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RESENHA 
 
A cultura de prover informação confiável aos usuários de transporte e trânsito nas 
cidades brasileiras ainda é muito tímida. Investigações apontam estratégias 
promovidas por cidades que obtiveram sucesso na implementação de soluções 
tecnológicas focadas na informação ao usuário. PALAVRAS-CHAVES: estratégia, 
informação, usuário, transporte e trânsito. 
 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
A cultura de prover informação confiável aos usuários de transporte e trânsito nas 
principais cidades brasileiras ainda é muito tímida. Há poucos meses para o início dos 
jogos da COPA 2014 deparamos com realidades distintas. Enquanto um restrito 
número de localidades vem oferecendo amplo acesso a informações por múltiplos 
canais (internet, telefone, pontos de parada, smartphones...), a grande maioria ainda 
não dá a devida prioridade para o assunto. 
 
Num momento de ampla discussão sobre a mobilidade urbana, cujo tema transporte 
público encabeça as manifestações populares por todo o país, duas questões 
precisam ser percebidas e destacadas pelos gestores responsáveis: 
 
a) Como atrair usuários para o sistema de transporte coletivo sem ofertar informação 

confiável de forma conveniente e acessível? 
b) Como minimizar o caos no trânsito sem prover informação em tempo real ao 

usuário para que faça a sua escolha modal? 
 
Na busca por explicações para este abismo entre cidades surgem mais indagações: 
 
c) Por que usuários de transporte coletivo da cidade do Rio de Janeiro dispõem de 

acesso à informação por telefone, na internet ou nos pontos de parada e os 
usuários de Brasília não?  

d) Por que dentre as capitais brasileiras somente Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São 
Paulo e Curitiba oferecem o serviço de roteamento de transporte público Como 
Chegar na plataforma Google Maps? 

e) O que diferencia cidades como Guarulhos, São José dos Campos ou Sorocaba 
das demais cidades do mesmo porte no quesito relacionamento com o usuário? 

 
As respostas obtidas, nas investigações realizadas, apontam evidências que 
determinam um conjunto de estratégias promovidas por estas cidades que se 
diferenciam em relação às demais. 
 
O foco desse trabalho consiste na apresentação das estratégias de sucesso adotadas 
em comum na busca pela melhoria da qualidade dos serviços de transporte público e 
no relacionamento com seus usuários. 
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DIAGNÓSTICO 
 
Ao longo de cinco anos foram percorridas mais de 40 cidades nas regiões nordeste, 
sudeste, centro-oeste e sul do Brasil, a maioria delas com mais de 200 mil habitantes, 
sendo 12 capitais de unidades da federação, além de Brasília (DF). 
 
Em todas essas localidades foram contatados os principais responsáveis pela gestão 
do sistema de transporte coletivo e trânsito, distribuídos entre diretores de empresas 
públicas e privadas, secretários e gestores públicos. 
 
As principais evidências obtidas nesses levantamentos estão apresentadas abaixo e 
tornam-se as bases das proposições expostas neste trabalho.  
 
A cultura da informação ao usuário no Brasil 
 
A cultura brasileira na disseminação de informações aos usuários de transporte 
coletivo ou de trânsito ainda é baixa, se comparada aos países do continente norte-
americano ou europeu. 
 
Apesar destes países demonstrarem claramente o peso da informação na atração e 
retenção de usuários de transporte coletivo, através de uma política consistente de 
disseminação de instrumentos e dispositivos amplamente instalados em todas as 
cidades, isso não ocorre no Brasil. 
 
A pouca sensibilidade dos gestores públicos e privados associada à dependência da 
maior parte dos usuários ao sistema de transporte coletivo são, possivelmente, as 
variáveis que melhor explicam esse fenômeno. 
 
A importância da informação na atração e retenção de novos usuários 
 
São poucos os estudos que buscam investigar o peso da informação na atração e 
retenção de novos usuários ao sistema de transporte coletivo. Possivelmente porque 
nos países europeus e norte-americanos essa questão seja intríseca. 
 
No Brasil, investigações estão sendo promovidas visando identificar o peso das 
principais variáveis para desenvolvimento de políticas de atração de usuários para o 
sistema de transporte coletivo, dentre elas o papel da informação. 
 
O que se pode afirmar até o presente momento baseia-se em pesquisas domiciliares 
que identificam os principais estímulos do usuário para a escolha modal por transporte 
coletivo.  
 
Os primeiros dados apontam entre 5% e 11% o número de pessoas que citaram o 
acesso à informação como importante ou muito importante para essa escolha modal. 
 
A escolha modal em função da situação real do trânsito 
 
Um conceito que vem sendo difundido por vários países, já há algum tempo, diz 
respeito ao poder da informação na escolha da modalidade de transporte por pessoas 
que se deslocam nos grandes centros urbanos. 
 
Estratégias de informação voltadas para a divulgação da situação real do trânsito e os 
respectivos tempos dispendidos nos deslocamento por modos diferentes tem se 
mostrado de grande eficácia na atração de usuários para o transporte coletivo, 
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principalmente em cidades que já priorizam o modo em corredores ou pistas 
exclusivas. 
 
O que está por trás deste conceito é poder de escolha que o usuário alcança ao 
comparar os tempos reais a serem gastos nos deslocamentos considerando as 
diversas opções modais e a situação real do trânsito para cada uma delas. 
 
 
 
PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 
No decorrer das investigações procurou-se identificar os fatores de sucesso que 
permitiram cidades de portes e realidades distintas implementar soluções focadas na 
disseminação de informações de transporte coletivo e de trânsito. 
 
Agrupou-se esses fatores em sete estratégias comuns, abaixo apresentadas. 
 
 
SETE ESTRATÉGIAS DE SUCESSO PARA INFORMAÇÃO AO USUÁRIO 
 
1. Sensibilidade Política dos Gestores  
 
O conhecimento sobre o sistema de transporte público é, com certeza, uma quesito 
importante para o gestor de transporte de uma cidade. Mais importante que o 
conhecimento é a sensibilidade política deste gestor para perceber a importância da 
oferta de informação ao usuário. 
 
Sensibilidade política neste caso pode ser caracterizada pela percepção de 
comportamento social do cidadão. É a capacidade de reconhecer-se como o próprio 
usuário na utilização dos serviços de transporte coletivo. 
 
Nos casos estudados observou-se que o compromisso político com a melhoria da 
qualidade dos serviços de transporte público levou os gestores a implementarem 
alguma ou muitas soluções de provimento de informação aos usuários. 
 
2. Gestão Eficiente do Transporte Público 
 
A gestão sobre o transporte público no Brasil avançou de maneira significativa nos 
últimos 15 anos. Apesar de existirem enormes discrepâncias entre cidades, observa-
se que à medida que o porte da cidade aumenta, a gestão do transporte também se 
torna mais expressiva. 
 
São muitas as variáveis que definem a eficiência do transporte público. O custo, a 
regularidade, a pontualidade e a taxa de ocupação são importantes quesitos que, em 
conjunto, respondem pela maior parcela da eficiência de um sistema. 
 
Observa-se com clareza a correlação entre sistemas eficientes de transporte coletivo e 
a disponibilidade de canais de informação aos usuários. Em outras palavras, a gestão 
eficiente considera a variável informação como uma estratégia importante para a 
qualidade dos serviços prestados. 
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3. Gestão da Informação de Transporte Público 
 
Não existe gestão sem informação. O grande desafio da gestão consiste na escolha 
de caminhos estratégicos para a consecução de objetivos. A gestão da informação é 
pressuposto para uma gestão eficiente do sistema de transporte público.  
 
Desenvolver estratégias de informação ao usuário de transporte coletivo requer a 
adoção de tecnologias que facilitem o registro e a manutenção de informações em 
plataformas georeferenciadas, tendo em vista a característica espacial da mobilidade.  
 
A gestão da informação de transporte coletivo é fundamental para a oferta de 
informações confiáveis aos usuários, independente dos canais de atendimentos a 
serem adotados. 
 
4. Elaboração e Gestão de Projetos 
 
A gestão de projetos é uma disciplina que vem sendo cada vez mais difundida entre as 
organizações e torna-se ferramenta básica para a implementação de iniciativas de 
sucesso. 
 
Nenhuma cidade abordada neste levantamento se absteve de tratar a oferta de 
informações aos usuários sem a caracterização adequada da iniciativa em um formato 
de projeto. 
 
Promover a disseminação de informações aos usuários de transporte coletivo requer a 
adoção orquestrada de frentes diversas simultaneamente: vontade política, gestão de 
transportes, gestão da informação, viabilização de recursos, gestão de compras e 
internalização de tecnologias nos processos internos. 
 
Realizar este extenso conjunto de ações sem a contribuição da gestão de projetos 
pode elevar os riscos de sucesso do empreendimento. 
 
5. Viabilização de Orçamento 
 
Toda iniciativa de sucesso requer a garantia de recursos para a sua execução. Iniciar 
um empreendimento sem o dimensionamento de aporte de recursos torna-se 
extremamente arriscado, principalmente se não houver precisão nas estimativas. 
 
Um projeto de disseminação de informações aos usuários de transporte coletivo 
envolve aplicação de recursos técnicos, financeiros, informacionais e financeiros. 
 
O gestor responsável pelo projeto tem a responsabilidade de levantar as necessidades 
de recursos e promover a viabilidade de alocação, sempre através de orçamento pré-
aprovados por todos os envolvidos no processo de aquisição. 
 
6. Gestão do Compras 
 
Na esfera pública é reconhecida a importância da gestão do processo de compras 
para viabilização de iniciativas de sucesso. Gerenciar a aquisição de uma solução que 
envolve a internalização de tecnologias da informação requer especificações 
detalhadas sobre o objeto em questão, bem como sobre o processo de implementação 
no ambiente de trabalho. 
 
Iniciativas de sucesso nas cidades pesquisadas apontam para uma minuciosa gestão 
do processo de compras, desde a elaboração detalhada do termo de referência, 
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passando pela confecção do edital de licitação até o acompanhamento das entregas 
programadas e respectivos desembolsos. 
 
7. Internalização de Novas Tecnologias 
 
Percorridos todos os passos para contratação, a etapa mais importante refere-se à 
implementação da solução tecnológica no ambiente de trabalho. A iniciativa requer do 
gestor do projeto a atenção necessária para que toda a programação estabelecida 
seja executada em conformidade com os requisitos de prazos, custos e qualidade 
exigidos. 
 
A minimização de riscos do projeto remete atenção para a comunicação entre todas as 
partes envolvidas, desde a esfera política até as áreas técnicas e operacionais ligadas 
à implantação da nova tecnologia. 
 
Este esforço também foi caracterizado entre aquelas iniciativas que obtiveram sucesso 
na implementação e manutenção de soluções voltadas para o provimento de 
informações aos usuários de transporte coletivo e trânsito nas cidades investigadas. 
 
 
 
CONCLUSÕES 
 
Mesmo que não seja conhecido quantitativamente o peso da oferta de informação na 
atração e retenção de novos usuários ao sistema de transporte coletivo, as 
investigações qualitativas do estudo de caso apontam claramente para a sua efetiva 
importância. 
 
Viabilizar iniciativas que assegurem a implementação de soluções tecnológicas nesta 
direção não é uma tarefa fácil para a maioria das cidades brasileiras, requerendo dos 
gestores responsáveis pelo transporte público a adoção de estratégias específicas, 
conduzidas de forma simultânea e com grande poder de gestão. 
 
As estratégias apresentadas no contexto desta investigação resumem o que há de 
mais evidente entre as cidades brasileiras que obtiveram sucesso nas suas iniciativas. 
Servem de referência básica para aqueles gestores que desejam minimizar os riscos 
de projetos similares nas cidades onde atuam. 
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