
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoio à Elaboração de Plano Municipal de 
Mobilidade Urbana do Município de São Carlos 
 
Prefeitura Municipal de São Carlos 
 
Produto 2 - Detalhamento do Escopo do Projeto  
 
19 de outubro de 2022 

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

2 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

FICHA TÉCNICA 

 

Objeto do Contrato Apoio à Elaboração de Plano Municipal de Mobilidade 
Urbana do Município de São Carlos 

  

Data de Assinatura do Contrato 14 de outubro de 2020 

  

Data da Ordem de Serviço 01 de março de 2021 

  

Prazo de Execução (Contrato + Aditamentos) 22 (vinte e dois) meses 

  

Contratante Prefeitura Municipal de São Carlos. 

  

Contratada Fundação Getulio Vargas 

  

Coordenador Manoel de Andrade e Silva Reis 

 

  

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

3 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

Sumário 

 

1. INTRODUÇÃO .......................................................................................................................................... 4 

2. PLANO DE COMUNICAÇÃO................................................................................................................... 5 

3. LANÇAMENTO DO PLANMOB/SC JUNTO À POPULAÇÃO, INCLUINDO ANÚNCIO PÚBLICO E 

DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DO PLANO DE COMUNICAÇÃO ................................................................ 8 

4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO SOBRE O FUTURO DA 

CIDADE E SUA MOBILIDADE .............................................................................................................. 10 

4.1 ENTREVISTAS COM FORMADORES DE OPINIÃO .................................................................. 10 

4.2 PESQUISA (SURVEY) PRESENCIAL JUNTO À POPULAÇÃO ................................................ 18 

5. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE MOBILIDADE 

URBANA................................................................................................................................................. 20 

6. PARTICIPAÇÃO SOCIAL ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA. ................... 23 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................................... 25 

ANEXOS ........................................................................................................................................................... 26 

ANEXO 1 - PLANO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SUAS PROVIDÊNCIAS .... 27 

ANEXO 2 - AÇÕES REALIZADAS ........................................................................................................ 40 

ANEXO 3 - RESULTADOS CONSOLIDADOS DA PESQUISA (SURVEY) ......................................... 42 

ANEXO 4 - APRESENTAÇÃO FGV NA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA ..................................................... 61 

  

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

4 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

1. Introdução 

 

O presente documento contém o Produto 2 - Detalhamento do Escopo do Projeto, incluindo 

informações quanto à 1ª Audiência Pública do projeto de Apoio à Elaboração de Plano Municipal de 

Mobilidade Urbana do Município de São Carlos, objeto do Contrato no 86/20, firmado entre a 

Prefeitura Municipal de São Carlos e a Fundação Getulio Vargas, o qual recebeu um aditivo de 

prazo, em 27 de outubro de 2021, e outro aditivo de conteúdo e valor, em 24 de agosto de 2022. 

 

O Produto 2 resulta do trabalho realizado a partir janeiro até setembro de 2022, cujo conteúdo inclui 

os seguintes temas: 

 

 Lançamento do PlanMob/SC junto à população, incluindo o anúncio público e 

divulgação, através da implementação do Plano de Comunicação; 

 Plano de Comunicação; 

 Levantamento e Análise das Expectativas da População sobre o Futuro da cidade e sua 

Mobilidade; 

 Entrevistas com Formadores de Opinião: 

 Planejamento das Entrevistas; 

 Resultados Consolidados das Entrevistas com os Formadores de Opinião. 

 Pesquisa (Survey) Junto à População: 

 Planejamento da Pesquisa; 

 Resultados Consolidados da Pesquisa. 

 Definição de Prioridades do Projeto de Mobilidade Urbana; 

 Participação Social através da realização da 1ª Audiência Pública; e 

 Considerações Finais. 
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2. Plano de Comunicação 

 

O Plano de Comunicação para o projeto do Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos – 

PlanMov/SC foi desenvolvido pela FGV e pela Prefeitura. 

 

O PlanMob/SC segue as definições do Estatuto da Cidade (Lei no 10.257, de 10 de julho de 2001), 

que estabelece como obrigatória a participação da população nos aspectos que versam sobre as 

políticas de desenvolvimento e as funções sociais das cidades, a saber: 

 

“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 
Gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”.  
“Art. 14. São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem 
prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995:  
Participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de 
mobilidade urbana;” 

 

Cumpre notar que um Plano de Mobilidade Urbana que garanta o processo participativo e considere 

os interesses e influências dos atores é, em princípio, mais bem aceito pela sociedade, auxiliando 

na implantação das soluções de mobilidade propostas e permitindo a sua utilização como 

instrumento efetivo para o desenvolvimento urbano do município. 

 

Os objetivos do Plano de Comunicação (Anexo 1), incluem a extensa divulgação da caracterização, 

implantação e resultados do Plano e o estímulo à participação dos grupos sociais, e seus fatores 

principais incluem a sensibilização e a prestação de contas à população. O Plano de Comunicação 

divide os objetivos em três categorias: 

 

 Sensibilização (S): demonstrar a importância da mobilidade urbana para o município, 

potencializar o engajamento e a motivação da sociedade para efetiva participação no 

processo de elaboração de Plano de Mobilidade Urbana; 

 Participação Social (PS): buscar informações com os atores relevantes para construção 

do diagnóstico e elaboração das propostas; 

 Prestação de contas (PC): manter a população informada sobre o andamento do 

desenvolvimento do Plano de Mobilidade. 
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As ações de comunicação irão permear diversas etapas do PlanMob/SC em 5 fases que, conforme 

a Figura 2.1, incluem: 

 

 Reconhecimento do Município (1); 

 Detalhamento do Escopo (2); 

 Planejamento do Plano de Trabalho (3); 

 Elaboração (4); e 

 Aprovação da Proposta (5). 

 

Figura 2.1 

Metodologia do Plano de Mobilidade Urbana x Ações de Comunicação

 

Fonte: FGV 
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Nesta Fase 2 do Projeto (Detalhamento do Escopo do Projeto e relato da 1ª Audiência Pública), o 

objetivo da comunicação foi sensibilizar diferentes atores trazendo contribuições para a definição 

da visão de cidade, das metas para buscar atingir esse modelo de cidade e sugestões de propostas 

que nortearão as ações futuras. Além disso, o objetivo mais amplo do Plano de Comunicação é 

manter a população informada sobre o desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana, a fim de 

garantir o diálogo com os diferentes atores envolvidos e o engajamento da sociedade nas ações de 

participação social e nas Audiências Públicas. 

 

Foram implementadas 22 ações de comunicação (Anexo 2), para viabilizar a transparência do 

andamento do Plano de Mobilidade, informando a população sobre o trabalho realizado até o 

momento, algumas descritas abaixo: 

 

 Divulgação sobre o processo de construção do PlanMob/SC:  

 

Com o objetivo de manter a população informada sobre o andamento do desenvolvimento 

do Plano de Mobilidade foi divulgado através das redes sociais, site do PlanMob/SC e 

imprensa as entrevistas que ocorreram com os formadores de opinião, a lista dos atores 

participantes, o início da fase de análises técnicas e de diagnóstico para a elaboração da 

Matriz de origem-destino, ferramenta fundamental para o planejamento da mobilidade 

urbana. Além disso, com o objetivo de demonstrar a importância da mobilidade urbana 

para o município foi feito um podcast junto à CBN São Carlos com 10 episódios 

abordando o tema de Mobilidade Urbana.  

 

Outras ações de comunicação com objetivo de potencializar o engajamento da sociedade 

para efetiva participação no processo de elaboração de Plano de Mobilidade Urbana 

foram feitas nas redes sociais estimulando a população a participar através do formulário 

indicado no site com sugestões, críticas ou contribuições sobre mobilidade urbana.  

 

 Audiência Pública 

 

São três Audiências Públicas, conforme o avanço do projeto. No dia 28 de setembro de 

2022 realizou-se a 1ª Audiência Pública para a apresentação do Plano aos munícipes, na 

Câmara Municipal de São Carlos. A divulgação da Audiência ocorreu através do site da 

Prefeitura, rádio e por diferentes portais de notícias. A Audiência foi aberta a toda a 

população e transmitida pelos canais oficiais da Câmara Municipal, pelo youtube, rádio e 

TV.   
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3. Lançamento do PlanMob/SC junto à População, incluindo Anúncio 

Público e Divulgação através do Plano de Comunicação 

 

De acordo com o Plano de Comunicação do projeto, estavam previstas algumas ações, sendo uma 

delas o lançamento do PlanMob/SC, que ocorreu no dia 11 de março de 2022, às 9h00, no auditório 

do Paço Municipal, com o objetivo de apresentar à população as primeiras informações referentes 

ao desenvolvimento do Plano de Mobilidade. Na ocasião, foi apresentado o site 

(http://mobilidadeurbana.saocarlos.sp.gov.br/) elaborado pela Secretaria de Comunicação da 

Prefeitura de São Carlos para estimular a população a se manifestar, expressando seus anseios e 

expectativas, especialmente através do sistema de Comunicação. O site é atualizado conforme as 

necessidades de comunicação durante a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana 

 

A divulgação do evento ocorreu através do site da Prefeitura, rádio e por diferentes portais de 

notícias (Carlinhos Lima News, São Carlos em Rede, entre outros). No dia do lançamento, o 

coordenador da FGV Projetos, professor Manoel de Andrade e Silva Reis, ministrou uma palestra 

para apresentar o trabalho e a metodologia que estão sendo utilizados para a elaboração do Plano 

de Mobilidade Urbana de São Carlos. No mesmo dia, o presidente da Associação dos Engenheiros, 

Arquitetos e Agrônomos de São Carlos (AEASC), Agnaldo José Spaziani Júnior, falou sobre os 

benefícios que irão ser oferecidos à população com a implementação do Plano de Mobilidade; e o 

secretário de Comunicação de São Carlos, Mateus de Aquino, apresentou o site do PlanMob/SC 

com o objetivo de manter a transparência com a população sobre o processo de elaboração do 

Plano de Mobilidade Urbana. 

 

Antes do evento de lançamento foi criada a Identidade Visual do PlanMob/SC (Figuras 3.1 e 3.2), 

com objetivo de padronizar os elementos visuais do Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos. 
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Figura 3.1 

Identidade Visual do PlanMob/SC

 

Fonte: Prefeitura de São Carlos 

 

Figura 3.2 

Identidade Visual do PlanMob/SC 

  

Fonte: Prefeitura de São Carlos  
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4. Levantamento e Análise das Expectativas da População sobre o 

Futuro da Cidade e sua Mobilidade 

 

Um dos elementos para a elaboração do Plano de Mobilidade Urbana é a construção da visão da 

cidade, que deverá sintetizar o futuro desejado pela população, através de um debate que considere 

múltiplas leituras e perspectivas e seja resultado de um consenso. 

 

Para o Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos foi definido um horizonte de 15 anos para a 

implantação de todas as providências a serem recomendadas pelo Plano de Mobilidade, 

considerando as alocações das providências ao longo desse horizonte. 

 

Para o planejamento do futuro da cidade é necessário considerar a situação atual, onde se deseja 

chegar, as tendências futuras que tenham impacto na cidade e na mobilidade e o que é preciso 

para atingir os objetivos. 

 

Para isso, foram realizadas entrevistas virtuais com Formadores de Opinião do município e 

realizada uma Pesquisa (Survey) presencial com membros da população, em todas as regiões da 

cidade, com o objetivo de entender como a cidade quer ser no longo prazo e quais os seus principais 

problemas atuais de mobilidade, identificando os principais desafios enfrentados e as melhores 

estratégias para superá-los. 

 

Os resultados obtidos serviram de base para a elaboração dos Objetivos e Metas que nortearão o 

Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos, expostos neste relatório. 

 

4.1 Entrevistas com Formadores de Opinião 

 

4.1.1 Planejamento das Entrevistas 

 

De início, foram realizadas diversas reuniões com membros da Prefeitura e alguns formadores de 

opinião, que forneceram uma importante visão sobre a cidade e indicaram uma ampla lista de 

formadores de opinião a serem entrevistados, nas áreas social, política e econômica, considerando 

as categorias indicadas na Figura 4.1.1.1. 

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

11 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

Figura 4.1.1.1 

Planejamento das Entrevistas com Formadores de Opinião 

ATORES SOCIAIS ATORES POLÍTICOS ATORES ECONÔMICOS 

Universidades 

Diretores Executivo Prefeito 

Indústria 

Centro das Indústrias (CIESP) 

Professores 

Secretários 

Obras 
Outros atores 
representativos do setor 

Relações institucionais Transportes 

Comércio 

Associação Comercial (ACISC) 

Estudantes 
Ciência, Tecnologia, 
Desenvolvimento Sustentável 
e Inovação 

Outros atores 
representativos do setor 

Escolas 
ensino básico 

Diretores Pessoa com Deficiência 

Serviços 

Associação dos Engenheiros, 
Arquitetos e Agrônomos 
(AEASC) 

Professores Saúde 
Instituto dos Arquitetos do 
Brasil (IAB) 

Alunos 
Habitação e Desenvolvimento 
Urbano 

Ordem dos Advogados (OAB) 

Centros de 
Pesquisa 

Embrapa Serviços Públicos Transportes 

Sindicatos 

Servidores públicos 
(Sindspan) 

Legislativo 

Presidente da Câmara 
Outros atores 
representativos do setor 

Servidores das 
universidades 

Vereadores 

Inovação & 
Tecnologia 

Empreendedores 

Metalúrgicos 
Comissões Legislativas 
(Habitação, Transporte e 
Meio Ambiente) 

StartUps 

Comerciários Judiciário Juízes Incubadoras de empresas 

Imprensa 

Jornais locais 
Ministério 
Público 

Promotores 
Outros atores 
representativos do setor 

Rádios locais 

Segurança 
pública 

Polícia Militar 
Outros 
formadores 
de opinião 

  

Portais locais Guarda Municipal   

ONGs / 
grupos de 
interesse 

Associação de Moradores Corpo de Bombeiros   

Moradia Defesa Civil   

Mobilidade & Transporte SAMU   
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Conselhos 

Desenvolvimento Urbano 
(COMDUSC) 

  

Meio Ambiente 
Câmara Temática de 
Mobilidade Urbana 

  

Pessoas com Deficiência 
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Urbanos (GTPU) 

  

Saúde pública 
Outros 
formadores 
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Juventude     

Igrejas       

Outros 
formadores 
de opinião 

  
    

Fonte: Planejamento da FGV para as Entrevistas com Formadores de Opinião 

 

Entre maio e junho de 2022 foi possível realizar entrevistas com 63 formadores de opinião, 

individualmente ou em grupos, na maioria das categorias indicadas na Figura 4.1.1.1. 
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4.1.2 Tratamento das Informações e Resultados das Entrevistas com os 

Formadores de Opinião 

 

As entrevistas com os formadores de opinião foram realizadas de forma individual ou em grupo de 

2 a 4 entrevistados. A duração média foi de uma a duas horas por entrevista, resultando em um 

total de mais de 100 horas. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e vídeo. 

 

Foi utilizada uma estratégia de entrevista semiestruturada – havia um roteiro base para condução 

da entrevista, mas de acordo com as particularidades de cada momento e com as respostas dadas, 

outras questões e detalhes foram explorados. 

 

O roteiro base estava dividido em duas partes: 

 

 Parte 1 - Visão de futuro para São Carlos; e 

 Parte 2 - Levantamento de ideias e percepções sobre mobilidade urbana. 

 

A definição de uma visão de futuro para o município, apesar de não diretamente ligada apenas a 

questões de mobilidade urbana, tem uma importância chave para o projeto. Afinal, como o Plano 

de Mobilidade Urbana tem um horizonte de longo prazo (15 anos), várias priorizações e decisões 

ao longo do projeto são feitas olhando-se para o futuro. Sendo assim, o alinhamento entre essas 

definições e a visão de futuro da cidade é fundamental. 

 

Para direcionar as discussões dessa primeira parte da entrevista, a questão do roteiro base era a 

seguinte:  

 

 “Como você imagina a São Carlos do futuro (horizonte de 15 anos)?”. 

 

Para estimular outras ideias e enriquecer as discussões, outros questionamentos foram feitos 

conforme necessário, explorando temas como os principais problemas para que São Carlos alcance 

a visão de futuro e as principais ações e iniciativas que deveriam ser priorizadas para que a cidade 

alcance a visão de futuro, além de aspectos específicos sobre o futuro do município em áreas como 

crescimento populacional, mudanças do perfil demográfico, habitação, crescimento econômico, 

investimentos públicos e privados, desenvolvimento tecnológico e impacto ambiental, entre outros. 
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Já para a segunda parte, mais longa, que explorava as percepções dos entrevistados quanto ao 

presente e ao futuro da mobilidade urbana em São Carlos, as seguintes questões presentes no 

roteiro base foram utilizadas como indutoras das discussões: 

 

 “Em sua opinião, quais são os principais problemas enfrentados para a mobilidade urbana 

em São Carlos?”; 

 “Na sua opinião, quais as principais ações e iniciativas que deveriam ser executadas nos 

próximos anos para atacar esses problemas sobre a mobilidade urbana no município?”; 

e 

 “Você acredita que algum meio/modal de transporte tem potencial de ser mais bem 

explorado em São Carlos?”. 

 

Todas as entrevistas tiveram seus principais momentos transcritos em tempo real por profissionais 

da equipe da FGV. Esses registros foram posteriormente complementados com o auxílio das 

gravações. 

 

Após uma etapa de organização e limpeza das informações, elas foram tratadas utilizando-se 

técnicas de análise de conteúdo. Incialmente, realizou-se agrupamentos por afinidade de ideias, 

bem como a identificação de relacionamentos entre as ideias. 

 

Para o caso da visão de futuro, houve uma concordância razoável entre os entrevistados, com o 

surgimento de um número limitado de agrupamentos. Os principais receberam os seguintes rótulos:  

 

 Qualidade de vida da população; 

 Crescimento econômico; 

 Desenvolvimento tecnológico e seu impacto para os cidadãos; e 

 A influência das universidades. 
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Desenvolvendo em detalhes as relações entre essas ideias centrais, foi possível chegar à seguinte 

visão de futuro para o município de São Carlos: 

 

 Capital nacional da tecnologia, polo educacional e econômico, a São Carlos do futuro 

almeja tornar-se também protagonista para a qualidade de vida de seus cidadãos, 

incorporando inovações e tecnologias em benefício de todos. 

 

Já quanto às expectativas dos entrevistados sobre mobilidade urbana, após as etapas do 

tratamento citadas acima, chegou-se a um grupo de quase 900 percepções e ideias. Ilustrando esse 

resultado, uma nuvem de palavras foi criada e pode ser vista na Figura 4.1.2.1 abaixo – a nuvem 

de palavras é uma representação visual da frequência e do valor das palavras. 

 

Figura 4.1.2.1 

Nuvem com a frequência e valor das palavras colhidas nas entrevistas 

 

Fonte: FGV  

 

Continuando o tratamento das informações, a equipe da FGV usou um sistema de classificação 

levando em conta a frequência com que cada ideia apareceu nas entrevistas, a ênfase com que 

elas foram defendidas, a influência dos formadores de opinião e o grau de inovação de cada uma 

delas. Aplicando esses diferentes critérios, chegou-se a uma pontuação para cada 

ideia/expectativa, e com a agregação (soma) delas, uma pontuação para os respectivos 
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agrupamentos. Essa pontuação foi utilizada posteriormente na etapa de Definição de Prioridades 

para o Desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana (ver seção 5). 

 

Os agrupamentos formados, que representam possíveis áreas a serem consideradas para a 

elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, são os seguintes: 

 

 A pé; 

 Bicicleta; 

 Delivery (comércio eletrônico e iFood); 

 Infraestrutura (calçadas e vias); 

 Modos alternativos (bicicletas elétricas, patinetes, car sharing); 

 Ônibus; 

 Transporte de cargas;  

 Veículos compartilhados (táxis, uber, cooperativas); 

 Veículos particulares (carros e motos); e 

 VLT. 

 

A seguir, são apresentados exemplos de ideias e percepções típicas, que sintetizam os principais 

comentários dos entrevistados, para cada uma das áreas que foram posteriormente priorizadas na 

etapa de Definição de Prioridades para o Desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana (ver 

seção 5). 

 

Área - Infraestrutura 

 

 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 
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Área: Transporte coletivo (ônibus) 

 

 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 

 

Área: Veículos compartilhados (aplicativos, cooperativas) 

 

 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 

 

Área: Veículos particulares 

 

 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 
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 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 

 

Área: Bicicleta 

 

 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 

 

Área: Novas alternativas (bicicleta elétrica, patinete) 

 

 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). 
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Vale comentar que todas essas informações sobre mobilidade levantadas na etapa de entrevistas 

com os formadores de opinião, além de serem usadas para a priorização das áreas, também serão 

utilizadas na futura etapa de Diagnóstico. Junto delas serão ainda consideradas no Diagnóstico 

outros agrupamentos de informações também levantados nas entrevistas, sobre os seguintes 

temais: 

 

 Educação/conscientização; 

 Inclusão; 

 Meio ambiente; e 

 Segurança. 

 

4.2 Pesquisa (Survey) Presencial junto à População 

 

4.2.1 Planejamento da Pesquisa 

 

Como outro ponto fundamental para a participação social na elaboração do Plano de Mobilidade 

Urbana de São Carlos foi a realização, em setembro de 2022, de uma pesquisa presencial com uma 

amostra significativa da população são-carlense. 

 

Para atingir a margem de erro desejada de 5%, com um nível de confiança de 95%, a amostragem 

previa a realização de 1350 entrevistas, de forma estratificada de acordo com as regiões (setores e 

bairros) do município, respeitando-se também as distribuições proporcionais de outras variáveis de 

interesse da pesquisa - como gênero, renda, idade e escolaridade – de acordo com os dados oficiais 

do IBGE para o município de São Carlos (considerando-se apenas os moradores com idade de 18 

anos ou mais). 

 

O questionário para a realização das entrevistas foi desenvolvido especificamente para o projeto de 

São Carlos pela equipe da FGV, incluindo questões que pudessem revelar as preferências, 

comportamentos, dificuldades, percepções de problemas e razões de escolhas referentes à 

mobilidade urbana, além de temas de interesse que surgiram durante as entrevistas virtuais com os 

formadores de opinião. 
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Aspectos técnicos importantes para a realização de pesquisas desse porte também foram 

considerados, como a realização das entrevistas em domicílio, de forma espontânea, a necessidade 

de um tempo adequado para a resposta do questionário completo (não mais que 10 minutos) e o 

uso apenas de questões objetivas. 

 

Por fim, ainda em relação aos aspectos técnicos da pesquisa, inclui-se no planejamento a avaliação 

de qualidade de 100% dos questionários respondidos, bem como a checagem de confiabilidade de 

30% de todo o material levantado pelos entrevistadores. 

 

4.2.2 Resultados Consolidados da Pesquisa 

 

A realização das entrevistas domiciliares se deu no período entre 1 e 12 de setembro de 2022, e a 

amostra efetivamente alcançada foi de 1.348 moradores. Os principais resultados da pesquisa 

podem ser vistos no Anexo 3. 

 

Assim como no caso das entrevistas com os formadores de opinião, os resultados da pesquisa com 

a população, além de serem usados neste momento para a definição das áreas prioritárias de 

atuação do Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos (ver seção 5), terão utilidade ainda maior 

durante as etapas de Elaboração da Matriz Origem x Destino e de Diagnóstico. Para essa finalidade, 

as análises apresentadas de forma geral no Anexo 3 serão acompanhadas de análises com níveis 

superiores de especificidades, já que os micro dados da pesquisa permitem uma série de análises 

detalhadas que relacionam as respostas com recortes específicos de respondentes. 
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5. Definição de Prioridades para o Desenvolvimento do Plano de 

Mobilidade Urbana 

 

Uma série de dez critérios foi utilizada para a priorização das áreas a serem trabalhadas pelo Plano 

de Mobilidade Urbana. Esses dez critérios podem ser divididos em dois grandes grupos: 

 

 Critérios específicos do município de São Carlos - valorizando as questões particulares 

da cidade, 60% do peso total para a priorização foi dado a esse grupo; 

 Critérios desdobrados a partir da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU) - a 

esse grupo foi atribuído um peso de 40%. 

 

Para os critérios específicos do município de São Carlos, o maior peso foi dado à opinião da 

população (30%), seguido das percepções dos formadores de opinião (20%) e do alinhamento à 

visão de futuro (10%). 

 

Já para os critérios decorrentes da PNMU – qualidade de vida, tempo de deslocamento, 

equidade/inclusão social, acessibilidade, sustentabilidade, viabilidade econômica e inovação – o 

peso de 40% foi dividido a partir de uma análise técnica realizada pela equipe da FGV.  

 

Os dez critérios utilizados para a priorização, e seus respectivos pesos, podem ser vistos na Figura 

5.1. 

 

Continuando as 10 áreas em consideração, já apresentadas na seção 4.1.2 deste relatório, foram 

classificadas e pontuadas, de acordo com cada critério, usando-se uma escala que representa a 

intensidade da relação entre cada área e cada critério. 
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Figura 5.1 

Classificação e pontuação de cada área, de acordo com cada critério, usando-se uma escala que representa a intensidade da relação entre 

cada área e cada critério 

 

Fonte: FGV 

Legenda: 
Relação forte entre a área e o critério (9 pontos) 

Relação média entre a área e o critério (3 pontos) 

Relação fraca entre a área e o critério (1 ponto) 

Entrevistas com 

formadores de 

opinião

Pesquisa com a 

população

Visão de futuro 

da cidade

Qualidade de 

vida

Tempo de 

deslocamento

Equidade / 

inclusão social
Acessibilidade Sustentabilidade

Viabilidade 

econômica
Inovação

20% 30% 10% 8% 4% 8% 4% 4% 8% 4%

A pé ê ¢ ê ¢ ê = ¢ = = ê 8%

Bicicleta ¢ ¢ = ¢ ¢ = ê = ¢ ¢ 9%

Delivery (comércio eletrônico e iFood) ¢ ê = ê ê ¢ ê ¢ ¢ ¢ 6%

Infraestrutura (calçadas e vias) = = ¢ = ¢ = = ¢ ê ¢ 15%

Modos alternativos (bicicletas elétricas, 

patinetes, car sharing)
ê ¢ = = ¢ ¢ ê = = = 10%

Ônibus = = ¢ ¢ ê = ¢ ¢ ¢ ¢ 14%

Transporte de cargas ê ê ê ê ê ¢ ¢ ¢ ¢ ê 3%

Veículos compartilhados (táxis, uber, 

cooperativas)
= = = = = ¢ ¢ ¢ ¢ = 16%

Veículos particulares (carros e motos) ¢ = ¢ = = ê ¢ ê ê ê 11%

VLT ê ê = ¢ = ¢ = = ê = 7%

CRITÉRIOS

TOTAL

Á
R

E
A

S
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Para a classificação em relação ao critério “Entrevista com formadores de opinião”, o processo de 

tratamento das informações detalhado na seção 4.1.2 já foi suficiente para a atribuição da 

pontuação. Já para o critério “Pesquisa com a população”, a pontuação foi atribuída a partir de uma 

análise dos resultados da pesquisa em relação a cada uma das áreas em estudo. Para o critério 

“Visão de futuro da cidade”, bem como para os sete critérios decorrentes da PNU, a pontuação foi 

atribuída a partir de uma análise crítica realizada pela equipe da FGV. 

 

O cálculo final da prioridade de cada área foi obtido pela combinação entre as diversas pontuações 

daquela área pelos respectivos pesos, resultando no percentual final visto na última coluna da 

Figura 5.1. 

 

De acordo com esses percentuais, as áreas podem ser organizadas em 3 grupos (Figura 5.2), que 

passam a orientar, a partir de agora, os próximos passos do Plano de Mobilidade Urbana: 

 

Figura 5.2 

Grupamento de Prioridades 

Prioridade alta 

Infraestrutura (calçadas e vias) 
Transporte coletivo (ônibus) 
Veículos compartilhados (táxis, uber, cooperativas) 

Prioridade média 

Bicicleta  
Modos alternativos (bicicletas elétricas, patinetes, car sharing) 
Veículos particulares (carros e motos) 

Prioridade baixa 

A pé 
Delivery (comércio eletrônico e iFood) 
Transporte de cargas  
VLT 
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6. Participação Social Através da Realização da 1ª Audiência Pública. 

 

No dia 28 de setembro de 2022, às 15:00, foi realizada na Câmara Municipal de São Carlos, a 

1ª Audiência Pública do Projeto, cujo objetivo foi comunicar os resultados obtidos até o momento 

no Projeto do Plano de Mobilidade de São Carlos. 

 

A Audiência foi conduzida pelo Secretário Municipal de Transporte e Trânsito, Paulo Sergio Luciano, 

e a apresentação sobre o estágio atual do PlanMob/SC feita pelos professores Manoel de Andrade 

e Silva Reis e Alexandre Pignanelli da FGV. O Anexo 4 contém a apresentação da FGV.  

 

Os munícipes foram orientados a fazerem suas sugestões, críticas e perguntas após a 

apresentação, sendo os comentários e respostas apresentados pelo professor Alexandre Pignanelli. 

Participaram da Audiência os seguintes membros da população da cidade: 

 

1) Vereadores: 

 Elton Carvalho; 

 Lucão Fernandes; 

 Professora Neusa; 

 Robertinho Mori; 

 Rodson Magno do Carmo; 

 Ubirajara Teixeira (Bira) 

 

2) Secretarias Municipais: 

 Paulo Sérgio Luciano – Secretário Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT); 

 Amariluz Garcia Ferreira – Secretária Municipal da Pessoa com Deficiência e 

Mobilidade Reduzida (SMPDMR); 

 João Batista Müller – Secretário Municipal de Obras Públicas; 

 Samir Gardini – Secretário Municipal de Segurança Pública e Defesa Social; 

 Wilson Jorge Marques – Secretário Municipal de Habitação e Desenvolvimento 

Urbano (SMHDU); 

 Daniela Quinelato del Piaggi – Chefe de Gabinete da SMTT; 

 Leonardo Rodrigues Nogueira Forti - Engenheiro da SMTT; 

 Gustavo Renno Rocha - Engenheiro da SMTT; 

 Guilherme Baltar Crochemore - Assistente Administrativo SMTT; 

 Sebastião Carlos Batista - Diretor do Departamento de Trânsito; 

 Paulo Tauyr – Arquiteto da SMHDU. 
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3) Dr. Sérgio Domingos de Oliveira – Promotor 

4) Prof. Jorge Oishi 

5) Profª Renata Bovo Peres – UFSCar 

6) Prof. Alfredo Colenci 

7) André Fiorentino – AEASC  

8) Cintia (UNICEP - Centro Universitário Central Paulista) 

9) Denise Rasera – Doutoranda em gestão ambiental, COMDUSC - Conselho de 

Desenvolvimento Urbano de São Carlos 

10) Emerson Vergara– Presidente da COOPERVANSC – Cooperativa de Vans de São Carlos 

11) Iberê Iori – CONSEG – Conselho Municipal de Segurança de São Carlos 

12) Marcelo Clayton dos Santos – COOPAMA – Cooperativa de Logística e Transporte de 

Passageiros dos Motoristas Autônomos do Estado De São Paulo 

 

Os participantes abaixo citados manifestaram-se, apresentando sugestões e críticas: 

 

1)  Prof. Alfredo Colenci: 

2) Prof.ª Renata Bovo Peres (UFSCAR) 

3) Denise Rasera (COMDUSC) 

4) Paulo Tauyr – Arquiteto (SMHDU) 

5) André Fiorentino (AEASC) 

6) Iberê Iori (CONSEG) 

7) Marcelo Clayton dos Santos (COOPAMA) 

8) Dr. Sérgio Domingos de Oliveira (Promotor) 

9) Vereador Ubirajara Teixeira – Bira 

10) Vereadora Neusa 

11) Amariluz Garcia Ferreira - Lucinha (SMPDMR) 

12) Emerson Vergara (COOPERVANSC) 

 

As manifestações e respectivas respostas podem ser vistas na gravação da Audiência na página 

da Câmara Municipal de São Carlos relativa à 38ª Audiência Pública “Plano Municipal de Mobilidade 

Urbana de São Carlos (https://www.youtube.com/watch?v=AwqbNN72jIY&t=6859s). 

  

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

25 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

7. Considerações Finais  

 

O presente Produto 2 encerra a Fase 2 do projeto e reporta os seguintes temas: 

 

 Lançamento do PlanMob/SC junto à população, incluindo o anúncio público e a 

divulgação através do Plano de Comunicação; 

 Levantamento e Análise das Expectativas da População sobre o Futuro da Cidade e sua 

Mobilidade; 

 Entrevistas com Formadores de Opinião; 

 Pesquisa (Survey) Presencial junto à População; 

 Definição de Prioridades para o Desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana; 

 Participação Social através da realização da 1ª Audiência Pública. 

 

Agora, o projeto avança para o desenvolvimento dos detalhes do Plano de Mobilidade, através da 

Fase 3 e da Fase 4, ambas já em andamento. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

26 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Anexo 1 - Plano de Comunicação e Participação Social e suas 

Providências 
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PLANO DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

PLANMOB – SÃO CARLOS 

APRESENTAÇÃO  

O Plano de Mobilidade Urbana (PMU) deve seguir as definições do Estatuto da Cidade (Lei no 

10.257, de 10 de julho de 2001) que define como obrigatória a participação da população nos 

aspectos que versam sobre as políticas de desenvolvimento e as funções sociais das cidades, a 

saber: 

 

“Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes 
gerais: 
[...] II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações 
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano”.  

 

Além disso, um Plano de Mobilidade que garanta o processo participativo e gerencie os interesses 

e influências dos atores é mais bem aceito pela sociedade, auxiliando na implantação das soluções 

de mobilidade propostas e na sua utilização como instrumento efetivo para o desenvolvimento 

urbano do município. 

A elaboração do Plano de Mobilidade Urbana da cidade de São Carlos utilizará a metodologia 

desenvolvida pela FGV, sendo ela dividida em 5 fases: Reconhecimento do Município (1), Definição 

do Escopo (2), Planejamento do Plano de Trabalho (3), Elaboração (4) e Aprovação da Proposta 

(5). 

Na primeira fase, uma das etapas é a do desenvolvimento de um Plano de Comunicação que auxilie 

em uma ampla divulgação do processo de construção do Plano de Mobilidade, a fim de garantir o 

diálogo com os diferentes atores envolvidos e o engajamento da sociedade nos eventos e nas ações 

programadas. 

O presente documento visa apresentar as estratégias de comunicação e as atividades que serão 

desenvolvidas durante o processo de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos, 

esclarecendo os objetivos, resultados esperados, estimativa de prazo de execução e mídias que 

serão utilizadas. 
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Objetivos do Plano De Comunicação 

O Plano de Comunicação e Participação Social deve promover a extensa divulgação do processo 

de construção do Plano de Mobilidade e das suas atividades, conforme recomendação da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana: 

“Art. 14.  São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana, sem 
prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro de 1990, e 8.987, de 
13 de fevereiro de 1995:  

[...] II - participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política local de 
mobilidade urbana;” 

Para isso, é importante divulgar os objetivos e benefícios do projeto de mobilidade urbana, a 

proposta da atividade, as regras, a forma de organização (metodologia), forma de participação, as 

partes envolvidas no processo, os resultados esperados, os prazos, além da agenda e dos locais 

das atividades. Além disso, os resultados obtidos precisam ser disponibilizados para acesso nos 

canais oficiais de comunicação do Plano visando ampliar o alcance das informações. 

Os grupos sociais devem ser estimulados a atuar e cooperar, sendo que o envolvimento da 

população no que tange à participação social é importante em diversas etapas (IMAGEM 1), como 

na coleta de informações e contribuições sobre a visão da cidade, nos objetivos, metas e prioridades 

do Plano de Mobilidade Urbana, na caracterização e elaboração do PMU, no diagnóstico da cidade, 

bem como, no alinhamento das propostas de ação e das estratégias a fim de envolver a população 

na solução dos problemas e na consolidação do Plano de Mobilidade Urbana. 

É importante que diferentes grupos e segmentos da sociedade sejam ouvidos de forma que as 

análises desenvolvidas pela FGV possam incorporar diferentes perspectivas socioeconômicas, 

culturais, políticas etc., contribuindo para o conhecimento dos problemas, das tendências, dos 

conflitos e das potencialidades que o Plano pode gerar.  

Por fim, é necessário que a Prefeitura preste contas sobre a inclusão ou não das sugestões dadas 

pela população na elaboração do PMU, assim como apresentar os resultados parciais e totais 

advindos da sua implementação. A prestação de contas é fundamental para a manutenção da 

participação social, bem como, para atingir os objetivos de transparência na administração pública.  

Por isso, dividimos os objetivos de Comunicação em três categorias: 

● Sensibilização: demonstrar a importância da mobilidade urbana para o município, 

potencializar o engajamento e a motivação da sociedade para efetiva participação no 

processo de elaboração de Plano de Mobilidade Urbana. 

● Participação Social: buscar informações com os atores relevantes para construção do 

diagnóstico e elaboração das propostas. 
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● Prestação de contas: manter a população informada sobre o andamento do 

desenvolvimento do Plano de Mobilidade. 

Resultados Esperados 

Para cada categoria do objetivo de comunicação é indicado o resultado esperado:  

● Sensibilização: alcançar maior número de interessados possível para participar na 

construção do Plano de Mobilidade Urbana.  

● Participação Social: captar um grande número de informações e de alta qualidade com a 

população. 

● Prestação de contas: ser transparente e minimizar resistência futuras na implementação do 

Plano de Mobilidade Urbana. 

Público-Alvo 

Toda a população do município de São Carlos é público-alvo do Plano de Comunicação. 

Cronograma 

Segue o cronograma do projeto, pois a comunicação está atrelada as etapas do Plano de 

Mobilidade Urbana.  

Canais de Comunicação/Mídias  

Serão utilizados os canais de comunicação/mídias comumente usados pela Prefeitura de São 

Carlos, visando atingir os diferentes segmentos da população. Além disso, independente das mídias 

já utilizadas, iremos centralizar as informações em um Hotsite dedicado a construção do Plano de 

Mobilidade Urbana que será atualizado, conforme necessidade de disponibilização de novos 

conteúdos.   

Eficácia da Comunicação 

Serão realizadas 2 ou 3 avaliações para medir a eficácia da comunicação.  

 

 

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

31 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

METODOLOGIA DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA X AÇÕES DE 

COMUNICAÇÃO 
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DETALHAMENTO DAS AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

Algumas etapas da metodologia da FGV demandam ações de comunicação. 

A seguir será apresentado um detalhamento com um breve descritivo das necessidades de 

comunicação para cada uma das ações previstas, bem como o objetivo, resultado esperado, 

principais necessidades/tópicos, as mídias necessárias, o público-alvo e quando será executada 

cada ação. 

A equipe da FGV deverá reunir-se com a Secretaria de Comunicação da Prefeitura, para discutir os 

detalhes da implementação do presente Plano de Comunicação e Participação Social, visando 

indicar as necessidades e boas práticas de comunicação. A Secretaria deverá contribuir com seu 

conhecimento sobre a realidade do município e com a expertise na escolha das mídias que têm 

melhor competência para cada tipo de ação de comunicação. 

 

 

  

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

33 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

PLANMOB – SÃO CARLOS 

REQUISITOS DE COMUNICAÇÂO 

 

 

 

 

 

  

Criar uma padronização dos elementos visuais do Plano de Mobilidade Urbana de São Carlos. 

 

Resultado Esperado 

Facilitar para a população a identificação das comunicações referente ao plano de mobilidade. 

 

Criar uma padronização dos elementos visuais (paleta de cores, logo) do Plano de Mobilidade Urbana 
de São Carlos. 

Estabelecer uma linguagem clara de comunicação 

 

 

  

Etapa Metodologia:  Lançamento - Anúncio público e divulgação 

Ação de Comunicação:  

Identidade Visual 

Categoria:  

Sensibilização 

 
 

Objetivo da Comunicação 
 

 

Principais Necessidades/ Tópicos 
 

Referências  
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PLANMOB – SÃO CARLOS 

REQUISITOS DE COMUNICAÇÂO 

 

 

 

- Informar à sociedade sobre a evolução do desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana de São 
Carlos e sobre as atividades de participação social. 

- Levantar informações com a população e motivar a sociedade para efetiva participação na 
construção do diagnóstico e elaboração das propostas. 

- Manter a população devidamente informada sobre o andamento do projeto.  

Resultado Esperado 

- Alcançar o máximo de pessoas possíveis (visitantes no site) 

- Ter uma alta contribuição da sociedade através de sugestões  

- Centralizar as informações do desenvolvimento do Plano de Mobilidade Urbana 

 

Etapa Metodologia:  Lançamento - Anúncio público e divulgação 

Ação de Comunicação:  

  Hotsite 

Categoria:  

Sensibilização/ Participação Social/ 

Prestação de Contas 

 
 

Objetivo da Comunicação 
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- O que é o PlanMob?  

- Metodologia 

- Envolvidos (Prefeitura de São Carlos e FGV) 

- Participação social (survey, formulário de sugestões) / Contato 

- Notícias  

- Andamento  

- Indicadores 

- Documentos 

 
- Belo Horizonte: https://www.mobilidadebh.org/ 

- Pinhais: https://www.mobilidadepinhais.com.br/ 

- Salvador: http://www.planmob.salvador.ba.gov.br/ 

 
  

 

Principais Necessidades/ Tópicos 
 

 

Referências/ Modelos 
 

Mídias Quando Público-alvo 

Hotsite  Março/2022 População Geral de São Carlos 
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PLANMOB – SÃO CARLOS 

REQUISITOS DE COMUNICAÇÂO 

 

 

 

  

Apresentar à população as primeiras informações referente ao desenvolvimento do Plano de 
Mobilidade e apresentar o hotsite 

Resultado Esperado 

Atingir o maior número de pessoas para que a sociedade tome conhecimento sobre o tema de 
Mobilidade Urbana e se engaje com o projeto. 

- O que é um Plano de Mobilidade? 

- Benefícios do Plano de Mobilidade Urbana para a população; 

- Informar sobre parceria da FGV com prefeitura para construção do Plano; 

- Informar que a população poderá participar com sugestões durante o processo de construção do 
Plano de Mobilidade 

- Divulgar hotsite 
 

Etapa Metodologia:  Lançamento - Anúncio público e divulgação 

Ação de Comunicação:  

 Informações pós-lançamento 

Categoria:  

Sensibilização 

 
 

Objetivo da Comunicação 
 

 

Principais Necessidades/ Tópicos 
 

Mídias Público-alvo 

Release (Imprensa) População Geral de São Carlos 
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PLANMOB – SÃO CARLOS 

REQUISITOS DE COMUNICAÇÂO 

 

 

 

  

Garantir a participação dos principais formadores de opinião do Município na construção de uma visão 
de futuro para São Carlos e no levantamento de informações sobre mobilidade urbana. 

Resultado Esperado 

Um grande conjunto de visões, sugestões, percepções, reclamações etc., de alta qualidade sobre a 
visão de futuro para São Carlos e sobre mobilidade urbana no Município. 

Não há. A Ação será conduzida, totalmente, pela FGV 
 

Etapas Metodologia:   Construção da Visão de Cidade e Levantamento de expectativa sobre 

mobilidade 

Ação de Comunicação:  

Entrevistas com formadores de opinião 
Categoria:  

Sensibilização/Participação Social 

 
 

Objetivo da Comunicação 
 

 

Principais Necessidades/ Tópicos 
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PLANMOB – SÃO CARLOS 

REQUISITOS DE COMUNICAÇÂO 

 

 

 

  

Garantir a participação social, de total a população, na construção de uma visão de futuro para São 
Carlos e no levantamento de informações sobre mobilidade urbana no Município. 

Resultado Esperado 

Um grande conjunto de visões, sugestões, percepções, reclamações etc., de alta qualidade sobre a 
visão de futuro para São Carlos e sobre mobilidade urbana no Município. 

A disponibilização de módulos no hotsite, conforme previsto nos requisitos de comunicação do hotsite. 
 

 

  

Etapas Metodologia:   Construção da Visão de Cidade e Levantamento de expectativa sobre 

mobilidade 

Ação de Comunicação:  

 Pesquisa (Survey) presencial com a população 

Categoria:  

Sensibilização 

 
 

Objetivo da Comunicação 
 

 

Principais Necessidades/ Tópicos 
 

Mídias Público-alvo 

Hotsite  

População Geral de São Carlos 
 

Pesquisa (Survey) Junto à 

População 
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PLANMOB – SÃO CARLOS 

REQUISITOS DE COMUNICAÇÂO 

 

 

 

 

 

  

 

 

Garantir a transparência do andamento da elaboração do Plano de Mobilidade, informando a população 
sobre o trabalho realizado após as entrevistas. 

Resultado Esperado 

Atingir o maior número de pessoas para que a sociedade tome conhecimento sobre o andamento do 
Plano de Mobilidade Urbana e se engaje com o projeto. 

1. Informar sobre a finalização das entrevistas 

2. Informar o que estamos fazendo pós entrevista.  

3. Informar sobre construção da matriz origem destino 

4. Informar sobre Audiência Pública 

5. Divulgar Material da Audiência Pública 

 

 

Etapas Metodologia:   Construção da Visão de Cidade e Levantamento de expectativa sobre 

mobilidade 

Ação de Comunicação:  

  Divulgação sobre o processo de 

construção do Plano de Mobilidade 

Categoria:  

Prestação de Contas e Participação 

Social 

  

Objetivo da Comunicação  

 

Principais Necessidades/ Tópicos  

Mídias Público-alvo 

Hotsite  

População Geral de São Carlos Rádio 

Mídias sociais 
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Anexo 2 - Ações Realizadas 
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Fase Ação Objetivo de Comunicação Canal Mensagem Links

Si
t e Site Desenvolvimento e Implementação do site Site

Site Divulgação do site para população Instagram

O que é PlanMob e os benefícios? -

Sobre a participação Social. -

Explicar como foi o lançamento. -

Matérias que sairam Links

Pré Lançamento  - Release Portais de notícias

Pós Lançamento  - Release Portais de notícias

En
tr

e
vi

st

as

Sensibilização (S) e Participação 

Social
Reuniões no Zoom Entrevistas -

Sensibilização (S) e Participação 

Social
Survey Pesquisa (Survey) Junto à População -

Participação Social Redes sociais Divulgar site parte de participação Social Instagram

Sensibilização (S) Redes sociais Divulgação sobre Participação pelo site

Sensibilização (S) Conteúdo/ RI
Release divulgando as entrevistas que 

aconteceram
São Carlos Agora

Prestação de Contas Redes sociais Divulgação das entrevistas que aconteceram Instagram

Sensibilização (S) Redes sociais Importância da participação Social

Sensibilização (S) PodCast O que é o Plano de Mobilidade Urbana Podcast

Participação Social Redes sociais
Post: Comenta pra gente o que você acha 

importante  priorizar no Plano de Mobilidae? 

Prestação de Contas Release/ Mídias Socias/ Rádio Informar sobre a finalização das entrevistas Instagram

Prestação de Contas Release/ Mídias Socias/ Rádio Informar sobre matriz origem destino Instagram

Sensibilização (S) Release/ Mídias Socias/ Rádio Informar sobre a Audiência Instagram

Prestação de Contas Divulgar material da Audiência Pública Material Audiência

Prestação de Contas
Divulgar para população andamento do 

projeto
Notícias

Participação Social Espaço para participação social Participe
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Anexo 3 - Resultados Consolidados da Pesquisa (Survey) 
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Anexo 4 - Apresentação FGV na 1ª Audiência Pública 
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 Mobilidade  rbana

  ondição em que se reali am os deslocamentos de pessoas e car as no 

espaço urbano visando o desenvolvimento de relaç es sociais e 

econ micas.

  istema  acional de Mobilidade  rbana   ei  ederal     .    
  on unto or ani ado e coordenado dos modos de transporte, de serviços e 

de infraestruturas que  arante os deslocamentos de pessoas e car as no 

territ rio do Município.

 Plano de Mobilidade  rbana  PlanMob  

  nstrumento de plane amento de aç es de curto, médio e lon o pra o, que 

visa orientar as aç es e investimentos que este am de acordo com a visão 

da cidade, a cultura local e as possibilidades de investimento e 

financiamento.
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 Mel oria da qualidade de vida da população através de 

 mel oria dos transportes públicos

 aumento da se urança nas ruas e consequente redução dos acidentes 

de tr nsito

 redução dos con estionamentos

 redução da poluição da atmosfera e sonora, positiva para a saúde

 Aumento da eficiência ener ética e redução das emiss es de 

 ases de efeito estufa, através do aumento das camin adas a pé 

e da utili ação de veículos elétricos e não motori ados

 Mel oria da produtividade na cidade

 Postura mais colaborativa dos cidadãos no tr nsito, em virtude 

das mel orias decorrentes da implantação do Plano de Mobilidade 

e do estímulo a ser provocado pelas autoridades.
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 A participação social no desenvolvimento do           , 

e i ência da  ei da Mobilidade  rbana     .   , é reali ada 
através 

  e um Plano de  omunicação desenvolvido pela Prefeitura Municipal e 

pela  undação  etulio Var as    V , que informa sobre o 

desenvolvimento do PlanMob    e estimula a população a se manifestar 

sobre seus pontos de vista e dificuldades com a mobilidade, através do 

hotsite 

 ttp   mobilidadeurbana.saocarlos.sp. ov.br 

  e entrevistas com formadores de opinião da cidade, dos setores  ocial, 

Econ mico e Político;

  e pesquisa com uma amostra si nificativa de cidadãos de  ão  arlos.
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  m Plano de  omunicação foi desenvolvido pela Prefeitura 

Municipal e pela   V, com os ob etivos de 

 Motivar a população a participar através de su est es, através do site, na 

construção do dia n stico e elaboração de propostas;

 Manter a sociedade informada sobre a evolução do desenvolvimento do 

         ;

 Alcançar o má imo possível de cidadãos, de forma a obter uma real 

conscienti ação e contribuição da população;

  entrali ar as informaç es sobre o desenvolvimento do            
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 niversidades

 iretores
Professores

 elaç es institucionais
Estudantes

Escolas ensino básico

 iretores

Professores
Alunos

 entros de Pesquisa Embrapa

 indicatos

 ervidores públicos   indspan 
 ervidores das universidades
Metalúr icos

 omerciários

 mprensa

Jornais locais
 ádios locais

Portais locais

   s    rupos de interesse

Associação de Moradores
Moradia
Mobilidade    ransporte

 iclistas
Meio Ambiente
Pessoas com  eficiência

 aúde pública
Juventude

  re as

 utros formadores de opinião

 

                                    
                

E ecutivo Prefeito

 ecretários

 bras

 ransportes

 iência,  ecnolo ia,  esenvolvimento
 ustentável e  novação

Pessoa com  eficiência

 aúde

 abitação e  esenvolvimento  rbano

 erviços Públicos

 e islativo

Presidente da   mara

Vereadores
 omiss es  e islativas   abitação,
 ransporte e Meio Ambiente 

Judiciário Juí es

Ministério Público Promotores

 e urança pública

Polícia Militar

 uarda Municipal

 orpo de  ombeiros

 efesa  ivil

 AM 

 onsel os

 esenvolvimento  rbano   omdusc 

  mara  emática de Mobilidade  rbana

Plane amento de Parques  rbanos
   P  

 utros formadores de opinião
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 ndústria
 entro das  ndústrias    E P 

 utros atores representativos do setor

 omércio
Associação  omercial  A     

 utros atores representativos do setor

 erviços

Associação dos En en eiros , Arquitetos e A r nomos  AEA   

 nstituto dos Arquitetos do  rasil   A  

 rdem dos Advo ados   A  

 ransportes

 utros atores representativos do setor

 novação    ecnolo ia

Empreendedores

 tart ups

 ncubadoras de empresas

 utros atores representativos do setor

 utros formadores de opinião

                                     

  

  niverso de Entrevistados 

  oi feito contato com as pessoas constantes do mapeamento dos possíveis entrevistados 

e conse uiu se entrevistar    deles, individualmente ou em  rupos, um número 

suficientemente elevado.

  escrição do processo de entrevistas 

 As entrevistas foram baseadas num con unto padrão de quest es abertas, nas áreas de 

 Visão de futuro da cidade;

 Problemas atuais sobre de mobilidade na cidade.

   tratamento e análise do con unto das entrevistas com os formadores de opinião foi um 

lon o processo que permitiu, em con unto com os resultados da pesquisa  surve  , a 

se uir descrita, obter as áreas prioritárias para compor o Plano de Mobilidade de  ão 

 arlos.
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  e uem os nomes de al uns dos    cidadãos de  ão  arlos 

entrevistados pela   V, que autori aram a divul ação de seus 

nomes, como tendo participado das entrevistas.

 A   V prima por cumprir a le islação e, nesse caso, se ue os 

ditames da  ei  eral de Proteção de  ados    P    ei   .    de 

           .
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 Mais de      oras de entrevistas  ravadas

       ideias

 Análise de conteúdo

  requência

  elaç es

 A rupamentos

  nfase

  oncord ncias e discord ncias

  nfluência e representatividade

  novaç es
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 Entrevistas pessoais

 Participação espont nea

      pessoas convidadas

      pessoas entrevistadas

  uestionário   V, quest es ob etivas

  e mentação

  airros e setores

  dade

  enda

  ênero

 Escolaridade

  cupação

 Presença de deficiência

  ratamento estatístico dos dados
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  pinião da população

  pinião dos formadores de opinião

 Visão de futuro da cidade
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  pinião da população

  pinião dos formadores de opinião

 Visão de futuro da cidade

  ualidade de vida

  empo de deslocamento

 Equidade   inclusão social

 Acessibilidade

  ustentabilidade

 Viabilidade econ mica

  novação

 ritérios específicos para  ão  arlos, 

participação social no pro eto

 ritérios desdobrados da Política  acional de 

Mobilidade  rbana e das mel ores práticas 

de mobilidade
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 á passou da hora da cidade 

atacar com coragem as 

grandes obras  ue são 

necessárias  marginais e anel 

viário

 ara a melhoria do tr nsito 

precisamos de corredores e ou 

 ai as para os  nibus

  necessário reali a ão mais 

investimentos nas vias, na 

sinali a ão e na integra ão 

com ciclovias

  sistema de semá oros 

precisa ser melhorado, com 

mais intelig ncia e mais 

tecnologia

Não tem como esperar  ue as 

pessoas andem mais a p  com 

a p ssima estrutura de 

cal adas  ue temos

  necessário repensar a 

locali a ão da rodoviária e o 

modelo arcaico de terminais 

urbanos

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

74 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

    

    

        
    

      

        
              
        

              
           

                                                         
                  

                     
          
            

                 

              

  

                                                     

                            

  

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

75 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

                            

  

  transporte p blico   precário 

e caro, as condi  es do servi o 

são basicamente a mesma de 

d cadas atrás

Na cidade da tecnologia, não 

há  ual uer tecnologia 

aplicada aos  nibus para 

 acilitar a vida dos usuários

 recisamos priori ar a cria ão 

de  ai as e clusivas para 

 nibus

A pre eitura não acompanha de 

perto e nem  iscali a a 

 ualidade do servi o; o 

 onselho de Usuários não 

 unciona na prática

  preciso ter mais linhas e 

mais integra ão entre elas, 

para redu ão do tempo de 

espera e do tempo de viagem

 stá acontecendo um 

esva iamento do sistema de 

transporte coletivo, cada ve  

há menos pessoas usando
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 m São  arlos   n tido o 

e pressivo crescimento do 

transporte por aplicativos e 

plata ormas

  uber diminui o n mero de 

carros na rua, a necessidade 

de estacionamento e  a  os 

deslocamentos serem mais 

rápidos  são muitos bene  cios

 emos uma  uestão geracional 

 a popula ão mais jovem 

pre ere nitidamente o uber, e 

nem tem mais interesse em 

tirar a carteira de habilita ão

   ortalecimento das 

cooperativas aumenta ainda 

mais a pressão sobre o 

transporte coletivo, e melhora a 

renda dos motoristas

 eve haver uma maior 

regula ão do poder p blico 

sobre os novos modais de 

transporte

Não há  iscali a ão sobre a 

opera ão de mototá is 

clandestinos
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 á muitos carros na rua, e isso 

tem grande impacto no 

tr nsito;   preciso diminuir a 

circula ão de ve culos 

particulares

Não e iste pol tica e etiva 

sobre estacionamentos na 

cidade; área a ul e outras 

estrat gias são  undamentais

  n mero de motos não para 

de crescer, e o tr nsito está 

piorando; em geral não se 

respeita regras de tr nsito e se 

 a  barulho em e cesso

 recisamos entender o  ue 

 aria e atamente o cidadão 

dei ar o carro em casa, e 

o erecer essas alternativas

 omo estamos  alando de 

mobilidade para o  uturo, há 

um ponto  ue  avorece  novas 

gera  es não t m interesse em 

ter carro

 m horários de pico a cidade já 

tem congestionamento, coisa 

 ue não acontecia antigamente
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 recisamos de um grande 

investimento em ciclovias, bem 

planejadas de acordo com os 

 lu os

A rede de ciclovias precisa 

estar integrada, hoje são 

apenas algumas,  ue levam 

para lugar nenhum

 om a popula ão universitária 

 ue temos, o investimento em 

transporte por bicicleta traria 

resultados e celentes

 altam pol ticas p blicas para 

est mulo e incentivo ao 

deslocamento não motori ado

 onsiderando a topogra ia de 

São  arlos,    undamental um 

sistema bem pensado  ue 

integre e bicicleta com as 

outras alternativas

A cidade precisa ter um 

modelo mais e etivo de  ácil 

acesso a bicicletas 

compartilhadas
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As bicicletas el tricas são uma 

op ão  ue combinam 

per eitamente com a topogra ia 

de São  arlos

 altam est mulos e pol ticas 

para incrementar o uso dos 

meios individuais el tricos, 

inclusive de acesso aos 

ve culos

  preciso conscienti ar mais as 

pessoas sobre a import ncia 

do compartilhamento

Melhorar a sinali a ão e 

 ualidade das vias para o 

transporte por patinetes

 m uma cidade universitária as 

novas alternativas de 

mobilidade teriam grande 

aceita ão, se bem trabalhadas

 ssas  ormas alternativas 

tra em modernidade para a 

mobilidade urbana 

 sustentabilidade, menor custo, 

silencioso e leve .

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

85 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

                                                 

  

    

    
    

   
            

   

                                  

                   

                             

                                                                    

                                        

                      
                     

            
                   

             
              
         

               
              

       

                    
                 
                   

                     
               

                    
            

                    
         

                
                 
                 

                     

              
                 

                    

                
                    

                
                    
                

                     
               

                     
           

                    

               
            

                  

                
                   
                 

                     
        

                    

              
                   

                 
         

                   
             
         

                   

                
                 

        

                  

        

            

               

D4Sign 47d313e4-8260-4da3-b064-ba5635e47c45 - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



 

86 / 88 
 

FGV Projetos CE Nº 1096/22 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, 

copiá-lo ou revelar o seu conteúdo. 

                            

  

 A matri     de movimentação das pessoas em  ão  arlos está 

sendo desenvolvida em duas fases 

 Matri      ompleta

  btida a partir de dados de celulares das pessoas, no período de   
                       uma semana típica.  nclui movimentaç es 
de pessoas por qualquer meio de transporte.

 Matri      e mentada

  btida a partir da Matri      ompleta, separando movimentação 

por transporte público e por transporte individual.
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 oneamento  ompleto  oneamento Parcial 
 oneamento  ocado em uma 

 e ião da cidade 

                  

  

 Para planos de mobilidade urbana, os dados da matri   ompleta, por si 

s , não são suficientes porque dela se obtém dados  lobais de via ens, 

sem distinção por modo de transporte

 A matri     se mentada é construída a partir da Matri   ompleta, 

considerando que 

 é necessário o uso de outras fontes de dados, que permitam a se mentação em 

via ens motori adas individuais e coletivas;

 obtenção dos dados do transporte público coletivo urbano da cidade, a partir da 

base de dados do  istema de  il eta em Eletr nica e do Monitoramento da  rota;

 os dados assim obtidos são subtraídos da Matri   ompleta,  erando a Matri     

 e mentada.
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Manoel de Andrade e Silva Reis 

Coordenador 

 

  

 Essa etapa consiste de estudos aprofundados sobre as áreas priori adas 

e temas correlatos a elas 

 Além disso, as informaç es levantadas nas entrevistas e pesquisa com a 

população serão utili adas nesses estudos

 Em con unto com a Matri   ri em   estino, os dia n sticos são a base 

para elaboração das partes mais importantes do Plano de Mobilidade

  b etivos específicos

 Metas

 Pro ramas de ação

            

                                     

  

  emplo ilustrativo de um  lano de Mobilidade de outra cidade 

                 

 Veículos particulares

         

  acionali ar o uso de transporte individual privado  carros e motos 

     

  iminuir em     o número de veículos nas ruas

                  

 Estimular a implantação de planos de mobilidade corporativa e a prática de carona solidária, com o uso de 

aplicativos de carona

  riar ta as sobre modos e serviços de transporte individual privado pela utili ação da infraestrutura urbana

  estrin ir e controlar o acesso e circulação, permanente ou temporário, de veículos individuais privados em locais 

e  orários determinados

  esestimular o uso de motocicletas

 Estipular padr es de emiss es de poluentes para acessar e circular em locais e  orários determinados
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