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Quem somos?

• Organização social 

sem fins lucrativos

• Sede em Nova Iorque. 

Presente no Brasil desde 

2003

• Articulação com 

órgãos governamentais, 

organizações da sociedade 

civil e 

setor privado

• 30 anos de atuação no 

mundo e 10 anos com 

escritório no Brasil.



Missão

Promoção do transporte sustentável e 
equitativo no mundo, concentrando esforços 

para garantir o acesso à cidade, reduzir 
emissões de carbono e a desigualdade social



Desafios da mobilidade 
coletiva



Desafios do século XX não resolvidos

Fonte: Wikimedia Fonte: Geneviève Boisjoly



Transporte coletivo em crise



Novos atores do setor...

Fonte: DiDiFonte: CityBus2.0



Possíveis efeitos sobre demandas



Efeitos de eventos extremos

Fonte: Firmino Filho, prefeito de TeresinaFonte: Agência Brasil



Mesmo com estas 
evoluções, o 
transporte coletivo 
ainda será essencial 
para as cidades.

Fonte: ITDP, UC Davis, 2017: Three Revolutions in Urban Transportation.

• O transporte público coletivo já é baseado em veículos compartilhados.
Novas tecnologias poderão torná-los ainda mais eficientes e sustentáveis.

• Veículos autônomos e compartilhados fornecerão serviços sob demanda em eixos de
menor demanda.

• Os principais eixos de demanda continuarão a ser atendidos por sistemas de média e
alta capacidade, mais automatizados e eficientes.

3R: Veículos Autônomos, Elétricos e 
Compartilhados



O uso do escasso 
espaço urbano deve 
ser mais eficiente

Há outras coisas que não mudaram...

Espaço urbano ocupado para transportar 60 pessoas simultaneamente:



Uma pista de 3 faixas (cada sentido) está congestionada, o que fazer?

Há outras coisas que não mudaram...



Fonte: Adaptado de copenhagenize.com

Como desenhamos nossas ruas

Uma abordagem mais sustentável e equitativa

Fonte: O Globo

Há outras coisas que não mudaram...



Qual é o papel da 
tecnologia?



Fonte: ITDP Brasil

Qual visão de futuro queremos?

X

Foto: Luísa Brito/G1



Novo paradigma de disponibilidade de 
dados 

COMEC realiza pesquisa junto a usuários do Transporte 
Público. Curitiba, 2015. 

Diversos tipos de Sistemas de Coleta Automática de 
Dados (ex: dados de celular, dados de sensores, dados 

de uso de redes sociais)

Fonte: Maurício Lima, SPTrans



Dados para melhorar TP

Fonte: Aaron Parecki - @aaronpk

● Sistema de localização da frota (GPS, CDV, outros)

● Sistema de Bilhetagem Eletrônica

● Dados de horários do serviço planejado, pontos de 

embarque e informações geográficas associadas (GTFS)

● Contagem automática de passageiros nos veículos e 

estações (APC)

● Dados de celulares (CDR)

● Dados de redes sociais (Twitter, Facebook)

● Dados de aplicativos (Moovit, MoveCidade, Waze)



Novo paradigma de obtenção de dados



Transporte coletivo 
deve ser tão ou mais 
conveniente que o 
carro particular. Estes 
são atributos básicos 
para garantir um 
serviço de alta 
qualidade, capaz de 
atrair usuários de 
veículos privados:

Macro-Atributos Atributos

Acessível
Custos e formas de pagamento acessíveis

Acesso de qualidade e universal

Disponível e 
Conveniente

Proximidade e disponibilidade ao longo do dia

Integração efetiva e conectividade

Confiabilidade e regularidade

Rapidez

Informação atualizada e precisa e relação com usuários

Sustentabilidade ambiental

Conforto, estética e conservação

Seguro

Segurança viária

Segurança pública

Fonte: ITDP

Onde focar os esforços?



• Custo de utilizar o serviço: tarifa e tempo no veículo.

• Custo de acessar o serviço: tempo de espera e de 
acesso/transferência.

• Custo da qualidade do serviço: conveniência, conforto, 
confiabilidade.

Fonte: ITDP

De forma menos ou mais consciente, os usuários buscam 
minimizar os custos generalizados que a viagem causa na sua 
vida/cotidiano/orçamento:

Estratégia de minimização de custos



Nenhuma das capitais 
analisadas possui mais 
de 5% das suas vias 
carroçáveis com 
alguma prioridade 
para o transporte 
coletivo

Desigualdade no uso do espaço viário

Fonte: Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor



Fonte: Renan Carioca, SCSP

Uso de GPS para priorizar intervenções na 
rede de transporte coletivo



GTFS: Global Transit Feed Specification

Padrão de formatação de dados georreferenciados com informação sobre: 

- Paradas

- Rotas

- Frequência

- Tabelas de horários , etc

O O que é o GTFS?

Fonte: OpenMobilityData Fonte: Rafael Pereira



Fonte: Rafael Pereira
Fonte: Divulgação ICPS

Reorientar discussão para a macro-
acessibilidade



Fonte: João Meirelles

Uso de redes sociais para entender 
deslocamentos



De 28 regiões 
metropolitanas 
analisadas na América 
Latina, 13 apresentam 
algum tipo de subsídio 
direto ao transporte 
público coletivo. (CAF, 
2016)

Financiamento do transporte coletivo

Fonte: IPEA



De onde podem vir os recursos?

Fonte: Saboia, Fortaleza

Fonte: Prefeitura de Nova Iorque

Fonte: Getty

Fonte: ITDP



● [COMPLETAR]

GPS da PCRJ

GPS e GTFS da SPTrans GTFS da BHTrans

Integração com novos atores

Fonte: 99 Fonte: EBC



● [COMPLETAR]

GPS da PCRJ

GPS e GTFS da SPTrans GTFS da BHTrans

Fonte: Sites SPTrans, Dados Abertos BH, Data.Rio

Transparência e dados abertos



● [COMPLETAR]

GPS da PCRJ

GPS e GTFS da SPTrans GTFS da BHTrans

Engajamento com dados abertos

Fonte: MobiliSampa

Fonte: MobiLab

Fonte: Scipopulis

Apoio à inovação e 
intermediação entre 
start-ups de 
tecnologia e órgãos do 
poder público



Fonte: Jay Gordon

Uso de SBE + GPS pela TfL 

http://www.youtube.com/watch?v=4FrnF2HlBGg


Fonte: Renato Arbex - SPTrans

Aplicação em São Paulo

https://giphy.com/gifs/sptrans-Q5jaebvJBgEttrmn6Y/fullscreen


Discussão

Como esses dados e tecnologias estão sendo utilizados em Belo 
Horizonte?

Quais aplicações seriam mais interessantes trazer para discussões 
mais aprofundadas na cidade?



Obrigado!

https://mobilidados.org.br/ http://www.mobilicampus.org.br/

Bernardo Serra
Gerente de Políticas Públicas

bernardo.serra@itdp.org

https://mobilidados.org.br/
http://www.mobilicampus.org.br/

