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social, ambiental e 
urbana profunda-
mente distorcida, 
“doente” em muitos 
sentidos.

Planejadores, ur-
banistas, especialis-
tas em transportes, 
administradores pú-
blicos, entre outros técnicos, tendem a propor, corre-
tamente, a construção de mais linhas de metrô e trens 
urbanos, de corredores de ônibus (BRTs) e VLTs como 
soluções para a mobilidade urbana. Evidentemente, são 
necessários e muito bem-vindos investimentos nessas 
áreas. E, como sabemos, esses investimentos estão de-
fasados há muito tempo. As obras em mobilidade urba-
na previstas para a Copa 2014, em sua maioria, estão 
atrasadas ou foram abandonadas, por diversos motivos. 
Citar o monotrilho de Manaus, o VLT de Brasília, os 
metrôs de Salvador e Curitiba, apenas para dar alguns 
exemplos, é importante para lembrar o quanto a falta de 
planejamento e de projeto resulta na piora da mobilida-
de urbana e da qualidade de vida.

A atual situação político-econômica e social do Bra-
sil, porém, exige de nossos governantes um olhar mais 
abrangente, que perceba a interdependência da mobili-
dade urbana com a questão social, do emprego e da ge-
ração de renda mais próximos à moradia; com a variável 
ambiental, que é favorecida pela necessidade de menos 
deslocamentos nas metrópoles e nas grandes cidades. É 
preciso planejar e projetar levando em conta o territó-
rio das cidades, com medidas estruturantes. As grandes 
urbes e as metrópoles brasileiras precisam ser mais – e 
não menos – adensadas, com um planejamento urbano 
consistente, que ofereça serviços públicos de bom nível, 
estimulando a criação de empregos localmente. 

Precisamos, para isso, de incentivos fiscais, como os 
propostos pela prefeitura paulistana para a Zona Leste de 
São Paulo. Porém, mais do que incentivos, é necessário 
dotar essa região da capital de serviços públicos de qua-
lidade – hospitais, escolas, iluminação pública, seguran-
ça e áreas verdes/de lazer. Somente a implantação desses 
requisitos tornará a região atrativa, para moradores e às 
empresas. Com a Copa 2014 e a Arena Corinthians, esta 
é a oportunidade de transformar a Zona Leste paulistana 
em uma região que interessa às pessoas e aos negócios, 
com serviços públicos de qualidade. Sem essa perspectiva, 
os governantes apenas continuarão a “enxugar gelo com 
toalha quente”. Urge planejar bem e projetar melhor ainda, 
com a visão macro e integrada das cidades, e investir na 
execução do que foi planejado.

Brasil tem 193 milhões de habitantes, dos 
quais 170 milhões, ou 85%, moram nas ci-
dades. Temos uma frota de 70,5 milhões 
de carros, ou cerca de três habitantes por 
carro. Em 2001, esses números eram de 
32 milhões de veículos, com proporção de 

cinco habitantes por carro. O Brasil tem PIB de 2,2 tri-
lhões de dólares, o que o coloca na sétima posição entre 
as economias mundiais. A renda per capita do brasileiro 
é de 12 181 dólares (2011 – IBGE). Entre 187 países 
ocupa a 85ª posição no IDH (índice de desenvolvimento 
humano) da ONU.

A frieza das estatísticas mostra alguns pontos im-
portantes, mas revela pouco sobre as motivações que 
levaram milhares de brasileiros a sair às ruas nas mais 
impactantes manifestações das últimas décadas. Evi-
dentemente, os combustíveis que impulsionaram essas 
centenas de milhares de pessoas a participarem dos pro-
testos não foram apenas os relativamente poucos centa-
vos a mais nas tarifas e o inferno em que se transformou 
a (i) mobilidade urbana em nossas principais metrópo-
les. As manifestações de junho somente escancararam 
nas ruas a profunda insatisfação – catalisada inicial-
mente pelo reajuste na tarifa dos transportes coletivos 
– da maioria dos brasileiros quanto ao nível de acesso e 
à qualidade dos serviços públicos, à impunidade geral e 
à incapacidade da maioria dos governantes de atender 
às suas necessidades. 

Dos números acima, depreendem-se algumas ques-
tões relevantes. O país está profundamente urbanizado 
e cresceu muito o número de carros nas ruas brasileiras. 
A desigualdade social diminuiu pouco. Traduzindo em 
miúdos: nas metrópoles, os pobres – a maioria dos bra-
sileiros – gastam até seis horas de seu dia para ir e voltar 
do trabalho. Ao mesmo tempo, a minoria de maior renda 
espuma de raiva nos congestionamentos que a faz des-
pender até quatro vezes mais tempo nos seus percursos. 
Essa situação é agravada pelas políticas públicas inco-
erentes e erráticas, como a renúncia fiscal à indústria 
automobilística, que, somada ao financiamento abun-
dante e a juros baixos, ajuda a lançar milhares de novos 
veículos nas ruas já saturadas, diminuindo a arrecada-
ção do governo federal. Também a política equivocada 
de manter o preço da gasolina artif icialmente baixo é 
prejudicial: drena recursos da Petrobras e inviabiliza o 
uso do etanol, combustível verde.

Uma analogia que pode ser utilizada é a do infarto. As 
artérias operam acima da sua capacidade por determi-
nado tempo; o excesso de veículos entope essas artérias 
e acaba causando o colapso. Assim como nosso corpo, 
a sociedade paga o preço de uma política econômica, 
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