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TRANSÔNIBUS: POSIÇÃO ESTRATÉGICA 
EM RELAÇÃO AO FUTURO

Fundado há 46 anos, o TransÔnibus – Sindicato das Empresas de Transpor-

tes de Passageiros de Nova Iguaçu atua no sentido de estimular o desenvol-

vimento contínuo de suas 35 empresas associadas, o  aperfeiçoamento dos 

profissionais do setor, a aproximação do segmento com os diversos setores 
da sociedade e a proposição de ações que objetivam a melhoria da mobili-
dade urbana na região.

Representa empresas dos municípios de Nova Iguaçu, São João de Meriti, 
Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis, que transportam uma média de 27 mi-
lhões de passageiros por mês e geram cerca de 14 mil empregos diretos.

Desde 2011, o TransÔnibus tem se posicionado de forma estratégica em 

relação ao futuro. Elaborou seu primeiro Plano Estratégico envolvendo  um 
grupo de empresários e lideranças da instituição. Em 2013 realizou a primei-
ra revisão neste Plano a partir de pesquisas sobre as tendências do segmento 
de transporte no Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, e de análises dos 
impactos das mudanças no ambiente de negócio das empresas e seus rela-

cionamentos. O debate foi estimulado a partir das oportunidades e ameaças 
identificadas, o que possibilitou reavaliar o papel do TransÔnibus, no futuro, 
sustentado por sua Missão – “Representar as empresas de transportes de 
passageiros por ônibus associadas na sua área de atuação, estimulando ações 
coletivas que qualifiquem toda a cadeia de valor e promovam atendimento 
das necessidades e expectativas de mobilidade da população”. 

Este livro é fruto desse novo posicionamento do TransÔnibus frente às 

empresas associadas, ao segmento de transportes, a seus parceiros, à so-

ciedade e ao futuro. O TransÔnibus revela que o seu papel vai além de 
representar uma categoria econômica. Hoje, a entidade busca promover 
na sociedade um amplo debate não apenas sobre o transporte, mas princi-
palmente sobre como esse setor impacta na vida das pessoas e  como pode 

contribuir efetivamente com soluções e serviços para melhorar a mobilidade 
urbana e a qualidade de vida dos profissionais do setor e da população da 
Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

TransÔnibus
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DO TRANSPORTE
À MOBILIDADE

Nos mesmos rios entramos e não 
entramos, somos e não somos. [...] 
Aos que entram nos mesmos rios outras 
e outras águas afl uem. (Heráclito de Éfeso)1 

Transportar é um verbo. Mobilidade, um substantivo. Não por acaso, pas
samos a olhar os movimentos das cidades, e os nossos próprios, não mais 
como dependentes de uma só ação, mas de um conjunto de ações que se 
dá no âmbito deste substantivo tão amplo. O ir e vir, que traduz a liberdade 
e o direito de todo homem, mostra enfi m a sua força de transformação. 
Nesse deslocar, a vida se faz. Metáfora2, como nos ensinam os gregos, é 

transporte, mas também mudança. Como na epígrafe acima, do fragmento 
de Heráclito: nem o homem, nem o rio serão os mesmos na segunda vez em 
que o mesmo percurso se fi zer.

É preciso acompanhar a metáfora: mobilidade é mudança. Mudamos não 
só de lugar, mas mudamos nós mesmos, as cidades, o clima, a cultura, os 
hábitos, os desejos de ir e vir – para onde e como quisermos. Ter mobilidade 
é então fazer valer o que é próprio da condição humana e das sociedades. 

Assim, não faz sentido concentrar a atenção e os esforços somente nos meios 
ou modos de transporte. Transportar é uma das muitas ações que fazem parte 
da mobilidade. Quando tiramos as moedas do bolso para pagar a passagem, 
há toda uma teia de atividades que se relacionam a partir desse simples 
gesto. Do ponto de vista da nossa vida, podemos pensar: quanto representa 
o valor dessa passagem no meu salário? Meu emprego é seguro? Se receber 

um aumento, poderei ter meu próprio carro? Só nessas três breves perguntas 
já há várias questões do plano social e econômico que precisamos avaliar ao 
pensar no futuro da mobilidade. É preciso estudar o mercado de trabalho, 
suas tendências e fl utuações, que variam de acordo com a forma do cresci
mento econômico. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, o volume de 
investimentos previstos abrirá postos de trabalho em locais antes inativos, e 

isto fará com que novas pessoas se desloquem para lá. Os ganhos de renda 
e a melhor distribuição dela pela sociedade permitirão a mudança de classe 

1 Fragmento 49a, Heráclito, Alegorias, 24; e fragmento 12, Ario Dídimo, em Eusébio, 

Preparação Evangélica, XV, 20. Tradução do grego por José Cavalcante de Souza. Coleção 
Os Pensadores; PréSocráticos, agosto 1973.

2 “Μεταφορά (metaphora), [do grego], significa transporte, em dois sentidos: 1. mu
dança; 2. transporte do sentido próprio para o sentido figurado.”. Dicionário Grego 
Francês Bailly. Tradução livre do verbete em francês. 
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social de muitas famílias. Já percebemos esse movimento há alguns anos no 
Brasil e em nosso estado. 

As políticas da administração pública em vigor, e as que virão, também em 
muito afetam aquela nossa singela refl exão, no átimo de segundo em que 
pagamos a passagem. Há políticas de incentivo à compra de automóveis? 
Estarei seguro neste transporte público, pois confi o na política de proteção 
do Estado? Chegarei a tempo no trabalho, pois há um planejamento integrado 
da rede de modais que garante o meu rápido deslocamento? Há condições 
viárias adequadas para o fl uxo de veículos e pessoas? De imediato, pensamos 
também na gestão do próprio meio de transporte. Serei bem atendido durante 
a minha viagem? Os funcionários da empresa que dialogam comigo primam 
pela cortesia e se mostram competentes para me atender e fornecer as infor-

mações de que preciso? E no futuro? Com o aumento populacional, fl uxo de 
turistas, melhor educação e consequente incremento do senso crítico e exi
gências do cidadão, ainda assim o governo, as empresas e seus funcionários 
estarão preparados para me atender com qualidade?

Esta mobilidade de hoje e de amanhã é complexa, e ainda mais porque não 
se restringe ao nosso país. A infl uência, contribuição e exigência mundiais 
são crescentes. No caso do transporte de passageiros por ônibus, que é o 
modal predominante da matriz brasileira, se há aumento no preço do barril 

de petróleo no mundo, o impacto é direto sobre o preço dos combustíveis, 
sobre a gestão das empresas de transporte por ônibus e, sobretudo, no bolso 
do cidadão, se a gestão pública não conseguir absorver tal impacto. Por outro 
lado, somos um país jovem e emergente, há muito que aprender com o mun
do – tanto em planejamento urbano, modelo de fi nanciamento dos transpor
tes, como em tecnologia e meio ambiente que favoreçam a boa mobilidade. 

A teia a seguir, certamente ainda incompleta, permite começar a exercitar 

esta visão do transporte na perspectiva da mobilidade, e ter uma ideia da 
sua dimensão e complexidade. A refl exão do cidadão durante o simples ato 
de pagar sua passagem está simbolicamente representada no meio da teia: 
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Este foi, é e será o desafio deste Planejamento Estratégico 2018 que o Trans
Ônibus se dispôs a enfrentar. Olhar o futuro para se antecipar às mudanças 
e agir no presente. Mas isto exige coragem para mudar! Olhar de outro modo 
a área em que se atua. Ser criativo, desvencilharse de hábitos de trabalho, 
mesmo que estes pareçam eficazes. Fazer sempre tudo de modo diferente, 
pois, como vimos, mobilidade é mudança! Coragem, sobretudo, para ser críti-
co e confessar os erros do passado, avaliálos com seriedade e profundidade. 
Ver como é possível transformar, sempre considerando que há muitos outros 
atores nesta teia da mobilidade que também precisam estar satisfeitos: es-
fera pública, cidadãos de diferentes perfis, empresas e funcionários de todos 
os modais de transporte. 

O grupo responsável por este trabalho esteve por oito meses estimulado por 

este desafio, com a crença de que é possível proporcionar, e ter, em 2018, a 
mobilidade que sonhamos:

• Deslocarse em distâncias cada vez maiores em menor tempo;

• Conhecer mais lugares;

• Ocupar espaços mais arejados e agradáveis;

• Mais tempo para o lazer; 

• Mais mobilidade com prazer.
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Em 2013, testemunhamos o início da retomada do crescimento econômico 

global, que muito possivelmente terá continuidade, segundo projeções do 
Fundo Monetário Internacional (FMI). Nesse ano, a economia brasileira cres
ceu 2,5% em relação a 2012, totalizando R$ 4,84 trilhões (total de riquezas 
produzidas no país), segundo o Instituto Brasileiro de Geografi a e Estatística 
(IBGE). Pelas previsões do FMI, o desempenho brasileiro será inferior em 
2014, posicionando o Brasil à frente apenas da Rússia, dentre os outros três 
países emergentes com os quais é comparado – Rússia, Índia e China – e que 
compõem, com suas iniciais, a sigla BRIC.

CONTEXTO
GLOBAL

projeções do FMi para o pib Mundial (%)

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI) / 
Projeções divulgadas em 07.10.2014.
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Todavia, o economista que criou a sigla BRIC em 2001, Jim O’Neill, alertou, 

em entrevista no início de 20143, que é preciso ter cuidado em avaliar todos 
os emergentes como um só. Por isso, teria criado a sigla que une somente 
quatro países que tinham na ocasião algumas similaridades identificadas. E 
citou como exemplo a particularidade da China, que é hoje maior que a Ale-

manha, França e Itália juntas, trajetória que dificilmente pode ser comparada 
a de qualquer outro país emergente. 

Há análises prospectivas que preveem a China na liderança econômica an-

tes de 2050, mas esta perspectiva já não parece tão segura. Os últimos 
anos têm nos mostrado que calibrar a velocidade de crescimento econômico 
e o nível de investimentos é tarefa vital para assegurar o desenvolvimento 

sustentável do país.

A apuração dos dados reais de 1980 a 2012, isto é, de 33 anos consecutivos, 
mostra que a China cresce, em média, 9,4% ao ano! Nesse período, as taxas 
mais baixas do PIB chinês ocorreram em 1989 e 1990, mas mesmo assim 
estiveram acima de 3% ao ano. Enquanto isso, no período apurado de 1980 
a 2012, o mundo cresceu a uma taxa média de 3,7% ao ano, e o Brasil, de 
3,3% ao ano. Embora enfatize que “a China cria um novo Brasil a cada dois 
anos”, O’Neill é otimista com o futuro do Brasil, lembrando que os quatro 
primeiros anos desta década (2010 a 2013) foram superiores aos das déca-

das passadas (anos 1980 e 1990), consideradas por muitos como “décadas 
perdidas” para o Brasil.

3 Jim O’Neill em entrevista concedida a Lucianne Carneiro do Jornal O Globo, em 02.02.2014.

produto interno bruto (pib % ao ano)

Fonte: IPEA / IBGE / National Bureau of Statistics, China Statistical Year 
Book 2004; National Bureau of Statistics plan report.
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Se, no entanto, analisarmos o detalhe de um período mais curto, como no 

gráfico evolutivo a seguir, veremos que o crescimento chinês vem desace-

lerando consistentemente desde 2007, prevendose para 2014 uma taxa 
de 7,4% ao ano – cerca da metade do PIB de 2007. Tal perspectiva pode 
atrasar as previsões de liderança econômica global, mas é consenso entre 
a maior parte dos analistas de que se trata de uma estratégia propositada 
de desaceleração, pois esta trajetória exponencial de crescimento exigiu, e 
ainda exige, investimentos vultosos. Neste sentido, o problema mais pre-

ocupante parece ser o grau de endividamento crescente daquele país – a 
relação dívida/PIB na China passou de 130% para 200% em cinco anos 
(2008 a 2013). Com isto, há riscos futuros de retração de investimentos, 
com impactos possíveis na demanda dos produtos tradicionalmente pre-

sentes na pauta de importações daquele país, como no caso do minério de 
ferro brasileiro, e também de outras commodities exportadas do Brasil para 

a China, como soja, açúcar e petróleo.
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Em uma análise histórica mais recente e contando com dados oficiais, de 2007 
a 2012, podemos ver no mapa a seguir o mundo dividido em “azul” – países 
que cresceram nesse período a taxas médias superiores ou iguais a 3% ao ano 
– e “vermelho” – aqueles que cresceram a taxas médias inferiores a 3% ao ano. 
Nesta fotografia econômica do mundo, observamse nitidamente as recentes 
crises vividas pela Europa e pelos EUA. É possível também evidenciar os países 
emergentes que, com modelos políticoeconômicos bem distintos, se fizeram 
perceber como potências e se tornaram foco de interesse para investimentos, 
alterando o fluxo de bens e capitais pelo mundo. 

Crescimento do pib, média anual 2007-2012, em %

Menor que 3% Maior ou igual a 3%

Fonte: Bloomberg / Elaboração: Ministério da Fazenda Brasil.
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Destacamos, porém, nesse mapa, dois países cujo crescimento do PIB médio 
de 20072012 não reflete as ações políticas, resultados econômicos recentes 
e perspectivas futuras: o México, que, embora figure em “vermelho”, mostra si-
nais de recuperação, sobretudo por ser hoje o país de menor custo de produção 
apontado pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), tendo ultrapassado a China neste indicador; e a Argentina, que, em-

bora apareça em “azul”, como o país economicamente líder da América Latina 
no período de 2007 a 2012, desde 2013 vem apresentando resultados eco-

nômicos estruturalmente preocupantes, que já se refletem no âmbito político. 
Tal cenário nos põe em alerta em face da pauta comercial brasileira, que, em 
2013, teve China, EUA e Argentina como principais parceiros.

Ainda no mapa de crescimento econômico mundial, relembramos que, ape-

sar de ainda tênues, há promissores sinais de recuperação principalmente da 
economia americana, mas também da europeia. Recuperação esta, porém, si-
nalizada do ponto de vista econômico, mas ainda sem reflexos estruturais no 
quadro social, sobretudo na necessária geração de empregos desses países.

Em relação à matriz energética mundial, preço do petróleo e suas implica-

ções na matriz brasileira e, particularmente, na pressão sobre os preços de 
combustíveis, que são críticos para o segmento de transportes, o Brasil tem 
adotado uma política estatal de proteção do impacto sobre o consumo. Para 
não pressionar a inflação, nem os juros, a Petrobras tem absorvido as pres-
sões externas, mas esta estratégia encontra limites na manutenção da saúde 
financeira da empresa, sobretudo em períodos de câmbio desfavorável. 

No longo prazo, do ponto de vista energético, as perspectivas são de grandes 
mudanças no mundo, e, para o Brasil, há sinais animadores neste cenário. 
Segundo a Agência Internacional de Energia (AIE), a tendência é de inversão 
de atores, ou seja, que exportadores tradicionais do Oriente Médio passem a 
grandes consumidores, e antigos consumidores se tornem exportadores. Se-

gundo o economistachefe da AIE, Faith Birol, o Brasil será um “exportador 
significativo” já em 2015, e os EUA ficarão totalmente independentes em 
termos energéticos. Tal cenário está alinhado ao planejamento estratégico da 
Petrobras, em que há previsão de, até 2035, o país triplicar sua produção 
de petróleo.

Em janeiro de 2014, na última reunião do Fórum Econômico Mundial, que 
ocorre anualmente em Davos, na Suíça, o Brasil teve destaque avaliado 
como moderado, mas, na opinião da maior parte dos analistas, conseguiu 
renovar o pacto de confiança com os investidores. A presidente da Repú-

blica reafirmou seu compromisso com a democracia e assegurou a posição 
do governo brasileiro em relação a três pontos que se tornaram os mais 
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preocupantes aos olhos dos analistas: controle da inflação, maior partici-
pação do investimento privado no desenvolvimento do país e garantia do 
cumprimento dos contratos firmados. 

“O Brasil é hoje uma das mais amplas fronteiras de oportunidades de negó-

cio. Nosso sucesso, nos próximos anos, estará associado à parceria com os 
investidores do Brasil e de todo o mundo. Sempre recebemos bem o investi-
mento externo”, afirmou a presidente Dilma Rousseff em Davos, salientando 
o “compromisso com a qualidade institucional, em especial com o respeito 
aos contratos existentes”.

Ao longo dos debates que envolveram a elaboração deste Plano Estratégico, 
cada rodada de discussão temática se concluiu com uma relação de “dilemas 
estratégicos”. Tratase de perguntas formuladas pelo grupo de trabalho sobre 
pontos específicos do tema em estudo, sobre os quais o grupo teria dúvidas 
em termos de comportamento futuro. Veremos que tais pontos serão funda-

mentais para o desenho de cenários para a mobilidade na região metropolita-

na do Rio de Janeiro até 2018.

Em relação ao primeiro módulo de análise do ambiente, sobre o qual aca-

bamos de apresentar algumas informações – Contexto Global –, o grupo de 
trabalho relacionou os seguintes dilemas estratégicos:

DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
CONTEXTO GLOBAL

• O mundo se recuperará, de fato, do ponto de vista econômico?

• O Brasil (e a América Latina como um todo) se beneficiará de um 
possível novo ciclo de crescimento mundial? Se sim, como se dará 

este crescimento?

• O Brasil se alinhará mais aos outros países do dito BRIC (Brasil / 
Rússia / Índia / China) ou à América Latina?

• A nova gestão do país a partir de 2015 poderá afetar a progres-
siva trajetória de inserção global do Brasil?
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CONTEXTO
BRASIL
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Nesta fase de diagnóstico do contexto brasileiro, analisamos e debatemos 
a evolução econômica, social e política do país, com o objetivo de traçar 
perspectivas e identifi car as principais incertezas para o Brasil no seu 
percurso até 2018.

PLANO SOCIOECONÔMICO:

No Brasil, uma das questões mais preocupantes na busca por um crescimen
to econômico estável tem sido o controle da infl ação que corrói a renda. A 
gestão de juros tem se mostrado uma ferramenta efi caz, mas sabemos que, 
se por um lado, a elevação dos juros favorece a queda da infl ação, por outro, 
desfavorece o crescimento econômico, e viceversa. Além de desmotivar o 
investimento produtivo no país, há limites no patamar da taxa de juros, que já 
alcança a liderança mundial. De 40 países analisados, somente 15 praticam 
juros reais positivos. Os dez países com juros reais mais elevados, em janeiro 
de 2014, estão listados no gráfi co a seguir. A média geral mundial de juros 
reais, nessa data, foi negativa:  0,9% ao ano.

CONTEXTO
BRASIL

Ranking juros reais % ao ano
(considera a infl ação para os próximos 12 meses)

Fonte: Banco Central (Taxa de juros Selic) / IBGE (IPCA) / MoneYou  
10 países com mais elevada taxa de juros real no ranking de janeiro 
2014 que considera 40 países no mundo (média geral = –0,9% ao ano).

Brasil 4,25

Grécia 0,75

0,69

China 3,41

Argentina 3,70

Índia 1,65

Chile 1,06

Coreia do Sul

Taiwan 0,67

Colômbia 0,54

Hungria 1,08
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Inflação - IPCA acumulado em 12 meses (em %)

Fonte: IBGE / Banco Central.
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Os dois gráficos a seguir mostram, respectivamente, a evolução do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e da taxa de juros Selic 
(Sistema Especial de Liquidação e de Custódia) nos últimos três anos no 
Brasil. Pelo espelhamento das duas curvas, fica evidente a orquestração das 
duas variáveis que tem sido feita no Brasil: no horizonte histórico analisado, 
há elevação da taxa de juros nos dois períodos de maior subida da inflação – 
janeiro de 2011 e abril de 2013.
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O compromisso de meta de inflação (IPCA) do Banco Central do Brasil é de 
4,5% ao ano, com tolerância de dois pontos percentuais para cima e para 

baixo. Embora esteja se mantendo nesta faixa desde 2005, a projeção do 
governo é reduzir os 5,9% de inflação em 2013 para 4,5% em 2014. 

Segundo o IBGE, instituição que calcula o índice no Brasil, mais de 50% 
do peso do gasto das famílias que impactam o IPCA dizem respeito a três 
principais itens: alimentação e bebidas (23,12%), transportes (20,54%) e 
habitação (14,62%). Assim, um aumento nos preços das commodities agrí-

colas e/ou do preço do petróleo, por exemplo, – que, muitas vezes, dependem 

Taxa de Juros anual Selic (em %)

Fonte: IBGE / Banco Central.
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do comportamento global – exige, da gestão do governo, fôlego interno para 
não repassar tais flutuações ao consumidor final, evitando o impacto sobre a 
inflação. Mas nem sempre isto tem sido possível.

Em relação ao nível de investimento no país, a meta do governo brasileiro é 
chegar a 24% do PIB em dez anos. O patamar tem se mantido em torno de 
17% do PIB nos últimos 20 anos.

Se analisarmos, entretanto, a evolução dos investimentos através do indica-

dor de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF), poderemos avaliar o quanto 
as empresas aumentaram seus bens de capital, ou seja, aqueles bens utili-
zados para produzir outros bens. São basicamente máquinas, equipamentos 
e material de construção. É um indicador importante, porque sinaliza se a 
capacidade de produção do país está crescendo e também se os empresários 
estão confiantes no futuro. Como vemos no gráfico a seguir, embora ainda 
flutuante, a taxa média de crescimento anual do FBCF tem evoluído nos 
últimos dez anos no Brasil, alcançando um patamar médio bem superior ao 
nível histórico.
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Quanto ao fluxo de comércio exterior, o Brasil tem sido ativo nas negociações 
junto à Organização Mundial de Comércio (OMC) para adequar regras que 
propiciem o crescimento. Segundo a OMC, o comércio internacional cresceu 
abaixo dos 2,5% previstos em 2013. A perspectiva é de melhoria, mas não 
há esperanças de retomar o crescimento histórico de 5,5% ao ano. Alguns 
analistas afirmam que o comércio mundial não cresce por falta de demanda, 
e outros, pelas barreiras de proteção. O fato é que há grandes movimentos 
globais que, independentemente das regras estabelecidas pela OMC e pelos 
países, irão influenciar este fluxo nos próximos anos, tais como o nível de 
crescimento econômico dos emergentes, a política monetária dos EUA e o 

nível de inflação e de crescimento econômico dos países da Zona do Euro, 
entre outros. O FMI, entretanto, prevê que este fluxo comercial aumente, 
como indicado no gráfico a seguir.
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Fonte: Ministério da Fazenda. Elaboração: Ministério da Fazenda. Informações 
extraídas da apresentação do Ministro da Fazenda do Brasil intitulada ‘Perspectivas 
da Economia Brasileira para os próximos anos’, realizada em São Paulo em 2 de 
dezembro de 2013 no seminário “Brasil, Uma Visão de Dez Anos”.
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2010 2011 2012

investimento direto estrangeiro, em Us$ bilhões

Fonte: UNCTAD. Elaboração Ministério da Fazenda.

EUA EUA EUA197,9 226,9 167,6

Ilhas Virgens  

Britânicas
Cingapura Cingapura49,1 55,9 56,7

Bélgica Bélgica Hong Kong85,7 103,3 74,6

China China China114,7 124,0 121,1

Alemanha Brasil
Ilhas Virgens  

Britânicas
57,4 66,7 64,9

Hong Kong Hong Kong Brasil82,7 96,1 65,3

Reino Unido
Ilhas Virgens  

Britânicas
Austrália50,6 62,7 57,0

48,5 55,1 51,4Brasil Rússia Rússia

Rússia Reino Unido Canadá43,2 51,1 45,4

Irlanda Alemanha Chile42,8 48,9 30,3

Espanha Canadá Irlanda39,9 41,4 29,3

Luxemburgo Índia Espanha34,8 36,2 27,7

Austrália França Luxemburgo35,2 38,5 27,9

França Itália Índia32,6 34,3 25,5

Cingapura Autrália Reino Unido53,6 65,3 62,4

Para a perspectiva brasileira, ainda em relação ao fluxo de investimentos, 
convém avaliar também o indicador de Investimento Estrangeiro Direto (IED), 

que, diferentemente do investimento especulativo, que vem de fora do país 
pontualmente, sinaliza a atratividade do país no longo prazo. O IED denota 
confiança, uma intenção duradoura, por se tratar de um investimento pro-

dutivo, com baixa liquidez imediata. O quadro seguinte mostra a evolução 
positiva do Brasil, na comparação dos três perfis que relacionam os países de 
maior atratividade para investimentos. 
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O investimento público também tem sido crescente no Brasil, alavancado, 
sobretudo, pelo programa de incentivo à habitação Minha Casa, Minha Vida 
(MCMV) e pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Lançado em 
2007 e com planejamento e cronograma estabelecidos para os próximos 
anos, o PAC está sendo responsável por modernizar e adequar a infraestru-

tura dos diversos segmentos e regiões do país ao crescimento econômico 
futuro – cuja meta (em que se baseou o PAC) é atingir um PIB de 5% ao ano. 
Para garantir velocidade e agilidade ao processo, a aplicação e gestão dos 
recursos contam com a descentralização prevista pelo pacto federativo entre 
as esferas públicas brasileiras – união, estados e municípios. Porém, como 
vemos no gráfico a seguir, a maior parte dos investimentos ainda se dá por 
intermédio das estatais federais, e, possivelmente por ajustes necessários a 
esta dinâmica, há na prática dificuldades de garantir o desembolso destes 
recursos conforme o planejamento realizado. 
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Fonte: Ministério da Fazenda. Elaboração: Ministério da Fazenda. Informações 
extraídas da apresentação do Ministro da Fazenda do Brasil intitulada 
‘Perspectivas da Economia Brasileira para os próximos anos’, realizada em São 
Paulo em 2 de dezembro de 2013 no seminário “Brasil, Uma Visão de Dez Anos”.
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Em relação à renda, nos últimos dez anos houve aumento real (isto é, já 
descontada a inflação) de mais de 70% do piso salarial no Brasil. O salário 
mínimo alcançou em janeiro de 2014 o patamar de R$ 724,00.

Com taxa de desemprego consistentemente em queda, chegando ao patamar 
de 5% da População Economicamente Ativa (PEA), tornase positiva também 
a evolução da geração de empregos nos últimos dez anos no Brasil, como se 
pode verificar nos gráficos a seguir.

Variação do Piso Salarial e da Inflação (em %)

Fonte: IBGE / Dieese.
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Taxa de desemprego, em % PEA

Fonte: IBGE. Elaboração: Ministério da Fazenda.
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Convém, contudo, para garantir a empregabilidade futura, analisar com cui-

dado a qualidade dos empregos que estão sendo gerados e a faixa etária em 
que está ocorrendo o desemprego.

Cabe lembrar também que a taxa de emprego em queda sinaliza escassez 
de recursos humanos para preencher a futura necessidade de profissionais 
frente ao crescimento econômico esperado. 

A equação do mercado de trabalho de um país emergente é de fato complexa, 
mas é determinante para a interlocução saudável e estruturante entre o plano 
econômico e o social. O emprego, a qualidade do trabalho, a produtividade, 
a oferta de profissionais e a maior empregabilidade no futuro, sobretudo dos 
jovens, encontram seus limites em um tema crítico para o desenvolvimento 
do Brasil: a melhoria na educação.

Neste quesito, embora ainda haja muito a fazer, há grandes conquistas nos 
últimos anos, como o crescimento da inclusão e do acesso às escolas, que 
podemos verificar, no gráfico a seguir, pelo consistente aumento da escolari-
dade da população.
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A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), divulgada em se-

tembro de 2014, mostra que de 2012 para 2013 aumentou de 78,1% para 
81,2% o percentual de crianças de 4 e 5 anos matriculadas nas escolas 

no Brasil. Em relação ao analfabetismo, entretanto, embora o índice tenha 
melhorado – de 8,7% em 2012 para 8,3% em 2013 –, o problema persiste 
grave na população adulta e nas regiões mais pobres do país. Outro indicador 
a ser monitorado mais de perto nos próximos anos é o Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica (Ideb), que vinha crescendo e superando as 
metas desde 2007, mas estagnou em 3,7 desde 2012, ficando abaixo da 
meta prevista para 2013, que seria de 3,9. Tal índice tende a comprometer 
a qualificação dos alunos no ingresso à universidade. 

A educação vem ganhando cada vez mais espaço e prioridade na gestão das 
políticas públicas no Brasil. Em 2013, estabeleceuse um pacto importante 
entre o governo e a população: o compromisso de fazer uso de royalties e do 

Fundo Social para esta área, de modo a direcionar 10% do PIB para inves-

timentos exclusivamente em educação. Como vemos no gráfico a seguir, tal 
meta, para ser cumprida gradualmente, tem horizonte de tempo de dez anos, 

já que hoje este investimento fica em torno de 6% do PIB. Houve também 
um compromisso expresso por parte do governo na formação e valorização dos 
professores, inclusive buscando nivelar a remuneração desses profissionais 
ao mercado de trabalho, com o intuito de diminuir definitivamente a preca-

riedade histórica da profissão no país.
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10%Investimento público em educação, em % do PIB

Fonte: MEC e MF. Elaboração: Ministério da Fazenda. Informações extraídas 
da apresentação do Ministro da Fazenda do Brasil intitulada ‘Perspectivas da 
Economia Brasileira para os próximos anos’, realizada em São Paulo em 2 de 
dezembro de 2013 no seminário “Brasil, Uma Visão de Dez Anos”.
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Tal prioridade à educação é imperativa para o desenvolvimento do país, espe-

cialmente quando observamos a defasagem na média de investimentos anual 
por aluno no Brasil frente aos demais países da Organização para Cooperação 
e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne 34 países membros e 5 
associados, como mostra o gráfico a seguir:

Em relação à renda, podemos dizer que há consenso, pois os números e a 
vivência social do país comprovam que este foi o maior ganho do Brasil nos 
últimos anos. Sabemos, entretanto, que são necessários esforços adicionais 
para estancar a miséria e ainda mais a pobreza, sobretudo se pensarmos que 
este processo está ancorado em políticas sociais, como é o caso do Bolsa 

Família. Esperase que esta estratégia do Estado, que vem se mostrando con-

sistente no médio prazo, encontre no desenvolvimento econômico do país a 

forma de reintegrar a população, e que seja possível a diminuição gradual, no 
longo prazo, destas políticas de promoção social. Desde 2001 vêm ocorrendo 
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Na tentativa de acompanhar os indicadores sociais em seu conjunto, tivemos 
em 2013 boas notícias com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD). Este indicador compreende três dimensões: longevidade, educação 
e renda. Quanto mais perto de 1, melhor o índice. Como vemos no gráfico a 
seguir, a classificação do IDHM do Brasil como um todo mudou de “Muito 
Baixo” (0,493), em 1991, para “Alto” Desenvolvimento Humano (0,727), 
em 2010. Constatamos, então, que o IDHM cresceu 47,5% em 20 anos 
(1991 a 2010) no Brasil.

grandes alterações favoráveis na distribuição de renda nas classes C, D e E, 
como mostra o gráfico a seguir. A classe C foi a que mais ganhou participação 
no período, refletindo dois movimentos: queda da participação das classes D 
e E, e ligeiro incremento da classe B.
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O benefício deste indicador é poder avaliar não só o país como um todo, mas 
sobretudo cada município, estado e região brasileira, sendo de grande auxílio 
na identificação de prioridades para as políticas públicas. Neste sentido, ve-

rificase neste relatório do PNUD (Atlas do Desenvolvimento Humano 2013) 
uma redução das disparidades entre Norte (N, NE) e Sul (S, SE e CO), tendo 
melhorado o IDHM em muitos municípios que tinham posições menores de 
IDHM nos últimos 20 anos. 

Esta diminuição das disparidades regionais também se confirma no plano 
econômico, com a visível perspectiva de mudança da participação de cada 
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região no PIB nacional, como vemos na evolução de 2000 a 2010 no mapa 
a seguir. As regiões menos desenvolvidas do país – Norte, Nordeste e Centro-

Oeste – foram as que mais elevaram o PIB regional no período.

Redução dos desequilíbrios regionais: PIB (2000-2010)

Crescimento médio anual do PIB, 2000 - 2010

Sudeste

Sul

Centro-Oeste

Norte
Nordeste

3,2%

4,7%

5,2%
4,0%

3,4%

Fonte: IBGE. Elaboração: Ministério da Fazenda.



De acordo com o PNUD, em 2013 o Índice de Desenvolvimento Humano 
(IDH) médio do Brasil como um todo cresceu, atingindo 0,744 (o índice mé-

dio mundial foi de 0,702), elevando o Brasil para a 79a posição no ranking 

de qualidade de vida constituído por 187 países.

Com base na análise do panorama socioeconômico brasileiro, que reprodu-

zimos brevemente aqui, promovemos rodadas de debate com o grupo de tra-

balho a fim de traçar cenários de mobilidade para a RMRJ em 2018. Foram 
identificados os seguintes dilemas estratégicos, ou pontos de incerteza, na 
perspectiva futura:

DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
CONTEXTO BRASIL: PLANO SOCIOECONÔMICO

• Por que a taxa de desemprego entre 18 e 24 anos é maior que 
nas demais faixas etárias? É preciso analisar com cuidado a relação 
educação emprego, para tirar conclusões plausíveis sobre a empre-

gabilidade futura dos jovens no Brasil e na RMRJ.

• Por que os auxílios sociais não chegam aos municípios? A cor-
rupção é facilitada pela descentralização de recursos? Visualizamos 
algum cenário em que a descentralização e/ou criação de novos 
municípios seja rediscutida (Pacto Federativo)?

• Parece que, pela rede de compromissos já assumidos, não há 
riscos de que os investimentos previstos não sejam concluídos, 
mas há alguma garantia de que os projetos entregues à população 
terão qualidade e de que o processo será ético/transparente?

• Será que devemos visualizar um cenário ácido, em que a con-

dução dos eventos até 2018 no Estado do RJ seja mal sucedida?
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PLANO POLÍTICO:

De dois em dois anos no Brasil há eleições, de modo que no período pros-
pectivo até 2018 vivenciaremos várias transições políticas. Até 2016 con-

taremos com a gestão municipal que se iniciou em janeiro de 2013, e até 
2018 viveremos o impacto da gestão escolhida nas eleições de 2014 para 
Presidência da República e governadores. 

Independentemente da gestão federal que teremos a partir de janeiro de 
2015, podemos dizer que a democracia vem se firmando como valor caro à 
população e em crescente consolidação no Brasil. As manifestações de rua, 
que presenciamos em junho de 2013, sinalizam que a voz direta da socie-

dade deve se apresentar progressivamente como instrumento democrático 

legítimo de revelação dos anseios dos brasileiros, que, dia após dia, vêm 
ganhando cultura política e consciência da cidadania. A necessidade de re-

forma política e de melhorias na educação como temas muito presentes nos 
debates, a participação mais fortalecida dos partidos menores, garantindo a 
representação das minorias e dos diversos segmentos da sociedade, durante 
o período eleitoral de 2014, são mais alguns dos sinais que contribuem posi-
tivamente para o processo de consolidação democrática do país.

Vivemos nos últimos 20 anos no Brasil um processo de estabilidade eco-

nômica, incrementos sociais e consolidação democrática que sugere que, 
mesmo com mudanças na gestão federal, há uma agenda mínima comum 
de médio e longo prazo que norteará o direcionamento do país, sem gran-

des surpresas. Compromissos assumidos internacionalmente, como a Copa 
do Mundo, realizada no Brasil em 2014, e os Jogos Olímpicos, em 2016, 

são acordos globais de confiança no Brasil, que estão acima de quaisquer 
transições políticas na esfera federal.

Historicamente, todavia, não podemos dizer o mesmo sobre as mudanças de 
gestão nas esferas estaduais, sendo este problema de continuidade adminis-
trativa crítico para o desenvolvimento dos estados brasileiros. O Estado do 
Rio de Janeiro não foge à regra, porém, em muito alavancado pelos eventos 
globais assumidos, tem hoje um plano de longo prazo traçado, com um crono-
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grama de investimentos e metas periodicamente monitorados, de modo que, 
mesmo com mudanças na gestão, há também uma agenda mínima que de-

verá ser mantida até 2018. As incertezas repousam, sobretudo, na qualidade 
e velocidade do cumprimento destes acordos e no planejamento desenhado.

Outra preocupação é o alinhamento político das esferas. O Rio de Janeiro 
tem se beneficiado muito nos últimos anos do apoio da esfera federal em 
suas ações sociais, políticas e econômicas, o que dá velocidade às decisões, 
parcerias e fluxo de investimentos. 

Diante deste plano político, o grupo de trabalho chegou a alguns dilemas que 
balizarão os cenários futuros e suas implicações para a RMRJ, como mostra 
o quadro a seguir. 

DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
CONTEXTO BRASIL: PLANO POLÍTICO

• A progressiva transparência na gestão pública ou privada será 
uma exigência irreversível para todos os segmentos no Brasil?

• A população saberá impedir eventuais rupturas desastrosas na 
gestão e na condução das políticas públicas, mesmo com even-

tuais mudanças administrativas nas esferas federal, estadual ou 

municipal, até 2018?

• A democracia está assegurada no Brasil? Com melhorias nos ins
trumentos políticos e na educação, com consequente aumento do 
poder crítico da população, a democracia será um valor consoli-
dado e inquestionável nos próximos anos no Brasil?
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OPORTUNIDADES PARA O SEGMENTO 
DE TRANSPORTES NO BRASIL:

Em relação ao diagnóstico do ambiente externo e suas tendências, o grupo 
debateu e identificou algumas oportunidades para o segmento de transportes 
no Brasil nos próximos anos:

• Preocupação com o tema da mobilidade urbana – embora o destaque do 
tema pareça se revelar como um canal de pressão e aumento das exigências no 
setor, tal exposição é uma oportunidade de atrair investimentos e impulsionar a 
mudança necessária para atingir um patamar de serviços de excelência;

• imagem de mudança do setor de transportes – a população já percebe 
sinais de mudança no setor; isto é irreversível, e a oportunidade de corres-
ponder progressivamente a esta expectativa é evidente;

• Desoneração tributária – com a exposição crescente da mobilidade, fica 
também explicitada a complexidade do segmento, suas necessidades e os 

vários atores que dele participam e têm responsabilidade. O papel do Estado 
na desoneração de tributos foi identificado como tendência e oportunidade 
para dar condições de expansão ao setor nos próximos cinco anos;

• Investimentos em infraestrutura – esta oportunidade se refere sobretudo 

ao entorno do transporte e diz respeito à mobilidade de forma mais ampla. 
Tratase do investimento em planejamento urbano, condições viárias, equi-
pamentos, tecnologia e integração de modais. São muitos os investimentos 
em novos polos econômicos e na mobilidade no Brasil, com destaque para 
TransBaixada, Arco Metropolitano e Expansão Via Light. Estes são alguns dos 
projetos vultosos já comprometidos para a região metropolitana do Rio de Ja-

neiro, foco do interesse deste trabalho, que sinalizam mudanças estruturais 
no fluxo de pessoas, trabalho e capital em benefício desta região;

• Expansão imobiliária – o crescimento econômico, seja ele nacional ou re-

gionalizado, a depender do cenário vindouro, virá acompanhado de expansão 
imobiliária, que tem consequências na mobilidade urbana. Esta oportunida-

de, uma vez identificada previamente, tem implicações no planejamento do 
setor de transportes; 
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• Melhoria da profissionalização do setor de transportes – trata da oportu-

nidade que o setor tem de garantir uma boa gestão dos negócios, que in-

clui racionalização operacional, boas condições de trabalho e qualificação 
dos profissionais do segmento de transportes, de modo a proporcionar um 
atendimento de qualidade à população e, ao mesmo tempo, atrair recursos 
humanos para o setor; 

• Aumento de profissionais qualificados – dependendo da velocidade da me-

lhoria na educação e do crescimento econômico, o mercado de trabalho po-

derá ofertar profissionais progressivamente mais qualificados. Caberá ao setor 
de transportes aumentar sua atratividade a fim de não perder estes recursos 
para outros segmentos e mantêlos qualificados e satisfeitos;

• Formalização do mercado de trabalho – em linha com o item anterior, o setor 

de transportes tem a oportunidade de se adequar à tendência de formalização 
do mercado de trabalho no Brasil, de modo a aumentar sua atratividade; 

• Novas tecnologias – a integração e complementaridade de modais, a ra-

cionalização e agilidade operacional nas empresas de transporte e no geren-

ciamento urbano, a comunicação e pronto atendimento ao cidadão e muitos 
outros ingredientes da mobilidade hoje só são possíveis com a tecnologia, 
processo irreversível e crescente. Neste sentido, sairá sempre à frente quem 
se antecipar com novos produtos e serviços;

• Priorização definitiva do transporte coletivo - oportunidade evidenciada nas 

manifestações populares de 2013: não há outro caminho para a mobilidade 
urbana que não privilegie o coletivo frente ao individual. Isto já é percebido 
na priorização dos investimentos que favorecem as vias e o transporte coleti-
vo, e em alguns desestímulos, ainda que pontuais, ao transporte individual. 
No Brasil, o desafio para os próximos anos é trazer as classes de maior renda 
para o transporte coletivo, mantendo as classes de renda que já o utilizam, 
ou seja, universalizar serviços de qualidade mínima a todo o estrato popula-

cional, desestimulando as classes que ascendem socialmente à compra do 
veículo próprio e estimulando as que já o possuem a deixálo na garagem. 
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AMEAÇAS PARA O SEGMENTO DE 
TRANSPORTES NO BRASIL

Ainda em relação ao diagnóstico do ambiente externo e suas tendências, o 
grupo debateu e identificou algumas ameaças para o segmento de transportes 
no Brasil nos próximos anos:

• Desalinhamento entre esferas – em alguns estados e municípios brasileiros 

há incerteza quanto ao alinhamento com a esfera federal. Esta ameaça se 
torna, porém, amenizada no Estado do RJ, em face dos investimentos já com-

prometidos por eventos globais que ocorrerão no país, como os Jogos Olímpicos 
de 2016, que transcendem qualquer possível mudança no encaminhamento 
da gestão pública;

• perda dos royalties – trata-se de ameaça dos impactos na matriz de investi-

mentos do Estado do RJ, nos próximos anos, da perda do montante histórico 
de royalties de petróleo que permanecia no estado e suas implicações no 
segmento da mobilidade;

• Falta de investimento externo – em face das incertezas políticas e econômi-

cas identificadas e debatidas, o grupo vê como ameaça uma eventual diminui-
ção de investimento externo no país e, consequentemente, no Estado do RJ;

• Vulnerabilidade política e suas consequências – as incertezas na gestão 
pública do país e do estado do Rio de Janeiro exigem alerta, sobretudo no 
segmento de transportes em fase de delineamento. Ou seja, ainda não há um 
modelo de financiamento consolidado a ser seguido, ficando o setor exposto a 
eventuais flutuações no direcionamento da gestão pública, sobretudo no que 
diz respeito às tarifas de transportes e contratos firmados;
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• disputa por recursos humanos – o grupo vê investimentos em grandes polos 
industriais como oportunidade (Arco Metropolitano, por exemplo, e outros de 

mesmo porte), graças ao desenvolvimento econômico, mas também como 

ameaça, em virtude da concorrência na atração de profissionais;

• Perda de profissionais – caso o setor de transportes não se profissionalize 
de modo a aumentar sua atratividade, a ameaça de perda de profissionais 
para outros segmentos será inevitável;

• Aumento de profissionais desqualificados - dependendo da velocidade 

da melhoria na educação e do crescimento econômico, o mercado de tra-

balho poderá ofertar profissionais progressivamente mais desqualificados. 
Caberá ao setor de transportes aumentar sua atratividade para disputar os 

bons recursos;

• entrantes – diante das oportunidades de maior exposição do setor, fluxo 
de investimentos e redesenho da mobilidade urbana no Brasil, a vinda 

de novos atores para participar do segmento nos próximos anos é uma 
possível ameaça;

• Desenho viário atual – uma vez que o transporte rodoviário tem a maior 
participação modal na matriz brasileira de mobilidade urbana, há grande 
preocupação do grupo com o futuro das condições viárias. Hoje, no Estado do 
RJ e também nacionalmente, sobretudo em grandes centros, o desenho viário 

prevê baixa capacidade, e o trânsito se mostra caótico. A ameaça se traduz 
na permanência deste cenário.
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Complementando o diagnóstico do ambiente, procuramos nesta etapa nos 
concentrar no segmento de mobilidade e seus impactos na RMRJ, voltando-

nos ao debate destes temas: (i) modelo de fi nanciamento da mobilidade; (ii) 
projetos em desenvolvimento no Estado do Rio de Janeiro; (iii) Bilhete Único 
na RMRJ; (iv) credibilidade/transparência; (v) novas tecnologias; (vi) serviços/
exigências do clientecidadão; (vii) regulamentação/licitações.

Ao fi m da discussão de cada tema, o grupo identifi cou dilemas em relação 
ao futuro da questão. Tais dilemas serão fundamentais na construção dos 
cenários 2018 para a RMRJ.

(I) MODELO DE FINANCIAMENTO DA MOBILIDADE

Em relação a este tema, a base para este trabalho foi o estudo Tarifação e 

fi nanciamento do transporte público urbano4, desenvolvido pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica e Aplicada (Ipea) em julho de 2013.

O diagrama a seguir demonstra que o modelo de mobilidade atual adotado 
no Brasil entrou em um círculo vicioso que vem favorecendo o transpor
te privado. A política de investimentos e incentivos do Estado benefi cia o 
transporte privado, enquanto o aumento estrutural da renda da população 
colabora para multiplicar a quantidade de veículos individuais nas ruas. 
Tal dinâmica desestabiliza o transporte público, favorecendo o aumento 
das tarifas, diminuindo a competitividade dos modais do setor e o número 
de passageiros, e estimulando a migração de passageiros para o transporte 
privado. Como afi rma o estudo do Ipea:

Alguns estudos têm apontado, ao longo das últimas décadas, a adoção 
de políticas e investimentos que priorizam o transporte privado em de-

trimento do transporte público, ocasionando sistemático encarecimento 
das tarifas praticadas. Aliado ao barateamento dos meios de transporte 

privado (automóveis e motocicletas) e ao aumento de renda da população 

observado na última década, esse encarecimento do transporte público 
prejudica a sua competitividade, acarretando a perda de passageiros que 

estão migrando para outros modos de transporte privado.4

4 Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e fi nanciamento do transporte público urbano – 

Brasília, julho de 2013. 
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Fonte: Diagrama elaborado a partir desta Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação 

e financiamento do transporte público urbano – Brasília, julho de 2013.
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4 Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e financiamento do transporte público urbano – 

Brasília, julho de 2013. 

Este círculo vicioso traz consequências ambientais e viárias inevitáveis, 
que afetam diretamente o planejamento urbano. Como acrescenta o estudo: 

O transporte individual motorizado é o principal gerador de externalidades 

negativas nos deslocamentos urbanos. O aumento do transporte individual 

acarreta efeitos negativos, como maior poluição atmosférica dos gases do 

efeito estufa e aumento de congestionamentos, que afetam negativamente 

a operação do transporte público, inclusive. Esta piora nas condições de 
mobilidade é refletida no aumento dos tempos de viagem casa-trabalho e 
contribui para o quadro geral de insatisfação com o transporte público e 
o trânsito, principalmente nas grandes cidades e regiões metropolitanas.4

Com base no próximo gráfico, podemos afirmar que o transporte privado 
ficou relativamente mais barato em relação ao transporte público no período 
de 2000 a 2012. Comparando o aumento acumulado no período, vemos 
que a tarifa pública ficou bem acima da inflação (IPCA), enquanto o custo 
do veículo próprio, muito inferior, cerca de um terço da inflação acumulada 
no período. 
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e Porto Alegre, Brasília e o município de Goiânia. / Nota técnica IPEA número 2 – 
Tarifação e financiamento do transporte público urbano – Brasília, julho de 2013.

Como nos esclarece um trecho da análise:

O índice associado aos gastos com veículo próprio, que inclui gastos com 

a compra de carros novos e usados e motos, além de gastos com manuten-

ção e tarifas de trânsito, teve alta de apenas 44%, portanto muito abaixo 

do IPCA. [...] Esse índice já vinha crescendo abaixo da inflação geral e 
as medidas de desoneração do setor automotivo dos últimos anos vieram 
a reforçar esta tendência de barateamento do transporte individual, que 

chegou a uma redução significativa em termos reais no período.4 
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O estudo também analisa a proporção da renda das famílias gasta com 
transporte público urbano (TPU) nas maiores regiões metropolitanas bra-

sileiras – de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de 
Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Brasília – entre 2003 e 2009, 
conforme o gráfico a seguir. Este mostra que, mesmo representando em 
torno de 3% da renda na média das RMs, o peso do gasto com transporte 

público nas famílias mais pobres representa muito mais: acima de 10% nos 
dois períodos (2003 e 2009).

15,4%

13,6%

11,7%

10,3%

3,1%

3,4%

16%

12%

8%

4%

0%

Fonte: Elaboração IPEA com dados da Pesquisa de Orçamento 
Familiar (POF) / 2009. Regiões Metropolitanas de Belém, Fortaleza, 
Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, 
Porto Alegre e Brasília. / Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e 
financiamento do transporte público urbano – Brasília, julho de 2013.

% de TPU na renda dos 

20% mais pobres das RMs

% de TPU na renda dos 

10% mais pobres das RMs

Excluídos: 30% das famílias deste estrato mais pobre não têm gastos com TPU.

10 Decil 20 Decil Média RMs

2003 2009

Mas esse estudo traz duas ressalvas importantes nesta análise do impacto no 

transporte público urbano (TPU) na renda das famílias brasileiras: de 2003 a 
2009, o peso do custo em transporte público caiu relativamente à renda total 
das famílias; e ainda há uma parcela muito significativa da população que não 
tem condições de pagar o transporte público no Brasil:



4 Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e financiamento do transporte público urbano – 

Brasília, julho de 2013. 

Em 2009 houve uma pequena redução do custo do TPU na renda dos 

mais pobres, representando 13,5% e 10,3% da renda das famílias do 

1º e 2º decis.4

Os dados também indicam que entre os 10% mais pobres cerca de 30% 

das famílias não efetuam gastos com TPU, o que é um indicador de exclu-

são dessas famílias em função da falta de capacidade de pagamento pelos 

serviços de transporte.4 

O gráfico seguinte indica a proporção de indivíduos que receberam auxílio 
transporte em função dos decis de renda per capita familiar em 1992, 
2001 e 2011. Dele se pode concluir que: (i) em todo o período, de 1992 
a 2011, a cobertura do auxílio transporte está concentrada na classe de 

renda média; (ii) a cobertura vem crescendo de 1992 a 2011, o que reflete 
o grau de formalização do trabalho.

10%

20%

Mais pobres Mais pobres

30%

40%

50%

60%

0%

1992 2001 2011

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Fonte: PNAD (IBGE, 2001 e 2011). Elaboração dos autores. Notas: ‘Decis de renda 
domiciliar per capita,’ Considerando as nove maiores regiões metropolitanas (Belém, 
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto 
Alegre) mais o Distrito Federal.
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Ou seja, mesmo tendo crescido entre os mais pobres, a cobertura do auxílio 
transporte nesse período analisado de 19 anos ainda não é a forma mais eficaz 
de atingir esta camada de renda inferior da população. Como relata o estudo:

Em 1992 e 2001 apenas 11% dos 10% mais pobres recebiam algum tipo 

de auxílio transporte. Já em 2011, 26% dos indivíduos deste grupo rece-

biam o benefício. [...] A despeito da melhora na cobertura este gráfico in-

dica a eficácia limitada da política de vale-transporte para atingir os traba-

lhadores mais pobres, que teoricamente mais precisariam do benefício.4 

O modelo atual de financiamento do transporte público urbano é financiado 
no Brasil pelas tarifas pagas pelos passageiros.

Segundo o estudo do Ipea: 

os sistemas de transporte público urbano no Brasil em geral seguem a 
metodologia de cálculo de tarifas desenvolvida e difundida no passado 
pela extinta Empresa Brasileira de Transportes Urbanos (EBTU), mais tar-
de atualizada pelo Ministério dos Transportes, podendo ocorrer algumas 

especificidades introduzidas pelos gestores locais 5. [...] Esse modelo de 

cálculo é baseado na fórmula de custo médio, no qual o custo quilométri-
co do sistema é dividido pelo Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK) 

que, em última análise, significa que os custos de produção do transporte 
são repartidos entre os usuários pagantes (equivalentes 6)”.4

5 Algumas cidades passaram a utilizar cesta de índice de preços para reajustar suas tarifas, o 
que, em última instância, não muda a lógica do custo por passageiro para determinar a tarifa. 
Por exemplo, São Paulo, Belo Horizonte e Goiânia.

6 Volume de passageiros pagantes ponderados pela proporção do seu desconto em relação 
à tarifa integral. Por exemplo, dois estudantes com 50% de desconto correspondem a um 
passageiro equivalente.

Sendo:  
CT = Custo total do sistema 

Pe = Número de passageiros pagantes equivalentes do sistema

Tar
C km

CT

CT

Pe Pe

Km

Km

IPK e
= = =
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A tarifa se eleva quando o custo do sistema e/ou o número de passageiros 
pagantes diminuem. Na matriz de custo do sistema, alguns parâmetros têm 
maior peso, como vemos na tabela com os itens de custos que compõem a 
tarifa de TPU nas capitais brasileiras:

COMPONENTES  
DE CUSTO

INCIDÊNCIA SOBRE  
A TARIFA (%)

Pessoal e encargos

Combustivel

Impostos e taxas

Despesas administrativas

Depreciação

Remuneração

Rodagem

Lubrificantes

Peças e acessórios

40 a 50

22 a 30

4 a 10

2 a 3

4 a 7

3 a 4

3 a 5

2 a 3

3 a 5

Fonte: Elaboração do IPEA a partir de dados do Ministério dos 
Transportes (MT) e da Associação Nacional de Empresas de Transportes 
Urbanos (NTU). / Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e 
financiamento do transporte público urbano – Brasília, julho de 2013.
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A tabela indica que a folha de pagamento dos profissionais e o combustível 
podem chegar a representar 80% dos custos do sistema. Acrescentase a 
isto que, “entre esses componentes de custos, o óleo diesel cresceu 129% 
acima da inflação nos últimos 12 anos. Isto se deveu a uma política federal 
de redução gradativa dos subsídios existentes no preço do diesel. O resultado 
é que o peso do diesel, que antes representava menos de 10% dos custos 
tarifários, mais que dobrou”4, conforme se pode observar no gráfico a seguir. 
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Fonte: Elaboração própria com base em IPCA / IBGE / e RAIS / 
MTE / Nota técnica IPEA número 2 – Tarifação e financiamento 
do transporte público urbano – Brasília, julho de 2013.
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4 Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e financiamento do transporte público urbano – 

Brasília, julho de 2013. 
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4 Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e financiamento do transporte público urbano – 

Brasília, julho de 2013. 

Pela evolução dos salários do motorista e do cobrador, no gráfico anterior, 
vemos que, diferentemente do diesel, o custo da folha de pagamento pratica-

mente se manteve alinhado à inflação no período de análise. 

Todavia, em relação a esta matriz de custos do transporte público, o estudo 
do Ipea alerta:

a introdução da bilhetagem eletrônica coloca a possibilidade de redução 

do número de cobradores. Como estes representam atualmente 20% da 
massa salarial, esta medida poderia gerar efeitos sobre a redução da 

tarifa. Entretanto esta alternativa, se for implementada, deve ser feita 

de forma gradual e garantindo a recolocação dos atuais cobradores em 

outros postos de trabalho.4

O estudo do Ipea avalia o impacto de uma possível desoneração tributária 
sobre o valor total da tarifa. Estima uma redução de 7% a 10% no valor final, 
porém adverte que esta desoneração nos tributos somente virá se houver con-

trapartidas das empresas, firmadas contratualmente, na redução das tarifas 
e eficiência dos serviços. 

Houve no Brasil um incremento de investimentos e do número de passageiros 
nos modais metroferroviários, porém tal impulso se torna pouco visível, já que 
tem baixa representatividade no sistema de mobilidade brasileiro como um 

todo, como descreve um trecho do mesmo estudo do Ipea: 

Vale ressaltar que a demanda dos sistemas metroferroviários apresen-

tou tendências distintas dos sistemas sobre pneus, com fortes ganhos 

de passageiros no período, muito em função da expansão da malha 

e também do aumento dos congestionamentos urbanos, já que sua 
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operação é toda segregada e não sofre influência do tráfego de au-

tomóveis. A questão é que, no Brasil, esses sistemas respondem por 
menos de 5% da demanda de transporte público, o que acaba não 
gerando impactos significativos sobre as condições de mobilidade da 
população urbana como um todo.4

De fato, o sistema brasileiro de transporte público é intensivo nos modais 
sobre pneus, sobretudo o ônibus. É neste modal que recai a maior visibilida-

de do sistema. Parece que a visão sistêmica precisa prevalecer, tornando a 
integração algo crescente no modelo brasileiro, otimizando o todo e trazendo 
benefícios reais ao cidadão.

Diferentemente de outros países, no Brasil não há um modelo único de finan-

ciamento da mobilidade, podendose encontrar variações em estados e muni-
cípios. A predominância, entretanto, é a via tarifária. O estudo do Ipea destaca 
e comenta três principais fontes de financiamento: 

i) Exclusivamente tarifário: “O nível da tarifa tornase cada vez mais alto para 
compensar a diminuição do número de tarifas pagas, o que induz novas perdas 
de demanda, retroalimentando o ciclovicioso que se forma em função da de-

pendência das camadas mais carentes da população em relação ao TPU e sua 
baixa capacidade de pagamento.”; 

ii) subvenções pagas pelo conjunto da sociedade: “Os sistemas de TPU da 
cidade e da região metropolitana de São Paulo são exceções a esse modelo 
de financiamento exclusivo via tarifas, contando com subvenções pagas pelo 
conjunto da sociedade, por meio do orçamento geral do município e do estado, 
que cobrem cerca de 20% dos custos de operação dos sistemas. Apesar de ser 
uma exceção ao modelo de financiamento existente no país, os subsídios no 
caso de São Paulo estão bem abaixo dos níveis médios de subvenções euro-

peus, por exemplo.”; 

iii) Vale-transporte: “Há no Brasil a concessão do ValeTransporte instituída 
pela Lei n° 7.418, de 16 de dezembro de 1985. O empregador deve participar 
do custeio dos gastos de deslocamento casa-trabalho do trabalhador com a 

ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% de seu salário básico.”4
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Esse estudo analisou, e comparou com as realidades brasileiras, os modelos 

de financiamento da mobilidade em várias cidades do mundo. Verificou que 
cada localidade busca encontrar o melhor equilíbrio entre o subsídio público, 
o montante tarifário e outras receitas, dependendo das singularidades locais, 

como mostra o gráfico a seguir.

20%

40%

60%

80%

100%

0%

Outras receitasReceita tarifária Subsídio Público

Fonte: European Metropolitan Transport Authorities – EMTA 
Barometer 2011 / Nota Técnica IPEA númeo 2 – Tarifação e 
financiamento do transporte público – Brasília, julho de 2013.
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Vejamos o último exemplo apontado no gráfico acima – a cidade de Paris, 
na França –, já que nessa localidade o item “novas receitas” chega a ser 
responsável por 40% do custo total. A composição do custo do sistema de 
mobilidade em Paris garante a seguinte distribuição de responsabilidades de 
financiamento entre os atores: 

O princípio que rege o modelo francês é que a tarifa só deve cobrir 40% do 
custo total do sistema, e o restante deve ser coberto por outras fontes. Dentre 
elas, a principal fonte de financiamento é a chamada Taxa de Contribuição 
para o Transporte, ou Taux du Versement Transport (TVT), onde o “TVT é um 
imposto que incide sobre as empresas, e tem como referencial o número de 
trabalhadores contratados. [...] O imposto é pago por todas as empresas, pú-

blicas ou privadas, que contam com mais de nove assalariados e incide sobre 
o volume total de salários pagos, variando em função do tamanho da cidade 
ou região encerrada por um perímetro de transporte público, e organizada por 
um Estabelecimento Público de Cooperação para o transporte.”4.

Fonte: STIF – Syndicat des 

Tranports d’Île- de France. / 
Nota Técnica IPEA número 
2 – Tarifação e financiamento 
do transporte público urbano – 
Brasília, julho de 2013.

30% 
Passageiros

37% 
Taxa de  

transporte (VT)

3% 
Outras receitas

9% 
Empregadores

21% 
Subsídios públicos

4 Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e financiamento do transporte público urbano – 

Brasília, julho de 2013. 



Quanto ao item “outras fontes de receitas”, do modelo vigente na cidade de 
Paris, o estudo do Ipea comenta o que integra a sua formação: (i) “o pagamento 
realizado pelos empregadores dos títulos de transporte, mecanismo similar ao 

ValeTransporte brasileiro; (ii) recursos oriundos do orçamento geral são repar-
tidos entre o estado, a região e os departamentos. Esse exemplo é significativo 
para a necessária discussão federativa que deveria ser realizada no Brasil, caso 
haja a intenção de se financiar o TPU com recursos do orçamento público.”4

Salientemos, contudo, que estes exemplos de fora do país são interessantes 
para identificarmos soluções possíveis, mas certamente o modelo brasileiro 
não encontrará a excelência adotando na íntegra nenhum dos exemplos bem-

sucedidos no mundo, pois terá que encontrar o seu próprio, aquele que mais 
se adequará às suas peculiaridades regionais e culturais. 

O que parece fundamental é que vem se tornando premente a necessidade de 
pensar e desenhar conjuntamente – empresas, esferas públicas e sociedade – 
o novo modelo de mobilidade do Brasil e seus mecanismos de financiamento. 
Para isto, entretanto, cabe ressaltar um ingrediente indispensável ao proces-

so e às suas conclusões: transparência. 

Assim sendo, em relação ao modelo de financiamento da mobilidade no Brasil, 
o grupo de trabalho apontou alguns dilemas; incertezas que têm implicações 
nos cenários futuros. Foram os seguintes os dilemas apontados pelo grupo:

DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
MODELO DE MOBILIDADE

• Conseguiremos ter uma visão sistêmica da mobilidade (passar da 
ideia de linha para a de rede) nos próximos anos?

• É possível definir mais claramente qual o espaço do transporte 
público e qual o do transporte privado?

• Na composição do modelo de financiamento do sistema de trans-
porte, os atores envolvidos conseguirão manter a transparência e 
definir objetivamente os resultados esperados (inclusive o nível de 
serviços desejados)?

• A esfera pública tem a percepção de que este modelo de finan-

ciamento (que se modifica a cada ciclo de gestão) está esgotado?

80 Mobilidade, espaço e TeMpo

4 Nota Técnica IPEA número 2 – Tarifação e financiamento do transporte público urbano – 

Brasília, julho de 2013. 
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(II) PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO NA RMRJ

Somente os principais projetos de transporte público em curso no Rio de 
Janeiro –os quatro corredores BRT, a Linha 4 do metrô, o VLT (Veículo Leve 
sobre Trilhos), que ligará a Zona Portuária ao Centro, e a modernização dos 
trens urbanos – somam investimentos de R$ 17,6 bilhões. Além desses 
aportes, a região metropolitana recebe outras obras que vão impactar posi
tivamente a mobilidade, como o arco rodoviário, que vai desviar o tráfego 
intenso da Avenida Brasil. A seguir, encontrase o mapa com o desenho dos 
trajetos de alguns projetos.

Corredores Baixada Fluminense – Resumo

Rio de Janeiro
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Queimados
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Duque de Caxias
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A previsão é que o Transbrasil seja o maior BRT do mundo em volume de 
passageiros. Com estimativa de transportar 900 mil passageiros por dia, 
ligando o Aeroporto Santos Dumont, no Centro, a Deodoro, tende a superar 

os maiores corredores BRT, que atualmente são os de Bogotá, na Colômbia, 
e de Gansu, na China, que transportam 800 mil passageiros por dia.

Dos R$ 17,6 bilhões previstos de investimentos nestes projetos, 64% estão 
sob a responsabilidade de execução do Estado do Rio de Janeiro, 24% da 
prefeitura e 12% da iniciativa privada.

O valor investido em cada projeto e o estágio das obras estão apresentados 
no quadro a seguir. É estimado que com a conclusão destes investimentos 
o uso de transporte de massa pela população da RMRJ passe dos atuais 
20% para 70% 7.

7 Jornal O Globo em 05.07.2013.

MeTRô liNHa 4 baRRa-ipaNeMa

Custo: R$8,9 bilhões
Estágio: Em obras

Executor: Estado

bRT TRaNsbRasil

Custo: R$1,3 bilhão
Estágio: Em licitação (início set/2013)
Executor: Prefeitura

sisTeMa liNHas 1 e 2 do MeTRô

Custo: R$175 milhões
Estágio: Em execução
Executor: Privado

MeTRô liNHa 3

Custo: R$1,7 bilhão
Estágio: Ação preparatória
Executor: Estado

bRT TRaNsCaRioCa

Custo: R$1,8 bilhão
Estágio:  Em obras

Executor: Prefeitura

ModeRNizaçÃo da sUpeRVia

Custo: R$2,1 bilhões
Estágio: Concluída

Executor: Privado

eXTeNsÃo Via liGHT

Custo: R$314 milhões
Estágio: Em licitação (início set/2013)
Executor: Estado

eXTeNsÃo Via liGHT

Custo: R$1,1 bilhão
Estágio: Em obras

Executor: Prefeitura

pRoJeTos da liNHa 4 do MeTRô

Custo: R$175 milhões
Estágio: Ação preparatória
Executor: Estado

CoRRedoR bRT lesTe NiTeRÓi

Custo: R$113,9 milhões
Estágio: Ação preparatória
Executor: Estado

ToTal esTado RJ: R$ 11,2 bilHÕes ToTal pReFeiTURa RJ: R$ 4,2 bilHÕes ToTal pRiVado: R$ 2,3 bilHÕes
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Tal expectativa ecoa positivamente entre os jovens que foram às ruas em 
junho e julho de 2013 para reivindicar, dentre outras questões, a melhoria 
nas condições de mobilidade. 

Segundo artigo escrito por Max Lemos, prefeito de Queimados (RJ) e presi-
dente eleito da Associação dos Prefeitos do Estado do Rio, intitulado “Bons 
ventos na Baixada” 8, a Baixada Fluminense já começa a se beneficiar deste 
aporte de investimentos que impulsiona a economia e provoca a mudança 
na mobilidade de pessoas e empregos no estado. Como afirma o prefeito: 

O bom momento que vive o Rio de Janeiro, do ponto de vista dos investi-

mentos públicos e privados, está se refletindo positivamente na Baixada 
Fluminense. Diferentemente da capital, a região ainda tem terrenos li-

vres e preços (embora crescentes) razoáveis. Sua localização privilegiada 
– às margens da Dutra, entre os maiores polos consumidores do País, e 

a poucos quilômetros do Porto de Itaguaí – se torna ainda mais atrativa 

tendo em vista a inauguração, em julho, de parte do Arco Metropolitano. 

[...] A Baixada já concentra uma vocação industrial forte – os setores de 
fármacos, de cosméticos e de plásticos são tradicionais na região. A novi-
dade é que passamos a atrair também os gigantes do setor de logística [o 

Polo Intermodal Ferroviário do Rio de Janeiro, operado pela MRS, será em 
Queimados]. [...] A previsão é termos dois trens em operação até 2018, 

estamos falando em menos 320 caminhões circulando, diariamente, nas 
estradas da Região Metropolitana. Ou seja: menos engarrafamentos, me-

nos poluição, menos manutenção de estradas, menos custos com obras, 

menos acidentes, etc.

8 Publicado no jornal O Globo em 18.07.2013.
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Rede iNTeGRada de Mobilidade eM 2014

bRT / Corredores
TransOeste

TransCarioca

outros
Barcas

Teleférico do Alemão
Teleférico da Providência

Trem
Ramal Saracuruna

Ramal Belford Roxo

Ramal Deodoro / Sta Cruz
Ramal Japeri

Ramal Paracambi

Ramal Inhomirim

Ramal Guapimirim

Metrô
Linha 1

Linha 2

Nas imagens a seguir, a Fetranspor revela como é hoje a Rede Integrada de 
Mobilidade e como deverá fi car em 2018: 
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Rede iNTeGRada de Mobilidade eM 2018

outros
Barcas

Teleférico do Alemão
Teleférico da Providência
Bondes Sta Teresa

VLT do Porto

Trem
Ramal Saracuruna

Ramal Belford Roxo

Ramal Deodoro / Sta Cruz
Ramal Japeri

Ramal Paracambi

Ramal Inhomirim

Ramal Guapimirim

Metrô
Linha 1

Linha 2

Linha 4

bRT / Corredores
TransBrasil

TransOeste

TransCarioca

TransOlímpica

TransBaixada

Dutra

Via Light

Washington Luís

RJ-104

RJ-106

BR-101

NiteróiAlcântara
Ponte RioNiterói
Arco Metropolitano

TransOceânica
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Nesta nova perspectiva que se anuncia para a região da Baixada Fluminense, 
a integração de modais reforça o transporte de passageiros por ônibus. A 
integração se afirmará cada vez mais pela complementaridade e adequação à 
cultura da população e às singularidades regionais, fazendo com que o binô-

mio tremônibus tenda a ser reforçado na Baixada Fluminense. Culturalmen-

te, entretanto, a integração de modais terá que mudar hábitos, pois, segundo 
pesquisas, o brasileiro não gosta de fazer transbordo.

Sobre a participação do poder público na solução dos problemas de mobi-
lidade, algumas questões são prioritárias: a necessidade de planejamento 
integrado, visão de longo prazo, manutenção das vias, organização do trânsito 
e a qualidade e estabilidade da gestão. 

A respeito dos Planos de Mobilidade municipais exigidos pelo governo em 

contrapartida à injeção de recursos financeiros, o processo está só come-

çando na região da Baixada Fluminense. Entretanto, a percepção dos vários 
atores da mobilidade da região é que se torna difícil pensar isoladamente 
cada município e que há pontos críticos comuns e sinergias evidentes ao se 
considerar de forma integrada a Baixada Fluminense. 

Além disso, pensar de forma integrada a Baixada Fluminense permite aos 

gestores ousar. E esta ousadia deve ser proporcional às necessidades da 
região, que são muitas. 

Em relação aos projetos de investimento e desenvolvimento da região me-

tropolitana do Rio de Janeiro, o grupo de trabalho apontou alguns dilemas 

ou questões, cujo comportamento futuro afetará os cenários da RMRJ: 

DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
PROJETOS EM DESENVOLVIMENTO (RMRJ)

• Se os investimentos já comprometidos não foram vistos com um 
olhar voltado para a Baixada Fluminense, será que teremos inves-
timentos mais visíveis para a região nos próximos anos?

• Ao que parece, os investimentos foram pensados isoladamente 
para cada projeto. Em nenhum momento consideraram o todo 
da RMRJ?

• Quem tem (ou terá) a visão do todo da RMRJ? De quem é (ou 
será) a responsabilidade pela elaboração dos projetos da Baixada 
Fluminense de forma integrada (planos de mobilidade da RMRJ 

e municipais)?
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(III) BILHETE ÚNICO NA RMRJ

De acordo com a Secretaria de Transporte do Governo do Estado do Rio de 

Janeiro 9, o Bilhete Único da RMRJ, desde que foi implantado, em fevereiro 
de 2010, até o final de 2012, realizou quase um milhão de viagens para um 
acumulado de R$ 1 milhão em subsídios do governo. E, dentre os modais, 
o transporte de passageiros por ônibus é responsável por 84% da adesão ao 
Bilhete Único da RMRJ, como mostram os gráficos a seguir.

9 Jornal O Globo – Coluna Panorama Carioca, de Gilberto Scofield Jr., 03.07.2013.

Ônibus

84%

Vans

3%

Barcas

3%

Metrô

4%

Trem

6%

Participação do Modal em Viagens

Participação do Modal no Subsídio

Ônibus

84%

Vans

7%

Barcas

4%

Metrô

2%

Trem

3%
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Com uma trajetória de sucesso na implementação, o Bilhete Único da 
RMRJ oficialmente teria seu subsídio previsto para acabar, mas esta parece 
uma perspectiva pouco provável na percepção dos formadores de opinião, 
e até mesmo um cenário pouco plausível na visão de muitos atores da mo-

bilidade, já que isto inviabilizaria o seu uso; e descontinuálo, frente à boa 
aceitação e benefícios que trouxe à população, seria inviável. Os benefícios 
do Bilhete Único também se fizeram notar na gestão das empresas de trans-
porte por ônibus. 

Isto nos remete às fontes de financiamento reais da mobilidade hoje no 
Estado do Rio de Janeiro. É o que mostra o gráfico a seguir.

76,9

23,1

48

52

Viagens Receitas

Gratuidades

Pagantes

Vale-Transporte

Ônibus 773,5 843,6

MODAL
VIAGENS 

(em milhões)
SUBSÍDIO 

(em milhões de R$)

Barcas 30,8 36,6

Trem 51,8 28,2

Vans 27,2 69,4

Metrô 37,9 26,4

Total 921,1 1.004,2

acumulado de 01/02/2010 a 31/12/2012



Com base nestas informações, a pergunta que naturalmente emerge é: 
quanto representa o subsídio do governo neste financiamento? Dimensionar 
esta participação do Estado parece fundamental para estruturar um modelo 
de mobilidade no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, além de permitir 

comparações com a realidade brasileira e a de outros países. 

Neste sentido, em relação ao Bilhete Único da RMRJ, o grupo de trabalho 
apontou os seguintes dilemas a serem enfrentados até 2018:

(IV) CREDIBILIDADE/TRANSPARÊNCIA

Por não haver um modelo de mobilidade estabelecido para o Brasil e para o 
Estado do Rio de Janeiro, o encaminhamento do segmento tem ficado his-
toricamente a critério da gestão pública de cada local e na dependência da 
gestão dos empresários e outros atores que participam das decisões sobre 
mobilidade urbana. Todavia, a premência de estabelecer um modelo estru-

tural que resista às flutuações de gestão e atenda às necessidades da popu-

lação e ao crescimento futuro do país impõe a necessidade de aumentar o 
nível de confiança entre os atores que participam do setor. Neste sentido, 
credibilidade e transparência são condições necessárias para que o pacto da 
mobilidade seja possível e envolva, de fato, em seu desenho, empresários, 
esfera pública e sociedade. 

Até agora, com planejamento insuficiente e falta de visão de longo prazo, os 
avanços do segmento se deram ao longo da história por iniciativas isoladas – 

DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
BILHETE ÚNICO DA RMRJ

• O Bilhete Único da RMRJ, valendose do subsídio, será perene? 
Isto é, fará parte do novo modelo de financiamento do setor a ser 
oficialmente desenhado?

• Qual a participação percentual do subsídio na composição da 
receita do transporte por ônibus da RMRJ?

• Se o subsídio atual não permanecer, como será o futuro do 
financiamento do Bilhete Único? Haverá um teto para o subsídio? 
Haverá outras fontes alternativas para substituir o subsídio?

90 Mobilidade, espaço e TeMpo
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DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
CREDIBILIDADE E TRANSPARÊNCIA

• Qual o grau de compromisso da esfera pública e das empresas 
em garantir a exigência irreversível da população de transparência 
em ações, responsabilidades e resultados?

• As auditorias poderão ser um instrumento facilitador para que 
as intituições possam garantir a manutenção de sua credibili-
dade junto ao cidadão?

• No cenário futuro, a gestão, prática e resultados das empresas 
de ônibus serão mais visíveis para a população? De que forma 
garantir esta visibilidade?

• Com uma visão do segmento de transportes ampliada, no senti-
do da mobilidade, novos negócios naturalmente surgirão, exigindo 
investimentos das empresas em tecnologias e serviços. Qual a 
maneira de mostrar à população e à esfera pública que a sinergia 
destes novos negócios traz resultados positivos ao cidadão e é 
uma tendência natural na profissionalização da gestão das em-

presas que atuam no setor?

ora da gestão pública, ora do empresariado. Mas daqui em diante a expectativa 
é que as ações sejam debatidas, planejadas e compartilhadas com a sociedade. 

A atuação em mobilidade urbana está mudando, e, embora cada modal esteja 
dedicado à sua atividade principal, isto não será uma limitação. Novos negó-

cios surgirão naturalmente a partir da demanda por novos serviços e novas 
tecnologias, como aconteceu com a bilhetagem eletrônica. Hoje, segundo as 
pesquisas, este é um modo de pagamento crescente e irreversível, isto sem 
falar nos benefícios que traz em relação à segurança (diminuição de dinheiro 
no veículo) e trará, com um futuro melhor atendimento ao cliente via biometria. 

Fica cada vez mais evidente que apenas com credibilidade e transparência 
os elos entre cidadão, empresa e esfera pública ficarão fortalecidos, sendo 
possível então avançar, tendo sido estabelecidos papéis e responsabilidades 
no segmento da mobilidade urbana.

A partir do debate, o grupo de trabalho selecionou alguns dilemas sobre cre-

dibilidade e transparência que influenciarão o desenho dos cenários de mo-

bilidade da RMRJ até 2018. São eles: 
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(V) NOVAS TECNOLOGIAS

Como todo o segmento, a mobilidade também se beneficia e pode usufruir 
cada vez mais de novas tecnologias. Exemplos disso são a bilhetagem ele-

trônica, a biometria, o GPS, aplicativos para aparelhos móveis inteligentes 
e formas de comunicação diversas que auxiliam a gestão operacional das 
empresas e a rápida comunicação com seus clientes. Há, porém, muito mais. 
Se a tecnologia encurta distâncias, também proporciona conforto e é capaz 

de se adequar às peculiaridades de cada região ou cultura. O desafio está em 
investir e desenvolvêla com pensamento no longo prazo e, ao mesmo tempo, 
atender às demandas do segmento em curto e médio prazos.

Segundo o modelo de Fernando MacDowell, professor livre-docente da UFRJ 10, 

a escolha de uma nova tecnologia precisa atender a três grupos de equilíbrio: 
urbanístico (que engloba os planos socioeconômico e ambiental), o técnico-

operacional e o financeiro. Esse modelo está detalhado no diagrama a seguir.

10 Em artigo publicado na Revista do Conselho Regional de Engenharia (Crea RJ) de abril/
maio de 2013.

GRUpo 1

equilíbrio Urbanístico: ocupação e tipologia compatíveis com vistas ao 
achatamento do pico do horário da demanda no sistema de transportes.

equilíbrio econômico: redução de custos de operação de veículos e 
do tempo de viagem na área do entorno.

equilíbrio social: minimizar a exclusão social com valor adequado 
da tarifa.

equilíbrio ambiental: respeitar os limites fisiológicos do homem no 
Sistema de Transporte, reduzir as emissões veiculares e os conflitos 
com os veículos do sistema viário e eliminar acidentes com os pedes-

tres no seu entorno.

GRUpo 2

equilíbrio Técnico-operacional: automatizações capazes de garantir 
um desempenho operacional adequado considerandose custos de 
diferentes projetos de linha com diferentes impactos energéticos e 
seus respectivos custos operacionais e de manutenção.
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Um exemplo de nova tecnologia na mobilidade, que o professor MacDowell 
nos traz, é o aeromóvel, que busca obedecer aos três grupos de equilíbrio 
do modelo proposto. O veículo, em termos de capacidade, tende a situarse 
entre o BRT e o metrô, mas é alvo de controvérsias dentre os formadores 

de opinião do segmento em relação a sua aplicabilidade em algumas situa-

ções, sobretudo em face do montante de investimento envolvido no projeto. 
O aeromóvel foi um dos projetos sugeridos para solucionar problemas de 
mobilidade em Nova Iguaçu (RJ). 

Embora projetos como o aeromóvel possam ainda não ser o ideal para al-
guns locais, a proatividade da iniciativa é louvável e necessária ao segmen-

to. Esta curva de aprendizado faz parte da natureza de qualquer processo 
de pesquisa e desenvolvimento em inovação. É certo que novas tecnologias 
são muito bemvindas e, pelo que se vê no restante do planeta, tendem a 
ser progressivamente implementadas com o objetivo de favorecer a mobi-
lidade, seja trazendo benefícios ao meio ambiente e aos funcionários que 
trabalham nos modais, seja propiciando qualidade de vida à população.

(VI) SERVIÇOS / EXIGÊNCIAS DO CLIENTE-CIDADÃO

Em agosto de 2013, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regio-

nal (Ippur) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) desenvolveu o 

Índice de BemEstar Urbano (Ibeu), que consiste na média aritmética de cin-

co dimensões correlatas avaliadas: (D1) mobilidade urbana; (D2) condições 
ambientais urbanas; (D3) condições habitacionais urbanas; (D4) atendimen-

to de serviços coletivos urbanos; (D5) infraestrutura urbana. Cada dimensão, 
por sua vez, é composta de outros indicadores a serem mensurados.

O Ibeu irá variar entre 0 e 1, e será tão melhor quanto mais próximo de 1. 
Como vemos no gráfico a seguir, o cálculo do Ibeu, com dados de 2010, 
coloca a RMRJ na 12ª posição dentre 15 regiões metropolitanas no Brasil. 
Se examinarmos o Ibeu especificamente na dimensão da mobilidade urba-

GRUpo 3

equilíbrio Financeiro: Modelo Sistêmico de Engenharia Financeira 
para definir alternativas de modalidade de concessão e diferentes 
formas de parceria públicoprivada (PPP), em função de se obter o 
valor da tarifa a ser socialmente praticado.
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Gráfico 3.1: Mobilidade Urbana (D1) segundo as regiões metropolitanas – 2010

Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Elaborado pelo Observatório das Metrópoles. 
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Gráfico 2.1: Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) 
segundo as regiões metropolitanas – 2010

Fonte: Censo Demográfico – IBGE, 2010. Elaborado pelo Observatório das Metrópoles.  
IPPUR / UFRJ – Extraído do Livro do IBEU publicação do Observatório das Metrópoles de Agosto de 2013.
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na (D1), que é objeto de interesse direto deste planejamento estratégico, 
vemos que a situação é ainda mais grave: a RMRJ passa a ter a pior clas-

sificação entre as 15 regiões metropolitanas brasileiras, o que é mostrado 
nos gráficos a seguir:



95
PLANO ESTRATÉGICO 

TRANSÔNIBUS 2014-2018

Esse trabalho do Ippur também analisa e calcula o Ibeu para os diversos 

municípios do Brasil, de modo que é possível ver em vermelho, no mapa 
seguinte, os municípios da RMRJ que estão mais defasados em termos de 
bemestar urbano:

Fonte: IPPUR / UFRJ – Extraído do Livro do IBEU publicação do Observatório das Metrópoles de Agosto de 2013.

Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) – Região Metropolitana 
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Grande parte dos empresários de transporte por ônibus estão conscientes de 
que uma das questões críticas para atender às exigências do clientecidadão 
é a qualificação dos profissionais, sendo preciso recrutar, treinar e desenvol-
ver estes recursos humanos. 

Neste sentido, quanto à satisfação dos clientes, o grupo de trabalho entende 
que a questão mais grave, e cujo comportamento influenciará os cenários 
futuros, é a da disponibilidade e qualificação dos recursos humanos em todos 
os níveis da organização. Assim, o grupo apontou os seguintes dilemas em 
relação ao tema:

DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
SERVIÇOS / QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

• É possível fazer o resgate da profissão de rodoviário?

• Sabemos o tamanho do mercado de trabalho? Onde encontrare-

mos os recursos humanos necessários para nossa atividade?

• Como aumentar a atratividade para o trabalho no segmento de 
transportes?

• Como capacitar o líder para reter o profissional?

• Como modernizar as relações de trabalho? (Participação no Lu-

cro e nos Resultados – PLR; Planos de Cargos e Salários; Jornada 
de trabalho, etc.).

• Como tornar os colaboradores felizes?

96 Mobilidade, espaço e TeMpo
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 (VII) REGULAMENTAÇÃO / LICITAÇÃO

Com base na experiência de outras localidades que já passaram por licita-

ção, como no caso do município do Rio de Janeiro, algumas lições apren-

didas podem auxiliar a vislumbrar os cenários para a RMRJ nesta questão. 
Um ponto que merece atenção diz respeito aos contratos: é preciso que as 
cláusulas firmadas sejam de fato cumpridas e fiscalizadas. 

Na RMRJ, a expectativa de regulamentação parece estar ligada a um espe-

rado rearranjo dos atores do setor frente às novas exigências. Para alguns, a 
licitação é um instrumento que deixa claros os deveres e obrigações, além 
de estabelecer critérios de fiscalização. 

Após debater este processo de regulamentação do setor na RMRJ, o grupo 
listou, no quadro a seguir, alguns dilemas que terão implicações nos cená-

rios a serem traçados para a RMRJ em 2018. 

DILEMAS ESTRATÉGICOS 2018 
REGULAMENTAÇÃO / LICITAÇÃO

• Como formular o novo modelo de mobilidade conjuntamente 
(empresas, esferas públicas e sociedade)?

• Como aumentar a confiabilidade entre as esferas públicas (go-

vernantes) e os empresários?

• Como garantir o cumprimento dos termos dos contratos firmados?
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FUTURO
REGIÃO METROPOLITANA 

DO RIO DE JANEIRO (RMRJ)
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TEMAS-CHAVE 
PARA O FUTURO 
DA MOBILIDADE 

NA RMRJ
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TEMAS-CHAVE 
PARA O FUTURO DA 

MOBILIDADE 
NA RMRJ
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Uma variávelchave ou temachave é uma questão crítica para o futuro, seja 
por sua importância no segmento em estudo, seja pelo grau de incerteza 
quanto a seu comportamento futuro.

Tendo por base o debate estimulado pelo diagnóstico mundial, brasileiro e, 
especifi camente, da mobilidade na região metropolitana do Rio de Janeiro, o 
grupo de trabalho selecionou nove variáveis-chave para o desenho dos cená-

rios de mobilidade da RMRJ:  

• Plano de Mobilidade;  

• Mercado de trabalho (ou disponibilidade de profi ssionais);

• Regulamentação do setor de transportes (tarifas, contratos etc.);

• Investimento em infraestrutura RMRJ; 

• Desenho urbanístico; 

• Importância do segmento de mobilidade na RMRJ; 

• Crescimento Econômico; 

• Transição da gestão política – estadual e municipais;

• Pacto federativo (descentralização / centralização estadualmunicipal) 

O grupo de trabalho analisou cada um desses temaschave em relação à im
portância e ao grau de incerteza de seu comportamento futuro, hierarquizan
doos segundo estes dois parâmetros. O resultado está espelhado na Matriz 
Cenários de Mobilidade da RMRJ 2018, apresentada a seguir:
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Nessa matriz, os quadrantes de baixa incerteza indicam as variáveis que 
tendem a um comportamento que, de certa forma, podemos predeterminar. 
Já os quadrantes de elevada incerteza indicam as variáveis em que, pelo 
diagnóstico, podemos imaginar vários caminhos possíveis. Essas variáveis 
serão responsáveis pelas bifurcações dos cenários até 2018, como podemos 
ver no diagrama a seguir:

2013 2018Cenários Alternativos para a Mobilidade da RMRJ
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Crescimento 

econômico (PIB) 

da RMRJ acima da 

média Brasil

Abaixo da 

média Brasil

Cenário RMRJ 2

Cenário RMRJ 3

Cenário RMRJ 4

Cenário RMRJ 1

Com ruptura 

na gestão

Transição 
política sem 

ruptura na 

gestão

Readequação do 
Pacto Federativo 

(maior transparência, 
menor corrupção, 
maior efetividade de 

decisões na ponta)

Regulamentação 
do setor de 

transportes 

/ Desenho 
urbanístico

Manutenção do 
modelo atual de 

transportes
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CENÁRIOS 2018 
PARA MOBILIDADE  

NA REGIÃO DO 
RIO DE JANEIRO
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Cenários são histórias de futuro. Devem ter consistência interna, de modo a 
serem plausíveis e verossímeis. São traçados após o desenvolvimento de um 
diagnóstico profundo do ambiente, levando em conta análise de dados, leitu-

ras, entrevistas e debates. O objetivo não é acertar o futuro, mas se preparar 
para as várias possibilidades de futuro da área de foco que escolhemos para 
analisar. A realidade que virá, de fato, não será igual a nenhum dos cenários 
traçados, mas certamente terá elementos dos vários cenários desenhados. 

Traçar cenários é uma etapa importante do planejamento estratégico, pois, se 
antecipando ao porvir, é possível planejar e pensar em como agir em situa-

ções que se delineiam como plausíveis de acontecer. Isto é: ganhase tempo 
ao planejar, evitandose surpresas. A técnica de cenários permite que profis-
sionais e organizações se exercitem em pensar as possibilidades de futuro, de 
modo a agir com mais precisão no presente.

A metodologia utilizada para desenhar os cenários procura identificar, na fase 
de diagnóstico, os temas que na área em foco – no nosso caso, a mobilidade na 
RMRJ – tendem a ter um comportamento mais conhecido e aqueles temas em 
que há maior grau de incerteza quanto ao comportamento futuro. Estas incerte-

zas serão os elementos que diferenciarão um cenário do outro. Já os elementos 
de baixa incerteza, cujos sinais atuais nos permitem desenhar o comportamen-

to futuro sem tantas dúvidas, serão pontos em comum entre os cenários.

Com base no diagnóstico realizado, o grupo de trabalho identificou os 
seguintes elementos com reduzido grau de incerteza quanto ao comporta-

mento futuro, ou seja, elementos em comum entre os cenários da mobili-
dade na RMRJ até 2018:

• Importância do segmento de mobilidade

• Investimento em infraestrutura

• Plano de Mobilidade

• Mercado de trabalho

Para a RMRJ até 2018, o grupo de trabalho entendeu que são elementos de 
elevada incerteza, ou seja, que terão comportamento diferente em cada cenário:  

• Transição política  estado e municípios;

• Pacto federativo;

• Crescimento econômico;

• Desenho urbanístico;

• Regulamento do setor de transportes.

CENÁRIOS 2018 
PARA MOBILIDADE 

NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO 

RIO DE JANEIRO



Foram desenhados quatro cenários possíveis para a RMRJ. Com horizonte 
de tempo até 2018, em todos eles, a importância do segmento de mobili-

dade é crescente, e o investimento em infraestrutura é efetivado. Um Pla-

no de Mobilidade para o Estado do Rio de Janeiro e seus municípios será 

colocado em prática, mas há dúvidas quanto à qualidade do seu desenho 
e implementação. Em relação ao mercado de trabalho, nos quatro cená-

rios há escassez de profissionais qualificados para o segmento, questão 
que se tornará mais grave nos cenários de maior crescimento econômico, 
onde haverá maior demanda e disputa por recursos humanos. 

CENÁRIO RMRJ1: “TRÂNSITO LIVRE”: 

Cenário de progressivo e elevado crescimento econômico, e onde planeja-

mento e racionalidade são as alavancas do desenvolvimento. O Estado do RJ 
crescerá mais do que o Brasil, e não haverá ruptura no direcionamento da 
gestão na transição política. Haverá uma readequação do pacto federativo, 
na qual o incentivo à transparência e o desestímulo à corrupção propiciarão 
maior efetividade nas decisões na ponta. Tal trajetória tornará possível a regu-

lamentação do segmento de transportes e o desenho urbanístico em direção 
à mobilidade. É um cenário em que o Estado exerce com bons resultados 
seu poder regulador e gestor. Cenário em que se equaciona a mobilidade da 
RMRJ, possibilitando a valorização crescente do transporte público na RMRJ. 
Cenário de grande disputa por recursos humanos e grande competitividade no 

setor no que tange a serviços. 

CENÁRIO RMRJ2 “MORREU NA PRAIA”: 

Cenário de elevado crescimento econômico, porém menor que o anterior, pois 
não consegue estabelecer um pacto entre os atores da mobilidade para garan-

tir o estabelecimento de uma nova regulamentação. Assim como o primeiro 
cenário, o Estado do RJ crescerá mais do que o Brasil, e não haverá ruptura 
no direcionamento da gestão na transição política. 

CENÁRIO RMRJ3: “APAGÃO”: 

Cenário caracterizado por uma ruptura política no direcionamento da gestão 
da RMRJ, de modo que o crescimento econômico da região se torna incerto 
e errático. As mudanças e investimentos na mobilidade terão impactos so-

mente no curto prazo, com poucos ganhos estruturais. Este cenário reflete a 
situação dos últimos anos da RMRJ, sem revelar grandes mudanças.
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CENÁRIO RMRJ4: “PANE SECA”: 

Cenário de crescimento econômico da RMRJ reduzido e inferior ao do país. 
Não são realizadas as mudanças necessárias na gestão, nem uma revisão do 
pacto federativo para agilizar decisões. As esferas federal, estadual e munici-
pal permanecem desalinhadas, e os investimentos realizados para os eventos 

internacionais na RMRJ se mostram frágeis e de baixa qualidade, trazendo 
benefícios irrelevantes ao cidadão a médio e longo prazo. Há, neste cenário, 
um declínio da imagem do país internacionalmente e consequente elevação de 
risco para investimentos. 

Com efeito ilustrativo e para diferenciar o perfil dos cenários, podemos compa-

rar qualitativamente o comportamento dos quatro cenários traçados segundo 
o desenvolvimento socioeconômico até 2018, como mostra o gráfico a seguir:

2013 2014 2018

Crescimento 

Econômico e 

Desenvolvimento 

Social Urbano

Cenário RMRJ 1

Cenário RMRJ 2

Cenário RMRJ 3

Cenário RMRJ 4
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Para distinguir os quatro caminhos possíveis traçados para a mobilidade da RMRJ 
até 2018, o grupo de trabalho descreveu o comportamento de cada variável-

chave à luz de cada cenário, como podemos ver a seguir de modo comparativo:

Cenário 1: Trânsito Livre Cenário 2: Morreu na praia Cenário 3: Apagão Cenário 4: Pane Seca!

Visão sistêmica Estado incentivador da 

mudança e fiscalizador 
com transparência / 
Planos de mobilidade 

integrados na Baixada 

desenvolvidos em 

parceria empresa-Estado

Não há. Somente 
projetos por demanda 
/ Empresa tem 
papel proativo 

na elaboração de 
projetos

Não há Diminui o nível 

de investimentos 

na Baixada 

Fluminense / 
Diminui o turismo 

face o aumento da 

violência

Mantém-se 

o mesmo

Sem 

investimentos

Maior informalidade 

no mercado 

de trabalho 

/ Reduzidos 
investimentos 

em qualificação 
profissional

Sem melhorias 

relevantes

Mantém-se 

o mesmo

Sem 

investimentos

Baixa 

qualificação

Sem melhorias 

relevantes

Parcial. Via 
subsídio cruzado 

/ desoneração. 
Maior participação 
do Estado em 

iniciativas pontuais.

Parcial. Somente 
focada no município 

do Rio de Janeiro. 
Baixada Fluminense é 

postergada.

Deficiência da 
educação  ainda é o 
grande empecilho

Melhorias pontuais 

na qualidade dos 
quadros público

Ampliação da estrutura 
viária na Baixada 

Fluminense

Diretriz clara do 

novo modelo de 

financiamento com 
maior participação do 
Estado / Regularização 
e visão sistêmica do 
transporte hoje informal 
(complementaridade de 

modais) / Desoneração 
da cadeia produtiva / 
Ampliação da adesão 
ao Bilhete Único 
com a integração de 
modais / Cresce uso do 
Vale-Transporte face à 

formalização do mercado 
de trabalho

Disputa mais acentuada 

por profissionais face 
ao crescimento da 

atividade econômica / 
Melhoria e ganhos na 

gestão de pessoas nas 
empresas / Crescimento 
da participação de 
mulheres na operação do 
transporte coletivo

Melhoria da qualidade 
dos quadros públicos 
/ Maior proatividade 
e presença da esfera 

pública / Poder público 
comanda as mudanças

Modelo de 
financiamento

Ordenação da 
infraestrutura

Capital humano 
das empresas

Capital humano 
das esferas 

públicas
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Cenário 1: Trânsito Livre Cenário 2: Morreu na praia Cenário 3: Apagão Cenário 4: Pane Seca!

Relações trabalhistas Modernização com 
impacto na atratividade 

de profissionais

Poucos avanços Sem avanços Sem 

avanços

Não 
acontece

Licitações 
não ocorrem

Piora

Transporte coletivo 

permanece para 

classes de menor 

renda. Transporte 
deficiente

Sem incrementos 

tecnológicos

Sem 

incrementos

Não 
acontece

Licitações 
não ocorrem

Mantém-se 

a mesma

Permanece 

o mesmo

Alguns 

projetos 
pontuais

Sem 

incrementos

Baixada Fluminense: 
projetos isolados, sem 
visão sistêmica

Licitações ocorrem 
nos moldes das atuais, 

mas sem seguir um 

novo modelo para a 

mobilidade

CPI dos ônibus 

acontece. Percepção de 
maior transparência

Valorização do transporte 
público pela classe B, 
mas esta realidade ainda 

não chega à Baixada 
Fluminense

Novos projetos 
pontuais

Dúvidas quanto a quem 
ficará responsável 
pela gestão do cartão 
eletrônico (RioCard) 

neste cenário face à 

indefinição do equilíbrio  
financeiro do modelo de 
mobilidade

Ocorre a licitação nas 
linhas intermunicipais 

/ Depuração e 
concentração de 
players (empresas 
atuais) / Novos players / 
Gestão por consórcios / 
Consórcios construídos 
com racionalidade e 

complementaridade de 

competências

Efetivação dos 
investimentos 

previstos em faixas 

exclusivas e BrTs

Empresas devem 

divulgar balanços 

anuais auditados

Entrada da classe 

B no uso de 

transporte coletivo

Fim do dinheiro 

dentro dos ônibus / 
Ônibus híbridos com 

melhorias ambientais

Diversificação de 
competências / Parceiros 
especialistas que 
garantem a qualidade / 
Novo modelo de terminal 

integrado de transportes 

com amplas ofertas de 

serviços e atendimentos 

ao cidadão / Gestão 
de cartão eletrônico 
(RioCard) pode ser 

transferida para o Estado 

como negociação de 
contrapartidas com as 

empresas

Priorização do 
transporte público 

coletivo

Marco regulatório 
da RMRJ

Relação das 
esferas públicas 

com as empresas

Perfil do cliente

Novas tecnologias

Novos negócios
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OPORTUNIDADES 
E AMEAÇAS   
À LUZ DOS 
CENÁRIOS
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Ao longo do debate do diagnóstico do ambiente, foram identificadas oportu-

nidades e ameaças para a mobilidade na RMRJ na situação atual, mas outra 
perspectiva acontece em cada um dos cenários traçados. É importante lem-

brar que não há cenário bom ou ruim, existirão oportunidades e ameaças em 
qualquer cenário. A vantagem de pensálos antes é já saber como agir quando 
determinadas situações de fato vierem a acontecer.

O grupo de trabalho debateu as percepções, fez este exercício e identificou 
oportunidades e ameaças para a mobilidade na RMRJ até 2018 para cada 

um dos quatro cenários traçados. 

OPORTUNIDADES 
E AMEAÇAS À LUZ 

DOS CENÁRIOS

CENÁRIO RMRJ 1 – TRÂNSITO LIVRE
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS

oportunidades

ameaças

• Alianças estratégicas

• Aumento da demanda

• Adequação de novos serviços ao novo perfil de cliente

• Desenvolvimento do canal/cadeia de valor (receitas ao longo de “viagem”)

• Crescimento da participação do modal ônibus

• Investimento no desenvolvimento de novos perfis profissionais

• Fiscalização e premiação por bons resultados

• Segurança jurídica

• Ausência estrutural de profissionais (motoristas e líderes)

• Entrada de novos players

• Pressão por investimentos (novas tecnologias, por exemplo) com consequente 
risco de aumento do endividamento das empresas
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CENÁRIO RMRJ 3 – APAGÃO
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS

oportunidades

• Aquisição de novas linhas (aumento da concentração/mesmos players atuais)

• Atualização conjunta das empresas visando à diminuição de custos

• Interferência do Estado

• Inconstância de tarifas e dos acordos em geral

• Investimentos superficiais

• Pressão sindical por maiores salários

• Manifestações e pressão social

ameaças

CENÁRIO RMRJ 2 – MORREU NA PRAIA
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS

oportunidades

• Verticalização dos processos e da operação (ampliação de novos negócios 
em áreas em que o Estado não está)

• Melhoria do modelo de gestão de empresas

• Falta de infraestrutura (sobretudo na Baixada Fluminense)

• Pressão financeira nas empresas pela indefinição no modelo de financiamento 
do transporte

• Crescimento progressivo do transporte alternativo e do ilegal

ameaças
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CENÁRIO RMRJ 4 – PANE SECA!
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS

oportunidades

• Aprender a fazer mais com menos

• Aquisição de empresas falidas

• Aumento do tempo de viagem

• Interferência do Estado

• Manifestações e pressão social

ameaças



114 Mobilidade, espaço e TeMpo

FATORES 
CRÍTICOS    

DE SUCESSO



115
PLANO ESTRATÉGICO 

TRANSÔNIBUS 2014-2018

O grupo de trabalho identificou, para os quatro cenários traçados, os ele-

mentos de administração indispensável para quem participa do segmento 
da mobilidade na RMRJ, ditos Fatores Críticos de Sucesso (FCS). 

São eles:

• Gestão da cadeia de valor;

• Pessoas competentes / talentos;

• Transparência;

• Planos de Mobilidade;

• Parcerias estratégicas;

• Modelo de gestão das empresas;

• Modelo de financiamento da tarifa;

• Informações / inteligência de mercado;

• Inovação;

• Reputação / imagem.

FATORES 
CRÍTICOS DE 

SUCESSO
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ESTRATÉGIA
 TRANSÔNIBUS
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Para lidar com estes desafi os até 2018, o TransÔnibus desenhou seu Plano 
Estratégico. O norte deste plano é a Visão 2018, ou seja: o que o TransÔnibus 
quer ser encaminhará suas ações até 2018, como indica o diagrama a seguir:

Mas é a Missão, a razão de ser do Transônibus, que dará os fundamentos e 
tornará possível esta transição.

MISSÃO TRANSÔNIBUS

Representar as empresas de transporte de passageiros por ônibus associadas, 

na sua área de atuação, estimulando ações coletivas que qualifi quem toda a 
cadeia de valor e promovam atendimento das necessidades e expectativas de 

mobilidade da população.

VALORES TRANSÔNIBUS

Ser humano como pilar fundamental

Cuidado com o meio ambiente

Transparência, imparcialidade e idoneidade

Proatividade e orientação de tendências

PLANO 
ESTRATÉGICO 

TRANSÔNIBUS 
2014-2018

Missão

Visão 
2018

Estratégias

Transônibus 
2014
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VISÃO TRANSÔNIBUS 2018:

O TransÔnibus será um centro de apoio em soluções de mobilidade. 

Será percebido como representante de empresas de excelência - referências 
no Estado do Rio de Janeiro.

Incentivará a liderança inovadora, racionalização operacional e humanização 
na gestão.

Transparência e proatividade estreitarão os laços de confiança nas relações 
internas e externas. 

DIRECIONAMENTO ESTRATÉGICO:

Para chegar à Visão 2018 almejada, o grupo de trabalho identificou e selecio-

nou dez estratégias voltadas para os principais relacionamentos TransÔnibus 

na Mobilidade da RMRJ. São elas: 

esFeRa pÚbliCa / paRCeiRos

1. Participar e influenciar na construção de políticas públicas e no modelo de 
financiamento de tarifas de transportes

2. Desenvolver projetos de modo a influenciar com representatividade as decisões da 
Fetranspor, Poder Público e parceiros em geral, tendo por foco as singularidades regionais

esTRUTURa TRaNsôNibUs

10. Implementar processos, infraestrutura, competências e estrutura organizacional de 
TransÔnibus em linha com o direcionamento estratégico

eMpResas / espeCialisTas

3. Desenvolver e apoiar a implementação e a manutenção de ferramentas de gestão 
(modelo de gestão)

4. Estimular a participação e troca entra as empresas, visando melhores práticas

5. Promover o desenvolvimento humano em todos os níveis de relacionamento

ClieNTe-CidadÃo / soCiedade

6. Identificar requisitos, conhecer o cliente e criar canais de comunicação com  
o cidadão e a mídia, priorizando a transparência e a imagem do sistema

7. Desenvolver projetos socioambientais para contribuir para o desenvolvimento  
da mobilidade

8. Fomentar ações de educação e urbanidade no trânsito

9. Desenvolver novas tecnologias para agregar valor ao sistema
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Os dez direcionamentos estratégicos traçados foram analisados e debatidos 

pelo grupo de trabalho, que os ordenou por grau de importância e de capaci-
dade de implementação do TransÔnibus. 

Esta matriz, denominada “Priorização Estratégica”, é importante para testar 
a robustez dos direcionamentos estratégicos. Nesta priorização, as estraté-

gias devem ser robustas para os quatro cenários traçados. Isto é, não há 
estratégia por cenário; o grau de importância e de capacidade de implemen-

tação avaliado para cada direcionamento estratégico deve ser o mesmo nos 
quatro cenários. 

A Priorização Estratégica TransÔnibus 2018 – importância x capacidade de 
implementação – resultou na seguinte matriz:

Valor / importância (robustez à luz dos cenários)

C
ap

ac
id

ad
e 

de
 I

m
pl

em
en

ta
çã

o

Elevada importância 

frente aos cenários e 

elevada capacidade 

atual do TransÓnibus 

para implementá-las

Elevada importância 

frente aos cenários e 

reduzida capacidade 

atual do TransÓnibus 

para implementá-las 

a curto prazo.

-

-

+

+

8
Fomentar educação 

e urbanidade no 

tránsito 10
Implementar 

processos e estrutura 

do TransÔnibus

3
Apoiar 

implementação 
de modelo de gestão 

nas associadas

6
Conhecer cliente 

e criar canais 

transparentes de 

comunicação

4
Estimular 

troca para 

melhores práticas

7
Desenvolver 

projetos 
socioambientais

9
Desenvolver 

novas 

tecnologias

1
Influenciar Políticas 
Públicas / Modelo 
de Financiamento 

Tarifas

5
Promover 

desenvolvimento 

humano em 

todos os níveis

2
Desenvolver 

projetos com foco 
nas singularidades 

regionais
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MAPA 
ESTRATÉGICO  
TRANSÔNIBUS 

2014-2018
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MAPA 
ESTRATÉGICO 

TRANSÔNIBUS 
2014-2018

A seguir, reunimos todas as informações do plano no chamado Mapa Es
tratégico TransÔnibus 2018. Nele é possível visualizar os direcionamentos 
estratégicos relativos a cada parte interessada, que terão por foco um tema 
estratégico e uma proposição de valor. Estes direcionamentos se dirigem para 
a Visão 2018, no topo do Mapa, como podemos ver no diagrama a seguir:

diReCioNaMeNTo 
esTRaTÉGiCo

TeMas

pRoposiçÃo 
de ValoR

paRTes 
iNTeRessadas

VisÃo
2018

1. Participar e 

infl uenciar na 
construção de políticas 
públicas e no modelo de 
fi nanciamento de tarifas 
de transportes

2. Desenvolver projetos 
de modo a infl uenciar 
com representatividade 

as decisões da 
Fetranspor, Poder 

Público e parceiros em 
geral, tendo por foco as 

singularidades regionais

SOLUÇÕES 

DE MOBILIDADE

CONFIANÇA

ESFERA PÚBLICA 
E OUTRAS PARCERIAS

O TransÔnibus será um centro de apoio em soluções de mobilidade.
Será percebido como representante de empresas de excelência – referências no Estado do Rio de Janeiro.

Incentivará a liderança inovadora, racionalização operacional e humanização na gestão.
Transparência e proatividade estreitarão os laços de confi ança nas relações internas e externas.

10. Implementar processos, infraestrutura, competências e estrutura organizacional 
do TransÔnibus em linha com o direcionamento estratégico

LIDERANÇA 

INOVADORA

COMPETÊNCIA

(organizacional e individual)

EMPRESAS / ESPECIALISTAS / 
RODOVIÁRIOS

QUALIDADE 
DO SERVIÇO

DIÁLOGO E TRANSPARÊNCIA

CLIENTECIDADÃO / 
SOCIEDADE

3. Desenvolver e apoiar 

a implementação e a 
manutenção de ferramentas 
de gestão (modelo de gestão)

4. Estimular a participação 
e troca entra as empresas, 

visando melhores práticas

5. Promover o 
desenvolvimento humano 

em todos os níveis de 

relacionamento

6. Identifi car requisitos, conhecer 
o cliente e criar canais de 

comunicação com o cidadão e a 
mídia, priorizando a transparência 
e a imagem do sistema

7. Desenvolver projetos 
socioambientais para contribuir 

para o desenvolvimento 

da mobilidade

8. Fomentar ações de educação 
e urbanidade no trânsito

9. Desenvolver novas tecnologias 

para agregar valor ao sistema

Mapa estratégico Transônibus 2014-2018

esTRUTURa TRaNsôNibUs: ReCURsos HUMaNos, FiNaNCeiRos e TeCNolÓGiCos / pRoCessos
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planejamento estratégico: 
o que é, por que fazer, como foi feito e quem participou.

o que é planejamento estratégico: 
pensar o futuro para agir efetivamente no presente.
As organizações passam, formal ou informalmente, por várias etapas de pla
nejamento. A efetividade das decisões estratégicas, todavia, pode ser pro
gressivamente aperfeiçoada se a complexidade do ambiente futuro for de 

fato enfrentada. Enquanto as organizações procuram “acertar” o porvir, cer
tamente terão uma efetividade incipiente, pois sabemos que as previsões têm 
limitações. O ambiente é formado por elementos predeterminados, que, de 
certa forma, podemos prever com menor margem de erro, mas há incertezas 

cujo comportamento futuro é impossível prever.

Assim, o grande salto qualitativo que as organizações experimentam na evo
lução do processo de planejamento é quando deixam de contar apenas com 
previsões e passam a construir cenários. Nesse momento, profi ssionais passam 
a pensar estrategicamente, pois não subestimam o porvir, mas se exercitam 
antecipadamente em várias possibilidades de futuro. Esta antecipação garante 
às organizações maior competitividade, como ilustrado no gráfi co a seguir.

CONCEITOS E 
METODOLOGIA 

DE TRABALHO

FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

Cumprir 

orçamento

Prever o futuro

Pensar 

estrategicamente

Lideranças genuínas

Tomador de decisões 
atua como planejador

Criar o futuro

E
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CENÁRIOS

PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO

PLANEJAMENTO 

BASEADO EM 

PREVISÕES

PLANEJAMENTO 

FINANCEIRO
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Ou seja, o Planejamento Estratégico estimula a consciência das incertezas e 
complexidades do mundo em que vivemos. O aprendizado se dá por meio do 
experimento. Não se busca acertar o que virá, como nas previsões, mas se exer-
citar em várias possibilidades de mundo. Tratase de um aprendizado pessoal 
(de cada profissional) e coletivo (da organização).

O futuro tende a ser uma conjugação complexa de atitudes, levandose em 
conta que: (i) é congênito do homem imitar e aprender; (ii)  há o mundo 
desejável na construção do futuro, apesar das limitações da realidade; (iii) 
as coisas que já aconteceram serão sempre possíveis, mas nem sempre serão 
plausíveis em todos os tempos.

Tratase de uma conjugação complexa, pois não há dualidade (visão pes-

simista/otimista, certo/errado, vontade/razão, profundidade/superficiali-
dade). Cada um terá uma interpretação diferente da realidade, dos seus 
desejos e do futuro a construir.  A resultante natural nasce da confluência 
de três elementos: os predeterminados (evidências), os inesperados (in-

certezas) e os desejos.

Mas como reconhecer o futuro? É preciso renunciar à gravidade massacrante 

do conjuntural e pensar historicamente, de modo que este olhar estrutural 
possa se prolongar para uma visão de longo prazo. É preciso buscar se afastar 
dos valores correntes, dos dogmas, do pensamento único, aceito. Fugir do 

Previsões Cenários

Acertar Exercício
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mito. Acreditar que: (i) o futuro é um alvo móvel não previsível; (ii) há na na-

tureza sinais de evidências futuras (ideias claras que se destacam das demais 
e não suscitam dúvidas) e de incertezas/acontecimentos inesperados; (iii) a 
relação entre um e outro episódio não é necessária; (iv) não há causalidade 
obrigatória entre passado, presente e futuro.

Cenários são histórias de futuro, internamente consistentes, que questionam 
e desafiam indivíduos a agir; que provocam o status quo e o dito “pensamen-

to único”; que não têm compromisso em acertar o que de fato irá acontecer. 
Cenários são histórias que estimulam indivíduos a pensar em como agir em 
situações não conhecidas (antecipação).

A ferramenta de cenários propicia às organizações linhas de pensamento não 
convencionais que estimulam questionamentos, busca de novas oportunida-

des e formulação de estratégias consistentes.

Os cenários propiciam uma linguagem comum nas organizações, visando à 
coerência na tomada de decisões. Buscam preparar as organizações e os 
indivíduos para o futuro, obtendo vantagem competitiva.

É possível desenhar cenários para o macroambiente, o que exige uma ob-

servação atenta do ambiente (global ou regional), enfocando os aspectos 
sociais, políticos e econômicos, e buscando identificar sinais relevantes 
para as várias possibilidades de futuro. Ou desenhar implicações destes ce-

nários em um segmento específico – ditos cenários focados. Ou seja, neste 
caso, trata-se de uma análise focada em um segmento de atividade, tendo 

como pano de fundo os cenários globais ou regionais – que é o que foi feito 
neste Plano Estratégico. 

ESTRATÉGIAS



Na construção de cenários, o planejador facilita a união de mapas mentais, 
por meio do estímulo à expressão. O futuro que virá estará mais próximo do 
maior número possível de visões de futuro. É preciso estimular a participação 
e a transparência dos envolvidos e formadores de opinião do segmento em 
análise, para que emerja cada visão particular do todo. Os cenários nascem 
pela complementaridade que resulta da união das várias visões heterogêneas.

Metodologia utilizada para o desenvolvimento deste Plano Estratégico:

Com o intuito de debater as tendências futuras e manter consistente o seu 
direcionamento estratégico, o TransÔnibus avaliou e reviu seu Plano Estraté-

gico anterior, formulado em 2011. A metodologia utilizada procurou compa-

tibilizar a implementação das iniciativas em curso e o processo de Revisão 
Estratégica para a reformulação do Plano Estratégico para 20142018.

Os grupos de trabalho e o Comitê Estratégico, formado por empresários que 
coordenam a implementação das estratégias, estiveram envolvidos em todas 
as etapas metodológicas. 

PARTICIPAÇÃO

VISÃO 

PARTICULAR  

DO TODO

COMPLEMENTARIDADE DA 

UNIÃO DE PERCEPÇÕES 

HETEROGÊNEAS

=

TRANSPARÊNCIA
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Etapa I: Análise do Ambiente Externo

Esta etapa esteve voltada às perspectivas do macroambiente mundial, bra-

sileiro e da RMRJ, em especial dos municípios onde atuam as empresas 

associadas ao TransÔnibus – Nova Iguaçu, São João de Meriti, Nilópolis, 
Belford Roxo e Mesquita. Tratase de um olhar econômico, social, político, 
tecnológico e de meio ambiente, buscando esboçar possíveis macrocenários 
e suas tendências, que nortearão as análises do segmento de transporte na 
RMRJ. Os planos estratégicos do Estado do Rio de Janeiro, da Fetranspor, 
assim como planos estratégicos e diretores dos municípios, foram também 

contemplados nesta etapa de diagnóstico.

Além da coleta de dados e pesquisas diversas, identificamos formadores de 
opinião do segmento e lideranças nas empresas associadas, que, em entrevis-
tas individuais, nos ajudaram a mapear o futuro do segmento.

Foram realizadas entrevistas com  formadores de opinião do ambiente exter-
no – macro e do segmento. Foram consolidadas as entrevistas e identificados 
fatores críticos, elementos predeterminados para o futuro, convergências, di-
vergências, oportunidades e ameaças.

Etapa II: Análise do Ambiente Interno

Nesta etapa, foram analisados os resultados alcançados na implementação 
do Plano Estratégico anterior e demais resultados históricos do TransÔnibus 
e empresas associadas, e realizadas entrevistas individuais com as lideranças 

– sindicato e empresas. Foram identificadas as convergências e divergências 
quanto ao porvir do segmento, das empresas e do sindicato, além de forças 
e fraquezas.

Etapa III: Revisão Estratégica

Após colhidos os resultados das duas primeiras etapas, foi possível reunir um 
grupo de trabalho com cerca de 15 pessoas (presidente do Sindicato, Comi-

tê Estratégico e participantes das equipes de implementação). Este grupo 
se reuniu para debater, de forma orientada, as questões levantadas e rever/
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validar: Missão, Visão 2018, Valores, Partes Interessadas (stakeholders) e 

direcionamento estratégico do TransÔnibus. Estes encontros foram coorde-

nados no intuito de promover o debate para alinhar os dilemas e questões 
críticas identificados no diagnóstico das duas primeiras etapas e rever/formu-

lar as estratégias. O Mapa Estratégico foi o resultado natural da integração 
de todos os elementos desenvolvidos nesses encontros. As estratégias foram 
priorizadas pelo grupo presente, considerando-se como critérios o grau de 

importância e a capacidade de implementação da instituição. Para cada es-
tratégia selecionada foram definidos os responsáveis para compor o grupo 
que elaborará o Plano de Ações.

etapa iV: detalhamento do plano de ações

O grupo de responsáveis pelo Plano de Ações esteve reunido para, de forma 
orientada, detalhar as ações de curto e médio prazo (dois anos à frente) 
para cada estratégia. Foram realizadas discussões em grupos de trabalho, 
posteriormente validadas em plenário. Para cada estratégia foi demandada 
deste grupo a criação de indicadores para monitoramento e respectivas metas 
anuais até 2018.

Etapa V: Validação do Plano Estratégico 2014-2018,  
Implementação e Monitoramento

Nesta etapa, foram consolidados todos os resultados das etapas anteriores 

que compõem o Plano Estratégico TransÔnibus 20142018. A partir destes 
resultados, a fase de Implementação e Monitoramento do Plano foi retomada 
em reuniões quinzenais de trabalho e RAEs (Reunião  de Acompanhamento 
Estratégico) trimestrais, como foi feito nos últimos dois anos. Esta fase de 
Implementação é tão importante quanto a de Revisão/Formulação Estratégi-
ca, muito embora exija prazos mais longos para atingir os resultados espe-

rados, pois lida com a cultura organizacional e o desafio de interiorizar no 
sindicato, nas empresas associadas e em seus profissionais um novo sistema 
de gestão que efetive o direcionamento estratégico traçado. 

Nesta quinta etapa, o Plano Estratégico TransÔnibus 20142018 foi apre-

sentado, debatido e validado pela Presidência do TransÔnibus, que é a 
patrocinadora da implementação.
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Análise do Ambiente Externo

Revisão Estratégica

plano de ações

Análise do Ambiente Interno
(Transônibus e empresas)

Validação e Divulgação do  
plano estratégico 2014-2018

Implementação e  
Monitoramento do plano 
estratégico Transônibus  

2014-2018

ª Pl. Estratégicos do Estado e instituições 
parceiras do segmento

• Planos diretores e de gestão dos 
municípios

• Pesquisas e dados diversos

• Entrevistas com formadores de opinião

ª Tendências e CenáriosmBrasil e RMRJ

• Convergências e Divergências

• Oportunidades e Ameaças

• Fatores Críticos de Sucesso

• Convergências e Divergências

• Dilemas

• Forças e Fraquezas

• Missão e Valores

• Visão 2018

• Estratégias revistas e novas estratégias

• Priorização

• Mapa estratégico 20142018

• Coordenador por estratégia

• Grupos de trabalho por estratégia

• Responsáveis e prazos

• Marcadores e Metas até 2018

• Apresentação, debate, validação e 
disseminação do Plano Estratégico 20142018

• Metodologia de Implementação

• Cronograma de Implementação 20142015

etapa 1

etapa 2

etapa 3

etapa 4

etapa 5

ª Entrevistas com formadores de 

opinião / empresários

• Resultados de iniciativas em curso 
(pesquisa com o cidadão, melhores 
práticas e lacunas de gestão face a 

possíveis exigências de licitação

ª Mapa Estratégico vigente e 

iniciativas em implementação
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GLOSSÁRIO 
E GRUPO DE 

TRABALHO



GLOSSÁRIO DE CONCEITOS BÁSICOS  
(ORDEM ALFABÉTICA):

ameaça: situação do ambiente externo que pode se tornar uma desvantagem 
competitiva  para uma organização se nenhuma ação estratégica for adotada.

dilemas estratégicos: perguntas formuladas pelo grupo de trabalho, após 
análise das informações e debate, sobre determinados pontos referentes ao 
tema em estudo e de cujo comportamento futuro o grupo tem dúvidas.

Fatores Críticos de sucesso (FCs): elementos de administração indispensável 
para quem participa do segmento. 

Força: característica de uma organização que lhe dá, frente aos cenários, 
uma vantagem comparativa.

Fraqueza: característica de uma organização que lhe dá, frente aos cenários, 
uma desvantagem comparativa.   

Missão: propósito da organização; razão de ser da empresa; o porquê de sua 
existência, declarado de forma a expressar, clara e objetivamente, o foco que 
a instituição prioriza. É elemento básico orientador na definição do Planeja-

mento Estratégico e tem caráter permanente.

oportunidade: situação do ambiente externo que pode se tornar uma vantagem 
competitiva para uma organização quando uma ação estratégica for adotada.

partes interessadas (stakeholders): principais grupos de relacionamento ne-

cessários à boa gestão de uma organização.  

Proposição de Valor: valor a ser legitimado pela organização junto às par-
tes interessadas.

Valores: dizem respeito ao “DNA” da organização. Características que a legi-
timam naturalmente na percepção externa. Atributos que a diferenciam e a 
tornam única. Traduzem a gênese da organização. São características funda-

mentais para o tipo de atividade exercida pela organização.  

Variável ou Tema-chave: questão crítica para o futuro, seja por sua importân-

cia no segmento estudado, seja pelo grau de incerteza quanto a seu compor-
tamento futuro. 

Visão: breve descrição do futuro desejável da organização. É desafiante, no 
sentido de mobilizar os profissionais a atingila. Contém: (a) como a orga-

nização quer ser vista, reconhecida; (b) resultados a serem alcançados; (c) 
uma projeção das oportunidades futuras e de como alcançálas. A Visão é 
semelhante a um sonho. Mas, ao contrário do sonho, precisa ser realizável. 
Ela é o norte que direciona as estratégias da organização. 
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Grupo de Trabalho

Carlos Cesar Mendes de Toledo, da Orplan

Célia Paulino Farias da Silva Garcia, do TransÔnibus   

Christiano Dias da Silva, da Linave

Claudia Maria Barbosa, da Akribia

Francisco Carlos Félix Teixeira, da Vera Cruz

Isidro Ricardo da Rocha, da Master e Salutran

Jorge Murilo Corrêa, do TransÔnibus

Juliana Toledo, da Flores

Lúcia Helena Brittes Dias, do TransÔnibus

Lúcia Helena de Souza, do TransÔnibus

Luiz Antonio Abreu, da Mirante & Vila Rica 

Marcos Henrique Filgueiras, da Master e Salutran

Milton Batista Amado, da N. Sra. da Penha

Narciso Gonçalves dos Santos, do TransÔnibus

Pasquale Grosso, da São Francisco

Patrícia de Souza Portella, do TransÔnibus

Ramiro Brandão Pudó da Silva, da Linave

Rosa Emília da Conceição, do TransÔnibus

Valéria Cristina de S. Corrêa, da Ponte Coberta

Valmir Fernandes do Amaral, da Ponte Coberta

Conselho editorial   
Andrea Cardoso, Claudia Barbosa, Fernando Flávio 

Castro Bittencourt, Jorge Murilo Correa, Narciso 

Gonçalves dos Santos e Rosa Emília da Conceição. 

presidência Transônibus 
Narciso Gonçalves dos Santos

diretoria Transônibus 
Rosa Emília da Conceição  
e Jorge Murilo Corrêa

Metodologia, coordenação e facilitação do processo  
de planejamento estratégico Transônibus 
Carlos Toledo (Orplan Associados) e  

Claudia Barbosa (Akríbia Planejamento)

Projeto editorial, texto original, pesquisa  
e modelagem de dados/informações 
Claudia Barbosa (Akríbia Planejamento)

Edição do texto e coordenação geral da publicação 
A&R Comunicação Corporativa e Transônibus

Projeto gráfico, diagramação  
e tratamento de imagens 
Retina78

Fotografia 

Tyba

Revisão 

Fani Knoploch 

Impressão  

WalPrint Gráfica e Editora
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pRodUçÃo de FoTos: 
Rogério Reis / Tyba 

FoTos aCeRVo TYba 

Capa: 
Costa Filho / Tyba | Ismar Ingber / Tyba 

Ingo Meyer / Tyba | Mirian Fichtner / Tyba 
José Roberto Couto / Tyba 

Miolo:
Págs. 6,7  Ingo Meyer / Tyba 

Pág. 32 – Mirian Fichtner / Tyba 
Pág. 124 – Costa Filho / Tyba 
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