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Objetivo da sessão e roteiro 

1. Aspectos sobre a abordagem tradicional de planejamento de transporte 

2. Perspectivas sobre a abordagem e o conceito de GDV 

3. Estratégias de desestímulo ao uso do automóvel e seus impactos 

4. Desafios para a implantação de uma política de GDV 

5. Reflexões sobre a relação da EMTU com possíveis estratégias de GDV 

Objetivo da sessão 
 Apresentar conceitos de Gestão de Demanda por Viagens (GDV) e 

estratégias propostas e implantadas com seus respectivos impactos 



1. Aspectos sobre a abordagem tradicional do 
planejamento de transportes 



Distribuição geográfica das moradias e das oportunidades na cidade é desigual e 
exige mais e maiores deslocamentos 

Densidade populacional (hab./ha) por distrito 

Concentração da demanda no espaço 

Fonte: Pesquisa O/D 2007 Região Metropolitana de São Paulo, Metrô SP (2008) 

Densidade de empregos (emp../ha) por distrito 



Concentração das viagens no tempo demanda maior capacidade dos sistemas de 
transporte nas horas-pico e gera ociosidade nas horas-vale. 

Flutuação horária das viagens por motivo 

Concentração da demanda no tempo 

Fonte: Pesquisa O/D 2007 Região Metropolitana de São Paulo, Metrô SP (2008) 



32% das viagens são feitas em veículo individual motorizado na RM de São Paulo 

Taxa de motorização por 1.000 habitantes nas RMs 

Concentração da demanda no modo 

Fonte: Elaboração ITDP Brasil. Dados DENATRAN e IBGE 

  



Entende a oferta como derivada direta da demanda (predict to provide). 

Maior posse e uso 
do automóvel 

Maior espaço dedicado  
a estacionamento 

Abordagem tradicional de planejamento 

Fonte: Revisão e Atualização da Rede de Simulação e do Modelo de Demanda de Transporte da CPTM em São Paulo, TTC (2012) 

Carregamento da rede de transporte na simulação de cenário base 



Ciclo vicioso da mobilidade urbana: facilidades ao uso do carro geram demanda 
induzida que torna o investimento defasado no curto ou médio prazo. 

Paradoxo de Braess e demanda induzida 



Modelo baseado unicamente nessa premissa gera soluções  
de alto custo e baixa eficiência.  

Estação de trem da CPTM 

Resultados da abordagem tradicional 

Marginal Tietê 



2. Perspectivas sobre a abordagem e o conceito 
de GDV 



Conceito de Gestão da Demanda por Viagens 

“Conjunto de ESTRATÉGIAS destinadas a mudar o padrão de mobilidade das 
pessoas (COMO, QUANDO e PARA ONDE as pessoas se deslocam) com a 
finalidade de aumentar a EFICIÊNCIA dos sistemas de transporte e alcançar 
objetivos específicos de política pública e desenvolvimento SUSTENTÁVEL.” 

Fonte: ITDP Brasil, 2016 



Fatores de decisão no padrão de viagens 

 CONVENIÊNCIA 

 CUSTO 

 SEGURANÇA 

 CONFORTO 

 USOS DO SOLO 

• Horário de pico 
• Modo individual 
• Modo motorizado 
• Destinos dispersos 

 

• Horário fora de pico 
• Modo coletivo 
• Modo ativo 
• Destinos próximos 

 



Mudança de paradigma 

EVITAR 

MUDAR 

Evitar/reduzir a necessidade do deslocamento 

Mudar/manter os deslocamentos em modos 
mais eficiente 

Aprimorar a eficiência energética e tecnologia 
veicular MELHORAR 



Cobrança pelo uso do automóvel como fonte 
de receita para o transporte público 

Art. 23.  Os entes federativos poderão utilizar, dentre outros instrumentos de 
gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, a APLICAÇÃO DE 
TRIBUTOS sobre modos e serviços de transporte urbano pela utilização da 
infraestrutura urbana, visando a DESESTIMULAR O USO DE DETERMINADOS 
MODOS e serviços de mobilidade, vinculando-se a receita à aplicação 
exclusiva em infraestrutura urbana destinada ao TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO E AO TRANSPORTE NÃO MOTORIZADO e no financiamento do 
SUBSÍDIO PÚBLICO DA TARIFA DE TRANSPORTE PÚBLICO, na forma da lei. 

Fonte: Política Nacional de Mobilidade Urbana – Lei n. 12.587 de 2012 



3. Estratégias de desestímulo ao uso do 
automóvel e seus impactos 



Cobrança por congestionamento 

Fonte: IEMA, 2014 



Restrições ao uso do automóvel 

• Atenas (Grécia): implantado em 1982, com redução de 22,5% no fluxo de tráfego e 
aumento de 26% na circulação de táxis.  

• Bogotá (Colômbia): entre 1998 e 2002 a velocidade média dos automóveis aumentou 
de 14 km/h para 25 km/h. 

• São Paulo (Brasil): implantado em 1997, apresentou aumento das velocidades 
médias de tráfego na ordem de 23% no período da manhã e 24% no período da tarde. 
Queda nos níveis de CO2, também relacionada a renovação da frota. 



Redução de velocidades 

Além de desestimular o uso do automóvel, aumenta a 
segurança e a conveniência da caminhada 

 Buenos Aires (Argentina) 

 Nova York (EUA) 



Redução de velocidades 

Projeto e intervenção de requalificação e 
segurança viária da Área 40 em São Miguel 

Paulista, extremo leste de São Paulo 

Fonte: ITDP Brasil, 2016 



Mobilidade corporativa 

Fonte: WRI Cidades Sustentáveis, 2016 

Compreender que as políticas de transporte não são exclusividade do Poder Público. 



Mobilidade corporativa 

Fonte: WRI Cidades Sustentáveis, 2016 

As corporações (privadas ou públicas) também podem agir para a mobilidade sustentável. 



Mobilidade corporativa 

Fonte: WRI Cidades Sustentáveis, 2016 

PROJETO PILOTO: prédio empresarial na região do Rio Pinheiros, em São Paulo, 
abrangendo mais de mil funcionários. No cenário inicial mais da metade dos 
funcionários era o único ocupante de um automóvel no percurso ao trabalho. 

 

Ônibus fretado: redução de 17% na taxa de viagens por automóvel 

Teletrabalho (home office): redução de 7% no número de viagens por automóvel e 
aumento do número de funcionários sem necessidade de aluguel de um novo 
espaço 

Isenção na dedução de 6% do salário relativo ao VT: aumento de 10% no uso do 
transporte coletivo 

Carona amiga: vaga exclusiva pela metade da tarifa comum 



Logística urbana 

Fonte: CET-Rio, 2016 

Horário restrito entre 10h e 16h no polígono olímpico 

Restrição de veículos pesados entre 6h e 21h no 
Centro e Zona Sul 

Circulação para VUC entre 11h e 17h nessas zonas 

+100 mil empresas dentro da área de restrição 

80% da atividade econômica da cidade 

 

Plano de logística urbana e restrição a entrega de  cargas por zonas 
durante as Olimpíadas Rio 2016  



Política de estacionamento 



4. Desafios para a implantação de uma política 
de Gestão de Demanda por Viagens 



Políticas estimulam o uso do automóvel  

Estimativa dos subsídios públicos por modo de transporte  

Fonte: Vasconcellos, 2005 e IBGE, 2014 

As diversas políticas econômicas 
impactam nos custos de mobilidade, em 
geral favorecendo o uso do automóvel 

 

365,58 



Projetos estimulam o uso do automóvel  

Investimento e aumento da capacidade viária sobrepostos aos 
investimentos em sistemas de transporte público 

 Novo elevado do Joá 

R$ 458 milhões 

 Metrô Linha 4 

R$ 8,8 bilhões 



Cultura e propaganda do automóvel  



5. Reflexões sobre a relação da EMTU com 
possíveis estratégias de GDV 



Reflexões 

Qual a relação da EMTU com as estratégias de GESTÃO DA 
DEMANDA POR VIAGENS? 

Quais as OPORTUNIDADES e DESAFIOS da EMTU para a 
implantação de alguma(s) das ESTRATÉGIAS de Gestão da 
Demanda por Viagens? 


