempre é percebido, uma vez que soluções 

precárias buscam disfarçar os sintomas do problema em vez de resolvê-lo 

efetivamente. Ou seja, às vezes as pessoas sequer percebem quais as causas 

fundamentais, mas buscam atuar no sentido de solucionar os pequenos 

gargalos aparentes. Ocorre, portanto, uma transferência de responsabilidade 

do grande problema para os pequenos sintomas, que passam a ser resolvidos 

sucessivas vezes. Por outro lado, há essa solução dita fundamental, mas, para 

ser posta em prática, ela exige investimentos maiores e, normalmente, não 

apresenta resultados tão imediatos. Em função disso, é natural a busca de 

soluções mais rápidas que proporcionam alívio e “adiam” a necessidade de 

resoluções definitivas. Este arquétipo, no entanto, revela consequências 

indesejadas, que surgem a partir da execução de soluções precárias e, com o 
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tempo, tendem a dificultar a realização de ações mais eficazes e duradouras, o 

que potencialmente leva o problema a se repetir ao longo do tempo (Figura 17 

(VALENÇA & CARVALHO, 2013). 

 

 

Figura 17: Arquétipo transferência de responsabilidade 

Fonte: Valença & Carvalho, 2013. 

 

Através da contribuição dos estudos de vários pesquisadores sobre os princípios do 

pensamento sistêmico ou do pensamento complexo, como lembrado por Valença (2011), tais 

como Peter Senge (1990); Ken Wilber (2003); Edgar Morin (1997); Humberto Maturana 

(1998); Aurélio Andrade (2006) e outros, iremos aplicar esses princípios e métodos à 

mobilidade urbana, por ser um sistema complexo, atrelado a diversas variáveis, envolvendo 

ainda vários segmentos institucionais e da sociedade civil (stakeholders), de modo a 

identificar os principais problemas da mobilidade na área em estudo. 

Segundo Valença & Moura (2014b), o software SysLogic é uma ferramenta 

especialista, um sistema capaz de operar um conjunto de regras lógicas, linguísticas ou 

heurísticas, de forma a dar respostas “inteligentes” segundo critérios preestabelecidos e extrair 

arquétipos sistêmicos com operações presenciais ou a distância.  

O propósito do SysLogic é reorientar as percepções das pessoas que utilizarão a 

ferramenta para uma perspectiva de interdependência e sobredeterminação sistêmicas, de 

modo que sejam capazes de identificar as estruturas em ação e encontrar seus pontos 

estratégicos, os quais nem sempre são perceptíveis à primeira vista (VALENÇA & MOURA, 

2014b). 
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Valença & Moura (2014b), enfatizam ainda que na operação do software, inicialmente 

são coletados enunciados (fatos e opiniões, evidências ou atribuições sobre uma situação). 

Esses enunciados são elementos da realidade na situação em questão. Realizada essa etapa, o 

SysLogic propõe e orienta os usuários na construção de várias frases compostas (integrando 

os enunciados) para, depois, produzir um discurso integrado e sistêmico. Esta etapa do 

processo se dá por meio de um simples julgamento no qual o usuário estabelece as relações de 

influência entre esses elementos. Dessa forma, o exigido pelo usuário, repousa na capacidade, 

pura e simples, de oferecer respostas a cinco perguntas: (1) “variável A” causa “variável B”?; 

(2) “variável B” causa “variável A”? Se sim: (3) a variável que recebe a influência mantém a 

mesma direção ou muda de direção?; (4) os efeitos são imediatos ou existem um lapso de 

tempo?; e por fim (5) caracterizar se a relação é uma causa determinante, uma condição 

necessária, uma probabilidade ou uma possibilidade. 

De acordo com Valença & Moura (2014, p. 306) a ferramenta combina pressupostos e 

enunciados isolados e dispersos, produzidos inclusive a distância, utilizando e operando 

regras de seleção, articulação, organização e estruturação argumentativas; de modo que 

transforma pensamentos isolados (pressupostos e enunciados), inicialmente produzidos sem 

relações entre si, em um único pensamento lógico, complexo e integrado, no formato de 

Mapas Gerais de Influência (MGI) e/ou Arquétipos Sistêmicos. 

Em todo o processo que envolve o uso do SysLogic, apenas para a resposta dessas 

cinco questões é necessária a intervenção do usuário. Os demais são processamentos 

realizados pela própria ferramenta, de forma automática, e que independem da intervenção 

humana. Com estas cinco respostas dadas a partir das entradas do usuário, o software 

produzirá milhões ou bilhões de combinações de enunciados compostos, organizando e 

estruturando todos os registros interrelacionados, indicando a melhor delas a partir de critérios 

de priorização. As contribuições isoladas dos usuários participantes são transformadas em 

discursos integrados, inclusive com gráficos, e, então, o software pergunta ao usuário se cada 

combinação apresentada é aprovada por ele como legítima e válida, no interior da 

comunidade que contribuiu com os conceitos originais. Ou seja, o próprio cliente valida, junto 

com o software, os enunciados que se influenciam mutuamente e, desta forma, passa a dar 

instruções sobre o funcionamento da realidade (VALENÇA & MOURA, 2014b). 

O software SysLogic constrói automaticamente os diagramas de causalidade ou mapas 

gerais de influência (MGI) para cada subsistema temático, indicando uma imensa combinação 

de arquétipos sistêmicos (milhões ou bilhões deles, embora saibamos que nossa mente, ao 

mesmo tempo, não opera com mais de seis variáveis e nem combina e calcula 
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espontaneamente número maior que esse) para a escolha dos facilitadores e dos clientes. Os 

arquétipos mais significativos são escolhidos utilizando-se de várias regras heurísticas 

embutidas no SysLogic (VALENÇA & CARVALHO, 2013). 

Os mapas gerais de influência são as representações gráficas do interrelacionamento 

entre um grupo de variáveis, indicando, no conjunto, os efeitos causados pela ampliação ou 

redução de determinada variável. O entendimento dos mapas é bastante complexo, pois eles 

demonstram, por meio de muitas relações e variáveis, como um sistema se comporta 

dinamicamente diante da alteração em uma das variáveis do sistema. Os arquétipos sistêmicos 

integram um conjunto de variáveis e suas relações recíprocas, mas, sobretudo, buscam 

representar o modo como padrões de comportamento predefinidos e recorrentes se revelam 

em cada caso específico. Os arquétipos são, portanto, padrões recorrentes de estruturas que 

estão associados a um comportamento determinado e que exibem as características de um 

sistema complexo. Essas estruturas, uma vez identificadas, produzem insights sobre um 

padrão de comportamento, permitindo criar estratégias de ação eficazes para atuar diante da 

situação (VALENÇA & CARVALHO, 2013). 

Para Valença (Valença & Moura, 2014b), os mapas de ação oferecem um meio de 

análise e síntese de todas as distinções e contribuições lógicas dos técnicos especialistas 

(stakeholders), sobretudo criando uma ponte entre: de um lado, (a) a síntese sistêmica das 

suas percepções, atribuições e enunciados (representações do sistema psíquico), respeitando 

neles o seu grau elevado e privilegiado de informações e a capacidade de julgamento 

enquanto especialistas; e, de outro, a produção dos (b) mapas gerais de influência (MGI) ou 

diagramas de causalidade (um meio ou artefato de comunicação social). Assim, (a) e (b) 

propiciam uma significação social, coletiva e sistêmica (um processo de ida e vinda de 

informações e intenções argumentativas, um sistema de comunicação social com propósitos e 

direções normativas explícitas ou implícitas), de modo que, com essa ponte, possam ser 

observados, analisados, e outra vez julgados os valores, as crenças e as leituras culturais das 

pessoas envolvidas no sistema. 

Valença & Carvalho (2013) enfatizam ainda que os clientes assumem o sentido 

semântico de cada variável e produzem uma matriz complexa de causalidade e influência. E, 

com esta, uma significação social, algo novo, pautada nas combinações lógicas e 

argumentativas de suas percepções e interpretações da realidade. Na organização e na 

estrutura profunda dos pensamentos, antes desarticulados, nasce uma leitura cultural, extraem-

se raízes de nossa maneira própria de ser um povo tão singular. 
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O SysLogic, por sua vez, oferecerá a oportunidade de superação desta limitação 

cognitiva, combinando todos os enunciados que tenham relação de influência entre si para 

identificação de estruturas que não conseguimos enxergar à primeira vista. A ferramenta é 

capaz de indicar estratégias de ação a partir das estruturas identificadas. O usuário, portanto, 

tem uma visão sistêmica da situação e orientações estratégicas para definir as estratégias de 

ação mais eficazes para evitar problemas e/ou se recuperar destes sem a necessidade de 

debates em torno de opiniões especulativas (VALENÇA & MOURA, 2014b). 

Valença & Moura, 2014b, ressaltam ainda que, durante o uso do SysLogic, o usuário: 

(1) entende como funciona o comportamento dos sistemas nos quais está envolvido , bem 

como suas origens e consequências; (2) compreende as situações e suas variáveis 

definitivamente mais importantes; (3) cria um ambiente de construção coletiva com análises 

profundas das variáveis que envolvem o contexto; (4) enxerga sua realidade específica por 

meio dos arquétipos sistêmicos, desenvolvendo uma visão de futuro holística; (5) enxerga 

soluções definitivas e eficazes diante da complexidade em que está envolvido, estabelecendo 

estratégias de ação mais sistêmicas. 

Todos os enunciados são acolhidos, sem exceção, sem debates, e, sobretudo, sem 

disputas retóricas dos méritos de cada argumento. Busca-se o máximo de respeito aos papéis 

sociais e da autoridade designada àquela que fala. A única lógica, ou critério operativo, é 

saber se uma variável influencia ou causa a outra, por unanimidade (VALENÇA & MOURA, 

2014b). Dessa forma, segundo Valença & Moura (2014b),  

Segundo Valença & Moura (2014b, p. 187) é preciso interpretar a linguagem em duas 

perspectivas: a dos respondentes (stakeholders) no seu próprio interior e a da máquina no seu 

exterior (discursos mecânicos podem se transformar em discursos aceitos/validados pela 

comunidade). 

 

3.3 Sistema de Mobilidade Urbana 

 

A cidade, na sua intrínseca complexidade, envolve a interação de um conjunto de 

subsistemas que interagem e permitem o desempenho das suas funções. Dentre os subsistemas 

urbanos, o Sistema de Mobilidade Urbano (SMU) tem um caráter vital, pois é ele que permite 

o acesso a todas as atividades da cidade. O SMU constitui-se no conjunto estruturado e 

coordenado de meios, serviços e infraestruturas que garantem o deslocamento de pessoas e 

bens na cidade. É composto por vários elementos, uns de caráter físico e material outros de 
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caráter organizacional, institucional e, por último, os de caráter lógico, que juntos fornecem 

ao usuário final a habilidade de organizar sua própria cadeia de mobilidade. 

O SMU, segundo Macário (2011), é um subsistema não apenas com grande autonomia 

de organização, mas com uma grande relação simbiótica com outros subsistemas da vida 

urbana, tais como, uso do solo, educação, meio ambiente, segurança, etc., sendo definido 

ainda como um facilitador do sistema urbano. 

As áreas urbanas juntamente com os stakeholders, membros das sociedades urbanas, 

podem ser vistas como sistemas complexos com uma ampla gama de controle de vários 

subsistemas (eles próprios, também de complexidade considerável) (Figura 18).  

 

 

Figura 18: Dinâmicas de mobilidade urbana (diagrama conceitual) 

Fonte: Macário, 2011. 

 

De acordo com a Figura 18, observamos que existem três claras dinâmicas distintas 

dentro do sistema urbano mais amplo: (1) entre a parte superior e inferior dentro da mesma 

dimensão disciplinar e através das outras diferentes dimensões, designado como dinâmica 

vertical aninhada; (2) entre os subsistemas, designada de dinâmica transversal e; (3) dentro de 

cada subsistema, designada como dinâmica interna.  

Segundo Macário (2011) a consideração das interações e interdependências advindas 

dessas três dinâmicas poderia fomentar os seguintes atributos que devem ser compreendidos 

como as propriedades mais importantes de um sistema de mobilidade urbana: 

 

 Robustez, significando estabilidade e sustentabilidade a longo prazo; 
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 Adaptabilidade, significando a capacidade para adaptar serviços a uma 

demanda que evolui ou a novas oportunidades tecnológicas, frequentemente 

vindas de mudanças exógenas, as quais são iniciadas tipicamente dentro dos 

subsistemas onde exigências da mobilidade urbana são geradas, portanto não 

são controladas pelo sistema de mobilidade; 

 Eficiência, significando alta produtividade, na capacidade de transformar os 

recursos básicos em resultados expressos em serviços, e esses em unidades de 

consumo, provendo os melhores resultados com o menor custo possível;  

 Diversidade, significando a capacidade de responder a diferentes demandas 

de diferentes segmentos do mercado em um jogo dinâmico entre a oferta e a 

demanda por mobilidade urbana. 

 

Macário (2011) enfatiza que o alto grau de individualismo que caracteriza nossa 

sociedade atual, ganha proeminência o papel condutor dos governos locais que deve ser 

exercido através de sistemas de controle de gestão, que devem ter o estabelecimento de regras 

claras, uma supervisão próxima do planejamento e dos processos de implementação. O 

objetivo disso é afastar disfunções e inconsistências entre os subsistemas em interação, 

avaliação da evolução dos sistemas (e subsistemas) e tomada de decisões de quando e onde 

atuar para assegurar um entrosamento com as necessidades da sociedade, juntamente com um 

balanceamento adequado entre eficiência e efetividade dos processos de decisão. A Figura 19 

apresenta os cinco elementos incorporadores em seus ambientes organizacionais e funcionais. 

 

 

Figura 19: Elementos dos processo de controle 

Fonte: Macário (2011), adaptado de Anthony & Govindarajan (1998). 
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De acordo com a Figura 19, podemos observar os seguintes elementos: (1) um detector 

ou sensor, para identificar o que realmente está acontecendo com o processo; (2) um assessor, 

destinado a determinar a significância do que está acontecendo; (3) um efetor, destinado a 

realizar a ação; (4) um sistema de informação, destinado a traduzir o que está acontecendo em 

indicadores de avaliação; (5) uma rede de comunicação, para transmitir informação entre o 

detector e o  assessor e entre o assessor e o efetor (FRIEDMAN & MILLER, 1965 apud 

MACÁRIO, 2011; ANTHONY & MILLER, 1998 apud MACÁRIO, 2011). 

Segundo Macário (2011), autoridades municipais e locais têm seu processo de tomada 

de decisão complicado devido às dificuldades em avaliar com precisão os efeitos das suas 

políticas ou pacotes no curto, médio e longo prazo. A administração local tem uma grande 

necessidade de contar com ferramentas de gerenciamento inovador para a melhoria do 

sistema. 

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2006), o sistema de mobilidade em sua 

complexidade, contempla seis dimensões principais:  

 

 A dimensão funcional: que contempla as redes (considerando três níveis) 

necessárias à sustentação da cidade e suas funções e atividade. As redes de 

Macro Acessibilidade estão ligadas às funções da cidade como nó de um 

sistema regional e integram a cidade com todo o “mundo” além de suas 

fronteiras. São exemplos os grandes eixos de ligação, a exemplo de rodovias, 

ferrovias, hidrovias, até mesmo linhas de comunicação que ligam o município 

com o resto da região, ou mesmo do país. As redes de Meso Acessibilidade 

estão relacionadas à integração de zonas funcionais intraurbanas e ligando 

diferentes regiões do tecido urbano, como bairros por exemplo. Por fim, as 

redes de Micro Acessibilidade estão relacionadas ao contato imediato dos 

habitantes da cidade com as atividades existentes, permitindo a ligação local, 

a exemplo de diferentes áreas dentro do mesmo bairro, ou mesmo aos 

diferentes pontos e atividades existentes num mesmo logradouro; 

 A Dimensão Institucional, Social e Política: contempla a mobilidade como 

um fenômeno sócio político, resultante da atuação de atores diferentes e que 

possui uma forma de organização institucional própria. No primeiro caso, 

considera os atores (aqueles que possuem poder de transformação), sejam eles 

associações (de usuários de transporte, de comunidades, de profissionais 
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liberais, etc.), empresas, organizações, o próprio Estado, e, eventualmente, até 

indivíduos (cidadãos) que se qualifiquem como uma força social de mudança; 

 A Dimensão Econômica: que abrange a mobilidade como fenômeno 

econômico, envolvendo tanto sua interferência e importância para as 

atividades econômicas urbanas, quanto a estrutura do mercado de prestação 

de serviços e bens, cada um com seus fornecedores e consumidores/usuários; 

 A Dimensão Física: na qual o fenômeno da mobilidade é considerado 

enquanto elemento físico, como palco do desenvolvimento das interações das 

diversas dimensões tanto da mobilidade quanto da própria vida urbana. Neste 

caso, contempla os meios de circulação (veículos), estrutura de circulação 

(vias e terminais), ocupação do solo, mobiliário e equipamento urbano, além 

das condições ambientais, que juntos formam o ambiente de circulação 

(VASCONCELLOS, 2000); 

 A Dimensão de Comunicação: na qual se toma a mobilidade urbana enquanto 

um fenômeno de comunicação/informação, considerando dois elementos: a 

estrutura e a infraestrutura de comunicação. A primeira é formada por: objeto 

da comunicação (sobre o que se fala); emissores e receptores (quem fala e 

com quem fala); e mensagens (o que se fala). A segunda, elemento que 

permite o desenvolvimento da primeira, é composta pelas tecnologias 

disponíveis, os equipamentos, as redes formadas e serviços disponíveis; 

 A Dimensão Cultural: que entende a mobilidade como fenômeno 

antropológico, cultural, que tem como elementos constituintes os valores, 

crenças e práticas daquela (s) comunidade (s). 

 

Um diagnóstico do sistema de mobilidade urbana deve apresentar uma visão clara do 

objeto do planejamento, de modo que seja possível comparar este estado com a imagem-

objetivo, referência do deve-ser, e permitir o levantamento dos problemas e suas causas, etapa 

seguinte no processo de planejamento. Identificar apenas um problema pontual não é 

suficiente para gerar grandes transformações no meio urbano (BRASIL, 2006). 

Uma ferramenta essencial ao gerenciamento de um sistema de mobilidade urbana é um 

bom sistema de informação (SI), os quais são sistemas responsáveis por recolher, armazenar e 

manipular ou tratar os dados, produzindo e fornecendo informação relevante à gestão da 

entidade. Tal como o seu nome indica, não são um único elemento ou componente, mas um 
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“sistema” composto por vários componentes relacionados entre si: módulos de hardware e de 

software, instrumentos de armazenamento de dados e redes de comunicações, módulos 

aplicativos, etc., bem como os próprios dados e o conjunto de pessoal que interage com o 

sistema (FILIPE & MACÁRIO, 2011). 

 

3.4 Gerenciamento da Mobilidade Urbana e Fatores Críticos de Sucesso 

 

O gerenciamento da demanda surgiu nos Estados Unidos e em alguns países da 

Europa como forma de avaliar e analisar o comportamento das pessoas na escolha modal para 

suas viagens, tendo como objetivo principal a redução do uso dos automóveis e o incentivo ao 

aumento das viagens por modos de transporte mais sustentáveis como os vários tipos de 

transporte coletivo e os modos não motorizados, promovendo uma mobilidade mais 

sustentável, que minimize os impactos ao meio ambiente e aumente a equidade social 

(SCHMITT, 2006). 

Matus (1984 & 1993 apud BRASIL, 2006) indica algumas questões para apontar as 

causas dos problemas da gestão de mobilidade, a saber: (i) Como era antes?; (ii) Como é 

hoje?; (iii) Como evoluiu do que era para o estado atual?; (iv) Qual tendência segue? 

Respondendo estas perguntas consegue-se montar uma estrutura causa-efeito para os 

problemas identificados. Os objetivos são resultados a serem alcançados. São fenômenos 

sensíveis, ou seja, passíveis de serem notados por quem os observa.  

Ainda segundo Matus (1984 & 1993 apud BRASIL, 2006), definir a estrutura 

institucional de gestão é uma tarefa complexa e politicamente desafiadora. Isto ocorre porque, 

neste processo, são definidos os poderes legais dos atores, poderes estes necessários e 

limitadores de sua capacidade de governo e influência sobre a condução do futuro do Sistema 

de Mobilidade e, com isso, da própria cidade. 

Segundo Macário (2011), o ponto importante para qualquer governo é o quão bem ele 

vai ser capaz de integrar a legislação, regulamentação e persuasão para ter sucesso em 

incentivar as pessoas a adotar o comportamento correto de tal forma a minimizar os custos 

sociais e individuais de manter as liberdades previstas no âmbito do paradigma da sociedade 

moderna. Dado que a percepção de que tanto a legislação como a regulação não estão na 

vanguarda de ferramentas inovadoras promissoras, devemos esperar ver em um futuro 

próximo a ciência da governança urbana (e seus praticantes de vanguarda) investir na 

persuasão como um ingrediente básico para desenvolver novas formas de conceber e executar 

decisões públicas. Ainda segundo a mesma autora, a nova lógica requer um novo estilo de 
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governo que alguns autores preferem distinguir com a designação de governança e que em 

termos práticos, a maioria dos sistemas administrativos e políticos-democráticos tentam 

alcançar, ficando, muito frequentemente, em algum lugar pela metade (Tabela 1). Embora 

envolvendo-se com este novo paradigma político, onde as relações institucionais implicam 

um objetivo social (coletivo, isto é, a sociedade como um todo), há uma crença coletiva que 

isto não poderia ser obtida pelos poderes governamentais e não governamentais (atores e 

recursos) agindo separadamente . Macário (2011) afirma ainda que sob esta nova estrutura 

para a intervenção pública, os mecanismos de direção e os processos emergem como 

instrumentos críticos para a governança com bons níveis de desempenho. 

 

Tabela 1: Governo versus Governança 

Governo Governança 

Hierarquia 

 

Monopólio do poder público e relacionamento 

vertical 

 

Universalidade e permanência da rede de 

relacionamentos 

 

 

Intervenção pública em todas as áreas 

 

Cooperação 

 

Relacionamentos vertical e horizontal, tanto 

intergovernamental, quanto com o setor privado 

 

Variações setorial nas redes de relacionamentos 

que podem ser modificadas, de acordo com a 

circunstância 

 

Auto limitação de intervenção pública 

Fonte: Macário, 2011. 

 

Ela afirma ainda que nas décadas passadas a situação evoluiu desde a compreensão da 

mobilidade como um conceito relacionado aos veículos até um conceito recente e mais amplo 

de mobilidade, apenas aplicado a um número muito reduzido de cidades, em que são 

atribuídas missões específicas a todos os modos e meios de transporte. Uma ampliação do 

escopo que forma a base da racionalidade por trás das tomadas de decisão nessas áreas 

também ampliam a complexidade do problema, considerando o número de entidades a serem 

coordenadas, o número dos domínios espaciais aninhados a serem considerados (EC, DGT, 

1998 apud MACÁRIO, 2011) e, consequentemente, o potencial para conflitos de interesses e 

complexidade da governança. Este processo de mudança entre a nova e velha lógica existente 

por trás da racionalidade do uso do solo e do planejamento de transporte, foi bem 

compreendida na pesquisa Cost 332 (apud MACÁRIO, 2011), dedicada à política de 

transporte e uso do solo e é apresentada na Tabela 2. 
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Tabela 2: Elementos lógicos por trás da fundamentação para transporte e uso do solo 

Lógica Antiga Característica Nova Lógica 

Expandir Redes Gerenciar e integrar 

 

Predizer e fornecer 

 

Previsão 

 

Predizer e gerenciar 

 

Orientado fortemente para a 

oferta 

 

 

Tecnologia 

 

Orientação branda para a 

demanda 

Engenheiros isolados Cultura profissional Gerentes de caráter mais abertos 

 

Hermética e setorial 

 

Exercer a política 

 

Conversa e integração 

 

Homogêneo 

 

Espaço 

 

Customizado 

 

Reduzir o tempo de viagem 

 

Tempo 

 

Nicho, certeza 

 

Desengajado 

 

Usuários 

 

Reengajamento 

 

Externalidade de local específico 

 

Ambiente 

 

Emissões globais 

 

Padronizado, estático 

 

Conhecimento e informação 

 

Dinâmica Tailorista 

 

Macro-extrapolação 

 

Modelagem 

 

Sensível ao nível micro 

     Fonte: EC (1998 apud MACÁRIO, 2011). 

 

De acordo com o Ministério das Cidades (BRASIL, 2006), o que vem sendo 

observado no Brasil é a falta de uma gestão integrada e, nos casos em que os Estados 

investiram nessa forma de gestão, via de regra, suas ações se restringiram a serviços 

específicos, não ocorrendo um planejamento urbano metropolitano relacionando uso do solo 

com transportes. 

As autoridades locais e das cidades locais têm seu processo de tomada de decisão 

realizado de forma mais complicada devido à dificuldade para avaliar de forma acurada os 

efeitos de suas políticas ou pacotes de curto, médio e longo prazos. A falta de informação 

sistemática nesses domínios é ainda um fator limitante para o desenvolvimento de ferramentas 

de simulação matemática, como algumas relações de causa-efeito não são entendidas em toda 

a sua extensão (MACÁRIO, 2011). 

O tratamento inadequado da questão urbana pelo poder público foi um dos fatores que 

contribuíram para a consolidação dos padrões de desenvolvimento urbano que, atualmente, se 

configuram como grandes problemas que precisam ser enfrentados (BRASIL, 2004). 

O uso do solo e o planejamento de transportes são fatores chaves no processo de 

distribuição espacial de atividades e como tal originadores potenciais do fluxo de mobilidade 

e em última análise de externalidades ambientais (MACÁRIO, 2011). 
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Macário (2011) complementa afirmando que as políticas de uso do solo e de transporte 

têm sido as duas correntes principais de ação para influenciar a distribuição espacial das 

atividades, frequentemente vistos como alternativas um para o outro. A intervenção direta 

sobre a política de uso do solo ou influência indireta sobre os padrões de uso do solo por meio 

de intervenção na política de transporte são ações comuns, razão pela qual estes instrumentos 

devem antes ser complementares uns aos outros no desenvolvimento e modelagem de áreas 

urbanas sustentáveis. 

A dependência no uso do automóvel tem gerado sérios impactos no fluxo de tráfego. 

Associado a este problema, as atuais políticas de crescimento e desenvolvimento urbano não 

têm privilegiado a utilização de meios de transportes mais sustentáveis, tais como, bicicleta, 

transporte público e o modo a pé (MAGAGNIN, 2008). O aumento do número de veículos é 

uma realidade, o que acarreta congestionamentos e outros males para a população. Dessa 

forma constata-se que o poder público deve intervir e tomar medidas eficazes para não ocorrer 

um colapso nos centros urbanos e a população deve também reivindicar melhor qualidade de 

vida através de uma mobilidade inclusiva para a sociedade.  

A gestão da mobilidade urbana deve ser feita de forma integrada, onde o sistema de 

mobilidade urbana deve ser concebido sob a ótica da satisfação das necessidades de 

mobilidade dos cidadãos (MACÁRIO, 2004). A Tabela 3 apresenta o tipo de informação 

referente aos níveis de gestão Estratégico, Tático e Operacional.  

 

Tabela 3: Tipo de informação correspondente aos diferentes níveis de gestão 

Nível de decisão Tipo de decisão Características da informação 

necessária 

Estratégico De longo prazo; 

Complexa; 

Não Estruturada 

Pouco definida; 

Necessária de forma recorrente; 

Provenientes de fontes externas à 

organização; 

Com elevado nível de agregação 

Tático De curto / médio prazo; 

Maioritariamente feita por 

comparação (com padrões, 

objetivos, etc.), i. e., estruturada 

Maioritariamente interna à própria 

organização; 

Com caráter histórico; 

Quase sempre bem definida; 

Necessária de forma frequente e 

sistemática 

Operacional De curto prazo; 

Simples; 

Muito estruturada 

Predefinida; 

Precisa; 

Clara; 

Produzida na própria organização; 

Desagregada 

Fonte: FILIPE & MACÁRIO (2011). 
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As informações contidas nos três níveis são igualmente importantes para auxiliar na 

gestão do sistema de mobilidade urbano. No processo de gestão, o valor da informação reside 

não na informação em si, mas na forma como esta é utilizada na tomada de decisão. Assim, a 

estruturação da informação destinada a um determinado processo de gestão deve levar em 

consideração as especificidades dos diferentes níveis de gestão (FILIPE & MACÁRIO, 2011), 

conforme Tabela 3. 

Dada a importância da informação no processo de gestão, tornou-se necessário 

desenvolver formas eficazes de gerenciar a informação, surgindo assim os Sistemas de 

Informação (SI). Os SI são sistemas responsáveis por recolher, armazenar e manipular ou 

tratar os dados, produzindo e fornecendo informação relevante à gestão da entidade (FILIPE 

& MACÁRIO, 2011). O modelo de informação proposto por Filipe & Macário (2011) 

estrutura a informação em dez módulos, como apresentado na Figura 20. O modelo tem sua 

importância por sistematizar a informação na gestão da mobilidade urbana. 

Os seis módulos circulares são módulos de enquadramento e caracterização do SMU, 

formados por módulo “Ordenamento do Território”, “Infraestrutura”, “Clientes”, “Operações 

e Serviços” e “Regulamentação e Benchmarking”, que são os módulos de Informação 

Primária (MIP). O módulo Objetivos de Gestão indicam os objetivos que devem ser atingidos 

no desempenho do SMU impostos pela legislação ou definidos pela Autoridade Metropolitana 

de Transportes (AMT) ou entidades que definem a estratégia do SMU. O módulo 

Ordenamento do Território (OT) deve conter todas as informações relevantes ao elementos de 

OT que tenham implicações no planejamento e gestão da mobilidade urbana (como 

informações sobre o uso do solo); o módulo Infraestruturas (IE) deverá conter a informação 

que permite caracterizar todas as infraestruturas contidas na mobilidade urbana; o módulo 

Clientes (C) deverá permitir caracterizar as populações abrangidas pelo SMU e as suas opções 

de mobilidade. Este módulo deve considerar também os polos geradores de viagens e os 

locais de realização de grandes eventos (exemplos: jogos de futebol, concertos, festivais). 

Deve também ser contemplada informação que permita aferir a satisfação dos utilizadores 

relativamente à oferta de transportes públicos. Finalmente, o módulo Operações e Serviços 

(OS) deve fornecer à AMT toda a informação sobre os operadores e a oferta de mobilidade 

existentes no mercado de mobilidade, para que esta possa ser monitorada pela AMT, dentro 

das suas competências. Esta informação deve ser fornecida pelos operadores (Figura 20). Para 

um maior detalhamento do modelo, vide Filipe & Macário (2011). 
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Figura 20: Módulos de informação que compõem o SI de apoio à gestão do SMU 

Fonte: Filipe & Macário (2011). 

 

 

Segundo Filipe & Macário (2011), para atingir a sustentabilidade global do sistema de 

mobilidade urbana, a sua gestão deve deter-se prioritariamente em objetivos fundamentais 

identificados por May & Crass (2007) e apresentados, com algumas adaptações na Tabela 4 

por Filipe & Macário (2011).  
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Tabela 4: Correspondência entre os objetivos de sustentabilidade do SMU e os respectivos vetores de 

sustentabilidade 

Objetivo de sustentabilidade do SMU 

Vetor de sustentabilidade 

Econômico Social Ambiental 

Geração de riqueza e garantia de eficiência e equidade dos 

recursos econômicos 
    

Melhoria da acessibilidade e redução do congestionamento       

Utilização sustentável de recursos (incluindo o espaço urbano), 

atendendo aos respectivos limites de renovação/substituição 
     

Melhoria da segurança nos transportes      

Redução da exclusão social     

Promoção da saúde     

Proteção de paisagens e biodiversidade      

Redução dos níveis de ruído     

Redução das emissões de gases com efeito estufa     

Melhoria da qualidade do ar     

Fonte: May & Crass (2007). 

 

As informações que são apresentadas na Tabela 4 são consideradas pelos autores como 

sendo os Fatores Críticos de Sucesso (FCS) da gestão do sistema de mobilidade urbana, nos 

níveis de sustentabilidade, econômico, social e ambiental, de modo que alguns indicadores 

encontram-se inseridos na Tabela 5. 

De acordo com Filipe & Macário (2011), a utilização de indicadores é de extrema 

importância no processo de gestão, dada a sua capacidade sintética e facilidade de análise, 

porém, sua aplicação deve ser realizada de forma cuidadosa, observando-se as regras 

necessárias. Bullen & Rockart (1981 apud FILIPE & MACÁRIO, 2011) definem os fatores 

críticos de sucesso (FCS) como sendo um número limitado de áreas centrais para o sucesso do 

desempenho de uma organização, de modo que a obtenção de resultados favoráveis é 

fundamental para o bom desempenho da gestão, garantindo também o seu desempenho 

competitivo. A determinação dos fatores críticos de sucesso para os diferentes níveis de 

gestão deve ser realizada através de entrevistas aos gestores da organização. 

Filipe & Macário (2011) determinaram de forma indutiva os objetivos de gestão do 

sistema de mobilidade urbana e, a partir dos resultados extraíram os respectivos fatores 

críticos de sucesso (Tabela 5). Esses indicadores são uma sugestão genérica, de modo que não 
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foram utilizados em um determinado caso específico, de modo que a Autoridade 

Metropolitana de Transportes defina os seus próprios indicadores, alinhados com seus 

objetivos e estratégias. 

 

 

Tabela 5: Indicadores propostos para cada Fator Crítico de Sucesso (FCS) 

1. Geração de riqueza e garantia da eficiência e equidade dos recursos econômicos 

Percentagem do PIB da cidade ou área metropolitana (por unidades territoriais) diretamente imputável 

ao orçamento do setor dos transportes (1) 
  

Percentual dos custos de transporte por unidade do PIB das unidades territoriais das Autoridades 

Metropolitanas de Transportes (AMT) 
 

Total de gastos em estradas e estacionamentos, per capita, na área da AMT  

Percentagem dos gastos com transportes no total dos gastos familiar  

Avaliação qualitativa da mobilidade pelos utilizadores comerciais (empresas, departamentos públicos, 

turistas, participantes em convenções e reuniões) 
  

Percentagem dos custos de construção de parques e estradas pagos diretamente pelos utilizadores   

2. Melhoria da acessibilidade e redução do congestionamento  

Índice global de satisfação dos clientes relativamente ao SMU   

Número das opções de mobilidade disponíveis por unidade territorial dentro da AMT e avaliação 

qualitativa das mesmas 
  

Duração média das viagens pendulares dentro da área abrangida pela AMT (ou com um dos extremos 

dentro desta) 
 

Número médio de oportunidades de emprego e oferta comercial em um raio de 30 min., de tempo de 

viagem, por modo e por unidade espacial, dentro da área abrangida pela AMT 
  

Número médio de equipamentos básicos (escolas, lojas de bens de primeira necessidade, equipamentos 

de saúde e serviços públicos) em um raio de 10 min., de deslocamento a pé, por unidade espacial dentro 

da área de AMT (1) 

 

Total de horas de atraso devido ao congestionamento, per capita, dentro da área da AMT  

3. Utilização sustentável de recursos (incluindo o espaço urbano), atendendo aos respectivos limites 

de renovação/substituição 
 

Veículos.km, per capita, de transporte individual motorizado (1)  

Avaliação qualitativa das condições de mobilidade não motorizada (a pé, bicicleta, outras)   

Percentagem de viagens e de km viajados em modos não motorizados ou coletivos (a pé, bicicleta, 

transporte público – TP) 
  

Número de medidas (e descrição das mesmas) implementadas com vistas a internalização de custos de 

transportes (congestionamentos, poluição, etc.) (1) 
  

Consumo total de recursos não renováveis na construção de infraestruturas ou produção de serviços de 

transportes 
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Continuação da Tabela 5  

Área total ocupada com infraestrutura de transportes, per capita, na área da AMT  

4. Melhoria da segurança dos transportes  

Mortos e feridos por acidentes em transportes, per capita, na área da AMT  

Custos com acidentes em transportes, per capita, na área da AMT  

5. Redução da exclusão social  

Índice de satisfação dos clientes com dificuldade de mobilidade, relativamente ao SMU  

Avaliação qualitativa da oferta de transportes pelas pessoas com dificuldades de mobilidade  

Avaliação qualitativa da oferta de transportes pelas pessoas cativas do TP  

6. Promoção da saúde  

Percentagem da população que efetua deslocamentos diários, pedonais ou em bicicleta, consideradas 

relevantes do ponto de vista da saúde (superiores a 15 minutos diários) 
 

Percentagem de crianças e jovens que se deslocam para os estabelecimentos de ensino e outros destinos, 

a pé ou de bicicleta 
 

7. Proteção de paisagem e biodiversidade  

Áreas de infraestrutura de transportes construídas sobre ou nos limites de habitats classificados e 

percentagem em relação à área total dos mesmos 
 

Número e área média de reservas e parques sem vias de transporte motorizado  

8. Redução dos níveis de ruído  

Percentagem da população exposta a elevados níveis de ruído atribuídos ao tráfego de automóvel, na 

área da AMT 
 

9. Redução das emissões de gases no efeito estufa  

Consumo per capita de combustíveis fósseis, no setor de transportes, na área da AMT  

Emissões de CO2 e de outros gases com efeito estufa, pelo setor de transportes, na área da AMT  

10. Melhoria da qualidade do ar  

Emissões per capita de poluentes atmosféricos “convencionais” (CO, VOC, NOX, partículas, etc.), 

atribuídos aos transportes, na área da AMT 
 

Frequência de violações dos padrões de qualidade do ar atribuídas aos transportes, na área da AMT  

Legenda:  Deve ser objetivo ter valores elevados (e/ou mostrar tendência crescente); 

                 Indicador deve ter valores baixos (e/ou mostrar tendência decrescente) 
 

Fonte: Litman (2007); FILIPE & MACÁRIO (2011). Assinalados com (1), foram propostos por FILIPE & 

MACÁRIO (2011), demais por Litman (2007). 

 

Portanto, Filipe & Macário (2011) propõem um modelo para estruturação da 

informação para gestão da mobilidade urbana com o intuito de melhorar o uso da informação, 

de modo que deve ser considerada a ligação entre os módulos propostos, permitindo assim um 
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melhor processo de gestão da informação; como também a informação deve ser 

compartilhada entre os agentes envolvidos no sistema de mobilidade urbana, de modo que 

devem ser estabelecidos contratos com obrigação de prestação de informação entre 

operadores e autoridades, assegurando a prevenção do valor comercial dessa informação. 

Macário (2011), a partir de pesquisas realizadas em algumas cidades da Europa e do 

Brasil, concluiu que o modelo de gerenciamento da mobilidade urbana deve ser estruturado, 

para que seja implementado, ao longo dos seguintes elementos:  

 

 Agenda contextual: lista de questões ou problemas para os quais o governo e 

outras pessoas fora do governo, mas em sua esfera imediata de influência, 

estão dando atenção seja no curto, médio ou longo prazo. 

 Propósito do sistema: a definição do escopo territorial (limites) do SMU e 

seus objetivos estratégicos globais é dependente da organização política 

administrativa do país.  

 Entidades: agentes de decisão envolvidos nos diferentes componentes e 

estágios do sistema (autoridades políticas, autoridades organizacionais, 

autoridades urbanas (política e gerencial), entidades setoriais, entidades de 

vigilância e fiscalização, operadores de serviço e de infraestrutura, 

fornecedores terceirizados, trabalhadores, clientes e cidadãos). 

 Limites de decisão: significando o arranjo institucional e o escopo de 

intervenção e alocação funcional de responsabilidades dentro do sistema. Ou 

seja, a resposta à questão normativa “quem faz o quê” entre as diferentes 

instituições e agentes existentes de forma interativa. 

 Processos de decisão: com os seguintes subprocessos: 

 o Definição estratégica do sistema; 

 o Escolha e projeto dos instrumentos de gerenciamento (direcionadores); 

 o Processo direcionador com os seguintes subprocessos: 

 Configuração da oferta do sistema; 

 Contratação da oferta do sistema. 

 o Monitoramento e ajuste da evolução do sistema. 

 Informação: significando fluxo de informação e canais de apoio à avaliação 

requerida para fornecer feedback às funções diretivas e possibilitar as ações 
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corretivas e preventivas para manter o sistema de mobilidade em seu devido 

curso. 

 

Macário (2011) enfatiza que a principal restrição para a gestão do sistema de 

mobilidade urbana e, consequentemente para todos os processos chaves, é a falta de interação 

política entre os três setores que são críticos para a operação das exigências de mobilidade e 

também na definição das prioridades políticas para o sistema: contexto socioeconômico, 

política de uso do solo e política de preservação ambiental. 

A Figura 21 apresenta as interações do processo de tomada de decisão, segundo 

Macário (2011). 

 

 

Figura 21: Interações do processo de tomada de decisão 

Fonte: Macário (2011). 

 

Considerando o processo de tomada de decisão como um ponto de partida 

organizacional, observa-se o feedback (Figura 21) como o principal instrumento para o 

gerenciamento do sistema, com a complexidade decorrente da interação (ex. processo de 
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feedback) entre elementos dos sistemas (interação interna) e entre esses elementos e o 

ambiente ao redor (interação externa), mas não das características intrínsecas dos próprios 

elementos (MACÁRIO, 2011). 

Para Macário (2011), a dinâmica de um sistema complexo surge a partir de dois tipos 

de circuitos de feedback: circuitos positivos que são um auto reforço, ou seja, geram 

crescimento e desenvolvimento; e circuitos negativos que representam a ação contrária e 

oposta à evolução (ou mudança) na direção anteriormente seguida. Juntos, eles habilitam 

qualquer sistema a criar processos que procurarão crescimento e equilíbrio, que significa ter 

algum grau de auto regulação. 

 

É válido salientar algumas características da Figura 21, segundo Macário (2011): 

 

 Cada decisão é um processo de intervenção levando à transformação do 

sistema de um estágio para outro, altera o ambiente global, conduzindo a uma 

extensa cadeia de decisões desencadeando efeitos colaterais; 

 A segunda é que a tomada de decisão é uma resposta à lacuna entre objetivos 

estabelecidos para o sistema e a percepção do atendimento insuficiente dessas 

metas. A distinção entre o alcance real e o percebido é frequentemente uma 

consequência da existência de múltiplos canais de comunicação que, por sua 

vez, resultam em uma configuração institucional não desprovida de 

interdependências, interesses, tendências etc. Apesar da dificuldade que pode 

ocorrer em definir metas precisas e, uma mensuração acurada da performance 

do sistema contra estes objetivos, o processo de estabelecimento das metas 

está presente em todos os níveis do sistema e para todas as entidades atuando 

dentro e através desses níveis. A maior dificuldade é assegurar a consistência 

do processo de decomposição desses objetivos e induzir um comportamento 

propositivo em todos os agentes que interagem. Para o projetista do sistema 

de controle da gestão um ponto chave, é claro, é como identificar e tratar 

esses loops de decisão múltiplas (positivos e negativos) e como decompor 

objetivos (frequentemente contendo objetivos conflitivos e a necessidade de 

se obter negociações dos agentes que representam estes interesses 

conflitivos), de tal forma a desenvolver políticas e procedimentos que 

amarrarão todas as entidades envolvidas em um compromisso compartilhado 

em direção às metas estratégicas do sistema; 
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 A terceira característica é que a transformação de decisões em resultados 

ocorre através de processos complexos que envolvem canais e configurações 

institucionais, estruturas organizacionais e relações de mercado entre agentes, 

ou seja, o mundo real das interações em que cada agente tem sua própria 

dimensão sistêmica a considerar. Muitas vezes, esta estrutura é apenas 

aparente, às vezes, devido a comportamentos aleatórios ou, em outras 

ocasiões, devido às fontes numerosas de “ruído”. A quarta é que, assim como 

no gerenciamento de empresas, no gerenciamento de sistemas existe também 

um ciclo crítico (e contínuo) de decisão-resultados-medição-avaliação-

decisão; 

 Na realidade não existe estas coisas como “efeitos colaterais”, tudo são 

simplesmente efeitos, a principal diferença é que para uns nos antecipamos 

em nosso modelo mental conceitual estes são os efeitos intencionais, 

enquanto os outros são os não esperados (geralmente obstaculizando o 

sistema), são os chamados de efeitos colaterais e, assim, os efeitos não 

pretendidos. 

 

Macário (2011) observa ainda que, em qualquer campo, e em particular na mobilidade, 

a dimensão e diversidade de elementos existentes no sistema chama para a necessidade de 

uma estrutura se vamos interrelacionar e interpretar as observações empíricas. Sem esta 

estrutura, todos os dados coletados representarão apenas um conjunto fragmentado com 

significado limitado. Como Forrester (1968, 1968, pp. 1-3 apud  MACÁRIO, 2011) enfatizou, 

sem as informações estruturadas é muito difícil aprender com a experiência e, assim, transferir 

conhecimento do passado para o futuro, desde que a informação seja a base das decisões que 

controlam o fluxo da ação. 

Macário (2011) considera que a definição raiz de um dado problema cobre plenamente 

a construção conceitual do sistema, o que implica no reconhecimento do problema, na 

conceituação do sistema e na representação do modelo. 

Os elementos chaves que devem ser identificados no processo de tomada de decisão 

do gerenciamento da MU são (1) os atores; (2) o tipo de participação pública; (3) os 

instrumentos para induzir a mudança no comportamento do indivíduo; (4) as barreiras para o 

processo de decisão. A interação entre esses elementos define a fronteira de risco para o 

processo de decisão. A Figura 22 apresenta o modelo de gerenciamento da mobilidade urbana 

definido por Macário (2011). 
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Figura 22: Modelo de Gerenciamento de Qualidade para os Sistemas de Mobilidade Urbana 

Fonte: Macário (2011). 
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Este modelo de gerenciamento se estrutura em oito passos: (1) dispor de uma interação 

com os demais subsistemas e suas políticas e questões institucionais; (2) definir 

primeiramente os objetivos estratégicos do Sistema de Mobilidade Urbano; (3) definir as 

funções de direção do SMU (a estrutura institucional, as políticas a adotar e seus instrumentos 

de implantação, e o processo de controle); (4) configurar o sistema de oferta: os serviços a 

ofertar, a infraestrutura necessária e as ligações intermodais que vão existir; (5) garantir a 

provisão das infraestruturas e dos serviços desejados, no que diz respeito ao projeto da rede, o 

processo de contratação da operação dos serviços, e a execução das infraestruturas e dos 

serviços; (6) monitorar a performance de todos os componentes do sistema, e alimentar os 

fluxos de retroalimentação; (7) realizar a avaliação e os ajustes necessários, a partir da 

eficiência do consumo dos usuários, da performance das infraestruturas, da performance dos 

operadores e dos demais agentes envolvidos, verificando a performance global do SMU e as 

externalidades produzidas; e (8) finalmente, medir os impactos diretos, indiretos e globais das 

políticas e objetivos estratégicos definidos (MACÁRIO, 2011).  

 

3.5 Governança e Políticas Públicas de Mobilidade Urbana 

 

Uma questão importante para o planejador tanto público como privado do transporte 

público é como assegurar a participação comunitária na realização de políticas públicas de 

mobilidade urbana, de modo que a população faça parte desse processo de construção. 

McGEE (2010), discute que os maiores desafios políticos referentes a questões de 

mobilidade deverão ocorrer na escala das grandes regiões metropolitanas, devido à 

importância econômica delas e aos obstáculos que elas apresentam em relação à questões de 

sustentabilidade e moradia. 

Segundo o Ministério das Cidades (BRASIL, 2004), constitui-se um desafio diário 

para as regiões metropolitanas brasileiras prover transporte de qualidade aos seus habitantes e 

fazer com que um contingente de milhões de pessoas tenham acesso diariamente às atividades 

urbanas. Há, portanto, um enfrentamento para além do plano local e que precisa de urgente 

abordagem, que é o planejamento e gestão em escala metropolitana. 

A gestão metropolitana encontrada atualmente no Brasil enfrenta, três grandes 

desafios, de modo que o primeiro refere-se ao fato de que as experiências de cooperação 

federativa, sejam no âmbito das regiões metropolitanas, sejam no dos consórcios e afins, são 

bastante heterogêneas e ainda incipientes, encontrando-se longe da necessária consolidação 

institucional. O segundo desafio refere-se à ausência de um arranjo institucional 
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intergovernamental, de cooperação federativa, para a gestão das regiões metropolitanas. O 

terceiro desafio a ser enfrentado refere-se à crença bem-intencionada, porém ingênua, quando 

não perversa, que se instalou no país desde a Constituição de 1988: os municípios resolveriam 

sozinhos seus problemas de políticas públicas, bastando que para isso lhes fossem repassados 

o poder e os recursos necessários. Nas federações como a brasileira, essa proposição é falsa 

em termos econômicos, sociais e no âmbito das instituições e da competição política local. Os 

governos municipais, na sua maioria, não dispõem de recursos financeiros e de capital 

humano ou social. Assim, ao se propugnar a cooperação federativa, é preciso se ter clara a 

distinção dos papéis a serem desempenhados pelo governo federal e pelos governos estaduais 

(ABRUCIO, 2004). 

O transporte urbano pode se tornar um relevante e eficaz instrumento de reestruturação 

urbana e vetor da expansão controlada ou direcionada das cidades, desde que inserido no 

planejamento integrado das mesmas, incorporando os princípios da sustentabilidade plena e 

tendo o seu planejamento e controle submetido aos interesses da maioria da população 

(BRASIL, 2004). 

Boschi (1999) apresenta o conceito de governança como sendo o fator que norteia as 

discussões recentes sobre a gestão urbana nos países em desenvolvimento, referindo-se a 

formatos de gestão pública que, fundados na interação público/privado, tenderiam a assegurar 

transparência na formulação e eficácia na implementação de políticas. Meira (2013) enfatiza 

ainda que o conceito de governança chama a atenção para um aspecto fundamental no estudo das 

políticas públicas que são as relações entre estas, o Estado e a sociedade. 

Para Jacobi (et al., 2012) o termo governança se relaciona com a implementação 

socialmente aceitável de políticas públicas, um termo mais inclusivo que governo, por 

abranger a relação sociedade, Estado, mercado, direito, instituições, políticas e ações 

governamentais. Governança implica o estabelecimento de um sistema de regras, normas e 

condutas que reflitam os valores e visões de mundo daqueles indivíduos sujeitos a esse marco 

normativo. 

A governança metropolitana no Brasil não tem acompanhado o ritmo da urbanização 

do país. Nas 26 áreas metropolitanas brasileiras se concentram cerca de 90% dos domicílios 

localizados em favelas e assentamentos informais, onde a moradia, a infraestrutura e os 

serviços urbanos em geral são extremamente deficientes e a violência é parte da vida 

cotidiana. A implementação de medidas para melhorar as condições de vida tem sido 

dificultada pela falta ou inadequação de mecanismos institucionais que possam coordenar as 
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ações entre as diversas jurisdições responsáveis pela infraestrutura e desenvolvimento urbanos 

(CASTRO & WOJCIECHOWSKI, 2010). 

Castro & Wojciechowski (2010) enfatizam ainda que existem dois grandes desafios 

para a eficácia dessas novas estruturas de governança urbana: desenvolver maiores 

relacionamentos colaborativos entre os diferentes níveis – nacional, regional e urbano – de 

governo dentro do país; e desenvolver mecanismos colaborativos dentro das áreas urbanas, 

que frequentemente consistem de municipalidades fragmentadas e com recursos fiscais, 

partidos políticos e até mesmo metas políticas diferentes. 

Veiga (2011) ao referendar o esgotamento atual de modelos de gestão pública no 

cenário nacional, frente à própria realidade de deseconomias urbanas e crises de governança, 

indica a gestão social como um desenho estratégico ao tratamento da vida urbana, num 

processo onde ficam evidenciadas tensões entre interesses e visões individuais. Neste fórum, a 

mobilização dos atores distintos na tomada de decisão resulta em parcerias, valorizando 

estruturas descentralizadas e participativas, as quais têm como norte o equilíbrio entre a 

racionalidade em relação a fins e em relação a valores, buscando o alcance de um bem 

coletivamente planejado, viável e sustentável a médio e longo prazo. 

As novas redes de governança, nas quais as comunidades, as associações da sociedade 

e as empresas privadas desempenham papel cada vez mais decisivo, desafiam não apenas os 

governos e a maneira de governar, mas exigem também uma reorientação do pesquisador de 

políticas públicas. Visto que o processo de governança é multifacetado, a ciência deve levar 

em conta o concurso destas várias facetas que, por sua vez, são resultado de uma interação 

cada vez mais dinâmica entre elementos institucionais, processuais e os conteúdos das 

políticas (FREY, 1997). 

Nem mesmo as Audiências Públicas previstas no Plano Diretor de Ordenamento 

Territorial (2009) e no Estatuto da Cidade (2001) têm conseguido alcançar adequadamente a 

sociedade, o que não representam o instrumento adequado para o controle social das 

atividades de Planejamento Urbano. A falta de informação em linguagem acessível, o 

desinteresse do próprio governo, as pressões econômicas e políticas, e a descrença na 

influência da participação popular nas decisões urbanas são alguns motivos que tem levado ao 

fracasso dessa metodologia (NORONHA, 2011). 

Para Vasconcellos (2013, p. 270), a conclusão mais importante para o futuro é que não 

existe hoje no Brasil uma força ou uma coalizão de forças políticas com poder real sobre a 

agenda pública que deseje a mudança do modelo de mobilidade. O poder efetivo sobre as 

políticas está nas mãos de elites que se mostram satisfeitas com o modelo atual e pretendem 
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aprofundá-lo. Isso coloca enormes barreiras para as mudanças. Uma mudança nas condições 

atuais só poderá ocorrer se um grande movimento se organizar fora do sistema político 

tradicional e servir como fonte externa permanente de pressão. 

Vasconcellos (2013, p. 274) afirma ainda que é necessário lembrar que existem fatores 

estruturais que impactam a mobilidade e que estão fora do alcance das políticas de 

mobilidade. Os principais fatores são a enorme disparidade no nível de educação das pessoas, 

o desconhecimento da natureza dos processos econômicos e políticos que condicionam nossas 

vidas e a diferença no poder de exercer influência sobre as decisões do governo. Apenas um 

processo intenso de elevação do nível educacional das pessoas e de aprofundamento da 

democracia fará com que todos possam ser cidadãos do mesmo nível e, ao desempenhar 

papéis distintos no trânsito, serem entendidos pelos demais como iguais. Enquanto essas 

disparidades não se reduzirem, permitindo um processo de discussão e decisão mais 

equitativo, as políticas de mobilidade continuarão produzindo desigualdades e gerando 

iniquidades. 

A sociedade quando organizada, passa a contar com um forte poder de pressão e pode 

reagir de maneira eficaz em defesa do bem estar da coletividade. Portanto, os gestores 

públicos conscientes e comprometidos com a ordem e a redução das iniquidades sociais, 

devem ter discernimento para identificar os movimentos legítimos, apoiá-los e incentivá-los à 

formação de grupos, para envolvê-los na formulação de políticas públicas voltadas para a 

mobilidade urbana sustentável (FREIRE, 2008). 

O tema gerenciamento da mobilidade urbana tem sua complexidade por envolver 

muitas variáveis e necessitar de um interrelacionamento entre os atores envolvidos dentro do 

sistema. Portanto, a escolha da ferramenta SysLogic foi primordial devido a facilidade com 

que trata a complexidade das variáveis como também por ser uma ferramenta inovadora no 

uso do gerenciamento da mobilidade urbana. 
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4. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa é apresentada neste 

capítulo. O presente trabalho teve início a partir de uma revisão bibliográfica sobre 

mobilidade urbana, sistema de mobilidade urbana, gestão de sistemas de mobilidade urbana, 

planejamento urbano, planejamento de transporte urbano, dinâmica de sistemas e pensamento 

sistêmico, extraindo-se desta revisão bibliográfica um quadro conceitual do assunto 

pesquisado, indicou métodos e técnica que poderiam ser utilizadas no tratamento do problema 

pesquisado. Optou-se por seguir dois caminhos de análise que se complementam.  

O primeiro foi o de buscar caracterizar segundo a literatura estudada o que deveria ser 

um modelo ideal de gestão de um sistema de mobilidade urbana (SMU), por ser um sistema 

bastante complexo também se observou que aspectos dele eram relevantes e deveriam ser 

analisados. O passo seguinte será de tentar levantar, coletar e organizar todas as informações 

especificadas anteriormente como caracterizadoras de uma gestão ideal do SMU da Região 

Metropolitana de João Pessoa (RMJP). Levantada as informações efetuar-se-á a confrontação 

das características ideais de gestão de um SMU com o que se encontrou no SMU da RMJP. 

Esta confrontação possibilita evidenciar o que já existe e está correto das carências existentes 

merecedoras de reformulação e melhorias. 

O segundo caminho foi o de ter uma visão das opiniões dos principais atores 

envolvidos com o SMU a respeito de seus julgamentos sobre a gestão do SMU na Região 

Metropolitana de João Pessoa e dar um tratamento a estas opiniões através da metodologia do 

pensamento sistêmico. Para tanto foi elaborado um questionário, baseado em Macário (2011), 

que abordava todas variáveis relevantes que caracterizariam uma gestão ideal de um SMU. 

Levantaram-se todos os atores relevantes que se desejava abordar com este questionário 

dentre os grupos usuários, gestores públicos, planejadores públicos e privados e operadores do 

SMU da RMJP. Realizou-se um pré-teste onde se procurou verificar problemas de 

entendimento ou outras dificuldades na sua resposta. Após esta fase estruturou-se o 

questionário através do GoogleDocs e remeteu-se à lista pré-selecionada dos atores. O 

resultado das respostas aos questionários foi tratado utilizando o software SysLogic que apoia 

a construção dos arquétipos sistêmicos mais representativos do corpo das respostas dos atores 

que fornece as principais variáveis e seus relacionamentos causais. O que facilita muito o 

entendimento aos pensamentos revelados pelos atores possibilitando não só entender como 

funciona a relação entre as variáveis chaves do processo em análise, mas sobre tudo onde se 
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deve atuar para obter resultados de melhoria para o SMU da RMJP. Para tanto utilizou-se o 

modelo de gerenciamento de Macário (2011) combinado com a ferramenta SysLogic para 

avaliar o modelo de gestão da área em estudo.  

A ferramenta SysLogic foi escolhida por ser uma ferramenta manuseio simples; trata-

se de um sistema pronto para efetuar regras lógicas, linguísticas ou heurísticas, de forma a 

orientar a estruturação do raciocínio e oferecer uma resposta estratégica eficaz e “inteligente” 

segundo critérios pré-estabelecidos para decisão diante de uma situação real. Trata-se de uma 

espécie de inteligência artificial “restrita” a uma abordagem ou campo de conhecimento 

específico, uma vez que utiliza filtros, faz cálculos, aplica regras heurísticas, deduz operações 

ou sugere estruturas lógicas etc. para auxiliar o usuário a produzir um pensamento sistêmico, 

coletivo e emergente. O software foi escolhido também por ser uma ferramenta inovadora em 

seu uso no gerenciamento da mobilidade urbana.  

Em paralelo com a etapa de coleta dos dados (aplicação dos questionários aos 

stakeholders) foi realizada a etapa de redução e substantificação, ou seja, (VALENÇA & 

CARVALHO, 2013, p. 30) a partir dos enunciados das perguntas, eles foram “decompostos” 

em tantos enunciados únicos, mais simples e mais concisos, quantos foram possíveis, de 

modo que cada elemento de lógica de cada pensamento foi isolado. Em seguida foi realizada a 

etapa de redução neutra das variáveis, evitando-se orações compostas assim como o uso de 

verbos, advérbios, conectivos, ou quaisquer tipos de marcadores linguísticos sob alguma 

forma de composição ou de complexidade.  

O modelo de gestão ideal considerado neste trabalho está baseado em um 

relacionamento mútuo entre os setores de transportes, uso do solo e meio ambiente, de modo a 

definir os stakeholders (usuários, planejadores e operadores) que fazem parte do processo de 

construção de uma mobilidade igual para toda a sociedade. O modelo de gerenciamento ideal 

deve ainda, segundo Macário (2011): (1) dispor de uma interação com os demais subsistemas 

e suas políticas e questões institucionais; (2) definir primeiramente os objetivos estratégicos 

do Sistema de Mobilidade Urbano; (3) definir as funções de direção do SMU (a estrutura 

institucional, as políticas a adotar e seus instrumentos de implantação, e o processo de 

controle); (4) configurar o sistema de oferta: os serviços a ofertar, a infraestrutura necessária e 

as ligações intermodais que vão existir; (5) garantir a provisão das infraestruturas e dos 

serviços desejados, no que diz respeito ao projeto da rede, o processo de contratação da 

operação dos serviços, e a execução das infraestruturas e dos serviços; (6) monitorar a 

performance de todos os componentes do sistema, e alimentar os fluxos de retroalimentação; 

(7) realizar a avaliação e os ajustes necessários, a partir da eficiência do consumo dos 
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usuários, da performance das infraestruturas, da performance dos operadores e dos demais 

agentes envolvidos, verificando a performance global do SMU e as externalidades 

produzidas; e (8) finalmente, medir os impactos diretos, indiretos e globais das políticas e 

objetivos estratégicos definidos.  

As variáveis que fazem parte do modelo de gestão ideal e devem ser frequentemente 

avaliadas são: (1) qualidade da cobertura da rede; (2) tempo gasto na viagem; (3) inadequação 

do transporte não motorizado; (4) difícil acesso ao transporte público pelo usuário; (5) 

conforto em relação às paradas de ônibus; (6) capacidade de pagamento do usuário; (7) 

impontualidade do transporte público; (8) integração das rotas do transporte público; (9) 

limpeza e conforto do transporte público; (10) desconforto quanto ao deslocamento e à 

temperatura; (11) desconforto e segurança na integração; (12) falta de integração entre os 

modais; (13) adequação de uma tarifa integrada para o estacionamento; (14) pouca 

confiabilidade dos serviços auxiliares; (15) segurança do serviço; (16) infraestrutura viária e 

de sinalização; (17) desempenho do pessoal de operação; (18) imprecisão da informação ao 

usuário; (19) economia de tempo gasto na mobilidade; (20) ineficiência econômica na 

produção dos serviços; (21) baixa indução de mudança de comportamento; (22) volume dos 

gastos do sistema com infraestrutura, manutenção e operação; (23) iniquidade na prestação do 

serviço; (24) atendimento não sustentável do transporte público; (25) atendimento às 

necessidades de deslocamentos dos usuários; (26) planejamento e desenvolvimento urbano; 

(27) efetividade do plano de mobilidade; (28) institucionalidade do sistema de mobilidade; 

(29) clareza das atribuições e responsabilidades dos atores; (30) robustez e gestão da 

mobilidade; (31) monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte; (32) licitação e 

gestão de contratos; (33) tratamento igualitário para os fornecedores.  

A partir de todo o arcabouço teórico sobre a mobilidade urbana e o seu gerenciamento, 

fica bem claro que o modelo de gerenciamento ideal encontra-se sob o olhar de três políticas 

principais: (1) transportes; (2) uso e ocupação do solo e; (3) meio ambiente. De modo que os 

stakeholders (usuários, planejadores e operadores) devem fazer parte desse processo de 

construção de uma mobilidade urbana efetiva e igualitária para toda a sociedade, o que reverte 

o quadro da exclusão social proveniente da má gestão da mobilidade urbana nas cidades e em 

sua região metropolitana. 

A mobilidade urbana deve ser gerenciada de forma a atender às necessidades dos 

cidadãos, em que todos os órgãos e instituições da região metropolitana ligados diretamente e 

indiretamente com o sistema devem trabalhar em prol da melhoria do todo (visão holística), 

através de ações conjuntas, integradas e articuladas. A definição de uma configuração 
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organizacional do sistema auxilia a correta alocação e definição das responsabilidades de cada 

grupo de atores no gerenciamento da mobilidade urbana. 

O modelo atual em prática na região metropolitana de João Pessoa (RMJP) encontra-

se muito distante de um modelo ideal de gestão da mobilidade urbana. As principais causas 

que levam a esse distanciamento são: (1) inexistência de um plano de mobilidade urbana que 

contemple toda a região metropolitana de João Pessoa; (2) inexistência de uma rede 

cicloviária integrada ao transporte público de massa; (3) inexistência de monitoramente e 

fiscalização nos corredores de ônibus exclusivos existentes; (4) inexistência de uma visão 

intersetorial de políticas públicas na região metropolitana; (5) inexistência da informação de 

itinerários, horários e rotas aos usuários do sistema; (6) falta de segurança nos deslocamentos 

diários dos usuários. 

O plano de mobilidade urbana é o principal instrumento para efetivação de uma cidade 

inclusiva. A Prefeitura de João Pessoa vem realizando intervenções pontuais que devem fazer 

parte de um plano maior de mobilidade urbana, tais como faixas exclusivas de ônibus 

implantadas na cidade; ciclofaixas (faixas prioritárias de bicicleta); Trevo das Mangabeiras 

(ligando os bairros de Mangabeira, Bancários e José Américo); mudança de tráfego de 

veículos na área central da cidade; duplicação da via Altiplano, melhorando o acesso ao bairro 

do Altiplano e Estação Cabo Branco; alargamento da avenida Beira Rio para melhorar a 

circulação de veículos e pedestres; binários em alguns bairros da cidade. É importante 

enfatizar que o plano de mobilidade urbana deve ser planejado em sintonia com as demais 

cidades que fazem parte da região metropolitana de João Pessoa, de modo a efetivar a gestão 

da mobilidade urbana na RMJP. 

Segundo o Plano de Ação João Pessoa sustentável (2014), a cidade de João Pessoa 

deverá realizar ações de curto (até dois anos), médio (dois a cinco anos) e longo (mais de 

cinco anos) prazos. Atualmente, um dos desafios dos gestores da Prefeitura está na ausência 

de informações gerenciais que subsidiem processos de tomada de decisão. A gestão por 

resultados exige a elaboração de um Plano de Gestão Estratégica por Resultados pelo 

município e o estabelecimento de metas e indicadores para o monitoramento de sua 

evolução. Espera-se com isso instrumentalizar os gestores no processo de tomada de decisão 

e aumentar o controle da Prefeitura a respeito das atividades das diversas secretarias, gerando 

mais eficiência e efetividade nas ações desenvolvidas. 

Para Vasconcellos (2013), existem ainda outros fatores estruturais que impactam a 

mobilidade e que encontram-se fora do alcance das políticas de mobilidade. Os principais 

fatores são a enorme disparidade no nível de educação das pessoas, o desconhecimento da 
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natureza dos processos econômicos e políticos que condicionam nossas vidas e a diferença no 

poder de exercer influência sobre as decisões do governo. Apenas um processo intenso de 

elevação do nível educacional das pessoas e do aprofundamento da democracia fará com que 

todos possam ser cidadãos do mesmo nível e, ao desempenhar papéis distintos no trânsito, 

serem entendidos pelos demais como iguais. Enquanto essas disparidades não se reduzirem, 

permitindo um processo de discussão e decisão mais equitativo, as políticas de mobilidade 

continuarão produzindo desigualdades e gerando iniquidades. 

A Teoria da Argumentação aparece como uma forma de tomada de decisão para um 

adequado gerenciamento da mobilidade urbana. De acordo com Santos (2014), fazer uma 

análise individual torna o trabalho mais simples. No caso em questão, ao usar os mapas 

sistêmicos, que funcionariam como uma representação do modelo mental de uma única 

pessoa, pode não representar ou envolver o pensamento de um grupo ou de uma comunidade 

como um todo. Uma aplicação de um mapa coletivo, referente a um grupo ou comunidade, 

torna mais compreensível que cada integrante tenha o seu espaço e promova uma melhor 

compreensão da situação e uma melhor aceitação dos resultados, pois ele envolveu-se, 

acompanhou o processo e deixou sua contribuição embutida no mapa.  

Portanto a pesquisa envolveu pessoas com uma percepção técnica do sistema de 

transportes, definidos como stakeholders. Os stakeholders que fazem parte do sistema foram 

agrupados nos seguintes grupos: (1) usuários do sistema de mobilidade urbana; (2) 

planejadores de órgãos públicos e privados e; (3) operadores de órgãos públicos e privados. O 

questionário foi elaborado de forma clara e precisa baseado em Macário (2011), de modo que 

a qualidade do sistema de mobilidade urbana deve resultar da interpretação das necessidades 

do cliente e aspirações em cada aglomeração como também dos seguintes atributos: 

 

 Atributos observáveis avaliados pelo cliente externo dos sistemas de 

mobilidade urbana: 

o Para o cliente individual: 

 Disponibilidade de alternativas para as necessidades de 

mobilidade (cobertura de espaço e de tempo da rede de contato 

da mobilidade que engloba todos os modos); 

 Acessibilidade física e financeira para o transporte público;  

 Confiança nos serviços de transporte público (horários e 

roteiros); 
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 Conforto no transporte público e intercâmbios respectivos 

(assento, conforto de viagem, espaço pessoal, limpeza, luz e 

ambiência); 

 Boas facilidades de intercâmbio entre as opções público-

público e público-privado da cadeia de mobilidade, cobrindo 

os aspectos físicos, lógicos e de preço (ex.: com o mesmo 

cartão de pagamento de estacionamento privado e de transporte 

público); 

 Condições de fluxo de tráfego em infraestruturas para 

transporte motorizado individual; 

 Disponibilidade de estacionamento e boa relação qualidade-

preço para transporte motorizado individual; 

 Confiança nos serviços auxiliares (emergência, polícia etc.); 

 Segurança e seguridade em todos os serviços de mobilidade; 

 Apoio ao cliente em serviços e infraestrutura; 

  Agentes humanos e o desempenho de seu contato com os 

usuários de serviços e infraestruturas; 

 Informação concisa e precisa onde/quando requisitada; e 

 Tempo gasto na mobilidade porta a porta. 

o Para o cliente coletivo (ex.: a sociedade): 

 Eficiência econômica geral na produção, significando 

gerenciamento eficiente de recursos na produção e a concepção 

de serviços e infraestruturas, dados os objetivos estabelecidos 

para o sistema de mobilidade; 

 Eficiência econômica geral no consumo, refletido na 

capacidade para induzir o comportamento adaptativo do 

usuário para reduzir os custos sociais oriundos da sociedade 

como um todo; 

 Cobertura de custo do gasto público, ou suficiência econômica, 

como a habilidade para a implementação financeira, operação, 

manutenção e expansão de serviços e facilidades relacionadas; 

 Efeitos de distribuição, como vistos em uma perspectiva 

holística de impactos do bem-estar, considerando que o 

potencial discriminatório do sistema de mobilidade pode trazer 
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nas dimensões setoriais geográficas e sociais em uma 

perspectiva de equidade; 

 Um sistema de mobilidade equilibrado possibilitando o 

exercício de livre escolha do cidadão, mas assegurando, 

simultaneamente, a sustentabilidade ecológica, que é limitada à 

externalidades para um nível de durabilidade aceitável. 

 Atributos avaliados pelos clientes internos, largamente invisível ao cliente 

externo, embora indispensável para um bom desempenho geral do sistema: 

 Uma abordagem funcional e vocacional para a interação de 

diferentes modos com os vários perfis da demanda urbana, 

possibilitando fornecer a cada modo e serviço com a maioria 

das condições operacionais adequadas; 

 Baseados no aspecto anterior, a avaliação do desempenho do 

conceito mais amplo do delinear da rede de contato 

(implicando todos os modos), submetida aos planos de 

desenvolvimento urbano; 

 Objetivos claros e alocação de meios para todo o sistema de 

mobilidade (serviços e infraestruturas) com a descrição 

objetiva dos alvos intermediários para diferentes agentes e 

serviços; 

 Boa provisão de uma estrutura básica estável para o sistema de 

mobilidade, subjacente à interação institucional dentro do 

sistema; 

 Alocação clara de responsabilidades e papéis nos diferentes 

processos; 

 Estrutura de gerenciamento que fornece o sistema de 

mobilidade urbana com robustez suficiente para que os vários 

agentes privados e públicos possam se engajar em 

compromissos a longo-prazo para o aperfeiçoamento do 

sistema; 

  Regras justas e eficientes, mecanismos de monitoramento e de 

reforço; 
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 Regras justas e transparentes e mecanismos para a obtenção e o 

gerenciamento de contratos para os serviços públicos 

(operações e infraestruturas); e 

 Tratamento não discriminatório de fornecedores de serviços e 

materiais. 

 

Elaborado o questionário (ANEXO A), partiu-se para a aplicação da pesquisa em 

campo, de modo que as entrevistas foram realizadas em duas fases, na primeira, as perguntas 

do questionário foram elaboradas em formato de fichas, de forma que cada pergunta foi 

inserida em uma ficha (Figura 23). O objetivo dessa fase foi validar as questões do 

questionário e ter a certeza que o entrevistado não sentisse dificuldade ao responder a 

pesquisa on-line posteriormente, não apresentado dúvidas.  

 

 

Figura 23: Perguntas do questionário em formato de fichas 

 

As dúvidas e observações referentes às perguntas foram anotadas para uma melhor 

reformulação daquela pergunta (Figura 24). Para tanto, foram realizadas vinte e cinco 

entrevistas diretas (na primeira etapa) dentre os envolvidos no sistema de mobilidade urbana 

na área metropolitana de João Pessoa. 

Na segunda fase, parte dos questionários foi enviada via e-mail pelo GoogleDocs, no 

formato de formulários, com uma amostra representativa para cada nível, de modo que a 

quantidade de e-mails enviados para os pesquisados foi: 50 para o grupo de usuários; 26 para 

o grupo de planejador de órgão público e privado; 47 para o grupo de operador de órgão 

público e privado; outra parte foi realizada diretamente, devido a alguns operadores das 
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empresas de transporte privado não possuírem e-mails ou mesmo planejadores e operadores 

não responderem à pesquisa.  

 

Questão Confuso 
Não 

Confuso 
Observações 

    

    

    

    

Figura 24: Fichamento para verificação de dúvidas dos pesquisados 

 

A Tabela 6 apresenta o quantitativo de respostas dos colaboradores da pesquisa. Todas 

as pessoas envolvidas na pesquisa fazem parte da área metropolitana de João Pessoa. 

 

Tabela 6: Quantitativo de respostas ao questionário 

Stakeholders Quantidade de respostas 

Usuários 69 

Planejador Empresa Ônibus 5 

Planejador Órgão Público 30 

Operador Empresa Ônibus 31 

Operador de Órgão Público 21 

 

Algumas dificuldades encontradas nessa primeira etapa foram as seguintes: (1) 

algumas empresas do transporte público por ônibus dificultaram o acesso à empresa na 

aplicação da pesquisa com seus funcionários, de modo que o primeiro contato com a empresa 

foi em fevereiro de 2015, sendo a pesquisa liberada em julho de 2015; (2) Alguns 

stakeholders demoraram a responder a pesquisa via e-mail ou não deram o retorno, fazendo 

com que visitas in loco fossem realizadas com o intuito de conseguir uma amostra 

significativa. 

De modo que se procurou fazer (CLIFTON & HANDY, 2001, p. 4-10 apud 

MACÁRIO, 2011, p. 147) uma análise implícita e explícita das expectativas dos clientes, ou 

seja, observar e entender o estado corrente das necessidades e das tendências futuras, com 

instrumentos adequados, tais como a coleta de dados em padrões de mobilidade, entrevistas 

de informantes chaves. Como também a necessidade de garantir os modelos adequados para a 

provisão de serviços e, considerando essas expectativas, conferir limiares de desempenho 

mínimo para todos os componentes do sistema de mobilidade.  
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5. DESCRIÇÃO DO CASO DA RMJP E DE SEU SISTEMA DE TRANSPORTE  

 

 

5.1 Dados Socioeconômicos 

 

João Pessoa é polo de uma microrregião formada por seis municípios que, apesar de 

apresentarem especificidades em relação à organização do espaço territorial, convergem para 

uma dinâmica de crescimento e desenvolvimento bastante parecidos: Cabedelo, Santa Rita, 

Bayeux, Lucena e Conde (PMJP, 2014), fazendo parte da Região Metropolitana de João 

Pessoa (RMJP). 

Para Lima (2013), uma região metropolitana ou área metropolitana é um grande centro 

populacional, que consiste em uma (ou, às vezes, até mais) grande cidade central (identificada 

por metrópole), e sua zona adjacente de influência. Geralmente, regiões metropolitanas 

formam aglomerações urbanas, uma grande área urbanizada constituída pela cidade núcleo e 

cidades adjacentes, originando uma conurbação, a qual faz com que as cidades percam seus 

limites físicos entre si, compondo uma imensa metrópole, na qual o centro está localizado na 

cidade central, normalmente aquela que dá nome à região metropolitana.  

Lima (2013, p. 30) destaca ainda que o necessário é que as cidades que constituem 

uma região metropolitana possuam um alto grau de integração entre si, tanto na economia, na 

política ou na cultura. Uma região formada por diversas regiões metropolitanas localizadas 

próximas entre si são por vezes, chamadas de megalópole, ou seja, a conurbação de duas ou 

mais metrópoles. 

Região metropolitana pressupõe um fato social e econômico cuja essência é a 

metrópole, esta, o polo de atração e/ou dominação de um grande espaço de produção e 

consumo. A caracterização de uma Região Metropolitana é a intensa urbanização que dá 

origem a funções públicas de interesse comum aos municípios que a compõem, integrando a 

organização, o planejamento e a execução de programas (FREITAS, 2009). 

A região metropolitana de João Pessoa (RMJP) (Figura 25) foi criada em 30 de 

dezembro de 2003, de acordo com a Lei Complementar Nº 59/2003, formada inicialmente 

pelos Municípios de Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, João Pessoa, Lucena, 

Mamanguape, Rio Tinto e Santa Rita. Os Municípios de Alhandra, Caaporã e Pitimbu foram 

inseridos à RMJP a partir da Lei Complementar Nº 90/2009, criada em 23 de setembro de 

2009.  

 



106 

 

 

Figura 25: Localização da Região Metropolitana de João Pessoa
3
  

 

O Município de Pedras de Fogo foi inserido à RMJP a partir da Lei Complementar Nº 

93/2009, sancionada em 11 de dezembro de 2009. A cidade de Mamanguape deixou de fazer 

parte da RMJP devido a criação da Região Metropolitana do Vale do Mamanguape, com sede 

na cidade de Mamanguape, de acordo com a Lei complementar Nº 116/2013, criada em 21 de 

janeiro de 2013.  

Portanto, a região metropolitana de João Pessoa está inserida no Estado da Paraíba e é 

composta atualmente por 12 municípios: Bayeux, Cabedelo, Conde, Cruz do Espírito Santo, 

João Pessoa, Lucena, Rio Tinto e Santa Rita, Alhandra, Caaporã e Pitimbu, Pedras de Fogo.  

Para Lima (2013), o processo de constituição da região metropolitana de João Pessoa, 

emerge de um formalismo político institucional, de modo que essa unidade espacial foi criada 

por leis, apoiando-se em uma prerrogativa que possuem os Estados Confederados do Brasil, 

                                                 
3
 Elaborado por Richarde Marques da Silva, Professor Adjunto III e Vice-Chefe do Departamento de 

Geociências/CCEN/UFPB. Professor credenciado no Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFPB e no 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental/UFPB.  
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para formarem arranjos metropolitanos. A Tabela 7 apresenta a população, a área territorial e a 

densidade da RMJP. 

 

Tabela 7: População, área territorial e densidade dos Municípios da RMJP 

Municípios População (hab) Área (km²) hab/km² 

Alhandra 18.007 182,66 98,58 

Bayeux 99.716 27,54 3.118,76 

Caaporã 20.362 150,17 135,59 

Cabedelo 57.944 31,92 1.815,57 

Conde 21.400 172,95 123,74 

Cruz do Espírito Santo 16.257 191,10 83,12 

João Pessoa 723.515 211,48 3.421,28 

Lucena 11.730 88,55 131,88 

Pedras de Fogo 27.032 404,88 67,51 

Pitimbu 17.024 136,44 124,78 

Rio Tinto 22.976 465,67 49,42 

Santa Rita 120.310 730,21 165,52 

RMJP-PB 1.156.273 2.793,57 
 

       Fonte: IBGE, 2010. 

 

De acordo com a Tabela 7, a região metropolitana de João Pessoa é constituída por 

uma área total de 2.793,57 km², não possui nenhum município com menos de 5 mil 

habitantes; quatro municípios estão inseridos entre 5 mil e 20 mil habitantes (Alhandra, Cruz 

do Espírito Santo, Lucena e Pitimbu); quatro municípios enontram-se na faixa entre 20 mil e 

50 mil habitantes (Caaporã, Conde, Pedras de Fogo e Rio Tinto); dois municípios estão 

inseridos na faixa entre 50 mil e 100 mil habitantes (Bayeux e Cabedelo); um município faz 

parte do grupo entre 100 mil e 500 mil habitantes (Santa Rita), e apenas a cidade de João 

Pessoa possui mais de 500 mil habitantes.  

A definição de cidade é bastante complexa, devendo ser analisada sob a visão de 

algumas variáveis, tais como apresentado por Soares (2006): tamanho demográfico, funções, 

dinâmica intraurbana, intensidade das relações interurbanas e com o campo, indicadores de 

qualidade de vida e infraestrutura, relações externas e comando regional. Andrade & Serra 

(2001) consideram como cidades médias àquelas que possuem uma população urbana entre 

100 mil e 500 mil habitantes, enquanto a ONU define como médias as cidades com população 

entre 100 mil e um milhão de habitantes. Para o presente estudo será considerada a definição 
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de cidade de acordo com o IBGE e citado por Lopes & Henrique (2010), em que cidades 

pequenas são aquelas que possuem até 20 mil habitantes; acima deste montante são 

classificadas como cidades médias e aquelas com mais de 500 mil habitantes são consideradas 

cidades grandes. A Figura 26 apresenta a densidade demográfica e a população da RMJP em 

2010.  

 

        (a) 

 

          (b) 

Figura 26: (a) Densidade demográfica da RMJP em 2010; (b) População no mesmo ano, de acordo com dados do 

IBGE, 2010
4
 

 

A partir da densidade urbana é possivel ter a ideia precisa de quantos habitantes por 

quilômetro quadrado residem em cada porção do espaço (LIMA, 2013). Dessa forma, 

podemos observar que a maior concentração da população encontra-se inserida nos 

municípios de Bayeux, Santa Rita e João Pessoa. Todas as cidades da RMJP são consideradas 

urbanas, com exceção da cidade de Rio Tinto, que apresenta uma densidade demográfica 

menor do que 60 hab/km². 

                                                 
4
 Elaborado por Richarde Marques da Silva, Professor Adjunto III e Vice-Chefe do Departamento de 

Geociências/CCEN/UFPB. Professor credenciado no Programa de Pós-Graduação em Geografia/UFPB e no 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil e Ambiental/UFPB.  
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No recorte espacial em destaque, está configurada uma cidade central, que é João 

Pessoa e, a efetiva conurbação entre os municípios de: Bayeux, Cabedelo, Santa Rita e a 

capital do Estado Paraibano. Esses municípios, conjuntamente, impulsionam o 

desenvolvimento da região metropolitana em análise. A grande maioria dos outros municípios 

se distancia desse progresso, em diversos aspectos considerados (LIMA, 2013). O autor 

afirma ainda que existe uma lacuna entre o arranjo institucional configurado e a maneira 

como se apresenta o funcionamento dos fluxos e funções que envolvem os municípios da 

RMJP. 

Segundo o Plano de Ação Sustentável de João Pessoa (PMJP, 2014), as cidades de 

Bayeux, Cabedelo, Conde, Lucena e Santa Rita apresentam-se em um contexto atual de 

conurbação com João Pessoa. Esses municípios abrigam, em conjunto, 42% da população, e 

apresentam fortes relações sociais, econômicas, ambientais e urbanas, que evidenciam uma 

dinâmica intensa de interdependência com a capital paraibana. A microrregião de João Pessoa 

é composta por municípios com crescimento e desenvolvimento urbano com forte 

similaridade, bem como conectividade e fluxos intensos. A infraestrutura de vias de acesso 

regional e local é bem estruturada, o que possibilita que o deslocamento de pessoas e bens 

ocorra com facilidade. A Tabela 8 apresenta a população residente da Paraíba e da Região 

Metropolitana de João Pessoa. 

 

Tabela 8: RMJP e Paraíba, população residente total (2000-2010) 

Municípios e Paraíba ANOS 

Taxa de 

Crescimento 

2000 2010 2000-2010 (%) 

Alhandra 15.914 18.007 13,15 

Bayeux 87.561 99.716 13,88 

Caaporã 18.441 20.362 10,42 

Cabedelo  42.832 57.944 35,28 

Conde 16.413 21.400 30,38 

Cruz do Espírito Santo 14.081 16.257 15,45 

João Pessoa 597.934 723.515 21,00 

Lucena 9.755 11.730 20,25 

Pedras de Fogo 25.861 27.032 4,53 

Pitimbu 13.927 17.024 22,24 

Rio Tinto 22.311 22.976 2,98 

Santa Rita 115.844 120.310 3,86 

RMJP-PB 980.874 1.156.273 17,88 

Estado da Paraíba 3.443.825 3.766.528 9,37 

        Fonte: IBGE, 2014. 
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O maior aumento populacional observado entre o período de 2000 a 2010 (Tabela 8) 

foi no município de Cabedelo com um registro de 35,28%, seguidos da cidade do Conde 

(30,38%), Pitimbu (22,24%), João Pessoa (21,00%), Lucena (20,25%). Ao analisar a RMJP 

nesse período, observamos que o aumento populacional foi de 17,88%, em contrapartida, o 

Estado da Paraíba teve um aumento significativo de 9,37% para o período analisado. 

A razão de dependência
5
 e o índice de envelhecimento

6 
são variáveis importantes que 

devem ser analisadas para um melhor gerenciamento da mobilidade urbana da população. 

Segundo dados do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba (IDEME, 

2013), verificou-se que nos municípios da RMJP, entre o período de 2000 e 2010, ocorreu 

uma redução da população dependente; sentido inverso verificado em relação ao 

envelhecimento da população para o período analisado, ou seja, ocorreu um aumento na 

porcentagem de pessoas idosas, o que nos leva a pensar melhores formas de circulação para 

essas pessoas.  

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2013), o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do progresso a longo 

prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O 

objetivo da criação do IDH é oferecer um contraponto a outro indicador muito utilizado, o 

Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do 

desenvolvimento. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é indicado para 

avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros, sendo composto também de indicadores 

de três dimensões do desenvolvimento humano: longevidade, educação e renda. O índice 

varia de 0 a 1, de modo que quanto mais próximo da unidade, maior o desenvolvimento 

humano do município. 

O IDHM da educação (Tabela 9) é medido através de dois indicadores, tais como a 

escolaridade da população adulta e o fluxo escolar da população jovem, de modo que a 

escolaridade da população adulta é medida pelo percentual de pessoas de 18 anos ou mais de 

idade com ensino fundamental completo e tem peso 1; já o fluxo escolar da população jovem 

é medido pela média aritmética do percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola, 

do percentual de jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental, 

do percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo e do percentual de 

                                                 
5
 A razão de dependência refere-se à população de menos de 14 anos e de 65 anos (população dependente) ou 

mais em relação à população de 15 a 64 anos (população potencialmente ativa). 
6
 O índice de envelhecimento refere-se à população de 65 anos ou mais em relação à população de menos de 15 

anos. 
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jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo; e tem peso 2. A medida acompanha a 

população em idade escolar em quatro momentos importantes da sua formação. A média 

geométrica desses dois componentes resulta no IDHM da educação. O IDHM da longevidade 

é medido a partir da expectativa de vida ao nascer, calculado pelo método indireto, a partir 

dos dados dos censos demográficos do IBGE (PNUD, 2013). 

 

Tabela 9: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes da RMJP (2000-2010) 

Municípios 

IDHM Educação Taxa de 

Crescimento 

IDHM Longevidade Taxa de 

Crescimento 

2000 2010 2000 2010 2000-2010 

(%) 

2000-2010 

(%) 

Alhandra 0,229 0,465 103,06 0,640 0,778 21,56 

Bayeux 0,340 0,566 66,47 0,699 0,779 11,45 

Caaporã 0,219 0,509 132,42 0,625 0,776 24,11 

Cabedelo  0,437 0,651 48,97 0,706 0,822 16,43 

Conde 0,216 0,500 131,48 0,675 0,797 18,07 

Cruz do Espírito Santo 0,214 0,408 90,65 0,662 0,778 17,52 

João Pessoa 0,523 0,693 32,50 0,720 0,832 15,56 

Lucena 0,195 0,469 140,51 0,642 0,734 14,33 

Pedras de Fogo 0,210 0,468 122,86 0,642 0,771 20,09 

Pitimbu 0,221 0,456 106,33 0,642 0,753 17,29 

Rio Tinto 0,271 0,480 77,12 0,631 0,742 17,59 

Santa Rita 0,283 0,534 88,69 0,703 0,774 10,10 

RMJP-PB 0,280 0,517 84,60 0,666 0,778 16,89 

Paraíba 0,331 0,555 67,67 0,672 0,783 16,52 

      Fonte: IDEME, 2013. 

 

A partir da Tabela 9, observa-se que O IDHM para educação dos municípios da RMJP 

tiveram um aumento significativo no período de 2000 a 2010, de modo que a maior taxa de 

crescimento registrada para a educação foi no município de Lucena (140,51%); enquanto que 

a menor foi do município de João Pessoa (32,50%); e para longevidade, a maior taxa de 

crescimento foi do município de Caaporã (24,11%), enquanto que a menor foi no município 

de Santa Rita (10,10%). O IDHM da educação para a RMJP, no período registrado, teve um 

aumento de 84,60% e o IDHM da longevidade teve um aumento de 16,89% para a RMJP. 

Segundo o PNUD (2013), a renda é essencial para acessarmos necessidades básicas 

como água, comida e abrigo, mas também para podermos transcender essas necessidades 

rumo a uma vida de escolhas genuínas e exercício de liberdades. A renda é um meio para uma 

série de fins, possibilita nossa opção por alternativas disponíveis e sua ausência pode limitar 



112 

 

as oportunidades de vida. A Tabela 10 apresenta o IDHM da renda e da renda per capita para o 

período de 2000 a 2010. 

 

Tabela 10: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal da Renda e Renda per capita (2000-2010) 

Municípios 

IDHM Renda Taxa de 

Crescimento 

Renda per capita 

(R$) 

Taxa de 

Crescimento 

2000 2010 2000-2010 

(%) 
2000 2010 

2000-2010 

(%) 

Alhandra 0,489 0,544 11,25 167,58 236,14 40,91 

Bayeux 0,542 0,619 14,21 233,25 376,74 61,52 

Caaporã 0,494 0,565 14,37 173,23 268,46 54,97 

Cabedelo  0,697 0,782 12,19 611,5 1.036,21 69,45 

Conde 0,516 0,591 14,53 198,34 316,81 59,73 

Cruz do Espírito Santo 0,473 0,531 12,26 152,15 217,47 42,93 

João Pessoa 0,710 0,77 8,45 662,85 964,82 45,56 

Lucena 0,479 0,577 20,46 157,15 289,29 84,09 

Pedras de Fogo 0,479 0,568 18,58 157,42 273,39 73,67 

Pitimbu 0,556 0,538 -3,24 255,05 227,76 -10,70 

Rio Tinto 0,524 0,562 7,25 208,52 264,50 26,85 

Santa Rita 0,528 0,597 13,07 214,11 328,16 53,27 

RMJP-PB 0,541 0,604 11,67 265,93 399,98 50,41 

Fonte: IDEME, 2013. 

 

A maior taxa de crescimento de IDHM da renda observada para os municípios da 

RMJP é da cidade de Lucena (20,46%) e o menor IDHM renda observado é do município de 

Pitimbu, com uma redução de 3,24%. O IDHM renda médio da RMJP é de 11,67%, sendo que 

o maior aumento da renda no período de 2000 a 2010 foi também do município de Lucena 

(84,09%), e o aumento médio per capita da RMJP para o mesmo período foi de 50,41%. 

Segundo o IPEA (2012a), os maiores salários médios mensais pagos no setor formal 

na Paraíba estão em João Pessoa (R$ 1.128), seguido de Alhandra (R$ 1.070), Cabedelo (R$ 

1.041) e Campina Grande (R$ 958,40). Diferenciado por nível de escolaridade, Cabedelo é o 

município que paga o maior salário médio para os trabalhadores analfabetos, R$ 695,69, em 

2008, um rendimento maior do que o que recebem as pessoas com ensino fundamental em 

outros municípios do Estado (IPEA, 2012a). 

A Tabela 11 apresenta o Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes e PIB Per 

Capita, por município para o período de 2002 a 2012, como também para a RMJP. Os 

resultados para RMJP foram calculados a partir da média dos valores dos municípios que 

fazem parte da RMJP. 
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Tabela 11: Produto Interno Bruto (PIB) a preços correntes e PIB Per Capita, por município (2002 e 2012) 

Municípios 

Produto Interno Bruto (PIB) 

A preço de 

mercado 

corrente 

(1.000 R$) 

Per capita 

(R$) 

A preço de 

mercado 

corrente 

(1.000 R$) 

Per capita 

(R$) 

Taxa de 

Crescimento 

Per Capita 

2002-2012 (%) 

  
2002 2012 

Alhandra 142.136 8.525 325.579 17.768 108,42 

Bayeux 297.744 3.292 886.137 8.813 167,71 

Caaporã 337.858 17.392 402.072 19.468 11,94 

Cabedelo 456.646 9.760 3.381.452 56.146 475,27 

Conde 95.269 5.252 436.265 19.692 274,94 

Cruz do Espírito Santo 44.481 3.070 94.898 5.816 89,45 

João Pessoa 3.094.538 4.938 11.225.777 15.119 206,18 

Lucena 37.945 3.668 108.087 8.985 144,96 

Pedras de Fogo 154.769 5.962 326.777 11.892 99,46 

Pitimbú 36.789 2.419 110.859 6.338 162,01 

Rio tinto 82.554 3.673 176.683 7.541 105,31 

Santa Rita 510.603 4.186 1.624.386 13.315 218,08 

RMJP-PB 5.291.332 72.137 19.098.972 190.893 164,63 

              Fonte: IBGE, 2012. 

 

Ao analisar o o PIB referente aos municípios da RMJP, observa-se que não é João 

Pessoa, a detentora do maior valor, nos preços correntes do PIB per capita. Nesta variável, a 

soberania no ano de 2002 é do município de Caaporã, enquanto que no ano de 2012 pertence 

ao centro urbano de Cabedelo. 

No ano de 2002, de acordo com Lima (2013), outras revelações são apresentadas 

quando municípios como Alhandra, Caaporã e Conde, não pertencentes à mancha urbana da 

unidade regional em relevo, atingem valores no PIB per capita próximos e/ou superiores à 

cidade central da região. 

No ano de 2002, as cidades com um PIB per capita maior do que o PIB da capital 

paraibana foram Alhandra, Caaporã, Cabedelo, Conde e Pedras de Fogo; já em 2012, as 

cidades com o PIB per capita maior do que João Pessoa continuaram sendo as mesmas do ano 

de 2002, exceto o município de Pedras de Fogo, que ficou com o PIB per capita de (R$ 

11.892). O maior aumento verificado no período foi da cidade de Cabedelo (475,27%) e o 

menor aumento foi do município de Caaporã (11,94%). O PIB per capita teve um aumento de 

164,63% no período analisado para a RMJP. 
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Segundo o Plano de Ação João Pessoa Sustentável (PMJP, 2014), João Pessoa possui 

PIB per capita modesto em relação às demais capitais brasileiras e do Nordeste. Contudo, ele 

se apresenta crescente durante o período de 2000 a 2014. Como aspecto negativo, ressalta-se 

que a distribuição da renda permanece desigual, e segue no contrafluxo das demais capitais 

nordestinas, todas apresentando diminuição das desigualdades de renda. 

Outra variável importante que deve ser considerada no estudo em questão é o índice 

Gini, que, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2010), mede o grau de concentração da 

distribuição de renda domiciliar per capita de uma determinada população em um 

determinado espaço geográfico, ou seja, mede a desigualdade de distribuição de renda. 

Quando o índice tem valor igual a um (1), existe alta desigualdade, isto é, existe uma maior 

concentração de renda. Quando ele tem valor igual a zero (0), tem-se perfeita igualdade, isto 

é, a renda é distribuída na mesma proporção para todos os domicílios, portanto, quanto mais 

próximo da unidade, maior a desigualdade na distribuição de renda.  

A Tabela 12 apresenta o índice de Gini da renda domiciliar per capita para os 

municípios da região metropolitana de João Pessoa (RMJP). Segundo o (IPEA, 2012b), o Gini 

varia de 0 a 1, de modo que, no seu mínimo todos são iguais, e no seu ápice uma pessoa 

detém todos os recursos da economia. Não existe medida, certa ou errada, são apenas óticas 

diversas que enxergam aspectos diferentes das mesmas situações. Para a RMJP, o índice Gini 

foi calculado a partir da média dos municípios. 

 

Tabela 12: Índice Gini da renda domiciliar per capita – Municípios da RMJP (2000-2010) 

Municípios 2000 2010 
Incremento 

200-2010 

(%) 

Alhandra 0,5423 0,4653 -14,20 

Bayeux 0,4800 0,4806 0,13 

Caaporã 0,5383 0,4895 -9,07 

Cabedelo 0,6716 0,7047 4,93 

Conde 0,5722 0,5399 -5,64 

Cruz do Espírito Santo 0,5158 0,4351 -15,65 

João Pessoa 0,6245 0,6287 0,67 

Lucena 0,5655 0,5625 -0,53 

Pedras de Fogo 0,4922 0,5399 9,69 

Pitimbu 0,5445 0,5106 -6,23 

Rio tinto 0,5416 0,5092 -5,98 

Santa Rita 0,5084 0,4760 -6,37 

RMJP-PB 0,5497 0,5285 -3,86 

Fonte: adaptado do Ministério da Saúde, 2012. 
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A partir da Tabela 12, observa-se que o índice Gini apresentou uma redução no 

período de 2000 a 2010 nos seguintes municípios: Alhandra, Caaporã, Conde, Cruz do 

Espírito Santo, Lucena, Pitimbu, Rio Tinto e Santa Rita, de modo que a redução mais 

significativa foi no município de Cruz do Espírito Santo, ou seja, esses municípios 

apresentaram uma melhora em relação às desigualdades. Os municípios de Bayeux, Cabedelo, 

João Pessoa e Pedras de Fogo apresentaram um aumento no índice Gini, porém os municípios 

Pedras de Fogo seguido do município de Cabedelo foram os que apresentaram um maior 

aumento nas desigualdades dentre os municípios da RMJP para o mesmo período, sendo que 

o município que apresenta a maior desigualdade é o município de Cabedelo. De modo geral, o 

coeficiente Gini apresenta uma preocupante desigualdade social tanto nas cidades em 

separado quanto para a região metropolitana de João Pessoa.  

A Tabela 13 apresenta a quantidade de matrículas para o ano de 2012 referentes ao 

ensino pré-escolar, médio, fundamental dos municípios da RMJP, como também a quantidade 

total de matrículas da RMJP.  

 

Tabela 13: Número de matrículas no ensino pré-escolar, médio, fundamental 

Municípios 
Ensino pré-

escolar (2012) 

Ensino 

médio 

(2012) 

Ensino 

fundamental 

(2012) 

Alhandra 716 774 4.250 

Bayeux 2.283 3.105 15.039 

Caaporã 678 576 4.480 

Cabedelo 895 1.063 6.870 

Conde 668 543 4.445 

Cruz do Espírito Santo 419 470 3.282 

João Pessoa 11.115 29.751 98.023 

Lucena 444 348 2.303 

Pedras de Fogo 1.263 821 5.042 

Pitimbu 485 338 2.619 

Rio tinto 695 685 3.784 

Santa Rita 2.981 4.603 21.415 

RMJP-PB 22.642 43.077 171.552 

Fonte: MEC, 2015. 

 

Para o ensino pré-escolar, a menor quantidade de matrículas registrada é do município 

de Cruz do Espírito Santo (419), enquanto que a maior quantidade de matrículas é do 

município de João Pessoa (11.115); a RMJP apresenta um total de 22.642 matrículas no 
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ensino pré-escolar; 43.077 matrículas no ensino médio e 171.552 matrículas no ensino 

fundamental. Os municípios do Conde, Lucena, Pedras de Fogo, Pitimbu e Rio Tinto possuem 

menos alunos matriculados no ensino médio do que no ensino pré-escolar. No ensino 

fundamental, as cidades com o maior número de matrículas registradas são dos munícipios de 

João Pessoa, Santa Rita e Bayeux, cidades com o maior número de pessoas da RMJP. 

Segundo o Plano de Ação João Pessoa Sustentável (PMJP, 2014), João Pessoa 

apresenta níveis baixos, tanto de crianças matriculadas na escola, quanto na pré-escola, 

particularmente em regime integral. Os indicadores para essa fase de aprendizagem indicam 

que, para o ensino pré-escolar (três a cinco anos) e ensino fundamental I (de seis a onze anos) 

tem-se, respectivamente, 31,8% da população atendida e o segundo 81,2%. O IDHM de João 

Pessoa ainda apresenta um potencial de melhora, mesmo com a consistente evolução de seus 

números ao longo dos últimos vinte anos. 

A Tabela 14 apresenta a quantidade de escolas e Instituições de Ensino Superior (IES) 

da RMJP e de seus municípios, de modo que a maior quantidade de escolas registradas na 

RMJP é referente ao ensino fundamental (799), seguidos do ensino pré-escolar (607), ensino 

médio (141) e ensino superior (51). 

 

Tabela 14: Quantidade de escolas e IES da RMJP 

Municípios 

Número de Escolas 
Instituição de Ensino 

Superior (IES) 

Ensino 

pré-escolar 

(2012) 

Ensino 

médio 

(2012) 

Ensino 

fundamental 

(2012) 

Público 

(2015) 

Privada 

(2015) 

Alhandra 24 2 26 0 0 

Bayeux 67 10 83 0 2 

Caaporã 22 2 22 0 0 

Cabedelo 17 5 36 1 2 

Conde 4 1 29 1 0 

Cruz do Espírito Santo 19 1 27 0 0 

João Pessoa 269 94 364 3 38 

Lucena 12 1 13 1 0 

Pedras de Fogo 28 3 34 0 0 

Pitimbu 17 2 20 0 0 

Rio tinto 29 4 32 1 0 

Santa Rita 99 16 113 0 2 

RMJP-PB 607 141 799 7 44 

Fonte: MEC, 2015. 
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A Tabela 15 apresenta a ocupação da população com 18 anos ou mais dos municípios 

que compõem a RMJP e a média dos valores para a RMJP, para os anos de 2000 e 2010.  

 

 

Tabela 15: Ocupação da população com 18 anos ou mais dos municípios da RMJP e a média para a RMJP 

Municípios 
Taxa de atividade Variação 

relativa 

(%) 

Taxa de 

desocupação 
Variação 

relativa 

(%) 

Grau de formalização 

dos ocupados - 18 anos 

ou mais 

Variação 

relativa 

(%) 
2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Alhandra 56,79 54,49 -4,05 14,43 12,78 -11,43 31,17 36,59 17,39 

Bayeux 60,97 60,25 -1,18 24,61 11,83 -51,93 52,64 52,92 0,53 

Caaporã 59,02 58,51 -0,86 26,22 12,31 -53,05 56,16 53,4 -4,91 

Cabedelo 63,89 63,54 -0,55 18,67 11,61 -37,81 56,66 60,08 6,04 

Conde 60,38 59,23 -1,90 15,76 7,65 -51,46 29,47 42,93 45,67 

Cruz do 

Espírito 

Santo 

53,26 51,22 -3,83 9,31 9,17 -1,50 35,56 38,98 9,62 

João Pessoa 65,72 66,03 0,47 17,04 9,57 -43,84 60,66 63,26 4,29 

Lucena 51,13 51,74 1,19 16,1 9,79 -39,19 34,01 44,55 30,99 

Pedras de 

Fogo 
56,71 56,74 0,05 11,62 9,9 -14,80 22,52 36,94 64,03 

Pitimbu 58,52 61,19 4,56 8,92 6,9 -22,65 23,88 25,5 6,78 

Rio Tinto 54,63 53,64 -1,81 23,32 11,07 -52,53 43,46 41,28 -5,02 

Santa Rita 56,48 57,17 1,22 23,09 11,32 -50,97 55,41 54,07 -2,42 

RMJP-PB 58,13 57,81 -0,54 17,42 10,33 -40,74 41,8 45,88 9,75 

Fonte: IDEME, 2013. 

 

 

De acordo com a Tabela 15, dentre os doze municípios da RMJP, apenas cinco 

apresentaram uma evolução positiva para a população em idade ativa (PIA), sendo que, no 

geral, ocorreu uma redução de 0,54% para a RMJP. A RMJP apresenta uma taxa média de 

desocupação negativa de (-40,74%), de modo que a variação relativa ao longo de dez anos 

também foi negativa. A maior variação observada é da cidade de Caaporã, com (-53,05)% e a 

mínima apresentada da cidade de Cruz do Espírito Santo, com (-1,50%). 

A Tabela 16 apresenta o rendimento médio das cidades que estão inseridas na região 

metropolitana de João Pessoa, apresentando ainda a média da porcentagem da população 

ocupada com rendimento de até um salário mínimo e também com rendimentos de até dois 

salários mínimos para a RMJP. 
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Tabela 16: Rendimento médio das cidades que compõem a RMJP e a média para a RMJP 

Municípios 

% dos ocupados com 

rendimento de até 1 

salário mínimo 

Variação 

relativa 

(%) 

% dos ocupados com 

rendimento de até 2 

salários mínimos 

Variação 

relativa 

(%) 

2000 2010 2000 2010 

Alhandra 84,93 44,9 -47,13 96,23 93,95 -2,37 

Bayeux 65,37 27,95 -57,24 90,26 88,11 -2,38 

Caaporã 77,67 39,69 -48,90 92,75 90,34 -2,60 

Cabedelo 50,86 19,85 -60,97 73,86 69,91 -5,35 

Conde 77,16 37,4 -51,53 92,85 89,73 -3,36 

Cruz do Espírito Santo 82,6 52,36 -36,61 95,33 95,69 0,38 

João Pessoa 45,37 17,56 -61,30 71,26 67,74 -4,94 

Lucena 80,29 44,45 -44,64 94,98 89,41 -5,86 

Pedras de Fogo 82,49 54,51 -33,92 95,16 91,4 -3,95 

Pitimbu 83,56 63,65 -23,83 96,71 95,16 -1,60 

Rio Tinto 79,16 49,23 -37,81 92,91 90,66 2,42" 

Santa Rita 68,24 29,51 -57,76 90,46 88,07 -2,64 

RMJP-PB 73,14 40,09 -45,19 90,23 87,51 -3,01 

Fonte: IDEME, 2013. 

 

 

De acordo com a Tabela 16, a região metropolitana no período de 2000 a 2010 teve 

uma redução de (-45,19%) da população ocupada com rendimentos de até um salário mínimo; 

enquanto que a porcentagem da população ocupada com até dois salários mínimos teve uma 

redução bem menor, (-3,01%). 

A economia de João Pessoa, em período mais recente, é fortemente dominada pelo 

setor de serviços, responsável por quase 74% do valor adicionado. A indústria responde por 

cerca de 26% e a contribuição da agropecuária é inexpressiva. Adicionalmente, salienta-se a 

presença do Porto de Cabedelo, na área metropolitana de João Pessoa (PMJP, 2014).  

Os dados socioeconômicos auxiliam na tomada de decisão dos gestores, podendo ser 

apresentados como indicadores urbanos para comparação entre cidades e regiões, auxiliando 

principalmente na relação entre meio ambiente, uso do solo e transportes. Um fator alarmante 

que vem aumentando nas cidades médias e altas é o elevado uso do transporte motorizado 

individual.  

 

 

5.2 Frota 
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Segudo o Observatório das Metrópoles (2013), o Brasil terminou o ano de 2012 com 

uma frota total de 76.137.125 veículos automotores. Em 2001 havia aproximadamente 34,9 

milhões de veículos. Houve, portanto, um incremento da ordem 28,5 milhões, ocorrendo, 

assim, um crescimento superior a 138,6% entre esses dois anos. Vale lembrar, que o 

crescimento populacional no Brasil, entre os dois últimos censos demográficos (2000 e 2010), 

foi de 11,8%.  

Fazendo um comparativo entre população e frota de veículos, verifica-se que, nos 

últimos anos o aumento no número de veículos automotores no Brasil foi 10 vezes maior do 

que o aumento da sua população: enquanto a população aumentou em 12,2% em uma década, 

o aumento do número de veículos motorizados foi de 138,6%, fator alarmante. Segundo dados 

disponibilizados pelo Denatran, o país terminou o ano de 2012 com mais de 50,2 milhões de 

automóveis e 19,9 milhões de motos (RODRIGUES, 2013). 

Na RMJP não é diferente, o aumento de veículos também vem sendo observado ao 

longo dos anos (Tabela 17).  

 

Tabela 17: Aumento percentual de veículos no período de (2002-2014) na RMJP 

Municípios 

ANOS INCREMENTO 

2002 2014 2002-2014 (%) 

AUT MOT AUT MOT AUT MOT 

Alhandra 265 43 1.491 1.246 463 2.798 

Bayeux 3.577 778 11.237 8.564 214 1.001 

Caaporã 151 9 1.038 656 587 7.189 

Cabedelo 3.396 460 11.399 4.623 236 905 

Conde 245 62 1.617 1.986 560 3.103 

Cruz do Espírito Santo 182 56 882 1.899 385 3.291 

João Pessoa 8.1827 13.818 181.934 82.004 122 493 

Lucena 146 66 702 1.151 381 1.644 

Pedras de Fogo 435 8 1.536 1.067 253 13.238 

Pitimbu 38 6 461 511 1.113 8.417 

Rio tinto 736 178 2.103 2.069 186 1.062 

Santa Rita 4.067 889 14.165 11.379 248 1.180 

RMJP-PB 95.065 16.373 228.565 117.155 140 616 

Fonte: Dados extraídos do DENATRAN (2015). 

 

Analisando a Tabela 17, pode-se observar que todos os municípios da região 

apresentaram um aumento da frota maior do que 100%. No período de 2002 a 2014, esse 

incremento para automóveis foi de 140%; já para motocicletas, o aumento foi de 616%. O 
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município que teve uma maior participação no aumento de automóveis foi Pitimbu, enquanto 

que para motocicletas, o maior aumento registrado nesse período é verificado na cidade de 

Pedras de Fogo.  

Com toda essa problemática, os líderes, gestores e governantes devem pensar as 

cidades a partir de um arranjo metropolitano, envolvendo todos os atores que fazem parte 

desse processo, de modo que as cidades não sejam pensadas de modo isolado, mas sim dentro 

de uma dinâmica urbana metropolitana. Apesar de existir a Lei complementar que rege a 

região metropolitana de João Pessoa, os municípios não são pensados ainda enquanto arranjo 

metropolitano, o que existe efetivamente é um arranjo político institucional, portanto, faltando 

uma identidade territorial metropolitana. 

Os indicadores auxiliam na tomada de decisão pois são variáveis selecionadas que 

podem ajudar a tornar os objetivos operacionais e reduzir a complexidade no gerenciamento 

de determinados sistemas. Podem funcionar como balizadores em análises técnicas e 

elaboração de políticas, bem como ser direcionados para o debate com o público em geral. 

Quando os indicadores são referenciados a metas ou objetivos eles tornam-se medidas de 

performance, revelando as condições de um sistema, organizações ou políticas 

(GUDMUNDSSON, 2004; COSTA, 2008). Os indicadores devem auxiliar no diagnóstico 

atual da gestão do sistema de mobilidade urbana com o intuito de propor medidas eficazes 

de melhoria do sistema. 

 

5.3 Planejamento dos Transportes  

 

No ano de 1974, a Prefeitura Municipal de João Pessoa elaborou o Plano de 

Desenvolvimento Urbano (PDU), criando o Código de Urbanismo. Este estabeleceu, dentre 

outras diretrizes, a expansão da cidade em direção à zona sul, à cidade universitária e à orla 

marítima, além da descentralização para os núcleos dos bairros, a recuperação da cidade baixa 

por meio da implantação de grandes terminais, incluindo o terminal de passageiros 

rodoviários, e a aprovação de loteamentos vinculada à implantação de infraestrutura básica 

pelo loteador. É importante destacar que nos anos de 1977 e 1978, foram elaboradas duas 

propostas para o plano integrado de transporte, idealizado pelo urbanista Jaime Lerner. O 

plano, apesar de não ter sido executado, influenciou os planos de transportes posteriores 

(OLIVEIRA, 2006). 

Oliveira (2006) enfatiza ainda que, na segunda metade da década de 1980 ocorreu a 

implantação do sistema de transportes da cidade de João Pessoa com base em estudos 
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realizados pelo escritório do GEIPOT (Grupo Executivo de Integração da Política de 

Transportes) e a efetivação da Superintendência de Transportes Públicos (STP), como órgão 

gestor dos serviços de transportes por ônibus e táxis do município. De modo que a STP foi 

criada efetivamente através da Lei Nº 4.601, de 26 de dezembro de 1984. A estrutura 

organizacional incluía o Conselho de Transportes Urbanos como órgão deliberativo tendo 

como membros representantes de órgãos dos governos estadual e municipal, câmara 

municipal e entidades civis. A partir do Decreto Nº 1.788 de 20 de abril de 1989, foi atribuída 

à STP a competência de fixar as tarifas dos serviços de transportes coletivos, táxis e 

estacionamentos, no âmbito do município. Em 1998 modificou-se a STP transformando-a em  

Superintendência de Transportes e Trânsito de João Pessoa (STTrans) através da Lei Nº 

8.580/98. Em dezembro de 2011 ocorreu uma nova modificação, a STTrans se tornou 

Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (SEMOB) pela Lei Nº 

1.261/2011, autarquia especial, vinculada ao Gabinete do Prefeito, com personalidade jurídica 

de direito público, autonomia administrativa e financeira e patrimônio próprio. 

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SEMOB), é responsável por 

gerenciar e fiscalizar o sistema de transporte público individual e de massa (ônibus) de 

passageiros da cidade de João Pessoa, coordenando os serviços de ônibus e transportes 

especiais (táxi, transporte escolar, transporte turístico e moto frete), sendo responsável 

também pela gestão da tarifa do transporte público, horários e locais de saídas de ônibus. 

A malha viária principal da cidade era caracterizada por uma estrutura 

radioconcêntrica que interligava centros locais menores com a área central da cidade. 

Excetuando as linhas circulares, todas as linhas de ônibus convergiam para os bairros do 

Centro e Varadouro. Ocorria na área central uma dupla concentração tanto de atividades 

econômicas como de circulação de ônibus e de veículos particulares. Havia no trecho central 

dos itinerários uma superoferta de lugares nos ônibus das linhas em duplicidade (OLIVEIRA, 

2006).  

Oliveira (2006) lembra que no início dos anos noventa, a STP encontrava-se atuando 

de maneira isolada sem ajuda do Departamento de Trânsito – DETRAN-PB. As ações dos 

órgãos eram pontuais, não existindo planejamento estratégico e o descrédito era geral em 

relação à administração do Município. Mesmo assim, houve avanços na área de transportes 

públicos, a STP modificou as linhas em duplicidade visando melhorar o funcionamento do 

sistema, regularizou e disciplinou os estacionamentos no Centro e Varadouro e, pôs em 

funcionamento a Zona Azul com os estacionamentos públicos rotativos. 
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Os principais problemas de transportes verificados em 1991 pelo Superintendente da 

STP foram: (1) superposição de linhas e um sistema de transporte público caro e ineficiente; 

(2) compartilhamento por todas as linhas do trecho Lagoa/Terminal; (3) dificuldade de 

realizar deslocamentos transversais e tangenciais pelos bairros da cidade; (4) conflito de 

competências e atribuições na gerência do sistema de circulação entre DETRAN-PB e STP-

JP; (5) inexistência de uma programação contínua de investimentos no setor de transportes; 

(6) os loteamentos novos e os conjuntos habitacionais implantados sem acessos viários 

pavimentados; (7) a área de transportes não era prioridade nem no governo estadual nem 

municipal, como também não existia um ambiente propício à expansão do setor e; (8) a 

estrutura de planejamento da cidade encontrava-se irremediavelmente comprometida com a 

separação do planejamento, fiscalização, controle do uso do solo e o licenciamento de 

atividades da área de transportes (OLIVEIRA, 2006). 

O Plano Diretor de João Pessoa foi criado em 1992, através da Lei Complementar Nº 3 

de 30/12/92 (Figura 27).  

 

 

Figura 27: Macrozoneamento da cidade de João Pessoa, referente ao Plano Diretor de 1992 

Fonte: PMJP, 2015. 
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Segundo Passos et al., (2012), o plano de 1992/1994 priorizou o transporte público 

coletivo em detrimento ao transporte privado e a circulação do transporte coletivo na rede 

viária principal, sobretudo nos corredores de grande capacidade e na zona central, 

estabelecendo ainda a definição de procedimentos para avaliação dos impactos causados por 

polos geradores de tráfego e na aprovação desse tipo de empreendimento. Em 2008 para 

melhor adequar o plano diretor vigente, foi criada a Lei Complementar Nº 54 de 23/12/2008, 

tendo como objetivo assegurar o desenvolvimento integrado das funções sociais da cidade, 

garantindo o uso socialmente justo da propriedade e do solo urbano, a preservação de seu 

território, dos bens culturais, do meio ambiente e a promoção do bem estar da população 

(Figura 28). 

 

 

Figura 28: Macrozoneamento da cidade de João Pessoa, referente ao ano de 2012 

Fonte: PMJP, 2015. 

 

Um Plano Diretor com diretrizes claras para o desenvolvimento da cidade, permite ao 

poder público tomar decisões estratégicas de modo confiável e eficiente. João Pessoa é uma 

capital em processo de expansão e com possibilidades de ajustes em sua tendência de 

crescimento. Esse quadro possibilita uma orientação que potencializa sua capacidade de 

atingir resultados promissores a partir da modernização da gestão pública, visando melhorar 

sua qualidade urbana, ambiental e social (PMJP, 2014).  
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Entre 1991 e 2001, a mancha urbana das áreas construídas da microrregião cresceu 

aproximadamente 20% do total da mancha atual. Consolidou-se claramente uma tendência de 

crescimento em toda a orla, partindo do centro histórico de Cabedelo (extremo norte) e 

chegando até a bacia do Rio Gramame. Outro eixo claro de crescimento recente da 

microrregião está às margens da BR-230 no sentido Campina Grande, abrangendo os 

municípios de João Pessoa, Bayeux e Santa Rita. Em linhas gerais, a microrregião possui uma 

forte tendência de espraiamento da mancha urbana ao sul de João Pessoa (próximo ao Conde), 

nos eixos viários da BR-101 (Porto de Cabedelo e Polo Industrial de Goiana-PE) e BR-230 

sentido Bayeux/Santa Rita/Campina Grande e também de loteamentos ligados a residências 

secundárias de veraneio em Lucena e Conde, próximo à linha da costa (PMJP 2014). 

A cidade de João Pessoa possui um sistema de transporte coletivo composto 

principalmente pela modalidade ônibus. Todo o sistema de transporte coletivo do município 

funciona num conceito de Sistema de Integração Temporal (SIT), implantado em junho de 

2008, de modo que o usuário pode circular na cidade pagando apenas uma passagem de 

ônibus; como também um Sistema de Integração Temporal Metropolitano (SITM), que 

contempla as cidades de Bayeux, Santa Rita e Cabedelo, as quais fazem parte da área 

metropolitana de João Pessoa, implantado em maio de 2009 (FREIRE et al., 2010).  

O sistema de controle de bilhetagem eletrônica teve início no ano de 2007, e segundo 

Oliveira (2013), em 2008, após a consolidação da bilhetagem eletrônica e do Terminal de 

Integração do Varadouro, mais uma opção para efetuar a integração sem a necessidade de 

seguir até os terminais de integração passou a vigorar, sendo mais prático e economizando 

mais tempo. 

Quanto à integração metropolitana, os ônibus de João Pessoa, Cabedelo, Conde, 

Bayeux e Santa Rita podem se integrar da mesma forma da municipal, com apenas uma 

diferença: é cobrado o valor de 50% da passagem no ônibus que for integrar. Opção também 

válida apenas com o cartão da bilhetagem eletrônica. A partir desse momento, a bilhetagem 

eletrônica da região metropolitana foi padronizada seguindo o modelo de João Pessoa, sendo 

possível pagar a passagem com o cartão em qualquer ônibus das cinco cidades citadas, 

incluindo a linha João Pessoa – Lucena, operada pela Empresa Santa Rita.  

Freire et al., (2010) enfatiza ainda que no Sistema de Integração Temporal (SIT), todas 

as linhas se intercomunicam. A integração tarifária temporal é realizada fora do Terminal de 

Integração, nesse caso, é estabelecido um tempo, máximo de 30 minutos, para que o usuário 

desembarque de um ônibus e embarque em outro pagando apenas uma única passagem, 

mesmo nos deslocamentos mais distantes.  
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A capital possui seis empresas privadas de ônibus, de modo que a frota municipal 

cadastrada de ônibus é de 568, dos quais 363 ônibus são adaptados para pessoas com algum 

tipo de deficiência, possuindo uma idade média da frota de 4,3 anos. A cidade de João Pessoa 

transporta por dia 281.299 passageiros em média nos últimos 12 meses (referência abril/14 a 

abril/15).  

O sistema por ônibus contempla um terminal central de integração, localizado no 

bairro do Varadouro, que abriga 65 linhas municipais; e outros três terminais, localizados nos 

bairros do Bessa, Valentina e Mangabeira. O terminal do Bessa interliga os passageiros das 

cidades de Cabedelo e João Pessoa, recebendo linhas alimentadoras intermunicipais do 

município de Cabedelo, opera cinco linhas, de modo que duas são intermunicipais e três são 

linhas radiais.  

A Figura 29 apresenta os terminais de integração e a rede de transporte público por 

ônibus propostos no plano de mobilidade. 

 

 

Figura 29: Terminais de integração e rede de ônibus propostos 

Fonte: PMJP, (2014). 
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O terminal do Valentina é composto por dez linhas municipais, sendo três linhas 

alimentadoras, uma radial e seis circulares, recebendo linhas de bairros da periferia. O 

terminal de integração de Mangabeira também recebe linhas de bairros mais distantes, conta 

com nove linhas municipais, sendo uma linha alimentadora, duas radiais, cinco circulares e 

uma diametral. O terminal rodoviário Severino Camelo está situado na capital e permite a 

conexão de ônibus com outras cidades da região e do Brasil.  

A Tabela 18 apresenta a frota de ônibus e microônibus dos municípios da RMJP como 

um todo, ou seja, de turismo, escolar, etc., segundo dados do IBGE (2015) referentes ao ano 

de 2014.  

 

Tabela 18: Frota de ônibus e micro-ônibus 

Município Frota de ônibus Frota de microônibus 

Alhandra 25 26 

Bayeux 163 39 

Caaporã 11 10 

Cabedelo 27 47 

Conde 18 27 

Cruz do Espírito Santo 26 9 

João Pessoa 2.412 1.101 

Lucena 11 4 

Pedras de Fogo 92 31 

Pitimbu 18 9 

Rio Tinto 41 8 

Santa Rita 280 84 

RMJP-PB 3.124 1.395 

  Fonte: IBGE, 2015. 

 

A gestão do valor da tarifa do transporte público, assim como os horários e locais de 

saídas dos ônibus, fica a cargo dessa SEMOB. A Secretaria Executiva possui um sistema de 

controle de bilhetagem que serve como base para as decisões. O sistema atinge um 

desempenho médio, com índice de passageiros por quilômetro (IPK) de 1,72, considerado 

dentro da média das metrópoles nacionais. A idade média da frota de ônibus em operação na 

cidade é de 4,38 anos, o que classifica bem João Pessoa quanto a frota em operação no 

transporte público no Brasil (PMJP, 2014).  
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Segundo o Plano de Ação João Pessoa Sustentável (PMJP, 2014), o Município de João 

Pessoa deu início ao processo de Gestão Pública participativa em 2010, com a 

institucionalização do Orçamento Participativo (OP), contudo a participação da sociedade 

civil não é definida legalmente. A ação para elaboração do orçamento participativo ocorre 

anualmente por meio de audiências públicas em 14 regiões da cidade, denominadas de regiões 

do orçamento participativo, onde ocorre uma prestação de contas por ano em cada uma das 

regiões, com o intuito de garantir a transparência  

A cidade conta ainda com alguns programas, ações e projetos para a melhoria da 

mobilidade urbana, como o projeto Caminho Livre que objetiva facilitar a mobilidade da 

população com mais rapidez, conforto e segurança, organizando o trânsito na Capital, de 

modo que são realizadas intervenções pontuais que fazem parte de um plano maior, o PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento) da mobilidade urbana. 

O PAC mobilidade urbana em João Pessoa apresenta projetos de melhoria, ampliação 

e implantação de sistemas de transporte público coletivo, tais como: (1) sistema integrado de 

BRT’s corredores de transporte (faixa exclusiva de ônibus no corredor Tancredo Neves); (2) 

complementação do corredor Tancredo Neves (linha troncal com faixa exclusiva); (3) 

corredor para as linhas alimentadoras da região sul (corredor Cruz das Armas); (4) corredor de 

ônibus (rede integrada de corredores); (5) binário com faixa exclusiva entre a região sul e o 

corredor Tancredo Neves; (6) binário com faixa exclusiva entre os corredores Pedro II e 

Tancredo Neves; (7) binário entre a av. Hilton Souto Maior e o anel viário em torno da UFPB; 

(8) aquisição de trens para o VLT - JP; (9) VLT metropolitano. 

O VLT metropolitano (investimento previsto de R$ 180.300.000,00) e a aquisição de 

trens para o VLT - JP (orçado em R$ 96.000.000,00) encontram-se em execução. O corredor 

de ônibus (rede integrada de corredores) também encontra-se em execução (investimento 

previsto de R$ 188.000.000,00). Os demais projetos do PAC da mobilidade em João Pessoa 

encontram-se em fase de estágio “Ação Preparatória”, data de referência 30 de junho de 2015, 

sítio http://www.pac.gov.br/infraestrutura-social-e-urbana/mobilidade-urbana. 

Segundo o Plano de Ação João Pessoa Sustentável (PMJP, 2014), no ano de 2012 foi 

desenvolvido o Plano de Reestruturação do Transporte Coletivo da cidade. O plano é um 

instrumento de orientação da política urbana, e, associado ao Plano Diretor do Município, 

compõe um quadro normativo para lidar com o processo de consolidação, renovação e 

controle da expansão urbana, além de apoiar o desenvolvimento de uma estratégia de 

mobilidade para a cidade de João Pessoa. Entre seus objetivos específicos, podem-se citar os 

seguintes: (1) suporte para desenvolvimento de projetos de transporte público integrado, 
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promovendo a priorização do transporte público no sistema viário, racionalizando o sistema 

existente e ampliando a participação deste na divisão modal, reduzindo os custos de operação 

e desencorajando a utilização do transporte privado; (2) apoio a projetos de transporte não 

motorizados e sua integração com o transporte público; (3) apoio a projetos de acessibilidade 

para pessoas com mobilidade reduzida e deficientes; (4) redução das emissões de gases de 

efeito estufa (GEE) e de outros impactos ambientais decorrentes do uso do transporte 

motorizado. O Plano de Reestruturação do Transporte Coletivo envolve as seguintes ações:  

 

 Construção de faixas exclusivas para ônibus, para isso, a Prefeitura Municipal 

de João Pessoa conta com o financiamento do governo federal. As 

intervenções estão orçadas em R$ 400 milhões. Trata-se de uma ação com 

alto impacto, tanto em termos de alterações urbanas e de uso e ocupação do 

solo como em termos de mobilidade. A adoção de faixas exclusivas para 

ônibus é de fundamental importância para conferir prioridade ao transporte 

público junto ao tráfego, já que este geralmente transporta mais pessoas. 

Também pode ser colocada como uma alternativa de equidade social, na qual 

a mobilidade é pensada tendo em vista as pessoas e não a quantidade de 

automóveis; 

 Implantação de corredores de BRT: a proposta da Prefeitura de João Pessoa 

consiste em modificações estruturais no sistema de transporte público 

coletivo, envolvendo a construção de cinco corredores de BRT, o corredor 

Cruz das Armas, o corredor Pedro II, o corredor Epitácio Pessoa, o corredor 

02 de Fevereiro, o corredor Tancredo Neves (Figura 30), além de cinco 

terminais de integração do sistema urbano. A proposta para a integração dos 

sistemas consiste na construção de um novo terminal ao lado do Terminal 

Rodoviário para integrar não só as linhas urbanas, mas também as linhas 

metropolitanas que já estão operando com integração temporal, contando com 

recursos da Caixa Econômica Federal. As intervenções previstas para os 

cinco principais corredores da cidade buscam priorizar a circulação do 

público em faixas exclusivas operando no modelo troncal. Os investimentos 

foram concentrados nos terminais de integração e corredores. A Figura 31 

apresenta o Projeto Básico de reurbanização, adequação e requalificação de 

faixa exclusiva para ônibus nos corredores; 
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Figura 30: Principais corredores de ônibus de João Pessoa 

Fonte: SEMOB/JP, 2015. 

 

 

Figura 31: Projeto Básico de reurbanização, adequação e requalificação de faixa exclusiva para ônibus 

Fonte: SEMOB/JP, 2015. 

 

 Obras de arte complementares do sistema viário: estão previstos 

investimentos pontuais que poderão proporcionar mais eficiência ao sistema 
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de transportes públicos, que são obras complementares em locais que 

representam verdadeiros gargalos à circulação dos ônibus nos corredores e 

linhas alimentadoras, e que proporcionariam ganhos significativos à 

qualidade do sistema proposto e aprovado junto ao Governo Federal. São 

elas: elevação de greides e implantação de pontes e pontilhões; 

 Implantação de Sistema Cicloviário: João Pessoa tem apresentado acentuado 

e contínuo crescimento no volume de bicicletas utilizadas como opção de 

deslocamento. Porém, o sistema cicloviário ainda é escasso e, atualmente, não 

há uma continuidade da rede. O ciclista apenas consegue aproveitar as 

ciclovias em um pequeno trecho do seu itinerário que ainda está muito 

deficiente. Portanto, o Plano inclui uma proposta para o sistema cicloviário de 

João Pessoa que engloba 82,03 km de ciclovias e que, somada ao sistema 

existente e proposto e outras secretarias do município, vai ultrapassar os 150 

km de vias cicláveis (Figura 32). Esse sistema deverá contar com 

interligações das diversas rotas propostas, dispor de bicicletários nos 

principais pontos de atração de viagens e se integrar nos terminais do BRT. 

Para esse sistema, a Prefeitura buscará fonte de financiamento, a partir do 

detalhamento da proposta; 

 

 

Figura 32: Rede cicloviária atual e proposta da cidade de João Pessoa 

Fonte: SEMOB/JP, 2015. 
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 Implantação do ITS para gestão eficiente do sistema de transporte público: 

esse sistema contribuirá de maneira decisiva para a maior qualidade e 

segurança na prestação do serviço de transporte público, promovendo ganhos 

de eficiência no planejamento e operação. Além disso, será um meio de 

disponibilizar aos usuários, gestores e operadores, informações pertinentes e 

atualizadas acerca do sistema de transporte público, em diversos meios. As 

funcionalidades do ITS serão integradas a uma central de controle 

operacional com um sistema de gestão desenvolvido para esse fim. Este, por 

sua vez, fará parte da solução integrada de mobilidade do Centro de 

Cooperação da Cidade (CCC), de forma a facilitar a operação do sistema do 

BRT com as demais soluções integradas para a cidade. A implantação do ITS 

traz um alto impacto para a gestão da mobilidade de João Pessoa, sobretudo 

com a integração ao CCC, já que pode proporcionar mais mobilidade e 

fluidez do trânsito com a mesma infraestrutura de vias. É também uma 

medida altamente viável, visto que não necessita de muitas obras e 

intervenções urbanas. A PMJP vem planejando esta ação, que está orçada em 

R$ 25 milhões. Para esse sistema, a Prefeitura buscará fonte de financiamento 

a partir do detalhamento da proposta. 

 

Segundo a SEMOB (2015), o PAC da mobilidade urbana vai reestruturar o sistema de 

transporte público com priorização da circulação de ônibus com faixas exclusivas nos 

principais corredores; serão instalados três terminais de integração e um terminal 

metropolitano, com o intuito de representar avanços e melhorias no tráfego de veículos e na 

qualidade de vida dos cidadãos, garantindo segurança tanto para pedestres como para 

condutores. Os recursos para o PAC no valor de R$ 188 milhões já foram aprovados pelo 

Governo Federal. 

João Pessoa possui 2.002 km de vias urbanas, sendo 1.318 km de vias pavimentadas e 

44,33 km de ciclovias, de modo não integrado. Entretanto, há apenas 2,5 km de pistas ou 

faixas exclusivas para ônibus que, dividido pela população, resulta em 0,67 km/100.000 

habitantes, representando uma quantidade muito pequena (PMJP, 2014). Nos demais 

municípios da RMJP constatou-se a inexistência de uma rede cicloviária, não verificando 

também pesquisas de O/D para esses municípios, o que inviabiliza um melhor planejamento 

dos deslocamentos diários a partir do transporte não motorizado e de massa. 
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O sistema de Trens Urbanos da região é operado pela Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (CBTU), possuindo uma linha ferroviária com extensão de 30 km, conta ainda com 

11 estações de passageiros, abrangendo os municípios de João Pessoa, Cabedelo, Bayeux e 

Santa Rita, transportando cerca de 10,1 mil passageiros/dia (CBTU, 2015). Em 2015 a CBTU 

colocou em operação o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), com o intuito de modernizar o 

sistema de trens urbanos da região, aumentando a demanda de usuários. Atualmente não 

existe uma integração entre os dois sistemas de transporte de massa na região metropolitana.  

O município de Cabedelo conta também com um sistema de balsa (Ferry Boat), 

facilitando a travessia de pedestres, ciclistas e veículos automotores às cidades de Forte Velho, 

Costinha e Lucena.  

A empresa de ônibus da cidade de Santa Rita, conta com uma frota de 34 ônibus em 

operação, dos quais 80% são acessíveis, com idade média de 4,5 anos, de modo que são 

realizadas 246 viagens/dia, contabilizando aproximadamente 7.422 viagens/mês. 

O sistema de circulação da cidade de Lucena é bastante desordenado, sendo frequente 

a existência de construções edificadas no meio da rua, interrompendo o leito da mesma, o que 

dificulta também a acessibilidade do cidadão. A falta de um planejamento urbano traz sérios 

problemas à população de modo geral. Portanto, é fundamental para o município de Lucena, a 

elaboração e atualização de instrumentos legais, que norteiem e tracem diretrizes para o 

desenvolvimento urbano da cidade (PIZZOL, 2006).  

O aeroporto internacional de João Pessoa, Presidente Castro Pinto, está localizado no 

município de Bayeux, de utilidade pública e militar, atende a movimentação de passageiros 

domésticos.  

De forma geral, as calçadas da região metropolitana de João Pessoa encontram-se em 

um estado precário de circulação, tanto para pessoas com mobilidade reduzida, quanto para 

pessoas que não possuem dificuldade de locomoção, apresentando em sua grande maioria 

barreiras físicas, tais como buracos, vegetação, letreiros, etc., como também falta de uma 

padronização das calçadas para uma melhor acessibilidade da população, baixas condições de 

manutenção (calçadas com largura mínima para circulação), falta de sinalização e dispositivos 

de acessibilidade e alta distância entre as travessias. Porém, a cidade apresenta alguns pontos 

positivos para a mudança de comportamento e circulação do pedestre, a orla da cidade vem 

sendo revitalizada e padronizada como também algumas avenidas de grande circulação do 

centro da cidade; existem campanhas educativas na cidade para melhoria de segurança tanto 

de pedestres como de motoristas e ciclistas, tais como respeito às faixas de pedestres, respeito 

aos ciclistas, redução da velocidade. 
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Como verificado na literatura é importante que exista uma efetiva comunicação 

metropolitana do sistema de gestão da mobilidade urbana nos municípios que fazem parte da 

região metropolitana. No caso da RMJP, observa-se uma inexistência de um arranjo 

institucional metropolitano que pense o sistema de mobilidade de forma efetiva e inclusiva 

para toda a população. A maioria dos municípios não possuem um órgão que trate 

exclusivamente da mobilidade urbana; em alguns casos, a questão da mobilidade não é nem a 

abordada, como será apresentado no próximo item.  

 

5.3 Gestão dos Transportes  

 

Para que a mobilidade urbana seja efetiva, deve existir uma forte relação entre o uso 

do solo, transportes e o meio ambiente, como também uma forte relação entre as secretarias 

de planejamento urbano e de transportes dos municípios. A Tabela 19 apresenta os 

órgãos/secretarias envolvidas nesses municípios e, o que se observa é que em sua grande 

maioria a integração entre esses órgãos e entre os municípios fica bastante enfraquecida, 

algumas vezes por não ter órgãos/secretarias de transporte, meio ambiente ou uso do solo nos 

municípios, outras vezes pela falta de informação sobre o entendimento do conceito de 

mobilidade urbana, separando atividades em Secretarias distintas, em que deveria estar em 

apenas uma Secretaria, por exemplo, a cidade de Cabedelo que possui a Secretaria de 

mobilidade urbana e a Secretaria de transportes. 

O que pode ser observado é que não existe uma rede de transportes integrada entre os 

municípios que compõem a RMJP, o sistema é pensando de forma pontual, individual e 

segregada de um sistema de mobilidade urbana, o que pode ser um entrave para a gestão da 

área em estudo. Os gestores devem pensar a mobilidade urbana de forma articulada com um 

planejamento metropolitano e com os planos dos demais municípios da Região Metropolitana. 

Segundo o Plano de Ação João Pessoa Sustentável (PMJP, 2014), no que se refere ao 

sistema de planejamento e administração do transporte, a cidade de João Pessoa encontra-se 

em situação crítica por não dispor de pesquisas de origem e destino domiciliar recentes (a 

última foi realizada pela Empresa Brasileira de Planejamento dos Transportes (GEIPOT), em 

1991) nem de Plano Diretor específico para o transporte urbano (o último foi realizado em 

1988 também pelo GEIPOT). Vale ressaltar que recentemente, no início do ano de 2014, foi 

finalizado o Plano de Reestruturação do Transporte Coletivo de João Pessoa (PRTC). 

Contratado pela Prefeitura, com o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), 

o Consórcio Oficina – Setec Internacional Setec Hidrobrasileira realizou o plano que é um 
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elemento para consolidação futura do Plano de Mobilidade Urbana completo para toda a 

região metropolitana. O plano contemplou apenas uma pesquisa origem e destino do 

transporte público no município de João Pessoa. 

 

Tabela 19: Secretarias de transporte, uso do solo e meio ambiente verificadas nos municípios da RMJP 

Município Transportes x Uso do solo x Meio Ambiente 

Alhandra Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação; Secretaria de Meio 

Ambiente, Agropecuária e Pesca 

 

Bayeux Departamento Municipal de Trânsito; Secretaria de Infraestrutura; 

Coordenadoria do Meio Ambiente 

 

Caaporã Secretaria de Transportes; Secretaria de Obras 

 

Cabedelo Secretaria de Mobilidade Urbana; Secretria de Transportes; Secretaria 

de Meio Ambiente, Pesca e Aquicultura; Secretaria de Planejamento 

 

Conde Secretaria de Transportes, Secretaria de Desenvolvimento; Secretaria de 

Representação, Projetos e Habitação; Secretaria de Turismo, Meio 

Ambiente e Esportes 

 

Cruz do Espírito Santo Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura; Secretaria de 

Planejamento, Orçamento e Gestão 

 

João Pessoa Superintendência de Transportes; Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano; Secretaria de Meio Ambiente 

 

Lucena Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Agricultura, Pesca e Meio 

Ambiente 

 

Pedras de Fogo Secretaria de infraestrutura (uso do solo e transportes) 

 

Pitimbu Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura 

 

Rio Tinto Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural; Secretaria de Turismo, 

Meio Ambiente e Esportes 

 

Santa Rita Secretaria de Infraestrutura; Secretaria de Planejamento 
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É de grande importância a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana envolvendo 

toda a região metropolitana de João Pessoa, visando solucionar o problema da falta de 

integração entre os diversos modais da capital com as cidades do entorno. Juntamente com o 

plano será elaborado um Estudo de Viabilidade Econômica e Operacional, de forma a orientar 

a distribuição dos diferentes modais e assim garantir a sustentabilidade do sistema, ao mesmo 

tempo assegurando o direito à mobilidade dos cidadãos. Em paralelo, outras ações 

importantes que a Prefeitura está desenvolvendo incluem os projetos contidos no Plano de 

Reestruturação do Transporte Coletivo da cidade, elaborado no ano de 2012, que envolvem a 

construção de faixas exclusivas para ônibus, a implantação de um sistema BRT e cicloviário, 

de um ITS, além da construção de obras de arte complementares ao funcionamento do 

conjunto (PMJP, 2014). 

Os dois principais problemas e desafios encontrados pela consultoria do BID 

levantados no Plano de Ação João Pessoa Sustentável (PMJP, 2014) são: (1) a falha na 

mobilidade e na integração entre os diversos modais na RM de João Pessoa e; (2) a ausência 

de estratégias de promoção de formas de locomoção mais sustentáveis e coletivas. De modo 

que para reverter esse quadro torna-se necessário agir da seguinte forma: (1) elaborar Plano de 

Mobilidade Urbana com Estudo de Viabilidade Econômica e Operacional; (2) construir faixas 

exclusivas para ônibus; (3) implantar sistema cicloviário; (4) instalar BRT; (5) implantar ITS 

para gestão eficiente do sistema de transporte de trânsito; (6) construir obras de arte 

complementares do sistema (viadutos, pontilhões, etc.). Os itens 2, 3, 4, 5 e 6 encontram-se 

inseridos no plano de reestruturação do transporte coletivo. 

Ainda segundo o Plano de Ação João Pessoa Sustentável (PMJP, 2014), para dar 

resposta aos desafios e oportunidades no planejamento da mobilidade de João Pessoa, além de 

potencializar o êxito dos avanços previstos, é necessário criar uma linha de ação futura por 

meio da elaboração de um Plano Diretor de Mobilidade Urbana Sustentável para a 

microrregião de João Pessoa. Este plano deve permitir articular e complementar as distintas 

respostas nas áreas do transporte público e do não motorizado, dos estacionamentos, da 

segurança viária, entre outros. O Plano Diretor de Mobilidade, que tem um custo estimado em 

R$ 5 milhões, deve gerar uma linha de ação e uma carteira de projetos para os próximos anos, 

na qual se integrem políticas, programas e planos de atuação para: (1) os distintos aspectos do 

transporte como o não motorizado, o interurbano de carga, o privado, o público individual, a 

regulação dos estacionamentos, a gestão da demanda, os sinais e mecanismos de controle de 

tráfego etc.; (2) as condições institucionais, legais e financeiras; e (3) os planos, o 

desenvolvimento e o ordenamento territorial. O plano deve ser acompanhado com a 
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implementação de um sistema de indicadores e monitoramento para avaliar o desempenho da 

mobilidade e transporte ao longo do tempo, o que atualmente não é realizado. A elaboração do 

Plano deve contemplar as seguintes etapas: (1) caracterização e diagnóstico da mobilidade em 

seus aspectos de oferta e demanda de transporte de passageiros e de carga e elaboração de um 

modelo de transporte; (2) avaliação dos efeitos do atual modelo; (3) concentração em uma 

visão de mobilidade sustentável; e (4) definição das políticas, programas e planos de atuação 

que ajudem a transformar esta visão em uma realidade. Em conjunto com a realização do 

Plano Diretor de Mobilidade é necessário capacitar e dotar o pessoal do governo dos 

instrumentos e das instalações necessárias para o uso da ferramenta do modelo de transporte 

que será desenvolvido dentro das atividades do plano. Isto potencializará o uso da ferramenta 

e gerará capacidade institucional dentro do governo para a tomada de decisão. 

De acordo com o Plano de Ação João Pessoa Sustentável (PMJP, 2014), através da 

formulação de diferentes cenários de crescimento urbano é possível compreender que a 

microrregião de João Pessoa pode reverter seu quadro de crescimento, atualmente 

desordenado e socialmente desequilibrado. Mesmo sem conseguir atingir um cenário ótimo, 

algumas ações e recomendações podem ser feitas buscando melhorar e desenvolver a 

qualidade de vida cidadã, urbana e ambiental da região. Entre elas, destacam-se: 

 

 Instrumentos urbanísticos para uma cidade compacta e densa: revisão de 

planos territoriais e de ordenamento/planejamento para uma melhor gestão do 

território e manutenção da mancha urbana compacta e densa, com maior uso e 

ocupação do solo (principalmente onde já existem ocupações), diminuindo a 

necessidade de espraiamento das cidades; 

 Ampliação e qualificação da área verde: (1) constituição de um cinturão verde 

ao redor do contínuo urbano atual; (2) criação de parques lineares em áreas de 

proteção permanente e unidades de conservação existentes; 

 Mobilidade urbana sustentável: (1) instalação de Rodoanel exterior à 

microrregião para o movimento de grandes fluxos de veículos, evitando que 

passem por dentro da trama urbana caso estejam de passagem. Além disso, 

serve de conexão com as vias radiais existentes, favorecendo o trânsito 

intramunicipal e servindo como limite entre o cinturão verde e as áreas não 

urbanas; (2) instalação do anel interno João Pessoa-Cabedelo: o anel interno a 

João Pessoa é a requalificação da BR-101, dentro da trama urbana, sentido 

Cabedelo. Nesse município há a proposta de conexão por ponte ao município 
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de Lucena, onde seria um dos acessos ao Rodoanel Exterior proposto. Esse 

anel auxiliaria na mobilidade urbana dos bairros mais periféricos ao sul de 

João Pessoa, próximo ao Rio Gramame, conectando-os melhor à trama 

urbana. Também facilitaria a implantação de novas áreas residenciais 

próximas a essa infraestrutura; (3) instalação de rede de transporte público 

qualificada: requalificação do trem de Cabedelo a Santa Rita e sua conexão 

com redes municipais de transporte público; (4) instalação de rede de 

ciclovias: com uma cidade mais densa e compacta, com maior diversidade de 

usos e ocupação do solo, é possível instalar uma rede cicloviária (associada 

aos parques lineares propostos) que possibilite aos cidadãos da microrregião 

de João Pessoa uma maior variedade de modais para o deslocamento. 

 

Portanto, o que pode ser verificado é que a baixa qualidade do transporte público e o 

aumento da motorização na região metropolitana de João Pessoa são variáveis que trazem 

sérios problemas à sociedade, o que, segundo o Plano de Ação João Pessoa Sustentável 

(PMJP, 2014), pode gerar um círculo vicioso caracterizado por um aumento no uso do 

transporte privado a custa de um menor uso do transporte público, fruto da perda da 

competitividade deste modal. Vale destacar as ações do governo por meio da SEMOB/JP, em 

relação à regulação do transporte público e da promoção de um sistema BRT. Porém, faz-se 

necessário ter uma linha de ação (Plano de Mobilidade) e uma autoridade metropolitana de 

toda a área conurbada, que coordene as políticas, programas e planos de atuação em matéria 

de mobilidade e transporte. 
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6. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

6.1 Diagnóstico do Modelo de Gestão da RMJP 

 

A partir de todo o arcabouço teórico levantado sobre a mobilidade urbana e o seu 

gerenciamento, identificam-se como principais indicadores que caracterizam o que deve ser 

um modelo ideal de gestão da mobilidade urbana: (1) existência de um arranjo institucional 

metropolitano; (2) definição de objetivos estratégicos metropolitano; (3) definição das 

funções de direção do SMU (estrutura institucional, políticas a adotar e seus instrumentos de 

implantação, e o processo de controle); (4) configuração do sistema de oferta; (5) provisão das 

infraestruturas e dos serviços desejados, (6) monitoramento da performance de todos os 

componentes do sistema; (7) avaliação da performance das infraestruturas, da performance 

dos operadores e dos demais agentes envolvidos, verificando a performance global do SMU e 

as externalidades produzidas; (8) medição dos impactos diretos, indiretos e globais das 

políticas e objetivos estratégicos definidos; (9) definição dos stakeholders que fazem parte do 

sistema de mobilidade. Para tanto o sistema de gerenciamento ideal da mobilidade urbana 

deve se preocupar com a efetiva interação entre transportes, uso do solo e meio ambiente, 

pensado de forma metropolitana, inclusiva e efetiva, de modo que os stakeholders façam parte 

do processo de construção de uma mobilidade urbana adequada. 

Confrontando os dados levantados da região metropolitana de João Pessoa, verifica-se 

que o modelo atual praticado encontra-se bem distante de um modelo ideal de gestão. 

Primeiramente não existe um arranjo institucional metropolitano para tratar de assuntos de 

mobilidade urbana na área em estudo. Com a inexistência de um arranjo institucional 

metropolitano, verifica-se também a inexistência do planejamento de objetivos estratégicos 

metropolitano. Observa-se também, que em alguns casos, torna-se difícil fazer o planejamento 

em uma mesma esfera (por exemplo no município), o que torna mais complexo quando esse 

planejamento deve ser realizado em esferas diferentes (como por exemplo município e 

Estado). 

Os municípios mairores que compõem a RMJP possuem uma boa estrutura 

institucional, de modo a ter condições de implantar políticas públicas de mobilidade urbana, 

porém as cidades menores quando isoladas não conseguem definir as suas políticas de gestão, 

devido a alguns fatores como falta de um corpo técnico adequado, recursos financeiros, força 

e interesse políticos. 
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A cidade de João Pessoa possui uma clara definição de seu sistema de oferta, em um 

estado atual próximo de um esgotamento urbano de mobilidade, possuindo tanto uma rede 

não motorizada como motorizada de transportes, o que vem sendo realizado através de 

recursos da Prefeitura Municipal de João Pessoa e do PAC é um planejamento para a melhoria 

desse sistema. Porém os municípios menores que compõem a RMJP não possuem opções de 

transporte de público de massa como também de transporte não motorizado, o que inviabiliza 

a qualidade da mobilidade das pessoas. O monitoramento dos componentes do sistema de 

mobilidade vem sendo realizados a partir dos órgãos fiscalizadores.  

De fato não existe um plano de mobilidade urbana da RMJP, o que vem sendo 

elaborado é um plano de mobilidade urbana da cidade de João Pessoa, ainda não concluído. 

As audiências públicas para tratar desse tema foram pouco realizadas na RMJP.  

Os órgãos responsáveis pela mobilidade urbana nos maiores municípios da RMJP 

realizam em determinados períodos fazem avaliações da performance das infraestruturas, da 

performance dos operadores e dos demais agentes envolvidos. Não sendo observada essa 

avaliação nos municípios de menor porte. Porém, a grande maioria das avenidas, ruas, 

calçadas, ciclovias não possuem uma infraestrutura adequada dentro de um modelo 

apropriado de mobilidade. De modo geral, o gerenciamento do sistema de mobilidade urbana 

da RMJP encontra-se muito distante de um modelo de gestão ideal. 

O diagnóstico atual da gestão da mobilidade urbana apresenta um sistema falho 

segundo os indicadores apresentados anteriormente. O levantamento desses problemas ajuda-

nos a identificar as principais causas que emperram o sistema de mobilidade urbana da RMJP 

de funcionar adequadamente como também sugere as proposições para melhoria do sistema. 

As principais barreiras que travam o sistema de gestão da mobilidade urbana da RMJP 

são a inexistência de uma gestão metropolitana; falta de comunicação e planejamento entre os 

municípios que fazem parte da região metropolitana; inexistência na maioria dos municípios 

de estudos e planos de mobilidade urbana; relação quase que inexistente entre 

desenvolvimento urbano, transportes e uso do solo; quadro técnico reduzido e muitas vezes 

desprovido de equipes técnicas especializadas; a fragilidade e/ou discordância da base legal 

de suporte à gestão, apresentando uma instabilidade institucional; e, falta de definição de 

objetivos estratégicos claros para o sistema de mobilidade urbana. 

 

5.2 Análise Sistêmica com o SysLogic 
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O software SysLogic identificou 1056 diferentes organizações de arquétipos 

sistêmicos. As setas cheias sinalizam relações mais fortes em influência (determinação ou 

condição necessária); as pontilhadas indicam relações mais fracas em influência 

(probabilidade ou possibilidade). A cores informam a relação de causalidade, ou seja, a cor 

azul indica que as variáveis estão crescendo no mesmo sentido, ou seja, se uma aumenta, a 

outra também aumenta; as setas vermelhas indicam que as variáveis estão crescendo em 

sentidos opostos, ou seja, enquanto uma variável aumenta, a outra diminui e vice-versa. 

A verificação da relação de causalidade entre as variáveis foi necessária, de modo que 

cada variável foi relacionada com todas as outras no seu subsistema temático e a relação foi 

submetida às categorias convencionais de lógica (determinação, condição e tendência). Nesse 

passo, nenhuma variável pode ficar isolada do sistema, ou seja, podem ser indicadas variáveis 

que, mesmo não tendo causalidade de sobredeterminação, exercem o papel de evitar que haja 

isolamento de qualquer variável no subsistema. Também é dada absoluta prioridade às 

variáveis que formam arquétipos sistêmicos; finalmente, podem ser escolhidos critérios para 

julgamento (Figura 33).  

 

 

Figura 33: Relação de causalidade entre as variáveis 

 

O mapa geral de influência para a região metropolitana de João Pessoa é apresentado 

na Figura 34. 
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Figura 34: Mapa Geral de Influência da mobilidade urbana na Região Metropolitana de João Pessoa 
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Os stakeholders analisaram os principais aspectos da mobilidade urbana através do 

questionário segundo uma escala Likert, variando de acordo com as seguintes opções de 

escolha: (1) discordo totalmente; (2) discordo parcialmente; (3) indiferente; (4) concordo 

parcialmente; (5) concordo totalmente. Em seguida realizou-se uma média com as respostas 

dadas às questões, de modo que, quanto mais perto de 100%, o sistema aproxima-se de um 

modelo ideal, quanto mais distante, mais longe o sistema se encontra do modelo ideal. 

As variáveis foram analisadas quanto a sua exclusividade, ou seja, elas devem ser 

exclusivas em relação às demais variáveis. Em seguida foi realizada a classificação temática, 

de modo que, a partir dos novos enunciados analíticos exclusivos (as variáveis), foram 

definidos os subsistemas temáticos que os enunciados revelaram e nos quais tais enunciados 

foram classificados. Os enunciados formam as classificações e ficam nelas agrupados. Como 

exemplo, temos: “1.1.1. O usuário dispõe de mais de uma opção de deslocamento no percurso 

casa-trabalho / trabalho-casa (bicicleta, automóvel, ônibus, trem, etc.)” (nível 3), que foi 

agrupada em “1.2. QUALIDADE DE COBERTURA DA REDE” (nível 2) e reduzindo-se a 

outro nível encontrou-se ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DE MOBILIDADE (nível 

1). Em seguida, as variáveis foram inseridas no SysLogic (Figura 35), de modo que as frases 

foram reduzidas a 33 variáveis, dispostas no nível 2 (APÊNDICE B). 

 

 

 

Figura 35: Inserção das variáveis no SysLogic 

 

 

As variáveis reduzidas foram as seguintes: (1) qualidade da cobertura da rede; (2) 

tempo gasto na viagem; (3) inadequação do transporte não motorizado; (4) difícil acesso ao 

transporte público pelo usuário; (5) conforto em relação às paradas de ônibus; (6) capacidade 

de pagamento do usuário; (7) impontualidade do transporte público; (8) integração das rotas 

do transporte público; (9) limpeza e conforto do transporte público; (10) desconforto quanto 



143 

 

ao deslocamento e à temperatura; (11) desconforto e segurança na integração; (12) falta de 

integração entre os modais; (13) adequação de uma tarifa integrada para o estacionamento; 

(14) pouca confiabilidade dos serviços auxiliares; (15) segurança do serviço; (16) 

infraestrutura viária e de sinalização; (17) desempenho do pessoal de operação; (18) 

imprecisão da informação ao usuário; (19) economia de tempo gasto na mobilidade; (20) 

ineficiência econômica na produção dos serviços; (21) baixa indução de mudança de 

comportamento; (22) volume dos gastos do sistema com infraestrutura, manutenção e 

operação; (23) iniquidade na prestação do serviço; (24) atendimento não sustentável do 

transporte público; (25) atendimento às necessidades de deslocamentos dos usuários; (26) 

planejamento e desenvolvimento urbano; (27) efetividade do plano de mobilidade; (28) 

institucionalidade do sistema de mobilidade; (29) clareza das atribuições e responsabilidades 

dos atores; (30) robustez e gestão da mobilidade; (31) monitoramento e fiscalização dos 

serviços de transporte; (32) licitação e gestão de contratos; (33) tratamento igualitário para os 

fornecedores.  

A Tabela 20 apresenta o valor médio das variáveis para o nível 2, ou seja, a média dos 

valores obtidos no nível 3, de modo que essa média foi utilizada para gerar os arquétipos e 

verificar os ciclos de reforço (compostos por circuitos viciosos e/ou virtuosos) e 

balanceamento, em que v1, v2, ..., vn, significa variável 1, variável 2, ..., variável n, de modo 

que n = 33 para esse trabalho. 

 

 

Tabela 20: Valor médio das respostas dadas pelos stakeholders ao questionário para cada pergunta 

Nível 2 1 2 3 n 31 32 33 

Stakeholders\Nível 3 1 2 3 4 5 6 n 72 73 72 73 74 75 

Usuários 46% 54% 24% 25% 15% 13% n - - - - - - 

Planejadores 67% 58% 27% 31% 10% 14% n 40% 40% 63% 66% 63% 66% 

Operadores 73% 81% 40% 40% 21% 20% n 61% 51% 48% 53% 48% 53% 

 

 

A Tabela 21 apresenta o valor médio das respostas dadas pelos stakeholders ao 

questionário. 
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Tabela 21: Valor médio das respostas dadas pelos stakeholders ao questionário para o nível 2 

Stakeholders\Nível 3 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 v8 v9 v10 v11 

Usuários 50% 24% 14% 16% 35% 48% 13% 32% 33% 9% 50% 

Planejadores 63% 29% 12% 11% 38% 59% 28% 54% 41% 21% 20% 

Operadores 77% 40% 20% 32% 38% 56% 34% 61% 47% 18% 17% 

Stakeholders\Nível 3 v12 v13 v14 v15 V16 v17 v18 v19 v20 v21 v22 

Usuários 27% 34% 15% 27% 40% 37% 9% 64% - - - 

Planejadores 30% 43% 18% 37% 49% 44% 17% 61% 29% 8% 36% 

Operadores 33% 43% 28% 46% 47% 63% 25% 66% 32% 17% 47% 

Stakeholders\Nível 3 v23 v24 v25 v26 v27 v28 v29 v33 v31 v32 v33 

Usuários - - - - - - - - - - - 

Planejadores 24% 16% 32% 42% 44% 43% 46% 41% 40% 55% 64% 

Operadores 37% 30% 38% 46% 41% 46% 48% 51% 56% 40% 50% 

 

 

De acordo com a Tabela 21, pode-se observar que quanto mais próxima a variável 

estiver de 100%, mais adequada será a variável sob a percepção de satisfação dos 

stakeholders. Por exemplo, a variável v8 (integração das rotas do transporte público) 

apresenta três resultados bem diferentes de acordo com o grau de satisfação de cada 

stakeholder. Para os usuários, a integração das rotas do transporte público da RMJP encontra-

se muito distante de um sistema integrado ideal. Os planejadores também percebem essa 

variável como sendo ruim, já os operadores entendem que a integração das rotas do transporte 

público também não é satisfatória, porém encontra-se mais perto de um modelo bom do que 

sob a visão dos outros atores.  

A partir dos valores encontrados na Tabela 21, verificou-se as variáveis mais positivas 

(valores acima de 33%, apresentando as variáveis mais favoráveis) ao sistema e as mais 

negativas (valores abaixo de 33%, apresentando as variáveis mais desfavoráveis) (Tabela 22). 

A Tabela com os valores médios obtidos para todas as variáveis e os três grupos de 

stakeholders pode ser encontrada no Apêndice D. 
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Tabela 22: Relevância das variáveis mais impactantes ao sistema de forma positiva e negativa 

Stakeholders 

Usuários Planejadores Operadores 

     Ciclo Variáveis % Ciclo Variáveis % Ciclo Variáveis % 

  1 v19 64% 1 v33 64% 1 v1 77% 

 

2 v1 50% 2 v1 63% 2 v19 66% 

Positivo 3 v6 48% 3 v19 61% 3 v17 63% 

 

4 v16 40% 4 v6 59% 4 v8 61% 

 

5 v17 37% 5 v32 55% 5 v6 56% 

  6 v5 35% 6 v8 54% 6 v31 56% 

  -6 v14 15% -6 v14 18% -6 v14 28% 

 

-5 v3 14% -5 v18 17% -5 v18 25% 

Negativo -4 v7 13% -4 v24 16% -4 v3 20% 

 

-3 v10 9% -3 v3 12% -3 v10 18% 

 

-2 v18 9% -2 v4 11% -2 v11 17% 

  -1 v11 7% -1 v21 8% -1 v21 17% 

 

Observa-se ainda que o nível de satisfação em geral dos stakeholders com relação ao 

gerenciamento da mobilidade urbana ainda não é satisfatório, de modo que a variável mais 

positiva, ou seja, com maior força dentro do sistema foi a variável “qualidade da cobertura de 

rede”, sob a ótica dos operadores, com um nível de aceitação de 77%; essa mesma variável, 

sob a ótica dos planejadores teve um grau de satisfação de 63%, verificando uma porcentagem 

ainda mais baixa sob a ótica dos usuários, 50% de satisfação ou insatisfação.  

As variáveis com um maior peso para os usuários foram: (v19) economia de tempo 

gasto na mobilidade; (v1) qualidade da cobertura de rede; (v6) capacidade de pagamento do 

usuário; (v16) infraestrutura viária e de sinalização; (v17) desempenho do pessoal de 

operação; (v5) conforto em relação às paradas de ônibus. As variáveis que estão impactando o 

sistema de forma mais negativa são, sob o ponto de vista dos usuários: (v14) pouca 

confiabilidade dos serviços auxiliares; (v3) inadequação do transporte não motorizado; (v7) 

impontualidade do transporte público; (v10) desconforto quanto ao deslocamento e à 

temperatura; (v18) imprecisão da informação ao usuário; (v11) desconforto e insegurança na 

integração. 

Ainda de acordo com a Tabela 22, verifica-se que as variáveis mais significantes 

positivamente na percepção dos planejadores foram: (v33) tratamento igualitário para os 

fornecedores; (v1) qualidade da cobertura de rede; (v19) economia de tempo gasto na 

mobilidade; (v6) capacidade de pagamento do usuário; (v32) licitação e gestão de contratos; 

(v8) integração das rotas do transporte público. As variáveis que levam o sistema atual para 

um quadro longe de um modelo ideal, sob a percepção dos planejadores são: (v14) pouca 
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confiabilidade dos serviços auxiliares; (v18) imprecisão da informação ao usuário; (v24) 

atendimento não sustentável do transporte público; (v21) baixa indução de mudança de 

comportamento.  

Para os operadores, as variáveis que encontram-se mais perto de um sistema próximo 

do adequado são: (v1) qualidade da cobertura de rede; (v19) economia de tempo gasto na 

mobilidade; (v17) desempenho do pessoal de operação; (v8) integração de rotas do transporte 

público; (v6) capacidade de pagamento do usuário; (v31) monitoramento e fiscalização dos 

serviços de transporte. As variáveis que encontram-se com um baixo grau de satisfação dos 

operadores são: (v14) pouca confiabilidade dos serviços auxiliares; (v18) imprecisão da 

informação ao usuário; (v3) inadequação do transporte não motorizado; (v10) desconforto 

quanto ao deslocamento e à temperatura; (v11) desconforto e insegurança na integração; (v21) 

baixa indução de mudança de comportamento. 

O que pode ser observado é que a percepção de cada stakeholder em relação às 

variáveis atuais da RMJP não encontram-se tão diferentes quando analisadas separadamente. 

As variáveis que são comuns positivamente aos três sistemas são: (v1) qualidade da cobertura 

de rede; (v6) capacidade de pagamento do usuário; (v19) economia de tempo gasto na 

mobilidade. Enquanto que as variáveis comuns negativamente ao sistema sob a percepção dos 

três atores são: (v3) inadequação do transporte não motorizado; (v14) pouca confiabilidade 

dos serviços auxiliares; (v18) imprecisão da informação ao usuário. Dessa forma, observa-se 

que os atores veem o gerenciamento da mobilidade de forma semelhante em determinados 

momentos. A Tabela 23 apresenta a relação de força das variáveis. 

 

Tabela 23: Valor médio dos três grupos de stakeholders, apresentando a relação de força das variáveis 

Valor médio por 

ordem decrescente 
Relação 

força 
Ciclo 

Variável % 

v19 64% 1 

Positivo 

v1 63% 2 

v33 57% 3 

v6 55% 4 

v8 49% 5 

v31 48% 6 

v4 20% -6 

Negativo 

v18 17% -5 

v10 16% -4 

v3 15% -3 

v11 15% -2 

v21 12% -1 
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A Tabela 23 apresenta a média dos valores obtidos mais relevantes para os 

stakeholders, a Tabela completa pode ser verificada no Apêndice E. A relação de força 

apresenta uma sequência em ordem decrescente da aceitação dessas variáveis em relação ao 

sistema. É importante lembrar que, para o estudo de caso, as variáveis favoráveis encontram-

se acima de 33% e as variáveis desfavoráveis apresentam valores abaixo de 33%, neste caso, 

apresentando uma relação de força negativa, de modo que “-1” é a variável mais desfavorável 

sob a ótica dos stakeholders.  

Analisando ainda a Tabela 23, pode-se observar que as variáveis mais favoráveis na 

visão dos atores são: (v19) economia de tempo gasto na mobilidade; (v1) qualidade da 

cobertura de rede; (v33) tratamento igualitário para os fornecedores; (v6) capacidade de 

pagamento do usuário; (v8) integração das rotas do transporte público; (v31) monitoramento e 

fiscalização dos serviços de transporte. As variáveis mais desfavoráveis ao sistema sob a ótica 

dos stakeholders são: (v4) difícil acesso ao transporte público pelo usuário; (v18) imprecisão 

da informação ao usuário; (v10) desconforto quanto ao deslocamento e à temperatura; (v3) 

inadequação do transporte não motorizado; (v11) desconforto e segurança  na integração; 

(v21) baixa indução de mudança de comportamento. 

Portanto, fundamentado nas interrelações entre as variáveis, foi construído um 

arquétipo, apresentando as relações de causalidade mais importantes consideradas para a 

mobilidade urbana na Região Metropolitana de João Pessoa, baseado nas respostas dos 

stakeholders (Figura 36), fazendo-se uma análise a partir do arquétipo Sucesso para os Bem 

Sucedidos.  

A Figura 36 apresenta um arquétipo sistêmico de sucesso para os bem sucedidos, 

formado por ciclos de reforço os quais encontram-se conectados pela variável “qualidade de 

cobertura de rede”, de modo que, tanto à esquerda como à direita, pode-se observar quatro 

ciclos de reforço, verificando uma disputa entre as variáveis de modo que uma sempre ganha 

em detrimento de outra. Observa-se ainda uma ampliação nos ciclos de reforço da esquerda 

em detrimento de uma perda dos ciclos de reforço da direita. A parte bem sucedida pode 

aceitar um fator de limitação com o intuito de equilibrar a dinâmica, não levando o sistema a 

ruptura, embora a parte bem sucedida continue ganhando mais que a outra.  

Na dinâmica deste arquétipo é possível fazer a seguinte leitura: a “qualidade da 

cobertura de rede” possibilita um melhor “monitoramento e fiscalização dos serviços de 

transporte”, que por sua vez dá condições para o reforço da “integração das rotas do 

transporte público”, o que gera uma melhor “economia de tempo gasto na mobilidade”. Essas 

quatro variáveis estão relacionadas de forma retroalimentada e recursiva, de modo que a 
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retirada de uma delas desfaz a relação como um todo. Outro ciclo observado envolve a 

variável “efetividade do plano de mobilidade”, de modo que a “efetividade do plano de 

mobilidade” é uma condição para a melhora da “qualidade da cobertura de rede”, o que 

possibilita o melhor “monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte”, possibilitando 

ainda uma melhor “integração das rotas do transporte público”.  

 

 

Figura 36: Arquétipo sistêmico sucesso para os bem sucedidos para a RMJP para os três grupos de stakeholders 

 

A melhoria da “qualidade da cobertura de rede” possibilita ao melhor “atendimento às 

necessidades de deslocamentos dos usuários”, o que provavelmente aumentará a “integração 

das rotas do transporte público”, sendo condição para a “efetividade do plano de mobilidade”. 

Por fim, o último ciclo da esquerda apresenta a seguinte leitura: a melhora na “qualidade da 

cobertura de rede” possibilita o “atendimento às necessidades de deslocamentos dos 

usuários”, o que reforça o “planejamento e desenvolvimento urbano”, com o tempo, também 

reforça a “efetividade do plano de mobilidade urbana”. 

Os ciclos da direita apresentam como variáveis positivas a “qualidade da cobertura de 

rede” e o “ atendimento não sustentável do transporte público” em detrimento do “difícil 

acesso ao transporte público pelo usuário”, o “desconforto e a insegurança na integração”, a 
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“falta de integração entre os modais” e a “inadequação do transporte não motorizado”. De 

modo que as seguintes leituras podem ser realizadas: a melhora da “qualidade da cobertura de 

rede” é uma condição para minimizar o “difícil acesso ao transporte público pelo usuário”, 

sendo condição para melhorar a “falta de integração entre os modais”. Outro ciclo verificado é 

que a melhora da “qualidade da cobertura de rede” aparece como uma condição para 

minimizar o “difícil acesso ao transporte público pelo usuário”, o que possibilita a diminuição 

do “desconforto e insegurança na integração”, condicionando ainda na “falta de integração 

entre os modais”. A “inadequação do transporte não motorizado”, provavelmente acarreta em 

um “atendimento não sustentável do transporte público”, diminuindo a “qualidade da 

cobertura de rede”, o que gera “difícil acesso ao transporte público pelo usuário”, aumenta 

ainda o “desconforto e insegurança na integração”. A “falta de integração entre os modais” 

condiciona em uma “inadequação do transporte não motorizado”, possibilitando um 

“atendimento não sustentável do transporte público”, gerando uma menor “qualidade da 

cobertura de rede”, aumentado o “difícil acesso ao transporte público pelo usuário”, 

aumentando ainda o “desconforto e insegurança na integração”. O último ciclo que pode ser 

analisado ainda é que “a falta de integração entre os modais” condiciona a um “atendimento 

não sustentável do transporte público”, diminuindo a “qualidade da cobertura de rede”, que, 

por fim, aumenta o “difícil acesso do transporte público pelo usuário”. 

A partir da Figura 36 pôde-se identificar as relações de causa e efeito entre todas as 

variáveis levantadas no sistema de gerenciamento da mobilidade urbana para a Região 

Metropolitana de João Pessoa, de modo a identificar quais as variáveis são chaves nas ações 

que alavancarão uma melhoria para o sistema como um todo. Dessa forma, observou-se que 

todas as variáveis estão relacionadas direta ou indiretamente com a “qualidade da cobertura de 

rede”, ou seja, quando o foco da gestão estiver na qualidade da cobertura de rede, o sistema 

tenderá a se aproximar o mais rápido possível de um modelo ideal de mobilidade urbana para 

a RMJP, sob o ponto de vista dos stakeholders. 

A Figura 37 apresenta o arquétipo de sucesso para os bem sucedidos sob a percepção 

dos usuários envolvidos no sistema, de modo que todos os ciclos apresentados reforçam o 

sistema de mobilidade urbana. 

As leituras que podem ser realizadas a partir da percepção dos usuários são as 

seguintes: quanto melhor a “qualidade da cobertura de rede” maior é a “economia de tempo 

gasto na mobilidade”. A “inadequação do transporte não motorizado” possibilita um 

“desconforto e insegurança na integração”. A “economia de tempo gasto na mobilidade” 

possibilita diminuir a “inadequação do transporte não motorizado”, observando que duas setas 



150 

 

vermelhas indicam uma dupla negação, o que gera uma expansão do ciclo. A “qualidade da 

cobertura de rede” é uma condição para melhorar a “economia de tempo gasto na 

mobilidade”, de modo que possibilita uma diminuição da “inadequação do transporte não 

motorizado”, melhorando o “desconforto e a insegurança na integração”. A “economia de 

tempo gasto na mobilidade” possibilita reduzir a “inadequação do transporte não motorizado”, 

possibilitando melhorar a “qualidade da cobertura de rede”. De modo que as variáveis 

favoráveis apresentadas nesse arquétipo são a “qualidade da cobertura de rede e “economia de 

tempo gasto na mobilidade” e, as variáveis desfavoráveis referem-se ao “desconforto e 

insegurança na integração” e a “inadequação do transporte não motorizado”. 

 

 

 

Figura 37: Arquétipo sistêmico sucesso para os bem sucedidos na percepção dos usuários 

 

 

O que pode ser entendido sob a visão dos usuários (Figura 37) é que a variável chave 

que tem impacto direto sobre as outras também é a “qualidade da cobertura de rede”, de modo 

que quanto melhor gerenciada for essa variável, mais próxima de um modelo ideal de gestão 

se encontrará a RMJP. 

A Figura 38 apresenta o arquétipo sistêmico do sucesso para os bem sucedidos sob a 

visão dos planejadores, de modo que, a variável principal está centrada na “economia de 

tempo gasto na mobilidade”, reforçando outras duas variáveis positivas, a “integração das 

rotas do transporte público” e a “qualidade da cobertura de rede”. As variáveis negativas 

inseridas dentro desse sistema são a “inadequação do transporte não motorizado”, o “difícil 

acesso ao transporte público pelo usuário”, a “imprecisão da informação ao usuário”, o 
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“atendimento não sustentável do transporte público” e, por fim, a “baixa indução de mudança 

de comportamento”.  

 

 

 

Figura 38: Arquétipo sistêmico sucesso para os bem sucedidos na percepção dos planejadores 

 

 

Diante do arquétipo da Figura 38, é possível fazer uma primeira leitura, de modo que, 

quanto melhor for a “qualidade da cobertura de rede”, melhor será a “integração das rotas do 

transporte público”, o que gera uma maior “economia de tempo gasto na mobilidade”. Uma 

maior “economia de tempo gasto na mobilidade” é condição para reduzir a “baixa indução de 

mudança de comportamento”, o que diminui o “atendimento não sustentável do transporte 

público”. Observa-se também que um “aumento na economia de tempo gasto na mobilidade”, 

é condição para diminuir a “baixa indução de mudança de comportamento”, aumentando 

ainda o “atendimento não sustentável do transporte público”, o que possibilita uma maior 

imprecisão da informação ao usuário. Quanto maior for o “difícil acesso ao transporte público 

pelo usuário”, maior será o atendimento não sustentável do transporte público”, o que diminui 

a “economia de tempo gasto na mobilidade”, possibilitando um aumento na “inadequação do 
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transporte não motorizado”. No caso dos planejadores, a variável que tem o maior peso no 

sistema de mobilidade urbana refere-se a “economia de tempo gasto na mobilidade”, de modo 

que a partir dessa variável, o modelo de gestão ideal tanto poderá se aproximar de um modelo 

ideal como também se distanciar do mesmo. 

A Figura 39 apresenta o arquétipo sistêmico do sucesso para os bem sucedidos sob a 

percepção dos operadores, de modo que, o fator mais importante verificado é a “qualidade da 

cobertura de rede”, apresentando ciclos que reforçam o sistema.  

 

Figura 39: Arquétipo sistêmico sucesso para os bem sucedidos na percepção dos operadores 

 

A primeira leitura que pode ser realizada para esse arquétipo é a seguinte: uma boa 

“qualidade da cobertura de rede” é condição direta para reduzir a “baixa indução de mudança 

de comportamento”, o que possibilita em uma diminuição da “inadequação do transporte não 

motorizado”, possibilitando ainda na diminuição do “desconforto e insegurança na 

integração”. Verifica-se também que a “qualidade da cobertura de rede” é condição para uma 

“baixa indução de mudança de comportamento”, o que possibilita em uma diminuição na 

“inadequação do transporte não motorizado”. Os ciclos à direita da variável “qualidade da 

cobertura de rede”, apresentam as seguintes leituras: a “qualidade da cobertura de rede” 

possibilita um maior “monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte”, o que reforça 

um “melhor desempenho do pessoal de operação”, possibilitando uma maior “economia de 

tempo gasto na mobilidade”. Outra leitura que pode ser realizada é que um melhor 
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“monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte”possibilita uma maior “economia de 

tempo gasto na mobilidade”, sendo condição para uma melhor “qualidade da cobertura de 

rede”. A “qualidade da cobertura de rede” possibilita um melhor “monitoramento e 

fiscalização dos serviços de transporte”, possibilitando ainda uma “integração das rotas do 

transporte público”, o que dá condição para uma melhor “economia de tempo gasto na 

mobilidade”. Provavelmente, a “qualidade da cobertura de rede” acarretará em um melhor 

“monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte”, o que possibilita uma melhor 

“integração das rotas do transporte público”. 

Ainda de acordo com a Figura 39, verifica-se que a variável chave sob a ótica dos 

operadores que tem forte impacto na melhoria do sistema de gerenciamento da RMJP é a 

“qualidade da cobertura de rede”, de modo que, quanto melhor for a qualidade da cobertura de 

rede do sistema, mais próximo o modelo de gestão estará de um modelo ideal de 

gerenciamento da mobilidade urbana. 

Analisar a visão dos stakeholders é de grande importância para o gerenciamento da 

mobilidade urbana, pois cada grupo de atores apresenta anseios em relação à melhoria do 

sistema de mobilidade urbana. Algumas variáveis são comuns para os atores, porém, outras 

são exclusivas de cada grupo. Os arquétipos sistêmicos auxiliaram no entendimento dessas 

visões, de modo que, de maneira geral, a variável com maior peso identificada foi a 

“qualidade da cobertura de rede”, a qual impacta fortemente as outras variáveis. Um modelo 

ideal de gestão identificado pelos usuários está relacionado a quatro variáveis chaves: (1) 

qualidade da cobertura de rede; (2) economia do tempo gasto na mobilidade; (3) adequação 

do transporte não motorizado e; (4) conforto e segurança na integração. Portanto, ações que 

visem melhorar a infraestrutura viária, com o foco no transporte de massa e não motorizado, 

apresentando um sistema de mobilidade integrado, como também ações que melhorem a 

segurança e o conforto para o usuário tanto em seus deslocamentos como nos transbordos ou 

transferências entre  modais, irão contribuir para uma melhor efetivação de um plano de 

mobilidade urbana.  

Os operadores apresentam um maior foco na questão operacional do sistema, de modo 

que as variáveis chaves para esse grupo apontam para uma melhor gestão operacional do 

sistema, tais como o “desempenho do pessoal de operação” e “monitoramente e fiscalização 

dos serviços de transportes”, variáveis essas exclusivas para esse grupo, o que leva a pensar 

ações que venham alavancar melhorias na gestão operacional, tais como capacitação da 

equipe que opera o sistema de mobilidade urbana. 
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As variáveis exclusivas apontadas pelos planejadores que devem ser visíveis ao 

sistema são a “imprecisão da informação ao usuário” como também o “atendimento não 

sustentável do transporte público”. A informação é uma variável essencial para que o usuário 

possa planejar e escolher melhor os deslocamentos dentro da região metropolitana, de modo a 

atender aos cidadãos de forma sustentável e equânime, auxiliando principalmente na tomada 

de decisão. 

As variáveis comuns aos três grupos de atores foram a “qualidade da cobertura de 

rede”, a “adequação do transporte não motorizado” e a “economia de tempo gasto na 

mobilidade”. Ações que venham melhorar a qualidade da cobertura de rede e a adequação do 

transporte não motorizado implicarão efetivamente em uma redução do tempo gasto na 

mobilidade urbana. Essas ações devem ser prioritárias no gerenciamento da mobilidade 

urbana da região metropolitana de João Pessoa. 

 

 

  



155 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O atual modelo de gestão que vem sendo seguido na maioria dos centros urbanos 

brasileiros apresenta níveis preocupantes de exclusão social e territorial, fazendo com que as 

pessoas não usufruam com qualidade de um simples direito de cidadania: o direito de ir e vir. 

Nesse contexto, o que vem sendo observado são cidades que não conseguem alcançar níveis 

aceitáveis de qualidade de vida e de sustentabilidade urbana. 

As principais cidades brasileiras, em especial devido ao processo de espalhamento 

urbano, apresentam alto grau de conurbação, logo não tem como um município de uma região 

metropolitana pensar e atuar sobre mobilidade urbana sem uma visão do todo, a metrópole.  

O referencial teórico apresentado nesta pesquisa mostrou que a questão da mobilidade 

urbana é algo bastante complexo e seu tratamento tem de levar em consideração 

especialmente questões relacionadas com uso do solo, os transportes e o meio ambiente além 

de questões socioeconômicas. Logo os atores ligados e responsáveis por essas áreas têm de 

fazer parte de forma integrada dos esforços de planejamento visando sua melhoria. 

Dada sua alta complexidade o Sistema de Mobilidade Urbana (SMU) apresenta um 

grande número e diversidade de componentes em interação, porém esses processos ocorrem 

geralmente interdependentes e tratados por diversos níveis institucionais de decisão. Estas 

características têm contribuído para uma gestão deficiente do SMU, que em decorrência 

produz resultados ineficientes com sérias implicações para a qualidade de vida das pessoas. 

A pesquisa buscou um entendimento sobre o que seria um modelo ideal de gestão e o 

quão longe o modelo atual da Região Metropolitana de João Pessoa (RMJP) estaria daquele 

modelo ideal. Verificou-se que um modelo ideal de mobilidade urbana deve contar com a 

participação da sociedade civil, dos planejadores e operadores do sistema (stakeholders); deve 

envolver as diversas secretarias e órgãos responsáveis (públicos e privados) pelo 

gerenciamento da mobilidade urbana, de modo a atender os anseios da maior fatia da 

população, contando ainda com planos de ação eficientes, como também um sistema 

apropriado de informação, dentre outros. 

Para entender a problemática da gestão do sistema de mobilidade da RMJP através da 

perspectiva dos stakeholders (usuários, planejadores e operadores do sistema de mobilidade 

urbana), tornou-se necessário a elaboração e aplicação de um questionário aos atores. Com o 

auxílio do Pensamento Sistêmico e da Teoria da Argumentação Sistêmica foi possível 
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identificar as variáveis mais relevantes que afetam diretamente o sistema de modo positivo 

como também negativo, melhorando ou prejudicando o sistema. 

O estudo identificou 33 variáveis que devem compor uma gestão ideal da mobilidade 

urbana: (1) boa qualidade da cobertura da rede; (2) tempo gasto na viagem adequado; (3) 

adequação do transporte não motorizado; (4) acesso adequado ao transporte público pelo 

usuário; (5) conforto em relação às paradas de ônibus; (6) boa capacidade de pagamento do 

usuário; (7) pontualidade do transporte público; (8) integração eficiente das rotas do 

transporte público; (9) limpeza e conforto do transporte público; (10) conforto quanto ao 

deslocamento e à temperatura no transporte público; (11) conforto e segurança na integração; 

(12) integração adequada entre os modais; (13) existência de uma tarifa integrada para o 

estacionamento; (14) confiabilidade dos serviços auxiliares; (15) segurança do serviço; (16) 

infraestrutura viária e de sinalização adequadas; (17) bom desempenho do pessoal de 

operação; (18) precisão da informação ao usuário; (19) economia adequada de tempo gasto na 

mobilidade; (20) eficiência econômica na produção dos serviços; (21) indução adequada de 

mudança de comportamento; (22) volume dos gastos do sistema com infraestrutura, 

manutenção e operação adequados; (23) equidade na prestação do serviço; (24) atendimento 

sustentável do transporte público; (25) atendimento eficiente às necessidades de 

deslocamentos dos usuários; (26) planejamento e desenvolvimento urbano adequados; (27) 

efetividade do plano de mobilidade; (28) institucionalidade do sistema de mobilidade; (29) 

clareza das atribuições e responsabilidades dos atores; (30) robustez e gestão da mobilidade; 

(31) monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte; (32) licitação e gestão de 

contratos transparentes; (33) tratamento igualitário para os fornecedores. 

A partir dessas variáveis apresentadas pode-se constatar que, segundo a visão dos 

atores participantes da pesquisa, o atual sistema de mobilidade urbana da Região 

Metropolitana de João Pessoa encontra-se deficiente devido a: (1) qualidade da cobertura de 

rede insatisfatória; (2) inadequação do transporte não motorizado; (3) difícil acesso ao 

transporte público pelo usuário; (4) baixa integração de rotas do transporte público; (5) 

desconforto e insegurança na integração; (6) baixo desempenho do pessoal de operação; (7) 

imprecisão da informação ao usuário; (8) baixa economia de tempo gasto na mobilidade; (9) 

ineficiência econômica na produção dos serviços; (10) atendimento não sustentável do 

transporte público; (11) baixo monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte. 

Essas são as variáveis chaves que permitirá um melhor sistema de gerenciamento da 

mobilidade urbana na RMJP, que ao agir sobre elas provocará uma melhoria dos resultados do 

sistema de mobilidade para a população. Para tanto é necessário que exista um efetivo arranjo 
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institucional metropolitano, colocando em prática a Lei complementar que institui a Região 

Metropolitana de João Pessoa, de modo a planejar e colocar em prática ações integradas e 

articuladas envolvendo de forma efetiva todos os stakeholders que fazem parte desse 

processo, fazendo com que o trabalho em conjunto traga benefícios para a sociedade como um 

todo, o que evita a exclusão social. 

A análise sistêmica auxiliou no melhor entendimento da relação das variáveis. Pela 

análise das variáveis mais presentes nos arquétipos identificados pelo software SysLogic, 

foram gerados milhares de arquétipos sistêmicos e, daí, criados os mapas gerais de influências 

(MGI) e os arquétipos sistêmicos para os 33 temas relevantes anteriormente citados.  

A partir dos MGIs, verificou-se a relação de causa e efeito das variáveis, de modo que, 

a variável que apresenta um maior impacto, sob a percepção dos stakeholders, foi a variável 

“qualidade da cobertura de rede”. A dinâmica deste arquétipo possibilitou algumas leituras, 

tais como: quanto melhor a “qualidade da cobertura de rede”, melhor serão os serviços de 

“monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte”, o que possibilita uma melhor 

“integração das rotas do transporte público”, ocasionando uma melhor “economia de tempo 

gasto na mobilidade”. 

A partir da percepção dos usuários, uma das leituras realizadas foi a seguinte: a 

“qualidade da cobertura de rede” é condição para reforçar a “economia de tempo gasto na 

mobilidade”, possibilitando uma redução da “inadequação do transporte não motorizado”, o 

que melhora o “desconforto e a insegurança na integração”.  

A variável central sob a percepção dos planejadores é a “economia de tempo gasto na 

mobilidade”. O arquétipo apresenta a seguinte leitura: quanto melhor for a “economia de 

tempo gasto na mobilidade”, melhor será a “integração das rotas de transporte público”, o que 

reforça a “qualidade da cobertura de rede”, reforçando a “economia de tempo gasto na 

mobilidade”. 

Sob o olhar dos operadores do sistema de mobilidade urbana, a variável mais 

importante é a “qualidade da cobertura de rede”, trazendo um arquétipo o qual podem ser 

feitas algumas leituras, tais como, uma melhor “qualidade da cobertura de rede” é condição 

para um melhor “monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte”, o que gera um 

melhor “desempenho do pessoal de operação”, possibilitando ainda uma “melhor economia 

de tempo gasto na mobilidade”. 

Portanto, a partir das leituras dos arquétipos, observou-se que a variável “qualidade da 

cobertura de rede” é a variável central da tese para a Região Metropolitana de João Pessoa. De 

modo que, quanto melhor for essa variável, consequentemente o sistema será melhorado.  
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Os resultados apresentados indicam que no momento da pesquisa, o modelo de gestão 

da RMJP encontra-se distante de um modelo de gerenciamento ideal apontado na literatura. 

As soluções apontam para uma melhor integração e gestão das variáveis levantadas, bem 

como para um melhor envolvimento dos atores que fazem parte do sistema de mobilidade 

urbana. 

O presente trabalho será apresentado aos órgãos responsáveis pela mobilidade urbana 

da RMJP com o intuito de auxiliar na tomada de decisão dos stakeholders como também 

enfatizar a importância do planejamento da mobilidade urbana em termos de região 

metropolitana para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Como sugestões para trabalhos futuros, recomenda-se a aplicação do questionário em 

outras regiões metropolitanas, fazendo-se uma avaliação de como se encontra a atual gestão 

da mobilidade urbana no Brasil. 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
CENTRO DE TECNOLOGIA E GEOCIÊNCIAS  

PROGRAMA DE PÓS–GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA CIVIL 
Telefone: 81 2126-8977 Fax: 81 2126-7923  Website: www.poscivil.ufpe.br 

Avenida da Arquitetura, s/n – Cidade Universitária – Recife – PE – CEP 50740-550 

 
 

QUESTIONÁRIO SOBRE MOBILIDADE URBANA DA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO 

PESSOA, SOB ORIENTAÇÃO DOS PROFESSORES DR. OSWALDO LIMA NETO E DR. CARLOS 

VALENÇA, ALUNA MSc. ISABELLE YRUSKA DE LUCENA GOMES BRAGA. 

Nome do Entrevistado: __________________________________ Telefone para contato: __________________ 

Atividade/Função: ______________________________________ Empresa/Órgão: _______________________ 

E-mail: ____________________________________________________________________________________ 

 

 

1 
O usuário dispõe de mais de uma opção de deslocamento no percurso casa-trabalho / trabalho-casa  

(bicicleta, automóvel, ônibus, trem, etc.)     

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

2 
O transporte público atende a toda área metropolitana (como Bayeux, Santa Rita, João Pessoa, Cabedelo, 

Conde)  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

3 As condições de trânsito são favoráveis ao deslocamento   

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

4 
O usuário do transporte público leva no máximo 40 minutos em cada viagem (ou de casa para o trabalho 

ou do trabalho para casa)       

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

5 O tratamento dado aos pedestres em termos de calçadas acessíveis (com boa circulação) é adequado 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

6 O tratamento dado aos ciclistas em termos de infraestrutura (ciclovias e ciclofaixas) é adequado 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

7 
No trajeto para parada de ônibus do transporte público, as calçadas são livres de obstáculos (buracos, 

letreiros, postes, etc.)              

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

8 
O embarque e desembarque (subida e descida) ao transporte público é acessível para qualquer  usuário, 

independente de sua condição física              

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 
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9 As instalações da parada de transportes são adequadas (assentos, piso, iluminação, etc.) 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

10 As paradas de ônibus estão a menos de 500 metros do meu local de trabalho ou casa  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

11 O sistema de transporte público permite pegar mais de um ônibus pagando uma única tarifa 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

12 A tarifa do transporte público é acessível às condições financeiras dos usuários 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

13 O transporte público (ônibus convencional, BRT, trem, etc.) é pontual         

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

14 O transporte público passa em cada parada com intervalos de 15 minutos  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

15 
O sistema de transporte público dispõe tanto de linhas diretas de um ponto a outro como de linhas 

combinadas de modo a atender diversas necessidades de deslocamentos  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

16 O atual sistema de rotas do transporte público é integrado e econômico 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

17 O espaço interno dos veículos do transporte público é limpo 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

18 Os assentos dos veículos do transporte público são confortáveis, limpos, espaçosos 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

19 Os passageiros quando viajam em pé, nos transportes públicos, viajam sem apertos 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

20 Os passageiros dos transportes públicos viajam  com temperatura adequada 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

21 As paradas de ônibus são limpas, confortáveis e seguras 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

22 Os terminais de integração de transporte público são limpos, confortáveis e seguros 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 
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23 
O planejamento do sistema de linhas do transporte público leva em conta a integração  com os 

automóveis, motos, bicicleta e a caminhada 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

24 
Os usuários de motos, automóveis e bicicletas dispõem de estacionamentos apropriados nos terminais de 

integração do transporte público, pagando uma única tarifa 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

25 O sistema de bilhetagem (passe livre) é simples e fácil de operar 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

26 
É considerada adequada uma tarifa de R$ 12,00/dia por pessoa para pagamento integrado do 

estacionamento do seu carro e o uso do transporte público para ida e volta 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

27 
É considerada adequada uma tarifa de R$ 7,00/dia por pessoa para pagamento integrado do 

estacionamento de sua moto e o uso do transporte público para ida e volta 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

28 Há serviços de atendimento de urgência de saúde nos terminais 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

29 As informações de percursos das linhas e horários do transporte público são disponibilizadas no terminal 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

30 O ônibus é seguro quanto a assaltos e roubos 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

31 O motorista do ônibus conduz o veículo  de forma segura 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

32 O sistema de seguro contra acidentes (DPVAT) é confiável 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

33 Em caso de acidentes, há atendimento médico urgente 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

34 A cidade possui sinalização de trânsito (vertical e horizontal) adequada  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

35 As vias (ruas) estão em boas condições de tráfego (pavimento ) 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 
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36 Os motoristas e cobradores do transporte público tratam os usuários com cortesia e atenção 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

37 Os motoristas do transporte público desempenham suas funções com  qualidade e segurança 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

38 
As paradas de ônibus apresentam informações claras e precisas sobre as linhas, os itinerários e horários 

do transporte público 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

39 
As informações de itinerários e horários do transporte público são disponibilizadas no interior dos 

veículos de modo claro e preciso 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

40 
As informações de percursos das linhas e horários do transporte público são disponibilizadas na mídia 

social (na internet e/ou via mensagem de texto, etc.) de modo claro e preciso 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

41 O tempo gasto desde a saída de casa-trabalho ou do trabalho-casa é aproximadamente 1 hora 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

42 O congestionamento diário aumenta o tempo das viagens em pelo menos 30 minutos 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

43 Os recursos para o funcionamento geral do sistema são bem aplicados 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

44 
Considerando o conjunto de objetivos para o sistema de mobilidade há eficiência na gestão de recursos da 

infraestrutura do sistema 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

45 
O sistema de transporte público é tão eficiente e atraente a ponto de induzir uma mudança de 

comportamento do usuário do transporte individual para o transporte público ou alternativo 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

46 
O sistema de transporte público é tão eficiente que evita outros custos sociais (congestionamento, 

poluições, doenças, stress, acidentes, etc.) 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

47 
Os recursos arrecadados pelo sistema de transporte público cobrem as despesas necessárias de 

implantação da infraestrutura 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 
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48 
Os recursos arrecadados pelo sistema de transporte público cobrem as despesas necessárias de 

manutenção e operação do sistema 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

49 
Os recursos arrecadados pelo sistema de transporte público cobrem as despesas necessárias para 

ampliação do sistema 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

50 
O sistema de transporte é distribuído espacialmente de modo adequado a atender todos os segmentos 

sociais em iguais condições e oportunidades  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

51 
Todos os cidadãos da área metropolitana (como Bayeux, Santa Rita, João Pessoa, Cabedelo, Conde) 

conseguem se deslocar em iguais condições e oportunidades 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

52 
O sistema de mobilidade é distribuído de modo adequado a atender todas as regiões com todos os modos 

de transportes, motorizados e não motorizados 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

53 O cidadão tem opções de deslocamento asseguradas, principalmente as não motorizadas 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

54 Há adequação das pesquisas, estudos e planejamento das demandas de transporte público 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

55 O transporte público é ofertado de modo a atender às necessidades de deslocamento do usuário 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

56 
A rede de transportes, envolvendo todos os modais, é adequada para atender às necessidades de tempo e 

custos  dos usuários 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

57 A cidade possui um plano diretor  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

58 A cidade possui um plano de mobilidade urbana 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

59 Os planos de mobilidade urbana estão inseridos e consistentes com o plano diretor 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 
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60 A cidade possui um plano de crescimento sustentável nas dimensões sociais, econômicas e ambientais  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

61 
O plano de mobilidade urbana apresenta objetivos claros de priorização do transporte de massa e 

transporte não motorizado, como bicicleta e caminhada 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

62 A cidade dispõe de meios adequados para a realização do plano de mobilidade urbana 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

63 A cidade dispõe de instituições com missões claras sobre o sistema de mobilidade 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

64 
As instituições envolvidas e responsáveis pelo sistema de mobilidade apresentam interações coordenadas 

e eficientes entre si 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

65 
As instituições envolvidas e responsáveis pelo sistema de mobilidade têm clara definição de suas 

atribuições e responsabilidades 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

66 
As pessoas designadas com autoridade nas instituições envolvidas com o sistema  de mobilidade exercem 

seus papéis e responsabilidades com eficiência e integração interinstitucional 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

67 
As instituições envolvidas e responsáveis pelo sistema de mobilidade têm credibilidade institucional a 

ponto de engajar as demais instituições que operam o sistema  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

68 
Todas as instituições envolvidas com o sistema de mobilidade urbana têm compromissos estratégicos e 

operacionais em conjunto  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

69 
Os diversos agentes do sistema de mobilidade urbana são capacitados e devidamente habilitados para 

suas funções gerenciais 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

70 
Há serviços adequados de fiscalização dos serviços de transporte público envolvendo alocação correta da 

frota, cumprimento do número e frequência de viagens 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 
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71 
Há um monitoramento adequado dos serviços de mobilidade para verificar o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos para o sistema 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

72 Há mecanismos e regras justas e transparentes para as licitações  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

73 
Há mecanismos e regras justas e transparentes para o  gerenciamentos de contratos dos serviços públicos 

(operações e infraestrutura) 

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

74 Qualquer empresa pode participar em iguais condições  do processo para fornecimento de serviços  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 

            

75 Qualquer empresa pode participar em iguais condições  do processo para fornecimento de materiais  

  Discordo 

totalmente 

A Discordo 

parcialmente 

B 
Indiferente 

C Concordo 

parcialmente 

D Concordo 

totalmente 

E 
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 CLIENTES INDIVIDUAIS 

1. Atendimento às necessidades de mobilidade 

1.1 Qualidade da Cobertura de rede 

1.1.1 
O usuário dispõe de mais de uma opção de deslocamento no percurso casa-trabalho / trabalho-casa  

(bicicleta, automóvel, ônibus, trem, etc.)    

1.1.2 
O transporte público atende a toda área metropolitana (como Bayeux, Santa Rita, João Pessoa, Cabedelo, 

Conde)  

1.2 Tempo gasto na viagem 

1.2.1 As condições de trânsito são favoráveis ao deslocamento   

1.2.2 
O usuário do transporte público leva no máximo 40 minutos em cada viagem (ou de casa para o trabalho 

ou do trabalho para casa)     

1.3 Inadequação do Transporte não motorizado 

13.1 O tratamento dado aos pedestres em termos de calçadas acessíveis (com boa circulação) é adequado 

1.3.2 O tratamento dado aos ciclistas em termos de infraestrutura (ciclovias e ciclofaixas) é adequado 

2. Acessibilidade física e financeira do sistema 

2.1 Difícil acesso ao transporte público pelo usuário 

2.1.1 
No trajeto para parada de ônibus do transporte público, as calçadas são livres de obstáculos (buracos, 

letreiros, postes, etc.)           

2.1.2 
O embarque e desembarque (subida e descida) ao transporte público é acessível para qualquer  usuário, 

independente de sua condição física              

2.2 Conforto em relação às paradas de ônibus 

2.2.1 As instalações da parada de transportes são adequadas (assentos, piso, iluminação, etc.) 

2.2.2 As paradas de ônibus estão a menos de 500 metros do meu local de trabalho ou casa  

2.3 Capacidade de pagamento do usuário 

2.3.1 O sistema de transporte público permite pegar mais de um ônibus pagando uma única tarifa 

2.3.2 A tarifa do transporte público é acessível às condições financeiras dos usuários 

3. Confiabilidade do transporte público 

3.1 Impontualidade do transporte público 

3.1.1 O transporte público (ônibus convencional, BRT, trem, etc.) é pontual         

3.1.2 O transporte público passa em cada parada com intervalos de 15 minutos  

3.2 Integração das rotas do transporte público 

3.2.1 
O sistema de transporte público dispõe tanto de linhas diretas de um ponto a outro como de linhas 

combinadas de modo a atender diversas necessidades de deslocamentos  

3.2.2 O atual sistema de rotas do transporte público é integrado e econômico 

4. Conforto do transporte público 

4.1 Limpeza e conforto do transporte público 

4.1.1 O espaço interno dos veículos do transporte público é limpo 

4.1.2 Os assentos dos veículos do transporte público são confortáveis, limpos, espaçosos 

  
Continua na página seguinte 
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Continuação 

4.2 Desconforto quanto ao deslocamento e à temperatura 

4.2.1 Os passageiros quando viajam em pé, nos transportes públicos, viajam sem apertos 

4.2.2 Os passageiros dos transportes públicos viajam  com temperatura adequada 

5. Integração e intermodalidade dos terminais 

5.1 Desconforto e segurança na integração 

5.1.1 As paradas de ônibus são limpas, confortáveis e seguras 

5.1.2 Os terminais de integração de transporte público são limpos, confortáveis e seguros 

5.2 Falta de integração entre os modais 

5.2.1 O planejamento do sistema de linhas do transporte público leva em conta a integração  com os 

automóveis, motos, bicicleta e a caminhada 

5.2.2 Os usuários de motos, automóveis e bicicletas dispõem de estacionamentos apropriados nos terminais de 

integração do transporte público, pagando uma única tarifa 

5.2.3 O sistema de bilhetagem (passe livre) é simples e fácil de operar 

6. Adequação do preço do estacionamento x transporte motorizado 

6.1 Adequação de uma tarifa integrada para estacionamento 

6.1.1 
É considerada adequada uma tarifa de R$ 12,00/dia por pessoa para pagamento integrado do 

estacionamento do seu carro e o uso do transporte público para ida e volta 

6.1.2 
É considerada adequada uma tarifa de R$ 7,00/dia por pessoa para pagamento integrado do 

estacionamento de sua moto e o uso do transporte público para ida e volta 

7. Confiabilidade dos serviços auxiliares 

7.1 Pouca confiabilidade dos serviços auxiliares 

7.1.1 Há serviços de atendimento de urgência de saúde nos terminais 

7.1.2 As informações de percursos das linhas e horários do transporte público são disponibilizadas no terminal 

8. Segurança do serviço de mobilidade 

8.1 Segurança do serviço 

8.1.1 O ônibus é seguro quanto a assaltos e roubos 

8.1.2 O motorista do ônibus conduz o veículo  de forma segura 

8.1.3 O sistema de seguro contra acidentes (DPVAT) é confiável 

8.1.4 Em caso de acidentes, há atendimento médico urgente 

9. Cuidados nos serviços e na infraestrutura 

9.1 Infraestrutura viária e de sinalização 

9.1.1 A cidade possui sinalização de trânsito (vertical e horizontal) adequada  

9.1.2 As vias (ruas) estão em boas condições de tráfego (pavimento ) 

10. Desempenho dos agentes de operação 

10.1 Desempenho do pessoal de operação 

10.1.1 Os motoristas e cobradores do transporte público tratam os usuários com cortesia e atenção 

10.1.2 Os motoristas do transporte público desempenham suas funções com  qualidade e segurança 
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11. Concisão e precisão das informações para o usuário 

11.1 Imprecisão da informação ao usuário 

11.1.1 
As paradas de ônibus apresentam informações claras e precisas sobre as linhas, os itinerários e horários 

do transporte público 

11.1.2 
As informações de itinerários e horários do transporte público são disponibilizadas no interior dos 

veículos de modo claro e preciso 

11.1.3 
As informações de percursos das linhas e horários do transporte público são disponibilizadas na mídia 

social (na internet e/ou via mensagem de texto, etc.) de modo claro e preciso 

12. Economia de tempo gasto na mobilidade 

12.1 Economia de tempo gasto na mobilidade 

12.1.1 O tempo gasto desde a saída de casa-trabalho ou do trabalho-casa é aproximadamente 1 hora 

12.1.2 O congestionamento diário aumenta o tempo das viagens em pelo menos 30 minutos 

CLIENTES COLETIVOS (SOCIEDADE) 

13. Eficiência econômica do sistema na produção 

13.1 Ineficiência econômica na produção dos serviços 

13.1.1 Os recursos para o funcionamento geral do sistema são bem aplicados 

13.1.2 
Considerando o conjunto de objetivos para o sistema de mobilidade há eficiência na gestão de recursos 

da infraestrutura do sistema 

14. Eficiência econômica do sistema nos seus custos sociais 

14.1 Baixa indução de mudança de comportamento 

14.1.1 
O sistema de transporte público é tão eficiente e atraente a ponto de induzir uma mudança de 

comportamento do usuário do transporte individual para o transporte público ou alternativo 

14.1.2 
O sistema de transporte público é tão eficiente que evita outros custos sociais (congestionamento, 

poluições, doenças, stress, acidentes, etc.) 

15. Volume de despesas do sistema com infraestrutura, manutenção e operação 

15.1 Volume dos gastos do sistema com infraestrutura, manutenção e operação 

15.1.1 
Os recursos arrecadados pelo sistema de transporte público cobrem as despesas necessárias de 

implantação da infraestrutura 

15.1.2 
Os recursos arrecadados pelo sistema de transporte público cobrem as despesas necessárias de 

manutenção e operação do sistema 

15.1.3 
Os recursos arrecadados pelo sistema de transporte público cobrem as despesas necessárias para 

ampliação do sistema 

16. Iniquidade na prestação do serviço 

16.1 Iniquidade na prestação do serviço 

16.1.1 
O sistema de transporte é distribuído espacialmente de modo adequado a atender todos os segmentos 

sociais em iguais condições e oportunidades  

16.1.2 
Todos os cidadãos da área metropolitana (como Bayeux, Santa Rita, João Pessoa, Cabedelo, Conde) 

conseguem se deslocar em iguais condições e oportunidades 

Continua na página seguinte 
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17. Liberdade de escolha dos cidadãos 

17.1 Atendimento não sustentável do transporte público 

17.1.1 
O sistema de mobilidade é distribuído de modo adequado a atender todas as regiões com todos os modos 

de transportes, motorizados e não motorizados 

CLIENTES INTERNOS (INVISÍVEIS PARA OS EXTERNOS) 

18. Atendimento às necessidades de deslocamentos dos usuários 

18.1 Atendimento às necessidades de deslocamentos dos usuários 

18.1.1 O cidadão tem opções de deslocamento asseguradas, principalmente as não motorizadas 

18.1.2 Há adequação das pesquisas, estudos e planejamento das demandas de transporte público 

18.1.3 O transporte público é ofertado de modo a atender às necessidades de deslocamento do usuário 

18.1.4 
A rede de transportes, envolvendo todos os modais, é adequada para atender às necessidades de tempo e 

custos  dos usuários 

19. Eficiência do planejamento e desenvolvimento urbano 

19.1 Planejamento e desenvolvimento urbano 

19.1.1 A cidade possui um plano diretor  

19.1.2 A cidade possui um plano de mobilidade urbana 

19.1.3 Os planos de mobilidade urbana estão inseridos e consistentes com o plano diretor 

19.1.4 A cidade possui um plano de crescimento sustentável nas dimensões sociais, econômicas e ambientais  

20. Efetividade do plano de mobilidade 

20.1 Efetividade do plano de mobilidade 

20.1.1 
O plano de mobilidade urbana apresenta objetivos claros de priorização do transporte de massa e 

transporte não motorizado, como bicicleta e caminhada 

20.1.2 A cidade dispõe de meios adequados para a realização do plano de mobilidade urbana 

21. Institucionalidade do sistema de mobilidade 

21.1 Institucionalidade do sistema de mobilidade 

21.1.1 A cidade dispõe de instituições com missões claras sobre o sistema de mobilidade 

21.1.2 
As instituições envolvidas e responsáveis pelo sistema de mobilidade apresentam interações coordenadas 

e eficientes entre si 

22. Adequação das atribuições e responsabilidades dos atores 

22.1 Clareza das atribuições e responsabilidades dos atores 

22.1.1 
As instituições envolvidas e responsáveis pelo sistema de mobilidade têm clara definição de suas 

atribuições e responsabilidades 

22.1.2 
As pessoas designadas com autoridade nas instituições envolvidas com o sistema  de mobilidade 

exercem seus papéis e responsabilidades com eficiência e integração interinstitucional 
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23. Estrutura de gerenciamento: robustez e gestão da mobilidade 

23.1 Robustez e gestão da mobilidade 

23.1.1 
As instituições envolvidas e responsáveis pelo sistema de mobilidade têm credibilidade institucional a 

ponto de engajar as demais instituições que operam o sistema  

23.1.2 
Todas as instituições envolvidas com o sistema de mobilidade urbana têm compromissos estratégicos e 

operacionais em conjunto  

23.1.3 
Os diversos agentes do sistema de mobilidade urbana são capacitados e devidamente habilitados para 

suas funções gerenciais 

24. Regras para monitoramento e fiscalização 

24.1 Monitoramento e fiscalização dos serviços de transporte 

24.1.1 
Há serviços adequados de fiscalização dos serviços de transporte público envolvendo alocação correta da 

frota, cumprimento do número e frequência de viagens 

24.1.2 
Há um monitoramento adequado dos serviços de mobilidade para verificar o cumprimento dos objetivos 

estabelecidos para o sistema 

25. Transparência e justiça nas licitações e gestão de contratos 

25.1 Licitação e gestão de contratos 

25.1.1 Há mecanismos e regras justas e transparentes para as licitações  

25.1.2 
Há mecanismos e regras justas e transparentes para o  gerenciamentos de contratos dos serviços públicos 

(operações e infraestrutura) 

26. Transparência e justiça nas oportunidades de fornecimento de  serviços e materiais 

26.1 Tratamento igualitário para os fornecedores 

26.1.1 Qualquer empresa pode participar em iguais condições  do processo para fornecimento de serviços  

26.1.2 Qualquer empresa pode participar em iguais condições  do processo para fornecimento de materiais  
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APÊNDICE C 
Valor médio das respostas dadas pelos stakeholders ao questionário 

  



186 

 

Nível 2 1 2 3 4 5 6 

Stakeholders\Nível 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Usuários 46% 54% 24% 25% 15% 13% 9% 23% 14% 56% 69% 27% 

Planejadores 67% 58% 27% 31% 10% 14% 8% 14% 13% 64% 71% 46% 

Operadores 73% 81% 40% 40% 21% 20% 16% 49% 14% 63% 76% 37% 
 

 

Nível 2 7 8 9 10 11 

Stakeholders\Nível 3 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Usuários 16% 11% 37% 27% 35% 30% 6% 12% 4% 10% 

Planejadores 30% 25% 61% 46% 46% 36% 24% 18% 10% 30% 

Operadores 32% 36% 63% 60% 45% 49% 14% 21% 11% 24% 
 

 

Nível 2 12 13 14 15 

Stakeholders\Nível 3 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Usuários 13% 9% 59% 26% 42% 9% 21% 4% 34% 39% 30% 

Planejadores 21% 7% 61% 42% 44% 9% 26% 8% 37% 56% 46% 

Operadores 20% 6% 74% 34% 52% 8% 48% 2% 63% 62% 55% 
 

 

Nível 2 16 17 18 19 20 

Stakeholders\Nível 3 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 

Usuários 48% 33% 36% 37% 2% 4% 20% 55% 74% - - 

Planejadores 54% 44% 44% 44% 14% 11% 25% 49% 74% 32% 26% 

Operadores 58% 36% 59% 67% 15% 13% 47% 59% 73% 32% 33% 
 

 

Nível 2 21 22 23 24 

Stakeholders\Nível 3 45 46 47 48 49 50 51 52 

Usuários - - - - - - - - 

Planejadores 7% 8% 29% 47% 31% 28% 21% 16% 

Operadores 14% 20% 47% 49% 47% 42% 32% 30% 
 

 

Nível 2 25 26 27 28 

Stakeholders\Nível 3 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 

Usuários - - - - - - - - - - - - 

Planejadores 21% 36% 44% 26% 69% 36% 37% 24% 34% 55% 54% 32% 

Operadores 25% 43% 50% 34% 48% 54% 45% 37% 39% 43% 51% 41% 
 

 

Nível 2 29 30 31 32 33 

Stakeholders\Nível 3 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

Usuários - - - - - - - - - - - 

Planejadores 49% 44% 47% 36% 40% 40% 40% 56% 55% 63% 66% 

Operadores 50% 45% 55% 49% 50% 61% 51% 42% 37% 48% 53% 
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APÊNDICE D 
Relevância das variáveis encontradas no sistema, do maior para o menor peso 
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Stakeholders 

Usuários Planejadores Operadores 

Variável (*) % Variável (*) % Variável (*) % 

v19 64% v33 64% v1 77% 

v1 50% v1 63% v19 66% 

v6 48% v19 61% v17 63% 

v16 40% v6 59% v8 61% 

v17 37% v32 55% v6 56% 

v5 35% v8 54% v31 56% 

v13 34% v16 49% v30 51% 

v9 33% v29 46% v33 50% 

v8 32% v27 44% v29 48% 

v12 27% v17 44% v22 47% 

v15 27% v13 43% v9 47% 

v2 24% v28 43% v16 47% 

v4 16% v26 42% v28 46% 

v14 15% v9 41% v26 46% 

v3 14% v30 41% v15 46% 

v7 13% v31 40% v13 43% 

v10 9% v5 38% v27 41% 

v18 9% v15 37% v2 40% 

v11 7% v22 36% v32 40% 

- - v25 32% v5 38% 

- - v12 30% v25 38% 

- - v2 29% v23 37% 

- - v20 29% v7 34% 

- - v7 28% v12 33% 

- - v23 24% v4 32% 

- - v10 21% v20 32% 

- - v11 20% v24 30% 

- - v14 18% v14 28% 

- - v18 17% v18 25% 

- - v24 16% v3 20% 

- - v3 12% v10 18% 

- - v4 11% v11 17% 

- - v21 8% v21 17% 

média 28% média 36% média 42% 

 

 
(*) Variáveis levantadas no presente estudo:  

(v01) qualidade da cobertura da rede; (v02) tempo gasto na viagem; (v03) inadequação do transporte não 

motorizado; (v04) difícil acesso ao transporte público pelo usuário; (v05) conforto em relação às paradas de 

ônibus; (v06) capacidade de pagamento do usuário; (v07) impontualidade do transporte público; (v08) integração 

das rotas do transporte público; (v09) limpeza e conforto do transporte público; (v10) desconforto quanto ao 

deslocamento e à temperatura; (v11) desconforto e segurança na integração; (v12) falta de integração entre os 
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modais; (v13) adequação de uma tarifa integrada para o estacionamento; (v14) pouca confiabilidade dos serviços 

auxiliares; (v15) segurança do serviço; (v16) infraestrutura viária e de sinalização; (v17) desempenho do pessoal 

de operação; (v18) imprecisão da informação ao usuário; (v19) economia de tempo gasto na mobilidade; (v20) 

ineficiência econômica na produção dos serviços; (v21) baixa indução de mudança de comportamento; (v22) 

volume dos gastos do sistema com infraestrutura, manutenção e operação; (v23) iniquidade na prestação do 

serviço; (v24) atendimento não sustentável do transporte público; (v25) atendimento às necessidades de 

deslocamentos dos usuários; (v26) planejamento e desenvolvimento urbano; (v27) efetividade do plano de 

mobilidade; (v28) institucionalidade do sistema de mobilidade; (v29) clareza das atribuições e responsabilidades 

dos atores; (v30) robustez e gestão da mobilidade; (v31) monitoramento e fiscalização dos serviços de 

transporte; (v32) licitação e gestão de contratos; (v33) tratamento igualitário para os fornecedores.  
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APÊNDICE E 
Média dos valores das variáveis para os stakeholders 
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Stakeholders Valor médio por ordem 

decrescente 

Relação 

força 
 

Usuários Planejadores Operadores 
 

Variável 

(*) 
% % % MÉDIA 

Variável        

(*) 
% 

 

v01 50% 63% 77% 63% v19 64% 1 

v02 24% 29% 40% 31% v01 63% 2 

v03 14% 12% 20% 15% v33 57% 3 

v04 16% 11% 32% 20% v06 55% 4 

v05 35% 38% 38% 37% v08 49% 5 

v06 48% 59% 56% 55% v31 48% 6 

v07 13% 28% 34% 25% v17 48% 
 

v08 32% 54% 61% 49% v32 48% 
 

v09 33% 41% 47% 40% v29 47% 
 

v10 9% 21% 18% 16% v30 46% 
 

v11 7% 20% 17% 15% v16 45% 
 

v12 27% 30% 33% 30% v28 45% 
 

v13 34% 43% 43% 40% v26 44% 
 

v14 15% 18% 28% 20% v27 43% 
 

v15 27% 37% 46% 36% v22 42% 
 

v16 40% 49% 47% 45% v09 40% 
 

v17 37% 44% 63% 48% v13 40% 
 

v18 9% 17% 25% 17% v05 37% 
 

v19 64% 61% 66% 64% v15 36% 
 

v20 - 29% 32% 31% v25 35% 
 

v21 - 8% 17% 12% v02 31% 
 

v22 - 36% 47% 42% v23 31% 
 

v23 - 24% 37% 31% v20 31% 
 

v24 - 16% 30% 23% v12 30% 
 

v25 - 32% 38% 35% v07 25% 
 

v26 - 42% 46% 44% v24 23% 
 

v27 - 44% 41% 43% v14 20% 
 

v28 - 43% 46% 45% v04 20% -6 

v29 - 46% 48% 47% v18 17% -5 

v30 - 41% 51% 46% v10 16% -4 

v31 - 40% 56% 48% v03 15% -3 

v32 - 55% 40% 48% v11 15% -2 

v33 - 64% 50% 57% v21 12% -1 

 

 

(*) Variáveis levantadas no presente estudo:  

(v01) qualidade da cobertura da rede; (v02) tempo gasto na viagem; (v03) inadequação do transporte não 

motorizado; (v04) difícil acesso ao transporte público pelo usuário; (v05) conforto em relação às paradas de 

ônibus; (v06) capacidade de pagamento do usuário; (v07) impontualidade do transporte público; (v08) integração 

das rotas do transporte público; (v09) limpeza e conforto do transporte público; (v10) desconforto quanto ao 

deslocamento e à temperatura; (v11) desconforto e segurança na integração; (v12) falta de integração entre os 

modais; (v13) adequação de uma tarifa integrada para o estacionamento; (v14) pouca confiabilidade dos serviços 
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auxiliares; (v15) segurança do serviço; (v16) infraestrutura viária e de sinalização; (v17) desempenho do pessoal 

de operação; (v18) imprecisão da informação ao usuário; (v19) economia de tempo gasto na mobilidade; (v20) 

ineficiência econômica na produção dos serviços; (v21) baixa indução de mudança de comportamento; (v22) 

volume dos gastos do sistema com infraestrutura, manutenção e operação; (v23) iniquidade na prestação do 

serviço; (v24) atendimento não sustentável do transporte público; (v25) atendimento às necessidades de 

deslocamentos dos usuários; (v26) planejamento e desenvolvimento urbano; (v27) efetividade do plano de 

mobilidade; (v28) institucionalidade do sistema de mobilidade; (v29) clareza das atribuições e responsabilidades 

dos atores; (v30) robustez e gestão da mobilidade; (v31) monitoramento e fiscalização dos serviços de 

transporte; (v32) licitação e gestão de contratos; (v33) tratamento igualitário para os fornecedores.  

 

 

 


