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As cidades brasileiras têm apresentado os mais diversos cenários com problemas de 
mobilidade. 
Nas grandes cidades, em especial àquelas pertencentes a regiões metropolitanas,  as  
questões  de  mobilidade  são  mais  complexas, exigindo para tanto soluções cada 
vez mais estruturadas, a partir da análise e de ações integradas. 
Daí a necessidade urgente de políticas públicas integradas. 
Hoje a Lei de Mobilidade representa um grande avanço no sentido de solucionar os 
problemas de mobilidade. No entanto, nos deparamos com questões fundamentais: 
 

- Não há, na maioria das cidades brasileiras, técnicos e gestores capacitados 
para o desenvolvimento de Planos de Mobilidade aplicáveis e assertivos. 
(falta de know how) 

 
- O Plano de Mobilidade nem sempre está coerente com o Plano Diretor do 
município, estando em alguns casos conflitantes; 

 
Ainda que o Plano de Mobilidade seja bem estruturado, é fato que dificuldades de 
viabilizá-lo sejam muito presentes ainda. Entre elas: 
 

-  Dificuldades inerentes ao poder público, seja nas esferas verticais 
(federal, estadual, municipal), ou entre órgãos competentes envolvidos; 

 
É necessário ter uma visão ampla, integradora da mobilidade, entendendo suas 
condicionantes em nível de planejamento urbano. 
Deve ser analisada a particularidade de cada cenário. 
Não há fórmulas mágicas, soluções simples, há sempre que se pensar no todo, nas 
interferências de todos os modos de transporte envolvidos. 
 
Muito oportuna a observação feita por Eduardo Vasconcellos   : é fundamental em 
primeiro lugar avaliar os sistemas existentes na conjuntura atual, pensar em formas 
de otimizá-lo com o mínimo de recursos, em um plano a curto prazo, visto que nos 
países em desenvolvimento os recursos são ainda mais escassos e difíceis... 
Soluções não podem ser simplesmente importadas e aplicadas sem critério, por 
força de ações políticas sem embasamento técnico. 
Outro ponto crucial: necessidade de convencimento das pessoas, em nível geral, 
da necessidade de prioridade do coletivo sobre o individual. 
E esse processo é dinâmico e se retroalimenta: à medida que os investimentos em  
transporte  coletivo,  na  melhoria  de  qualidade das cidades, o  individual 
automaticamente acaba sendo substituído. E  a substituição  do  individual  pelo  
coletivo  vem  de  encontro  com  a otimização dos sistemas em uma visão mais 
ampla, de “rede”. 



 

 
Podemos simplificar então o processo: 

 
 

1.  Diagnóstico:  fase de identificação dos problemas, coleta de dados, 
informações; 

2.  Análise:  Análise dos dados, elenco de indicadores; 
3.  Propostas: elaboração de propostas, simulações... 
4.  Operacionalização: formas de concretização dos projetos / propostas 

elencados como  prioritários. Aqui  incluem-se instrumentos legais, 
estudos técnicos, estudos de viabilidade   econômicos, conciliação dos 
diversos segmentos envolvidos; 

5.  Planos de implantação: medidas a curto, médio e longo prazos; 
6. Como as  cidades são  corpos em  processos dinâmicos de 

transformação, a necessidade de adequações constantes às novas 
condicionantes que vão surgindo com o tempo. 

7.  Acompanhamento da implantação das propostas; 
8.  Fiscalização. 

 
Processos de conscientização da população, a fim de que cada cidadão perceba 
Educação de uma forma global, em todos os segmentos. 
As cidades precisam ser planejadas de forma integrada e as soluções precisam ser 
abrangentes. 
Muito se ouve falar sobre: manutenção preventiva de máquinas, equipamentos, 
veículos. Talvez pudéssemos começar a pensar em uma nova modalidade a ser  
explorada:  projetos  preventivos,  que  prevejam  cenários.  Precisamos planejar  as  
cidades  para  cenários  amplos,  e  não  ser  passivos  diante  de atitudes 
imediatistas, com cunho meramente político, sem embasamentos técnicos, que 
venham a representar mau uso dos recursos públicos.  
Os cidadãos precisam estar conscientes de que suas ações não são isoladas, e sim 
refletem no todo, e que os problemas podem ser minimizados e muito, com a 
participação individual de cada um. 
Nesse movimento de reversão dos valores, em que o coletivo seja prioritário sobre   
o   individual,   o   papel   dos   técnicos   é   fundamental,   orientando, colaborando, 
indicando caminhos a serem trilhados. Trabalho integrado, cooperativo, dos 
técnicos e gestores, em prol do bem comum, da qualidade em nossas cidades. 

 
 
E este processo é um contínuo aprendizado. Não haverá cenários perfeitos, 
recursos (humanos e ou financeiros) suficientes, mas a intenção precisa ser forte o 
bastante, de caráter transformador. 
Somente a partir deste movimento coletivo teremos forças para a transformação. 
É preciso que cada um de nós acredite na mágica da matemática, em que a união 
de muitos não é uma somatória de forças, e tem sim grandezas de ordem 
exponenciais... 
O caminho então é o conhecimento, a investigação, o Estudo constante em um 
sentido mais amplo da palavra. 
Só assim estaremos avançando para sairmos da “imobilidade”! 
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