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Resumo: Este artigo propõe um estudo voltado para analisar as políticas
públicas como fator de viabilidade da mobilidade urbana sustentável. Serão
analisados os casos de sucesso, no Brasil e na Espanha. Esta será uma
pesquisa exploratória e bibliográfica envolvendo artigos e fontes de pesquisa
preferencialmente de 2012 à 2015. As políticas públicas integradas possuem
um papel primordial na implantação e viabilidade da gestão da mobilidade
urbana sustentável com a consequente melhoria da mobilidade nas grandes
cidades.
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Objetivo Geral
Analisar as Políticas Públicas Integradas como fator de viabilidade da
Gestão da Mobilidade Urbana Sustentável considerando os modelos de
sucesso em cidades no Brasil e na Espanha.
Objetivos Específicos
Apresentar as Políticas Públicas integradas para gestão dos problemas nas
grandes cidades.
Descrever Modelos de Sucesso da Mobilidade Urbana Sustentável
comparando uma cidade de sucesso no Brasil e uma na Espanha.
Mostrar as vantagens das Políticas Públicas Integradas na viabilidade da
Gestão da Mobilidade Urbana Sustentável em grandes cidades.
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Políticas Públicas Integradas
A política pública pode ser considerada como um sistema envolvendo a
formulação, resultados e o ambiente. As políticas públicas devem consolidar
teorias multidisciplinares envolvendo a sociologia, ciência política e economia.
Pois os seus processos envolvem questões sociais, políticas e econômicas. O
planejamento e implementação das políticas públicas depende da adequada
gestão dos ambientes institucionais e dos arranjos institucionais. (Gomide,
Pires 2014 & Dye, 2005 & Monteiro, 2006 & Lowi (1964; 1972) & Souza, 2006
& Lasswell, (1936;1958) & Simon, 1957 & Lindblom (1959;1979) & Eastone,
1965).
As políticas públicas integradas são desenvolvidas com o uso de arranjos
institucionais. Existem o arranjo institucional de mercado, os arranjos
alternativos ao mercado, que são chamados de arranjos ex post. Os arranjos
híbridos necessitam de um centro estratégico entre as firmas e o mercado.
Esse papel central pode ser exercido pelo Estado ou pelo agente privado
(Menárd, 2010 & Fiani, 2014 & Williamson (1985; 1996)).
Os arranjos institucionais para a governança metropolitana podem ser
classificados como arranjos colaborativos, eles podem ser divididos em:
setorial versus territorial; formal versus informal; arranjos com autonomia
financeira
versus
dependência
financeira
de
transferências
intergovernamentais (Klink, 2009 & Lefèvre, 2005 & OCDE, (2001; 2007; 2008)
& Bourne , 1999).
Mobilidade Urbana Sustentável
Os transportes organizados no conceito de desenvolvimento sustentável
devem considerar 4 itens fundamentais: proteção dos recursos naturais
considerando limites, níveis e modelos pré-estabelecidos; conservação do
capital produtivo para as próximas gerações; incremento das melhores
condições de vida da população; preservação da distribuição adequada das
melhores condições de vida da população (GUDMUNDSSON, HÖJER, 1996).
Os grandes desafios para atingir a mobilidade urbana sustentável
envolvem: a garantia das condições de crescimento econômico; garantia da
qualidade adequada dos serviços de transporte; adequar de forma positiva os
impactos dos meios e modais de transporte; adequar de forma positiva os
impactos econômicos e ambientais (WBCSD, 2004 & COSTA, 2003).
Consórcio Público InterFederativo de Transporte Público na região
Metropolitana de Recife.
A Região Metropolitana do Recife RMR está no centro da região litorânea
nordestina do Estado de Pernambuco. Ela abrange 14 municípios. A RMR
possui 53,4% da população urbana do Estado com aproximadamente 65% do
PIB
estadual.
(RAMALHO,
2009
&
PERNAMBUCO
AGÊNCIA
CONDEPE/FIDEM, 2008 & PERNAMBUCO, 2009 & BEST, 2011).
O Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) é
considerado como um consórcio público multifederativo criado no pela Lei
Federal no 11.107 de 2005. Ele foi criado com a articulação do Governo de
Pernambuco e a Prefeitura de Recife. O objetivo é desenvolver um arranjo
institucional inovador para a gestão do transporte metropolitano. Esse
consórcio do Grande Recife foi oficializado em 2008. O Consórcio de
Transportes da Região Metropolitana do Recife com nome fantasia de Grande
Recife é um consórcio público de natureza jurídica de direito privado e sem-fins
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lucrativos. As suas principais tarefas são de planejamento, fiscalização e
regulação do Sistema de Transporte Público de Passageiros da RMR (BEST,
2011).
Os recursos financeiros para o CTM são gerados pela receita da venda de
bilhetes/ passagens de transporte público coletivo, quota de contribuição dos
sócios do CTM estabelecida por intermédio do Contrato de Rateio, receita dos
bens patrimoniais, doações, de fundos de transportes e de outras fontes. O
CTM configura um arranjo de governança considerado como um sistema de
multi-level governance. (HOOGHE e MARKS, 2003 & RAMALHO, 2009, p.126).
Consórcio Regional de Transportes de Madrid na Espanha
Madrid é uma das 17 comunidades autônomas da Espanha. Ela possui
179 municípios, com uma estrutura funcional definida da seguinte forma:
Município de Madrid, como entidade principal da área, concentrando a maioria
das atividades; Coroa metropolitana, com municípios medianos e grandes na
região próxima do município de Madrid, com grande relacionamento entre si;
restante da região, com municípios médios e pequenos. (Madrid, 2015 &
Guzman, et al. 2015).
O Consórcio Regional de Transportes de Madrid foi criado 1985 pelo
Governo da Comunidade Autónoma de Madrid. O Consorcio Regional de
Transportes de Madrid (CRTM) é um organismo autônomo da Comunidade de
Madrid, com as responsabilidades sobre o transporte público regular de
viajantes na Comunidade de Madrid e dos municípios associados (Madrid,
2015 & Guzman, et al. 2015).
O Transporte Público da região de Madrid é composto de um sistema
complexo de caráter intermodal. Ele possui dois grandes subsistemas: âmbito
urbano na cidade de Madrid; âmbito metropolitano da região. O Centro Integral
de Gestão do Transporte Público CITRAM faz a gestão integrada e em tempo
real do sistema de transporte público da Comunidade de Madrid. O CITRAM
possui 45 centros de controle local com mais de 20.000 câmeras, 6000 painéis
de informação ao usuário e 5000 veículos de monitoramento. Ele é
considerado um padrão mundial de monitoramento da mobilidade urbana
sustentável. O consórcio CRTM possui o financiamento próprio de todos os
recursos necessários para manutenção e ampliação da sua infraestrutura de
mobilidade urbana. (Madrid, 2015 & Guzman, et al. 2015).
CONCLUSÕES FINAIS.
A Mobilidade Urbana Sustentável MUS é muito importante para garantia de
um modelo sustentável de mobilidade para grandes regiões metropolitanas. A
MUS deve possuir as condições adequadas para o seu correto funcionamento.
Uma dessa condições é a utilização de políticas públicas integradas que
garantam a continuidade de projetos públicos de transporte de forma
sustentável de médio e longo prazo.
Um dos Modelos de Políticas Públicas Integradas de sucesso são os
Consórcios Públicos. Os dois casos citados são Consórcios Públicos, CTM da
Grande Recife e Consórcio de Transportes da região de Madrid, representando
bons exemplos de políticas públicas integradas que permitiram melhoria das
condições de mobilidade urbana sustentável.
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