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RESUMO 
 
Com a crise da mobilidade afetando a dinâmica econômica e social das grandes cidades e provocando a 
degradação ambiental, empresas começam a avaliar o impacto de suas atividades e promovem a gestão da 
mobilidade de seus empregados visando promoção de ações associadas à cultura para a sustentabilidade, 
como o teletrabalho, horário flexível e carona. 
 
PALAVRAS-CHAVE: gestão da mobilidade, empresas, sustentabilidade, teletrabalho.  
 
1. INTRODUÇÃO  
 

No planejamento de transportes, o gerenciamento da mobilidade é definido tradicionalmente como a busca de 
um equilíbrio entre a oferta de infraestrutura de transportes e o atendimento adequado da demanda por 
viagens ou deslocamentos.  
 
As intervenções adotadas a partir dessa abordagem levaram à implantação de grandes obras viárias, visando 
ampliar a oferta de infraestrutura e ordenar os fluxos de veículos, o que requereu recursos financeiros 
intensivos sem necessariamente resultar em aumento da qualidade de vida urbana. 
 
O conceito de Gestão da Mobilidade ou Gerenciamento da Demanda por Viagens (Travel Demand 
Management - TDM) surgiu nos Estados Unidos da América – EUA, com a crise de energia de 1973, exigindo 
ações efetivas para mitigar o problema da escassez de derivados de petróleo e dos aumentos de preços dos 
combustíveis. Surge então nesse período ideias como a do compartilhamento de carros e vans (carpools e 
vanpools) em diferentes deslocamentos (Rocha et al, 2006).  
 
Até o início dos anos 1990, na Europa e mais especificamente na Alemanha, a principal estratégia era investir 
em infraestrutura para lidar com os aumentos dos fluxos de automóveis ocasionados pelo crescimento da 
economia e, mitigar os impactos negativos produzidos pelo sistema de transportes, como o dos 
congestionamentos e poluição do ar (Rocha et al, 2006).  
 
Especificamente em Londres, relatório elaborado pelo Departamento de Meio-Ambiente e Transporte britânico 
de 1998, denominado “A New Deal for Transport: Better for Everyone” deixou explícita a preocupação do 
governo inglês em abandonar a política de “prever para prover”. Essa política visava ampliar a infraestrutura 
de transporte existente para acomodar o aumento da frota de veículos em circulação (Rocha et al, 2006). 
 
 
A partir destas experiências, o conceito de Gerenciamento da Mobilidade passou a admitir a possibilidade de 
diferentes soluções, incorporando um conjunto de aspectos e soluções integrando aspectos econômicos, 
sociais e ambientais.  
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Essa nova abordagem 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, visa, 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.   
 
A integração entre os diferentes modos de transportes recebe tratamento preferencial no planejamento do 
sistema de transportes e se reorganiza a utilização do espaço urbano com o propósito de garantir que os 
deslocamentos e viagens, quando necessários, sejam realizados de forma mais adequada, partindo da 
informação, educação e aumento da consciência cidadã (Castro, 2006).  
 
Em cada cidade, conurbação ou metrópole, as soluções têm sido diferenciadas para a problemática da 
movimentação de pessoas e cargas.  
 
Londres, por exemplo, possui atualmente um programa de Gerenciamento da Mobilidade amplamente 
difundido e consolidado. Este programa abrange diferentes estratégias que são usadas em conjunto ou 
separadamente: Campanhas de conscientização sobre viagens; (b) Ciclismo e caminhada; (c) Pedágio 
Urbano; (d) Ônibus e Veículo Leve Sobre Trilhos (tramway) grátis para menores de 16 anos, estratégia que 
incentiva os pais a deixar seus filhos usarem o transporte público ao invés de levá-los de carros para suas 
atividades; (e) Dirija de outra maneira (Drive another way) que inclui várias ações como compartilhamento de 
carros (carona solidária), clube do carro (carsharing) etc..( f) Zonas de Baixa Emissão.  
 
A cidade de Bogotá, na Colômbia, restringiu o uso do automóvel em várias vias arteriais da cidade, como 
consequência da implantação do projeto de corredor de ônibus integrado ao metrô, TransMilênio, baseado no 
modelo de transporte adotado na cidade de Curitiba – Paraná no Brasil – o “Ligeirinho”. Também em Bogotá, 
foram realizados investimentos na recuperação do espaço público para atividades de lazer e utilização por 
pedestres, com aumento de áreas destinadas a calçadas com a diminuição de baias para estacionamento,  
criação de ciclovias e áreas verdes. 
 
2. Gestão da Mobilidade: O que as empresas têm a ver com isso?  

 
Estudos internacionais sobre demanda de transportes têm demonstrado que projetos de gestão da mobilidade 
corporativa – principal gerador de viagens pendulares – contribuem para a compreensão e definição de 
medidas que promovam mudanças nesse cenário e estimulem a educação para a sustentabilidade.  
 
Este movimento vem crescendo e já existem referências de políticas públicas direcionadas para a gestão da 
mobilidade.  
 
O Estado de Washington nos Estados Unidos da América institucionalizou a gestão da mobilidade de 
empregados de empresas e da população através de Lei aprovada em 2001 - Commute Trip Reduction Law, 
RCW 7094521-551 de 27 de setembro de 2001 e, definiu metas para melhorar a qualidade do ar, reduzir o 
congestionamento do tráfego e consumo de combustíveis derivados do petróleo por meio de programas 
baseados no incentivo de alternativas ao uso do automóvel.  
 
As empresas, além de implantar incentivos à redução do uso do automóvel e consumo de combustível, são 
obrigadas a reportar anualmente ao governo as ações desenvolvidas. Os resultados obtidos mostraram-se 
positivos e verificou-se a necessidade de criar um sistema de transportes alternativo não motorizado (TNM), 
incentivando o uso de bicicletas e caminhada, além de melhorias no sistema de transporte integrado.  
 
O gerenciamento da mobilidade no âmbito do trabalho pode se dar através de reprogramações específicas 
dos horários, compressão da semana de trabalho, deslocamentos em horários diferenciados, teletrabalho e 
incentivo de mudanças de alternativas de deslocamento como compartilhamento de carros (caronas), clube 
do carro, etc...  
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As reprogramações específicas dos horários de trabalho, também conhecidas como horas de trabalho variável 
ou flextime, abrangem alguma flexibilidade nas programações diárias do trabalho. Já a compressão da 
semana de trabalho ou workweek possibilita que empregados trabalhem um maior número de horas em 
alguns dias da semana, tais como quatro dias trabalhando 10 horas em cada um deles (4/40).  
 
Outra medida adotada por empresas é a de deslocamentos alternados para reduzir o número dos 
empregados que chegam e que deixam um local de trabalho em um determinado horário do dia.  
 

O teletrabalho se baseia no uso das telecomunicações para empregados que executam trabalho móvel ou 
que possam ser executados em escritórios pessoais ou no próprio local de moradia, sem necessidade de 

presença física nos locais de trabalho. O teletrabalho abrange diferentes alternativas em que as 

telecomunicações (telefone, fax, e-mail, sítios na Internet, conexões de vídeo, etc.) substituem o percurso 
físico para realizar uma determinada atividade. Alguns setores possuem mais possibilidade de teletrabalho 
como o setor de vendas, assessorias, trabalhadores na área de serviços, trabalhadores domésticos, 
profissionais liberais como advogados, contadores, etc... 
 
2.1 O que as empresas estão fazendo na cidade de São Paulo 

 
Em São Paulo, onde moram 11,2 milhões de pessoas, são realizadas diariamente 23 milhões de viagens ou 
deslocamentos, sendo 44% motivados pelo trabalho, 32% por escola e 24% em função de demais motivos 
como compras, saúde, lazer e outros (Pesquisa OD 2007).  
 
16 milhões de viagens são motorizadas, sendo 9 milhões realizadas por  transporte coletivo e 7 milhões por 
modo individual, correspondendo a participação modal de 56% e 44%, respectivamente (Pesquisa 
Origem/Destino de 2007).  
 
O número de empregos formais e informais na cidade é de aproximadamente seis milhões (Pesquisa 
OD2007), concentrados preponderantemente no Centro Expandido. Enquanto que no Centro Expandido a 
relação entre empregos e habitantes é alta, principalmente em República e Sé onde há 4,7 e 9,9 empregos 
por habitante, respectivamente, nas regiões mais periféricas e de população de menor renda essa relação é 
muito baixa, com 0,18 empregos por habitante como ocorre em Cidade Tiradentes, Pedreira, São Rafael, 
Brasilândia, Jardim Ângela e Capão Redondo.  
  
Com a configuração urbana pautada pela centralidade na ocupação e uso do solo, a distância entre moradias 
e empregos gera a necessidade de grandes volumes de deslocamentos diários para a maioria da população. 
A população que mora mais longe, sobretudo na periferia, é a mais atingida.  
 
E quanto maiores as distâncias a serem percorridas no perímetro urbano, também maior e mais complexa se 
torna a rede de transportes dessa cidade como argumenta a urbanista Ermínia Maricato, professora da 
Universidade de São Paulo (USP). Segundo ela, a expansão horizontal das cidades é incentivada em grande 
parte pela valorização da indústria automobilística e das rodovias como principal forma de transporte 
intrametrópole. 
 
O sistema de transporte coletivo em São Paulo não tem ainda a capilaridade necessária à demanda da 
população. A rede de transporte sobre trilhos possui 73,4 km de metrô e 113 km de trens urbanos, 
participando apenas de 26% do total das viagens por modo coletivo. O sistema sobre pneus participa de 74% 
das viagens por modo coletivo. O sistema de transporte por ônibus municipal possui 122 km de extensão de 
corredores e 14 mil ônibus e o sistema de ônibus intermunicipal 22 km de extensão.  
 
Para os deslocamentos por motivo trabalho, principal motivo dos deslocamentos, o espaço nas ruas é 
disputado entre o automóvel e o transporte coletivo. A frota ativa de automóveis é de mais de 4 milhões de 
veículos, mas cresce diariamente com os incentivos fiscais e o crédito facilitado à população.  
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Isso significa sobrecarga no sistema viário, problemas de fluidez que afetam diretamente a economia da 
cidade e principalmente maior tempo de deslocamento. No município de São Paulo, o tempo médio de 
viagens é de 71 minutos por modo coletivo e de 33 minutos por modo individual, por bicicleta, 26 minutos e, a 
pé, 16 minutos segundo a Pesquisa OD de 2007.  
 
Além disso, a configuração das atividades no espaço urbano gera externalidades negativas, associadas aos 
custos de transporte e ao tempo dos deslocamentos, interferindo na economia e na competitividade da 
cidade. 
 
O tempo gasto em transporte significa alto custo social. Um estudo apontou que se trabalhadores das regiões 
metropolitanas utilizassem de maneira produtiva o tempo gasto em transporte haveria um aumento de cerca 
de R$ 55 bilhões na renda anual do trabalho (Ribeiro, 2011). 
 
Considerando este cenário de mobilidade afetando a renda e a produtividade do trabalhador, gerando altos 
custos empresariais, levou algumas empresas a avaliar o impacto de suas atividades e iniciar o 
gerenciamento da mobilidade de seus empregados.  
 
A necessidade por melhores condições de mobilidade urbana vem motivando algumas empresas, que 
integram a sustentabilidade como estratégia de negócios, a incentivar e promover ações que impliquem em 
melhorias ambientais e sociais.   
 
Uma dessas iniciativas foi tomada por empresas do setor privado localizadas na região do Brooklin, zona sul 
da capital paulista, em parceria com o Banco Mundial. O Projeto Piloto de Mobilidade Corporativa CENU-WTC 
objetiva melhorar a mobilidade no entorno dos edifícios do Centro Empresarial Nações Unidas (CENU) e 
World Trade Center (WTC).  
 
O projeto está sendo implantado em três etapas. Na primeira, foram selecionadas empresas localizadas em 
regiões de difícil acesso para mapear o tempo que cada colaborador leva de casa até o trabalho. Na segunda 
etapa, foram levantadas possíveis alternativas de transporte para esses empregados como carona, uso de 
bicicletas, horários flexíveis de trabalho e teletrabalho. Já a terceira fase consistirá no acompanhamento, por 
agentes do Banco Mundial, da execução do projeto em cada empresa participante, porque as mudanças 
culturais envolvem, ainda, gastos com infraestrutura. 
 
Cada empresa participante no projeto terá que indicar um coordenador de mobilidade (pessoa que ficará 
responsável por elencar e propor formas de transporte alternativas para os funcionários da empresa); 
desenvolver um programa de mobilidade para os empregados; realizar uma pesquisa online com os 
empregados antes de depois do piloto e estimular a participação de todos os empregados.   
 
Outro exemplo é o do Citibank, que emprega mais de sete mil no país. Desde outubro de 2012 vem 
incentivando seus empregados a usarem um sistema organizado de caronas, principalmente para aqueles 
que não trabalham na unidade da Avenida Paulista, abastecida por diversas linhas de metrô. A empresa 
também vem investindo em outras medidas como o homeoffice ou teletrabalho em três dias semanais e o uso 
de bicicletas.  
 
3. Teletrabalho: uma tendência entre as alternativas de gestão da mobilidade  
 
Entre as alternativas adotadas por empresas na gestão da mobilidade de empregados, o Teletrabalho é uma 
prática que vem se se disseminando, por ser uma modalidade de trabalho que permite o desenvolvimento de 
atividades de forma remota ou distante de um escritório e/ou centro de produção, usando ferramentas 
telemáticas, propiciando economia de tempo e espaço.  
 
Com o avanço dos recursos de telecomunicações, principalmente a internet de banda larga que permitem a 
mobilidade no trabalho, o teletrabalho é uma prática já comum na Europa, Japão e nos Estados Unidos. 
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No livro Micro Tendências sobre comportamentos atuais identificados na sociedade americana, o escritor 
Mark Penn indica que a prática de trabalho na própria residência dobrou em 20 anos. No ano 2000, eram 4,2 
milhões de americanos com seu local de trabalho no domicílio (Belda, 2010).  
 
No Japão, existe um amplo programa governamental de fomento ao teletrabalho e na Europa, a Comissão 
Europeia lançou o programa de incentivo ao teletrabalho direcionado para alguns segmentos de 
trabalhadores: assalariados, autônomos, ambulantes e “suplementares”. Este último corresponde a 
trabalhadores que fazem apenas uma parcela de seu trabalho em casa (Belda, 2010). 
 
Os escassos dados disponíveis revelam que o trabalho a distância ainda não deslanchou no Brasil. O que se 
sabe, de acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade (Sobratt), em 2006 
existiam 3 milhões de empregados no país que cumpriam jornada fora da empresa, estatística que abrange 
profissionais que, de uma forma ou de outra, acabam trabalhando longe da empresa como vendedores, 
distribuidores etc. 

 
Segundo o último Censo Demográfico de 2010, 1,5 milhão de paulistanos - ou 27% dos que têm emprego - 
trabalham no mesmo local onde vivem.  
 
Um estudo realizado pelo Ibope em parceria com o grupo Estadão, com base nos questionários detalhados do 
Censo 2010, mostrou que em São Paulo há basicamente três perfis de pessoas que trabalham no mesmo 
local onde vivem. O primeiro são as empregadas domésticas que moram na casa do patrão. Outros são os 
profissionais liberais, que normalmente têm curso superior e trabalham fazendo serviços esporádicos, como 
advogados, consultores ou artistas. Além disso, há os proprietários de bares, vendas e restaurantes em 
bairros de menor renda que moram no mesmo imóvel onde funciona o comércio.  
O mapeamento desses trabalhadores pelos distritos da cidade de São Paulo, apontou que como os perfis são 
variados, a porcentagem de trabalhadores que não sai de casa é relativamente homogênea pela cidade. Há, 
porém, um grupo de 11 distritos onde um em cada três paulistanos trabalha no mesmo local onde vive. Mais 
do que a renda média, eles têm em comum o fato de serem bairros residenciais de ocupação antiga, como 
Pinheiros, Ipiranga e Penha.  
 
Para o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP) Lúcio 
Gomes Machado, uma das hipóteses para esse fenômeno é que esses locais foram ocupados antes do Plano 
Diretor de 1972, que proibiu a existência de prédios de uso misto - onde há comércio no térreo e moradias em 
cima. "Foi uma decisão urbanisticamente equivocada. Imóveis onde a pessoa pode morar em cima e trabalhar 
embaixo trazem vida 24 horas à cidade", diz (TOLEDO e BURGARELLI, 2013). 
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Fonte: TOLEDO, J. R.; BURGARELLI, R. 1,5 milhão de paulistanos trabalham em casa. Jornal Estadão. 2/6/2013. 

 
No Brasil, foi aprovada a Lei 12.551, em dezembro de 2011, alterando artigo 6o da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), para equiparar o trabalho realizado no estabelecimento do empregador ao executado no 
domicílio do empregado e o realizado a distância, desde que estejam caracterizados os pressupostos da 
relação de emprego.  
 
Em Brasília, a Serpro foi pioneira ao utilizar este gênero de trabalho para deficientes visuais que trabalham em 
casa e vão aos escritórios da empresa apenas em alguns dias da semana. Em São Paulo, estas práticas já 
são adotadas por muitos profissionais autônomos e também por empresas.  
 
O Metrô de São Paulo, empresa referência na operação do transporte sobre trilhos, iniciou um projeto piloto 
de teletrabalho com alguns empregados, em março de 2012.   
 
Apesar do número restrito de empregados envolvidos no projeto, os indicadores mostram benefícios 
importantes para empregados, para a empresa e para a cidade:  

Considerando os empregados residentes no perímetro urbano da cidade, o número médio anual de viagens 
economizadas ou lugares disponibilizados aos usuários no transporte coletivo foi estimado em 440 lugares. A 
redução média de gastos com estacionamento foi estimado em 50% e a redução média de gastos com 
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combustível, 80%. O tempo médio de deslocamento economizado foi de duas horas por dia, ou 520 horas ao 
ano. 

Já em relação ao empregado residente fora do perímetro da cidade, a economia média mensal com 
transporte fretado foi estimado em R$ 450,00, totalizando 4.950,00 ao ano. O tempo médio de deslocamento 
economizado foi de quatro horas diárias, 1040 horas ao ano.  
 
 
4. CONSIDERAÇÔES FINAIS  
 
Há mais de um ano, está vigente no Brasil a Lei da Mobilidade Urbana n.º 12.587, de 03 de janeiro de 2012 e 
até hoje alguns poucos municípios tomaram iniciativa de elaborar um Plano de Mobilidade Urbana.    
 
A lei define o conceito de mobilidade urbana e fomenta a integração do planejamento urbano e dos sistemas 
viários e transportes públicos e, prioritariamente, com as alternativas de modos não motorizados.  
 
Assim, considerando a aplicação do disposto na lei é importante a criação de mecanismos de 
desconcentração espacial das oportunidades econômicas, por exemplo, aproximando os empregos das 
moradias para diminuir custos de transportes que envolvem grandes distâncias a serem percorridas assim 
como o dispêndio de muito tempo nos deslocamentos para o trabalho. A integração e articulação entre planos 
e ações setoriais poderão otimizar recursos e criar condições efetivas para solucionar graves problemas 
estruturais da cidade. Essas ações podem transformar o território urbano e direcionar políticas públicas que 
abranjam dimensões não só econômicas, mas também sociais e ambientais. 
 
No que se refere à gestão da mobilidade, embora não seja a única solução para os problemas de transporte 
nas cidades, pode se intuir que favorece a formação de uma maior consciência da sociedade, incentivando 
mudanças e criando a cultura para a sustentabilidade.  
 
Assim, a iniciativa das empresas em promover a gestão da mobilidade toma a frente no exercício da 
participação e da cidadania. A questão é tão relevante que o governo do Estado de São Paulo, através da 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente criou recentemente um grupo de trabalho com o objetivo de analisar 
formas de fomentar estratégias de gestão de mobilidade via teletrabalho e teleatividade no Estado de São 
Paulo.  
 
Com o crescimento das cidades brasileiras, é preciso que os vários agentes e a sociedade enfrentem o 
desafio de garantir a mobilidade urbana em um cenário que integre a vitalidade da economia, a dinâmica 
social, a preservação do meio ambiente e a saúde humana.  
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