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Mensagem do Presidente da BHTRANS 

O PlanMob-BH, Plano Diretor de Mobilidade 
Urbana de Belo Horizonte, norteou a 
formulação de soluções para a mobilidade da 
cidade, tendo como horizonte o ano de 2020. 
De 2015 a 2017, o plano foi revisto com base 
nas contribuições coletadas na IV Conferência 
Municipal de Política Urbana e participação 
da sociedade civil organizada por meio do 
Observatório da Mobilidade e passou a 
contemplar o horizonte de 2030.  

 

O PlanMob-BH é a essência do planejamento 
da mobilidade de Belo Horizonte. A atual 
administração da cidade tem como pilares 
“Governar para quem precisa” e “Fazer 
funcionar com qualidade”. A administração da 
BHTRANS se apoia nesses pilares e pretende 
agregar ao trabalho realizado até agora a 
garantia da qualidade do transporte coletivo e 
o aprimoramento da gestão participativa, 
com um olhar cuidadoso para o corpo de 
funcionários da empresa. 

Os funcionários tiveram um papel importante 
na revisão do planejamento estratégico 2020 
descrita nesse documento, realizada de julho 
a novembro de 2017, tendo sido convidados a 
participar do processo, opinando diretamente 
sobre a missão, visão e valores da empresa e, 
por meio de representantes, sobre os 
objetivos estratégicos e estratégias que 
direcionarão a atuação da BHTRANS. 

 

Juntos faremos uma BHTRANS eficiente e 
dinâmica, reconhecida na sociedade pela 
gestão transparente, participativa e pela 
excelência no provimento de soluções de 
mobilidade urbana acessível, segura e 
sustentável. 

 Celio Freitas Bouzada 

Dezembro/2017 
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Capítulo 1 – Introdução 

Belo Horizonte é centro da terceira maior região metropolitana do Brasil, que experimentou nos 
últimos anos um forte crescimento populacional, concentrado nas cidades conurbadas. A cidade 
tem hoje mais de dois milhões e meio de habitantes que exigem do poder público, entre outras 
medidas, melhorias concretas das condições de mobilidade de seus cidadãos. Assim, seu Plano 
Estratégico deu destaque ao tema Mobilidade, com foco na integração das redes, no 
gerenciamento da demanda e na qualidade dos serviços de transporte público.  

 

O Plano Estratégico da BHTRANS 2010-2020 buscou garantir a mobilidade e a acessibilidade em 
todo o espaço metropolitano. São vários os desafios que se apresentam, e eles incluem a 
concepção de um sistema harmônico, com o aprimoramento do transporte público, a melhoria do 
sistema de trânsito e a garantia da circulação a pedestres e ciclistas. Como todo planejamento 
estratégico concebido para horizontes de curto, médio e longo prazos, o plano da BHTRANS é 
dinâmico e prevê atualizações periódicas. 

 

A revisão do planejamento estratégico da BHTRANS realizada em 2017 baseou-se no Plano de 
Governo e nas prioridades da atual administração da cidade, bem como na visão gerencial da nova 
diretoria executiva da empresa. Trata-se de um Plano de Governo que almeja uma Belo Horizonte 
onde se respira ar puro e se desfruta o verde da natureza, onde nos locomovemos de forma rápida, 
eficiente e sem transtornos, trafegando por ruas bem conservadas num ambiente urbano bonito e 
bem ordenado. Para tal, o plano se compromete com o mais simples: fazer a cidade funcionar com 
qualidade. E propõe campanhas intensas de educação para o trânsito, fiscalização rigorosa e 
aplicação dos recursos arrecadados na melhoria da mobilidade. 
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O processo de revisão teve início com a avaliação da missão da BHTRANS, sua visão de futuro e sua 
proposta de valor. Também foram discutidos seus objetivos estratégicos, estratégias de atuação e 
os indicadores que serão utilizados para acompanhar e medir criteriosamente os resultados obtidos 
com essas estratégias e o cumprimento dos objetivos. Foram estruturados os projetos estratégicos, 
instrumentos essenciais para a materialização das estratégias de atuação que pretendem atender 
aos anseios da população de Belo Horizonte no âmbito da mobilidade urbana nos próximos anos.  

 

O resultado desse trabalho – o Plano Estratégico da BHTRANS (Administração 2017-2020) – 
encontra-se descrito no presente documento. 
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Capítulo 2 – O Direcionamento Estratégico da 

Prefeitura de Belo Horizonte 

ONU – Agenda 2030 – 17 objetivos para transformar nosso mundo  

 

A Agenda 2030 da ONU é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. 
Busca fortalecer a paz universal com mais liberdade. Reconhecemos que a erradicação da pobreza 
em todas as suas formas e dimensões, incluindo a pobreza extrema, é o maior desafio global e um 
requisito indispensável para o desenvolvimento sustentável. 
 

Os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 169 metas do plano demonstram a escala e a 
ambição dessa nova Agenda universal. Eles são integrados e indivisíveis, e equilibram as três 
dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. 
 

O décimo primeiro objetivo é tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 
resilientes e sustentáveis. A segunda ação proposta para que esse objetivo seja alcançado é, até 
2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis e a preço 
acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes 
públicos, com especial atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, 
mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos. 

 

Fonte: https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ 

 

Belo Horizonte busca, por meio do seu Planejamento Estratégico de Longo Prazo, transformar-se 
em uma metrópole tão desenvolvida quanto às grandes cidades em países desenvolvidos. Para isso, 
foi realizado um esforço de mapear os principais desafios à construção de um futuro projetado, 
bem como mapear as diferentes possibilidades de futuro para a capital mineira, antecipando 

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
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oportunidades e riscos à sua concretização, colocando a capital das Minas Gerais a par de suas 
limitações e potenciais. 

 

A partir disso, traçou-se uma Visão de Futuro que aponta a situação na qual a sociedade de Belo 
Horizonte deseja viver em 2030. A Visão de Futuro no horizonte 2010-2030 tem o propósito de 
servir de marco referencial para a construção de uma agenda estratégica de longo prazo que 
contribua para o seu desenvolvimento sustentável. Essa visão projeta Belo Horizonte como uma 
cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida. Complementarmente, a Visão de 
Futuro se desdobra em seis Objetivos Estratégicos de Longo Prazo, que têm como foco a geração 
de múltiplas oportunidades de trabalho e negócios, a melhoria da qualidade de vida e o 
desenvolvimento urbano em bases ambientalmente sustentáveis. 

 

Visão de Futuro de Belo Horizonte 

      Cidade de oportunidades, sustentável e com qualidade de vida. 
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O Objetivo Estratégico 4 – “Assegurar as melhores condições de mobilidade, acessibilidade e 
conectividade em todo o espaço urbano e contribuir para sua melhoria em âmbito metropolitano” é 
o direcionador do Plano Estratégico da BHTRANS. 

 

A Prefeitura de Belo Horizonte considerou no planejamento da sua gestão o compromisso 
assumido pelo Brasil com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU e 
os compromissos assumidos com a população da cidade em seu Plano de Governo, sem perder de 
vista os objetivos estratégicos de longo prazo definidos no Planejamento Estratégico Belo Horizonte 
2030. Foram definidas 10 Áreas de Resultados que concentram as ações e os recursos necessários à 
implantação das transformações e melhorias desejadas. 
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O enfoque aqui é dado à área Mobilidade Urbana que possui uma carteira de três projetos 
estratégicos. 

 

Projetos Estratégicos da Prefeitura de Belo Horizonte de gestão da BHTRANS – Área de Resultados: 
Mobilidade Urbana 

 

1. Qualidade no transporte coletivo: um direito de todos. 

 

2. BH inclusiva, segura e cidadã. 

 

3. Mobilidade: atendimento, operação, fiscalização e modernização tecnológica. 
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Capítulo 3 – O Posicionamento Estratégico da 

BHTRANS  

 

A construção de um novo futuro para a mobilidade urbana de Belo Horizonte exige esforço de 
planejamento e, especialmente, grande capacidade de execução e concertação política e 
institucional, envolvendo diversas instituições e esferas de poder. 

 

Nesse desafio, a BHTRANS, como a gestora do sistema de mobilidade da cidade de Belo Horizonte, 
possui um papel central. Seu posicionamento e intenções para aperfeiçoamento do sistema de 
mobilidade são explicitados neste capítulo. 

 

O posicionamento estratégico contém os elementos que descrevem a razão de ser da BHTRANS – 
Missão, os compromissos que assume com os seus públicos-alvo – Proposta de Valor, e o perfil 
institucional que a empresa pretende alcançar na atual administração – Visão de Futuro. Inclui ainda 
o desdobramento da Proposta de Valor e da Visão de Futuro em Objetivos Estratégicos e respectivas 
Estratégias de Atuação. 
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Missão da BHTRANS 

      Assegurar a mobilidade urbana segura e acessível, orientada para a qualidade de vida das 
pessoas e o desenvolvimento sustentável de Belo Horizonte, contribuindo para a integração 
metropolitana. 

. 

 Assegurar a mobilidade urbana segura e acessível. É a razão de ser da BHTRANS. Explicita a 
sua função perante a sociedade de Belo Horizonte e seu compromisso com a segurança e a 
acessibilidade. 

 

 Orientada para a qualidade de vida das pessoas.  A BHTRANS priorizará seus esforços para as 
pessoas de Belo Horizonte e sua qualidade de vida. Direcionará suas ações e decisões, 
visando ao bem-estar daqueles que circulam e precisam se deslocar pela cidade. 

 

 E o desenvolvimento sustentável de Belo Horizonte.  No planejamento e execução das ações 
e projetos serão sempre levados em conta os impactos da mobilidade urbana no 
desenvolvimento econômico da cidade, a responsabilidade ambiental e a garantia da 
inclusão social. 

 

 Contribuindo para a integração metropolitana. A BHTRANS reconhece as influências mútuas 
entre os sistemas de mobilidade de Belo Horizonte e das cidades limítrofes, e compromete-
se a promover ações conjuntas que contribuam para a melhoria das condições de circulação 
no âmbito da região metropolitana. 
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Visão de Futuro da BHTRANS 

      Empresa eficiente e dinâmica, reconhecida na sociedade pela gestão transparente, 
participativa e pela excelência no provimento de soluções de mobilidade urbana acessível, 
segura e sustentável. 

 

 Empresa eficiente e dinâmica. A BHTRANS compromete-se a atender os usuários do sistema 
de mobilidade de Belo Horizonte com respostas rápidas e satisfatórias, gerando soluções 
eficientes e com a qualidade que se espera de uma empresa moderna e orientada para 
resultados. 

 

 Reconhecida pela sociedade pela gestão transparente, participativa. A BHTRANS buscará ser 
reconhecida pela sociedade belo-horizontina como uma empresa cuja gestão pode ser 
acompanhada pelos vários setores da sociedade, que participa do processo de 
planejamento da mobilidade e das decisões tomadas através de diversos canais de 
comunicação. 

 

 Reconhecida pela excelência no provimento de soluções de mobilidade urbana acessível, 
segura e sustentável. A BHTRANS buscará novas alternativas e soluções para mobilidade 
urbana que contribuam para a acessibilidade em todo o sistema de mobilidade, a segurança 
no transporte e no trânsito e a sustentabilidade da cidade em suas três dimensões: social, 
ambiental e econômica. 
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Proposta de Valor 

 

Pessoas usuárias do sistema de mobilidade: 

 Aprimorar  a qualidade dos serviços de transporte e de atendimento aos 
usuários, ampliando o acesso à cidade;  

 Reduzir os custos e tempos de viagem;  

 Promover a segurança e a educação no trânsito;  

 Garantir a participação popular; 

 Contribuir para a qualidade ambiental. 
 

Empresas e indivíduos prestadores de serviços de mobilidade urbana:  

 Assegurar regulamentação e políticas públicas que priorizem o atendimento de qualidade 
aos usuários, alinhado à garantia contratual e à viabilidade dos negócios.  

 

Empresas e organizações usuárias do sistema de mobilidade:  

 Reduzir custos e tempo de viagem para deslocamento de empregados e para a circulação de 
mercadorias;  

 Garantir a segurança de trânsito nas operações de logística urbana;  

 Promover uma política de mobilidade urbana que favoreça o desenvolvimento econômico 
sustentável e a atração de novos negócios para a cidade. 

 

Funcionários da BHTRANS:  

 Valorizar o corpo técnico e gerencial da empresa, ofertando oportunidades de crescimento 
profissional e reconhecimento. 
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Objetivos Estratégicos 

 

1. Reduzir o tempo de viagem e priorizar ações para tornar o transporte coletivo mais atrativo 
frente ao transporte individual motorizado. 

2. Promover a melhoria contínua da qualidade nos serviços e equipamentos e instalações do 
sistema de mobilidade. 

3. Promover a educação e a segurança no trânsito para a melhoria da saúde, qualidade e garantia 
da vida. 

4. Assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade urbana contribuam para a 
acessibilidade e a melhoria da qualidade ambiental e estímulo aos modos não motorizados. 

5. Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócios da cidade. 

6. Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social, ampliando o acesso à cidade e 
reduzindo o custo do transporte coletivo. 

7. Ampliar a participação popular e construir uma imagem positiva perante a sociedade. 

8. Aprimorar as políticas de recursos humanos visando ao crescimento e à valorização dos 
empregados. 

9. Adotar padrões de excelência na gestão da empresa, assegurando o cumprimento dos contratos 
e a qualidade dos serviços prestados. 
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Objetivo Estratégico 1 

Reduzir o tempo de viagem e priorizar ações para tornar o transporte coletivo mais atrativo frente 
ao transporte individual motorizado. 

          

Meta   

 

  

  

Aumentar a velocidade operacional 
média do transporte coletivo - pico 

tarde de 15 km/h em 2016 para            
16 km/h em 2020. 

  

  
          

Estratégias de Atuação   

  

  

  
 Implantar rede estruturante do transporte coletivo, integrando sistemas de alta e média capacidade. 

 Implantar e operar faixas exclusivas de ônibus. 

 Modernizar os sistemas de informação sobre o transporte coletivo, inclusive suplementar e táxi 
lotação. 

 Ampliar a integração física, operacional e tarifária do transporte coletivo em Belo Horizonte e na 
RMBH. 

 Diversificar os tipos de atendimento utilizando os modos de transporte coletivo existentes. 

 Desestimular, onde necessário, o uso do veículo privado de modo articulado à melhoria do 
transporte coletivo. 

 Fiscalizar o serviço de transporte coletivo, garantindo a confiabilidade (regularidade), segurança e 
conforto. 
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Objetivo Estratégico 2 

Promover a melhoria contínua da qualidade nos serviços e equipamentos e instalações do sistema 
de mobilidade. 

          

Meta   

 

  

  

Ampliar o percentual de usuários 
satisfeitos com os serviços do 

transporte coletivo por ônibus de 13% 
de ótimo/bom em 2015 para 25%      

em 2020. 

  

  
          

Estratégias de Atuação   

  

  

   Monitorar sistematicamente o grau de satisfação da população em relação aos serviços de 
transporte e trânsito. 

 Aprimorar a fiscalização dos serviços de transporte por meio da inovação nos métodos e processos. 

 Fomentar a implantação de sistemas de gestão da qualidade e a certificação dos prestadores de 
serviços de mobilidade. 

 Disseminar informações sobre o sistema de mobilidade e sua operação, propiciando a escolha 
otimizada dos meios de deslocamento.  

 Modernizar equipamentos e instalações do transporte coletivo com responsabilidade ambiental e de 
forma sustentável. 

 Estimular a inovação tecnológica para a gestão e soluções do sistema de mobilidade. 

 Viabilizar economicamente a manutenção de instalações e equipamentos do sistema de mobilidade 
(racionalizar custos, criar mecanismos de arrecadação). 

 Melhorar a capacidade de articulação e de cooperação institucional para viabilizar projetos 
transformadores da mobilidade urbana na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 
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Objetivo Estratégico 3 

Promover a educação e a segurança no trânsito para a melhoria da saúde, qualidade e garantia da 
vida. 

          

Meta   

 

  

  

Reduzir a quantidade de mortos em 
acidentes de trânsito, ponderada por 
100.000 habitantes, de 5,99 em 2015 

para 4,97 em 2020. 

  

  
          

Estratégias de Atuação   

  

  

  
 Reestruturar a fiscalização para enfatizar a segurança, a orientação aos usuários e a operação do 

trânsito. 

 Assegurar espaços adequados e direitos preferenciais aos pedestres nas intervenções no sistema de 
mobilidade. 

 Promover a modernização tecnológica dos equipamentos de monitoramento e controle do tráfego e 
de orientação aos usuários. 

 Desenvolver projetos de educação para a mobilidade, com foco em pedestres, ciclistas, 
motociclistas, jovens condutores e usuários do transporte coletivo. 

 Priorizar iniciativas, projetos e investimentos que potencializem a segurança no trânsito. 

 Promover uma mudança de percepção da sociedade quanto aos usos dos equipamentos do 
transporte individual e coletivo. 
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Objetivo Estratégico 4 

Assegurar que as intervenções no sistema de mobilidade urbana contribuam para a acessibilidade e 
a melhoria da qualidade ambiental e estímulo aos modos não motorizados. 

          

Meta   

 

  

  
Aumentar o percentual da extensão da 
rede cicloviária (ciclovias, ciclofaixas e 
rotas cicláveis, incluindo-se as ruas de 

zona 30) implantada em relação à rede 
viária total de 1,93% em 2016 para 

8,1% em 2020. 

  

  
          

Estratégias de Atuação   

  

  

   Monitorar a evolução tecnológica dos meios de transporte e induzir a adoção de tecnologias limpas 
ou menos poluentes pelos prestadores de serviços de transporte público. 

 Estimular o uso de transportes não motorizados, por meio do gerenciamento da demanda, da 
integração aos demais modos e da melhoria da oferta de infraestrutura e equipamentos. 

 Adequar a infraestrutura, equipamentos urbanos de mobilidade e a frota em conformidade com os 
requisitos de acessibilidade universal. 

 Atuar em rede com órgãos reguladores e gestores do meio ambiente para reduzir as emissões 
veiculares e a poluição sonora e visual. 

 Garantir valorização do espaço urbano nas intervenções de mobilidade atuando em parceria com os 
demais órgãos da administração pública. 

 Articular com os órgãos da administração pública municipal a fiscalização das condições das 
calçadas. 
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Objetivo Estratégico 5 

Tornar a mobilidade urbana um fator positivo para o ambiente de negócios da cidade. 

 

          

Meta   

 

  

  

Aumentar o percentual de análises 
técnicas de processos de 

empreendimentos emitidas no prazo de 
67,1% em 2016 para 100% em 2020. 

  

  
          

Estratégias de Atuação   

  

  

  
 Adequar continuamente os mecanismos de regulação dos serviços de mobilidade com foco na 

viabilidade econômica, garantindo equilíbrio entre a qualidade dos serviços e a modicidade das 
tarifas. 

 Adequar o planejamento, ordenamento e operação da logística urbana, atuando em cooperação 
com entidades públicas e privadas e em consonância com as políticas de uso e ocupação do solo, 
desenvolvimento econômico e gestão da mobilidade. 

 Estabelecer parcerias de cooperação técnica, visando ao desenvolvimento de novas tecnologias e 
negócios relacionados à mobilidade urbana. 

 Aprimorar os métodos e processos de licenciamento de empreendimentos geradores de tráfego. 

 Viabilizar o amplo acesso aos dados e informações dos serviços de mobilidade. 
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Objetivo Estratégico 6 

Tornar a mobilidade urbana um fator de inclusão social, ampliando o acesso à cidade e reduzindo o 
custo do transporte coletivo. 

          

Meta   

 

  

  

Reduzir o percentual do gasto com 
transporte (em relação ao salário médio 
em Belo Horizonte) de 6,15% em 2016 

para 5% em 2020. 

  

  
          

Estratégias de Atuação   

  

  

  
 Garantir a cobertura espacial e temporal para atendimento aos usuários do transporte coletivo. 

 Promover política tarifária do transporte coletivo com vistas a proporcionar maior inclusão social, 
por meio da criação de subsídios ao transporte coletivo. 

 Fomentar a apropriação dos espaços públicos pelas pessoas e modos não motorizados. 
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Objetivo Estratégico 7 

Ampliar a participação popular e construir uma imagem positiva perante a sociedade. 

 

          

Meta   

 

  

  
Aumentar o índice de avaliação positiva 
da imagem da BHTRANS, por meio de 
pesquisa de opinião com a população 

de Belo Horizonte, de 32% de 
ótimo/bom em 2015 para 50%            

em 2020. 

  

  
          

Estratégias de Atuação   

  

  

  
 Realizar ações de comunicação e marketing que deem visibilidade aos resultados alcançados pela 

empresa, associadas a agendas positivas. 

 Aumentar a transparência e a comunicação com a sociedade para a melhoria da qualidade das 
decisões da empresa. 

 Consolidar processos de participação da sociedade na formulação e avaliação dos projetos e serviços 
de mobilidade. 
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Objetivo Estratégico 8 

Aprimorar as políticas de recursos humanos visando ao crescimento e à valorização dos 
empregados. 

 

          

Meta   

 

  

  

Aumentar o índice de avaliação positiva 
da BHTRANS, por meio de pesquisa de 

clima, de 77,78% de ótimo/bom em 
2016 para 94,44% em 2020. 

  

  
          

Estratégias de Atuação   

  

  

  
 Investir em capacitação e desenvolvimento de pessoal, visando à melhoria dos resultados e ao 

efetivo reconhecimento dos empregados. 

 Melhorar as condições de saúde, conforto e segurança no trabalho. 

 Implantar ações motivacionais. 
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Objetivo Estratégico 9 

Adotar padrões de excelência na gestão da empresa e na qualidade dos serviços prestados. 

 

          

Estratégias de Atuação   

  

  

  
 Aprimorar o sistema de gestão, alinhando-o ao planejamento estratégico da administração 

municipal. 

 Responder aos usuários do sistema de mobilidade de forma ágil, clara e objetiva, com o 
monitoramento do desempenho dos respectivos processos e serviços. 

 Assegurar o cumprimento dos contratos. 

 Aprimorar o fluxo de informações, intensificando o uso de recursos de tecnologia da informação. 

 Buscar soluções para ampliar a autonomia da empresa em consonância com a administração 
central. 
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Capítulo 4 – Projetos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos e as estratégias de atuação compõem um conjunto de elevada sinergia, 
dada a grande inter-relação e complementaridade entre todos os elementos. Por isso, a sua 
materialização consiste em poderoso instrumento de transformação do sistema de mobilidade 
urbana de Belo Horizonte. 

 

A materialização dos objetivos e estratégias exige forte consenso e coesão social em torno da visão 
de futuro desejada e da boa qualidade das instituições e políticas públicas. 

 

O principal instrumento de mobilização para a transformações dessas intenções em resultados são 
os Projetos Estratégicos. São projetos selecionados em função de sua capacidade transformadora e 
da sinergia entre seus resultados e produtos, visando à efetiva geração de benefícios para a 
sociedade. 

 

Os Projetos Estratégicos da BHTRANS a partir de 2017 estão organizados em duas Carteiras. A 
primeira diz respeito aos Projetos Estratégicos da Mobilidade pactuados com a Prefeitura de Belo 
Horizonte. A segunda Carteira trata dos Projetos Estratégicos da BHTRANS, selecionados como 
prioritários.  
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   Carteiras de Projetos Estratégicos da BHTRANS 

 

Projetos Estratégicos da Prefeitura de Belo Horizonte sob a gestão da BHTRANS 

1. Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos. 

 

2. BH inclusiva, segura e cidadã. 

 

3. Mobilidade: atendimento, operação, fiscalização e modernização tecnológica. 

 

Projetos Estratégicos da BHTRANS 

1. Melhoria do Transporte Coletivo. 

 

2. Conectar. 

 

3. BHTRANSforma. 
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   Projetos Estratégicos de Mobilidade da Prefeitura de Belo Horizonte 

1. Qualidade no Transporte Coletivo: um direito de todos  

Público-alvo  

População de Belo Horizonte usuária do transporte coletivo público. 

Objetivo geral  

Oferecer um serviço de transporte coletivo público de qualidade, reduzindo tempos de viagem, 
aumentando conforto, segurança e confiabilidade nos deslocamentos dos usuários. 

Resultados esperados 

 1.300 novos abrigos implantados em pontos de ônibus, oferecendo mais conforto e 
segurança aos usuários. 

 Chegar a 1.500 painéis eletrônicos informativos implantados nos abrigos de ônibus e em 
pleno funcionamento (aumentando de 653 abrigos contemplados (2016) para 1.500 abrigos 
(2020)). 

 Sistema de identificação biométrica implantado em 100% dos táxis da Capital. 

 60% da frota convencional substituída por novos ônibus com suspensão a ar e sistema de ar 
condicionado até 31 de dezembro de 2020 (1.800 veículos de uma frota de 2.954 em março 
de 2017). 

 Implantação de 54 km de novas faixas exclusivas/preferenciais para ônibus iniciada, sendo 
três corredores de Transporte Rápido (Afonso Pena, Nossa Senhora do Carmo e Amazonas). 

 Frota do Sistema de Transporte Suplementar ampliada em 7% com o início de operação de 
três novas linhas ligando regiões não atendidas pelo serviço. 

 Velocidade operacional média do transporte coletivo no pico da tarde aumentada, passando 
de 15 km/h (ref. 2016) para 16 km/h até 2020.  
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2. BH inclusiva, segura e cidadã 

Público-alvo    

População que reside e circula em Belo Horizonte. 

Objetivo geral  

Promover a segurança no trânsito para melhoria da saúde e garantia da vida e contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida urbana por meio de intervenções no sistema de mobilidade, com 
estímulo aos modos não motorizados. Aumentar a participação popular no acompanhamento e na 
definição das ações relacionadas à mobilidade urbana visando criar um ambiente propício na 
sociedade para a construção de um Compromisso pela Mobilidade Sustentável.  

Resultados esperados 

 Taxa de mortalidade por acidente de trânsito reduzida de 5,99 por 100 mil habitantes (2015) 
para 4,97 (2020). 

 Recursos viabilizados e implantação de 282,55 km de ciclovias, aumentando o percentual da 
extensão da rede cicloviária (ciclovias, ciclofaixas e rotas cicláveis, incluindo-se as ruas de 
zona 30) implantada em relação à rede viária total de 1,53% (2016) para 8,1% (2020) 

 Interseções inseguras identificadas no relatório das ciclovias/ciclorrotas de auditoria 
corrigidas; 

 3.792 vagas públicas para bicicletas em paraciclos implantadas; 

 Recursos viabilizados e quatro Zonas 30 implantadas, totalizando 30 km. 

 



32 

3. Mobilidade: atendimento, operação, fiscalização e modernização tecnológica 

Público-alvo    

População que reside e circula em Belo Horizonte. 

Objetivo geral  

Aprimorar o atendimento, a operação, a fiscalização e as informações da mobilidade, com a 
participação da sociedade, tornando-as mais efetivas e transparentes, buscando acompanhar e 
incorporar novas metodologias e tecnologias às suas atividades. 

Resultados esperados  

 Plano de melhoria do atendimento aos operadores do transporte público implantado. 

 Plano de operação de trânsito nos grandes eventos implantado. 

 Plano de operação de trânsito para o projeto No Domingo a Rua é Nossa implantado. 

 Plano de Atendimento às Emergências (PAE) implantado. 

 Plano de Fiscalização da Mobilidade implantado. 

 Resultados da Auditoria fiscal e contábil para o transporte público disponibilizados para a 
sociedade. 

 Aumento em 20% da quantidade de equipamentos de fiscalização eletrônica. 

 Novo Portal da BHTRANS, integrado ao Portal da PBH, em operação. 

 Política de disseminação dos dados de mobilidade implantada. 

 Sistema Eletrônico para controle do Estacionamento Rotativo implantado. 
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   Projetos Estratégicos da BHTRANS 

 

1. Melhoria do Transporte Coletivo 

Público-alvo 

Usuários do transporte coletivo convencional de Belo Horizonte. 

Objetivo geral 

Promover, no prazo de dois anos, um salto de qualidade do serviço de transporte coletivo prestado 
em Belo Horizonte tendo como base diversas frentes de trabalho, como a melhoria na fiscalização e 
no controle da operação do sistema de transporte coletivo, a integração entre os diversos modos 
de transporte já existentes, a obtenção de novas fontes de financiamento, a utilização de novas 
tecnologias e a maior divulgação das informações para os usuários. 

 

2. Conectar 

Público-alvo 

População de Belo Horizonte, veículos de imprensa e funcionários da BHTRANS. 

Objetivo geral 

Ressignificar a marca da BHTRANS, buscando uma identificação com a população, valorizando o 
trabalho dos profissionais da empresa e fortalecendo a cultura da transparência. 

 

3. BHTRANSforma 

Público-alvo 

Empregados da BHTRANS. 

Objetivo geral 

Implementar e intensificar ações que resultem na melhoria do desempenho e motivação dos 
empregados da BHTRANS. 
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