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Plano de Comunicação
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q Um Plano de Comunicação foi desenvolvido pela Prefeitura 
Municipal e pela FGV, com os objetivos de:

o Motivar a população a participar através de sugestões, através do site, na 
construção do diagnóstico e elaboração de propostas;

o Manter a sociedade informada sobre a evolução do desenvolvimento do 
PlaMob/SC;

o Alcançar o máximo possível de cidadãos, de forma a obter uma real 
conscientização e contribuição da população;

o Centralizar as informações sobre o desenvolvimento do PlanMob/SC.



Participação social
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Entrevistas com 
formadores de opinião

Pesquisa com a 
população

Levantamento de 
percepções sobre 
mobilidade urbana
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Mapeamento dos formadores de opinião
ATORES SOCIAIS

Universidades

Diretores
Professores
Relações institucionais
Estudantes

Escolas ensino básico
Diretores
Professores
Alunos

Centros de Pesquisa Embrapa

Sindicatos

Servidores públicos (Sindspan)
Servidores das universidades
Metalúrgicos
Comerciários

Imprensa
Jornais locais
Rádios locais
Portais locais

ONGs / grupos de interesse

Associação de Moradores
Moradia
Mobilidade & Transporte
Ciclistas
Meio Ambiente
Pessoas com Deficiência
Saúde pública
Juventude

Igrejas
Outros formadores de opinião
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Mapeamento dos formadores de opinião
ATORES POLÍTICOS

Executivo Prefeito

Secretários

Obras
Transportes
Ciência, Tecnologia, Desenvolvimento 
Sustentável e Inovação
Pessoa com Deficiência
Saúde
Habitação e Desenvolvimento Urbano
Serviços Públicos

Legislativo

Presidente da Câmara
Vereadores
Comissões Legislativas (Habitação, 
Transporte e Meio Ambiente)

Judiciário Juízes
Ministério Público Promotores

Segurança pública

Polícia Militar
Guarda Municipal
Corpo de Bombeiros
Defesa Civil
SAMU

Conselhos

Desenvolvimento Urbano (Comdusc)
Câmara Temática de Mobilidade Urbana
Planejamento de Parques Urbanos 
(GTPU)

Outros formadores de opinião
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Mapeamento dos formadores de opinião
ATORES ECONÔMICOS

Indústria
Centro das Indústrias (CIESP)

Outros atores representativos do setor

Comércio
Associação Comercial (ACISC)

Outros atores representativos do setor

Serviços

Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos (AEASC)

Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB)

Ordem dos Advogados (OAB)

Transportes

Outros atores representativos do setor

Inovação & Tecnologia

Empreendedores

Start-ups

Incubadoras de empresas

Outros atores representativos do setor

Outros formadores de opinião



Entrevistas com formadores de opinião
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q Universo de Entrevistados:
o Foi feito contato com as pessoas constantes do mapeamento dos possíveis entrevistados 

e conseguiu-se entrevistar 63 delas

q Dinâmica das entrevistas
o Entrevistas individuais e em grupos temáticos

o Entrevistas semiestruturadas, com um roteiro base de questões abertas, nas áreas de:
§ Visão de futuro;

§ Percepções sobre mobilidade urbana em São Carlos.
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q Mais de 100 horas de entrevistas gravadas

q ~ 900 ideias

q Análise de conteúdo

q Frequência

q Relações

q Agrupamentos

q Ênfase

q Concordâncias e discordâncias

q Influência e representatividade

q Inovações

Tratamento dos dados das entrevistas



12

q Entrevistas pessoais / residenciais
q Participação espontânea

q 3045 pessoas contatadas
q 1348 pessoas entrevistadas

q Questionário FGV, questões objetivas
q Segmentação

q Bairros e setores
q Idade
q Renda
q Gênero
q Escolaridade
q Ocupação
q Presença de deficiência

q Tratamento estatístico dos dados

Pesquisa com a população



Regiões
Amostradas



Distribuição da amostra
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51,348,7

9,1

18,2
21,7

28,9
22,1

5,8

23,5

39,4

30,9

0,4

Pós (C|I)

Superior (C|I)

2º Grau (C|I)

1º Grau (C|I)

Nunca foi a escola

1,7

7,8

12,3

23,7

32,6

21,9

Sem Renda

> 10 SM

De 7 a 10 SM

De 5 a 7 SM

De 3 a 5 SM

Até 3 SM



Priorização dos dados
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q Opinião da população

q Opinião dos formadores de opinião

q Visão de futuro da cidade

q Qualidade de vida

q Tempo de deslocamento

q Equidade / inclusão social

q Acessibilidade

q Sustentabilidade

q Viabilidade econômica

q Inovação

Critérios específicos para São Carlos, 
participação social no projeto

Critérios desdobrados da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana e das melhores práticas 

de mobilidade

60%

40%



Áreas Priorizadas
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Infraestrutura

Veículos particulares

VLT

Transporte coletivo 
(ônibus)

Bicicleta

A pé

Veículos compartilhados 
(aplicativos, cooperativas)

Novas alternativas 
(bicicleta elétrica, patinete)

Transporte de cargaDelivery



Infraestrutura
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Já passou da hora da cidade 
atacar com coragem as 
grandes obras que são 
necessárias – marginais e anel 
viário

Para a melhoria do trânsito 
precisamos de corredores e/ou 
faixas para os ônibus

É necessário realização mais 
investimentos nas vias, na 
sinalização e na integração 
com ciclovias

O sistema de semáforos 
precisa ser melhorado, com 
mais inteligência e mais 
tecnologia

Não tem como esperar que as 
pessoas andem mais a pé com 
a péssima estrutura de 
calçadas que temos 

É necessário repensar a 
localização da rodoviária e o 
modelo arcaico de terminais 
urbanos 



25,1

17,5

13,5 13,4
11,3 9,9 9,3

Falta de
infraestrutura

adequada

Muito Tempo no
delocamento

Falta de alternativa Falta de segurança Falta de integração
entre outros meios

Imprudência, falta de
educação e
cordialidade

Falta de conforto

Infraestrutura

18

Principais problemas que encontra no seu deslocamento



Transporte coletivo (ônibus)
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O transporte público é precário 
e caro, as condições do serviço 
são basicamente a mesma de 
décadas atrás

Na cidade da tecnologia, não 
há qualquer tecnologia 
aplicada aos ônibus para 
facilitar a vida dos usuários

Precisamos priorizar a criação 
de faixas exclusivas para 
ônibus

A prefeitura não acompanha de 
perto e nem fiscaliza a 
qualidade do serviço; o 
Conselho de Usuários não 
funciona na prática

É preciso ter mais linhas e 
mais integração entre elas, 
para redução do tempo de 
espera e do tempo de viagem 

Está acontecendo um 
esvaziamento do sistema de 
transporte coletivo, cada vez 
há menos pessoas usando 



Transporte coletivo (ônibus)
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41,6

14,5 12,3
9,3

6,3 5,4 4,3 4,0 2,3

Ônibus Bicicleta Uber Carro Bicicletas
Eletricas|Patinetes

Vans Fretamento Motocicleta Táxi

Meios de transporte que deveriam ter mais investimento por parte do 
poder público e/ou da iniciativa privada



Transporte coletivo (ônibus)
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Ações que estaria disposto a adotar para a
melhoria da mobilidade urbana30,1

21,4

17,3
14,5

12,4

4,4

Usar Ônibus com mais
frequência

Andar mais a pé Usar Uber | Táxi com
outras pessoas

Usar Bicicleta Pegar | Dar Carona Usar Bicicleta Eletrica |
Patinete



Transporte coletivo (ônibus)
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Principais condições citadas que fariam utilizar o
transporte público coletivo

23,1

20,0

13,7

10,8
8,3

7,0
5,8 5,4

3,1 2,7

Menor custo das
tarifas

Já utilizo Não estou
disposto a

utilizar

Maior
Frequência dos

ônibus

Mais segurança
no veículo enos

pontos

Menor tempo de
viagem

Maior conforto
dos ônibus

Maior integração
do ônibus com
outros meios

Mais tecnologia Mais
comodidade nos

pontos



Veículos compartilhados (aplicativos, cooperativas)
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Em São Carlos é nítido o 
expressivo crescimento do 
transporte por aplicativos e 
plataformas

O uber diminui o número de 
carros na rua, a necessidade 
de estacionamento e faz os 
deslocamentos serem mais 
rápidos - são muitos benefícios

Temos uma questão geracional 
– a população mais jovem 
prefere nitidamente o uber, e 
nem tem mais interesse em 
tirar a carteira de habilitação

O fortalecimento das 
cooperativas aumenta ainda 
mais a pressão sobre o 
transporte coletivo, e melhora a 
renda dos motoristas

Deve haver uma maior 
regulação do poder público 
sobre os novos modais de 
transporte

Não há fiscalização sobre a 
operação de mototáxis 
clandestinos 



Veículos compartilhados (aplicativos, cooperativas)
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Qual é o principal meio de transporte que utiliza para se deslocar
37,3

18,8

10,6 9,2 8,0 6,6
4,4 3,9

1,2

Carro Ônibus Uber e
Semelhantes

Motocicleta Bicicleta Fretamentos Táxi A pé Van



Veículos compartilhados (aplicativos, cooperativas)
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Se tivesse livre acesso a outros meios de transporte, para
quais meios daria preferência?36,5

18,9 17,4

8,7 8,6
5,0

3,0
1,0 0,9 0,1

Carro Uber Ônibus Motocicleta Bicicleta A pé Bicicletas
Eletricas|Patinetes

Fretamento Táxi Vans



Veículos compartilhados (aplicativos, cooperativas)
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Ações que estaria disposto a adotar para a
melhoria da mobilidade urbana

30,1

21,4

17,3
14,5

12,4

4,4

Usar Ônibus com mais
frequência

Andar mais a pé Usar Uber | Táxi com
outras pessoas

Usar Bicicleta Pegar | Dar Carona Usar Bicicleta Eletrica |
Patinete



Veículos particulares
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Há muitos carros na rua, e isso 
tem grande impacto no 
trânsito; é preciso diminuir a 
circulação de veículos 
particulares

Não existe política efetiva 
sobre estacionamentos na 
cidade; área azul e outras 
estratégias são fundamentais

O número de motos não para 
de crescer, e o trânsito está 
piorando; em geral não se 
respeita regras de trânsito e se 
faz barulho em excesso  

Precisamos entender o que 
faria exatamente o cidadão 
deixar o carro em casa, e 
oferecer essas alternativas  

Como estamos falando de 
mobilidade para o futuro, há 
um ponto que favorece: novas 
gerações não têm interesse em 
ter carro 

Em horários de pico a cidade já 
tem congestionamento, coisa 
que não acontecia antigamente  



Veículos particulares
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Qual é o principal meio de transporte que utiliza para se deslocar
37,3

18,8

10,6 9,2 8,0 6,6
4,4 3,9

1,2

Carro Ônibus Uber e
Semelhantes

Motocicleta Bicicleta Fretamentos Táxi A pé Van



57,6

18,8
15,5

7,4
0,7

Carro Motocicleta Bicicleta Nenhum Todos

Veículos particulares

29

Meios de transporte que possui e tem acesso em sua residência



Veículos particulares
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Motivos que fazem utilizar o carro como principal meio de 
deslocamento 

42,4

25,9

10,7 8,1 7,7
4,0

1,2

Comodidade Menor tempo de
deslocamento

Falta de Alternativa Menor custo Segurança Falta de
Infraestrutura

Menor Impacto
Ambiental



Bicicleta
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Precisamos de um grande 
investimento em ciclovias, bem 
planejadas de acordo com os 
fluxos

A rede de ciclovias precisa 
estar integrada, hoje são 
apenas algumas, que levam 
para lugar nenhum

Com a população universitária 
que temos, o investimento em 
transporte por bicicleta traria 
resultados excelentes 

Faltam políticas públicas para 
estímulo e incentivo ao 
deslocamento não motorizado

Considerando a topografia de 
São Carlos, é fundamental um 
sistema bem pensado que 
integre e bicicleta com as 
outras alternativas 

A cidade precisa ter um 
modelo mais efetivo de fácil 
acesso a bicicletas 
compartilhadas



Bicicleta
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41,6

14,5 12,3
9,3

6,3 5,4 4,3 4,0 2,3

Ônibus Bicicleta Uber Carro Bicicletas
Eletricas|Patinetes

Vans Fretamento Motocicleta Táxi

Meios de transporte que deveriam ter mais investimento por parte do 
poder público e/ou da iniciativa privada



36,5 34,2

12,6
7,4

4,0 2,7 2,6

Disponibilidades de
ciclovias e ciclofaixas

Não estaria disposto a
usar a bicicleta em
hipótese alguma

Mais segurança e
melhor sinalização na

interação com as
demais vias de trânsito

Já utilizo Bicicleta Disponibilidade de
locais adequados para
deixar / estacionar a

bicicleta

Maior integração da
bicicleta com outros
meios de transporte

Existência de opções
de aluguel /

compartilhamento de
bicicletas

Bicicleta

33

Principais condições que o fariam utilizar a bicicleta



Novas alternativas (bicicleta elétrica, patinete)
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As bicicletas elétricas são uma 
opção que combinam 
perfeitamente com a topografia 
de São Carlos

Faltam estímulos e políticas 
para incrementar o uso dos 
meios individuais elétricos, 
inclusive de acesso aos 
veículos

É preciso conscientizar mais as 
pessoas sobre a importância 
do compartilhamento 

Melhorar a sinalização e 
qualidade das vias para o 
transporte por patinetes

Em uma cidade universitária as 
novas alternativas de 
mobilidade teriam grande 
aceitação, se bem trabalhadas 

Essas formas alternativas 
trazem modernidade para a 
mobilidade urbana 
(sustentabilidade, menor custo, 
silencioso e leve). 



Novas alternativas (bicicleta elétrica, patinete)
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9,3
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