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MaaS: 
Redesenhando 
a mobilidade
O conceito de MaaS (Mobility as a Service), que, em portu-
guês significa Mobilidade como Serviço, não cabe facilmente 
em uma só definição. Ele reflete a tendência de oferecer tudo 
“como um serviço” e a mudança gradual da relação de posse 
de objetos. De acordo com esse pensamento mágico, tudo 
está acessível, conectado e digitalizado por meio do mundo 
virtual. Uma ideia atraente, mas que, no setor de transportes, 
é rapidamente enfraquecida pelas realidades de infraestru-
tura das regiões. A mobilidade “como um serviço” é um 
conceito que apareceu pela primeira vez como um princípio 
teórico na Finlândia em meados da década de 2010, mas 
antes disso, o seu potencial para aprimorar cidades e áreas 
rurais já era percebido – fornecendo formas mais conecta-
das, fluidas e sustentáveis de viajar. Para a SYSTRA, o MaaS 
oferece, acima de tudo, uma oportunidade para enfrentar os 
novos desafios do setor da mobilidade.

Tal como acontece com muitas áreas, a pandemia Covid-19 
mostrou que nossos hábitos de viagem não são totalmente 
imutáveis. O aumento repentino no trabalho remoto desa-
fiou profundamente nossas visões sobre as necessidades de 
transporte, e mostrou que o sistema de pré-pagamento com 
cobrança de acordo com o uso (pay-as-you-go) é essencial na 
mobilidade, além das tendências positivas em direção à da 
emissão de bilhetes mediante o cadastro de usuários. Neste 
cenário, o MaaS deve ser usado para apoiar essas transfor-
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mações e redesenhar os serviços de transporte no mesmo 
ritmo das crises que estão perturbando nosso mundo. Para 
que, em certa medida, seja o modelo perfeito de resiliência.

Por todas as razões acima mencionadas, pareceu apropria-
do dedicar uma cartilha ao MaaS e ter um tempo para refle-
tir além dos aspectos tecnológicos aos quais o MaaS é tão 
frequentemente associado, avaliar seu potencial, seus li-
mites e suas implicações econômicas e sociais, e considerar 
o tema de uma perspectiva mundial, com suas especifici-
dades locais e seus desafios globais. Em suma, esta brochu-
ra visa abordar o MaaS de todos os ângulos.

Desenvolver uma abordagem do MaaS significa, em primeiro 
lugar, abordar questões relacionadas à mobilidade: conges-
tionamento nas cidades, desafios ambientais, acessibilidade, 
soluções técnicas por meio de nossos smartphones, novas 
opções de viagem, o uso do espaço público e dados, bem 
como uma revisão do financiamento para sistemas de trans-
porte. Desenvolver o MaaS também significa dar sentido a 
uma teia de interconexões que ligam diferentes modos de 
transporte, bem como desembaraçar o “novelo de lã” repre-
sentado pelas questões urbanas, econômicas e antropológi-
cas. Por fim, falar sobre MaaS ajuda a estabelecer vínculos 
entre todos os agentes do setor de mobilidade, para que, 
juntos, possam avançar na mesma direção. 

Nas páginas a seguir, você verá mais sobre o trabalho de 
construção destes vínculos. Nosso objetivo é fornecer uma 
visão abrangente do assunto e os fundamentos necessários 
para compreender as principais questões.

Boa leitura!

• 
Pierre Verzat,  
CEO da SYSTRA 
 
Nicolas Massart,  
Diretor Técnico e de Inovação  
da SYSTRA
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Década de 2010
Foi nesse período que o grupo de 
siglas relativas a “as a Service(aaS)” 
(como um serviço) apareceram pela 
primeira vez, significando a oferta 
de serviços tecnológicos hospedados 
via nuvem (armazenamento, intranet, 
serviços de pagamento etc.). O mercado global de ‘MaaS’ dobrou 

de tamanho entre 2017 e 2020, 
passando de US$ 150 bilhões para 
US$ 300 bilhões; entre 30% e 60% 
das organizações estão fazendo uso 
desses serviços. (fonte: Gartner)

40 cidades europeias 

80 %

já possuem um serviço de MaaS, lançados por uma autoridade local ou 
independentemente, por meio de uma empresa privada. (fonte: MaaS-Alliance, 
MaaS em ação – MaaS-Alliance [MaaS-alliance.eu])

é a porcentagem média de participantes que 
afirmaram que gostariam de usar um serviço 
MaaS após a fase piloto, em Gotemburgo, 
em 2014¹, em Sydney, em 2019². Muitos 
projetos-piloto não têm sucesso devido à falta 
de modelos de negócios viáveis e à relutância 
das partes interessadas públicas e privadas 
em trabalhar uns com os outros ou com outros 
provedores de solução.

7

Os principais agentes do setor do MaaS que experimentaram um crescimento 
acelerado desde meados da década de 2010, estão reformulando radicalmente nossos 

meios de transporte. No entanto, os comportamentos dos cidadãos podem ainda 
estar fortemente enraizados, e ainda há um longo caminho a percorrer antes que 
seja possível enfrentar todos os desafios apresentados pelos novas formas de viajar.

Esse é o custo mensal de um serviço 
mais amplo de MaaS, "Whim" (que 
inclui táxi e bicicleta compartilhada), 
oferecido pela MaaS Global na 
Finlândia (fonte: MaaS Global). Este 
também é o custo mensal aproximado 
de possuir e usar um carro particular, 
no entanto, os motoristas de veículos 
de ocupação única tendem a 
subestimar esse custo em 50%. (fonte: 
nature.com)

5 600 %

100 milhões 

500 €

é a taxa de aumento do investimento 
médio anual em serviços de e-hailing 
(por meio do qual você pode solicitar 
uma viagem por automóvel por 
aplicativo) entre os períodos de 
2010-2013 e 2014-2019, ou seja, de  
$ 0,2 bilhões para $ 11,4 bilhões por 
ano. (fonte: CapitalQ, Pitchbook, 
McKinsey)

de chineses usam o WeChat para transporte 
público, ou seja, 14% da população. 
(fonte: comunicado de imprensa da Tencent 
divulgado pela Siècle Digital, 2019)

dos usuários de 
transporte público 
franceses estariam 
dispostos a pagar mais 
por seu bilhete por 
temporada (anual ou 
mensal) para obter 
acesso a novos serviços 
de mobilidade. 
(fonte: Observatório 
Francês de Mobilidade) 
De acordo com 
outro estudo em escala 
europeia, 
46% dos usuários 
estariam dispostos a 
pagar por novos 
serviços de mobilidade 
inteligente. 
(fonte: Capgemini 
Research Institute)

33 %

1 https://research.chalmers.se/publication/204386
2 “The Sydney MaaS trial: design, implementation, lessons and the future”, Março de 2021

MaaS em números
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Uma história sobre o uso do MaaS
MaaS também se trata de atrair os usuários, ajudando-os a ver as vantagens. 
Sempre que possível, deve estar em sintonia com as práticas atuais, como a 
tendência crescente para o trabalho remoto. Em todas as implantações do MaaS, 
o usuário deve estar no centro do processo do projeto e da tomada de decisão. 
As barreiras psicológicas, sociológicas e técnicas existentes devem, portanto, 
ser superadas para que o MaaS ganhe legitimidade e influencie o nosso 
comportamento nas viagens, da mesma forma que os telefones celulares fazem 
parte do nosso quotidiano: porque são úteis.

MaaS pode se referir a simplesmente um aplicativo de celular, 
mas também pode significar grandes projetos de transformação para 
a mobilidade. Conforme afirma Sabina Kauark, Diretora de Inovação 
da SYSTRA Brasil, o “MaaS é uma ideia brilhante e simples, mas traz 
consigo uma certa complexidade. E essa complexidade reside mais nas 
dimensões organizacionais e culturais do que em aspectos tecnológicos.” 
MaaS representa uma coleção de histórias que acontecem 
simultaneamente.

TEXTO 
Pascal Beria

ILUSTRAÇÕES 
Kévin Deneufchatel

Uma história sobre a(s) região(ões)
Uma das outras promessas feitas em relação ao MaaS é baseada na sua capacidade de integrar todos 
os serviços de transporte disponíveis para estabelecer ligações entre as diferentes regiões. A realidade 
desta promessa pode variar dependendo se alguém vive no centro de uma cidade ou nos subúrbios, 
em que o principal problema é o deslocamento diário por motivo de trabalho, ou em áreas escassamente 
povoadas, onde não há alternativa real ao uso do carro. O MaaS sozinho não pode resolver questões 
subjacentes relacionadas a conexões de transporte ruins em uma região, mas os resultados a partir 
dos dados e informações podem apoiar futuras tomadas de decisão. Acima de tudo, o objetivo 
é abraçar sua natureza singular, em vez de impor uma solução padrão única para todos. É vital 
adotar uma abordagem contextualizada e equilibrada para cada região “até o último quilômetro”.

Uma história sobre 
um modelo econômico
Seguindo essa abordagem de regulação e integração, 
o MaaS deve adotar um sistema de preços adaptado 
ao uso e baseado em uma política de financiamento 
justa para os diversos tipos de modelos de transporte 
disponíveis em sua plataforma. A fim de atingir o 
correto equilíbrio econômico, deve ser estabelecida 
uma tabela de preços que seja acessível para 
a comunidade, lucrativa para os prestadores 
de serviços de mobilidade e, ao mesmo tempo, 
que ofereça um serviço de qualidade pelo qual 
os usuários estejam dispostos a pagar. Além desse 
desafio inicial, há a necessidade de revisar e padronizar 
totalmente uma grande variedade de sistemas de 
tarifação, que vão desde passagens por temporada 
para a rede de transporte até o aluguel de veículos 
compartilhados pagos por uso. Além de todas 
essas questões, é importante ter em mente que 
o desenvolvimento e manutenção de novos ou já 
existentes tipos de infraestrutura deve ser financiado 
para garantir um serviço de qualidade.

Uma história sobre 
aplicações digitais
O MaaS promete um 
benefício adicional: 
facilidade de uso e 
mobilidade “inteligente”. 
O objetivo do MaaS é 
compilar dados de vários 
prestadores de serviços 
de transporte para oferecer 
um serviço otimizado 
e uma melhor experiência 
para o usuário através 
do que agora é o símbolo 
da mobilidade: o smartphone. 
Trata-se de otimizar viagens, 
economizar tempo e 
simplificar pagamentos, 
bem como ter acesso ao 
mapeamento da informação 
em tempo real. Contudo, 
cumprir esta incrível 
promessa significa também 
resolver a complexa 
questão de melhorar 
a interoperabilidade entre 
sistemas e operadores 
de transporte.

Uma história sobre dados 
Os dados são a chave para a abordagem do MaaS. Localização, locais de 
partida e de destino, uma melhor compreensão dos usos, fluxos e ritmos: 
tudo isso é essencial para otimizar o uso dos dados de mobilidade, 
mas também para garantir a sua difusão. Para desenvolver uma solução 
de MaaS, todos os fornecedores envolvidos, públicos e privados, devem 
fornecer acesso aberto a determinados tipos de dados, considerando 
a melhoria da interoperabilidade dos sistemas de informação. Este tipo 
de mudança de paradigma levanta questões éticas sobre a proteção 
dos dados privados dos passageiros e da captura de valor.

Uma história sobre Governança
O desenvolvimento do MaaS requer a organização da governança 
entre as autoridades de transporte público, operadoras de transporte, 
empresas digitais, partes interessadas regionais e até mesmo cidadãos. 
Como tal, o MaaS oferece oportunidades para estabelecer novos vínculos 
entre as partes interessadas no transporte em uma determinada região. 
Também incentiva comportamentos positivos, em consonância com 
as políticas públicas, para reduzir o número de carros por domicílio ou 
fornecer serviços de transporte para turistas explorarem uma cidade. 
Além dos requisitos funcionais e utilitários, o MaaS deve, em primeiro 
lugar, ser baseado na coordenação e governança, permitindo a adoção 
de uma abordagem privada ou exclusivamente pública, ou uma 
combinação das duas.

Uma história sobre as combinações de transporte
MaaS não se trata apenas de serviços para passageiros. Significa também 
melhorar a mobilidade integrando e combinando todos os serviços 
de transporte disponíveis, com uma abordagem objetiva que atraia 
os usuários. Sem uma oferta de transporte vantajosa, não há MaaS. 
Medidas menores, que incluam caminhadas ou carona solidária, são tão 
importantes quanto o material rodante e projetos de infraestrutura 
maiores que integram complexas noções de intermodalidade, transbordo 
e compartilhamento do espaço viário. O desafio é oferecer os mais 
atraentes meios de transportes possíveis aos passageiros em termos 
de tempo de viagem, conforto e preço. Uma definição ampla que requer 
tanto a flexibilidade de novas opções de veículos compartilhados 
quanto uma abordagem de longo prazo da política de transporte local e, 
até mesmo, nacional.

Uma história sobre o meio ambiente
O MaaS pode ser usado para conduzir uma mudança modal para a adoção de 
“novas formas de viajar” e meios de transporte mais ecológicos. Isso pode ser 
alcançado fornecendo meios de transporte de massa, compartilhados 
ou “leves” como uma alternativa àqueles que emitem mais gases de efeito 
estufa, e proporcionando uma viagem planejada que permite a decomposição 
de CO2 e um potencial de iniciativas para a compensação de carbono.

A história por trás do MaaS
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Só em 2012, após inúmeras reuniões e sessões de 
brainstorming, que um “piloto” foi testado em 
Helsinque: uma frota de 15 microônibus com ro-
tas adequadas à demanda, com base em dados 
em tempo real. Em 2015, duas empresas foram 
fundadas, Tuup e MaaS Global, a primeira realizou 
seus primeiros testes no mundo real em abril de 
2016, em Turku, e a última, em novembro de 
2016, em Helsinque. O aplicativo Whim da MaaS 
Global, que fornece acesso a uma ampla gama de 
serviços de transporte por meio de uma assinatu-
ra com tudo incluído, conquistou o mercado em 
Antuérpia e Viena, e também alcançou outros lu-
gares. “Nos últimos meses, houve um aumento na 
implantação de soluções MaaS em todo o mundo”, 
disse David Alderson, Diretor Associado e Novo 
Líder de Serviços de Mobilidade da SYSTRA Reino 
Unido e Irlanda. Hoje existem inúmeros “players” 
no setor MaaS e eles estão localizados principal-
mente nas cidades. 
A afinidade natural do setor MaaS com as grandes 
cidades é um fator importante nesta nova forma 
de entender a mobilidade. As cidades oferecem 
condições particularmente favoráveis neste senti-
do devido a: densidade de stakeholders locais 
públicos e privados, infraestrutura tecnológica, 
hábitos de consumo, poder aquisitivo dos habi-
tantes significativamente superior à média e, 
sobretudo, densidade e diversidade de modais de 
transporte. Independentemente do continente 
em questão ou se os projetos MaaS são proje-
tados para espaços urbanos – como na maioria 
dos casos – ou rurais, eles visam promover a inter-
modalidade. Naturalmente, este termo tem várias 
definições. Mas será que o foco deve ser no uso 

de vários meios de transporte ao longo do dia, ou 
em uma viagem particular de um ponto a outro?
O transporte a pé deve ser incluído nos meios de 
viagem oferecidos? Na prática, os modelos MaaS 
que estão atualmente em desenvolvimento va-
riam de acordo com as características específicas 
das regiões e seus desafios diversos. No entanto, 
todos esses modelos mantêm algumas caracterís-
ticas em comum: o objetivo de desenvolver servi-
ços com base em usos e necessidades reais; colo-
car maior foco no uso do transporte público ou de 
modos de viagem ativos (por exemplo: a pé ou 
bicicleta), dependendo da região; e, dar a devida 
consideração para o papel dos carros. Em algu-
mas regiões, este último objetivo é a prioridade.
Na prática, esses três objetivos dependem de 
dois fatos comprovados. Em primeiro lugar, a in-
termodalidade é ainda vista como uma barreira 
no uso do transporte público em oposição ao car-
ro, conforme relatado por pesquisadores Cyprien 
Richer, Joël Meissonnier e Mathieu Rabaud do 
Cerema (Centre for Studies and Expertise on Risks, 
the Environment, Mobility and Urban Planning). 
Esses pesquisadores observam que o tempo 
gasto caminhando ou esperando a chegada de 
um veículo é frequentemente percebido como 
duas a cinco vezes maior ou mais “caro” do que o 
tempo dentro de um veículo! Caminhar não é ge-
ralmente considerado como um “elo” na intermo-
dalidade. É visto como “tempo desperdiçado”, 
entre dois modos de transporte mecanizados su-
cessivos - embora seja incluído sistematicamente 
nas recomendações das autoridades de saúde. 
Por fim, em áreas pouco povoadas e ru-
rais, é evidente que os serviços sob de-→

S

O MaaS foi desenvolvido na cidade. O conceito foi inventado em Helsinque. 
Em 2005, o Ministério dos Transportes e Telecomunicações da Finlândia 
lançou uma revisão estratégica do “transporte inteligente”. Em 2006, 
uma organização formada por operadoras públicas e privadas, ITS Finlândia 
(Intelligent Transport Systems), desenvolveu o conceito de Mobilidade 
como Serviço, definido simplesmente como um sistema que fornece aos 
passageiros acesso fácil aos serviços de que precisam, de porta a porta, 
com um único dispositivo de pagamento.

TEXTO
François Lassagne

ILUSTRAÇÕES
Kévin Deneufchatel

MaaS e as  
regiões
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uma iniciativa voltada para motoristas sozinhos. A 
ideia é fornecer acesso fácil e gratuito ao estacio-
namento através de um bilhete por temporada, a 
fim de oferecer modos alternativos de transporte. 
“Queremos incentivar os usuários de carros a explo-
rarem soluções alternativas, como compartilhamen-
to de carros e caronas” explica Agnès Delarue, 
Diretora da Transportes e Mobilidade para 
Grenoble-Alpes O Métropole. “Para isso, em se-
tembro de 2020, nós abrimos pistas de trânsito rápi-
do para a carona solidária com nossa parceira Ecov, 
para viagens entre as diferentes regiões da área me-
tropolitana de Grenoble e do congestionado centro 
da cidade. O objetivo a longo prazo é fornecer acesso 
a rede de transporte público, carona, bicicletas, alu-
guel de carros etc. para toda a área Metropolitana”.
É uma tarefa trabalhosa e gradual que envolve 
chegar a acordos com os vários operadores e rea-
lizar discussões com as autoridades locais rele-
vantes, em particular, para desenvolver uma es-
trutura de preços comum. Qualquer que seja a 
escala do projeto, a chave para obter benefícios 
reais do MaaS em todas as regiões é ouvir as ne-
cessidades práticas dos usuários e envolver todos 
os stakeholders: Autoridades de Transporte 
Público, operadores, governo local e usuários. Na 
Austrália, no Estado de Queensland, este concei-
to é central para a abordagem do Departamento 
de Transportes. Como reconhecido por Ishra 
Baksh, Diretor Executivo do Escritório de Gestão 
de Programas MaaS do Departamento de 
Transportes e Estradas Principais de Queensland, 
“MaaS não pode ser “tamanho único””. A diversidade 
das comunidades em Queensland significa que o 
MaaS não pode ser apresentado como uma solução 
pronta. Em primeiro lugar, devemos identificar as ne-
cessidades de transporte individuais de cada comu-
nidade. Em Queensland, há algumas cidades muito 
grandes e áreas mais remotas. Nas cidades, o desafio 
é conectar os serviços de micromobilidade, que são 
incrivelmente populares, aos centros de transporte 
público. Nas áreas rurais, o foco é a acessibilidade. 
Por exemplo, acredito que o MaaS pode nos ajudar a 
fazer um uso mais eficiente dos meios de transporte 
existentes, como o uso de ônibus escolares fora do 
horário habitual.”

Definindo um escopo 
e objetivos claros 

Não surpreendentemente, os diversos proje-
tos-piloto sendo implementados atualmente em 
todo o mundo têm como objetivo principal avaliar 
a viabilidade e os aspectos práticos realistas das 
soluções disponíveis. No entanto, antes que uma 
solução possa ser testada e implementada, as au-
toridades de transporte público, as operadoras e 

manda - muitas vezes parte integrante do MaaS 
- assim como os veículos privados, devem per-
manecer como parte integrante da solução de 
mobilidade, onde as redes de transporte público 
não são viáveis. Independentemente da região, 
em princípio, uma solução MaaS requer acesso a 
serviços de transporte diversificados e atrativos. 
Nos centros urbanos, o transporte público forma 
naturalmente a espinha dorsal da abordagem do 
MaaS. No entanto, embora geralmente haja uma 
ampla gama de serviços disponíveis nos centros 
das grandes cidades, este não é o caso das áreas 
suburbanas ou rurais, onde, compreensivelmente, 
predomina a circulação de veículos com apenas o 
próprio motorista. Consequentemente, deve-se 
notar que o potencial e os objetivos do MaaS va-
riam de uma região para outra. Em nível nacional, 
a concentração urbana do setor MaaS representa 
um problema: ela só atende às necessidades de 
transporte de uma parcela da população. Hoje, o 
desafio é expandir a gama de serviços oferecidos 
pelo MaaS e conectar regiões interurbanas, facili-
tando as viagens entre subúrbios.

O MaaS pode oferecer 
uma nova esperança de mobilidade 

nas áreas rurais? 
Dadas as diferenças entre ambientes rurais e urba-
nos - disparidades sociológicas, opções reduzidas 
para caminhar em áreas rurais e a falta de infraes-
trutura de transporte em áreas rurais- O que, por-
tanto, o MaaS pode trazer para ambientes rurais?
Desenvolver o MaaS em áreas rurais é ainda mais 
importante porque, como recentemente declara-
do pela pesquisadora Jenny Milne, especialista em 
projetos rurais de MaaS no Norte da Escócia, “As 
opções são, muitas vezes, limitadas a serviços de ôni-
bus esporádicos […], transporte comunitário ou pegar 
uma carona com um amigo ou vizinho. AQUI, os mo-
radores nem sempre podem optar pela caminhada ou 
pela bicicleta devido à distância ou falta de calçadas, 
iluminação pública e ciclovias”. O desenvolvimento 
de uma gama de serviços e infraestrutura para ca-
ronas ou aluguel de carros, como áreas para o en-
contro de caronas, áreas de estacionamento espe-
cificas para carros compartilhados e adaptação 
dos serviços de ônibus existentes, são, portanto, 
formas óbvias de não só reduzir as desigualdades 
no acesso ao transporte entre cidades e áreas ru-
rais, mas também atender às necessidades cres-
centes das comunidades rurais. Na Escócia, a pan-
demia Covid-19 tem atraído mais pessoas para 
áreas rurais e, ao mesmo tempo, criando expecta-
tivas e pressões em termos de conectividade digi-
tal e transporte. Na Escócia a parceria pública da 
Tactran, que coordenou a estratégia de transporte 

os prestadores de serviços devem chegar a um 
acordo sobre os objetivos do projeto. O MaaS 
pode servir a uma ampla gama de propósitos: di-
minuir congestionamentos nos centros das ci-
dades, encorajar os residentes a escolherem for-
mas de viagem ecologicamente mais corretas, 
reduzir as desigualdades na mobilidade (e, por-
tanto, no emprego e na socialização, inclusive 
operando para ganho financeiro no caso de em-
presas privadas de MaaS, ou fornecimento de 
melhores opções de viagens para turistas - para 
festivais, locais icônicos, etc.). Em última análise, o 
MaaS depende de uma série de decisões políticas 
(consulte a seção “O Contrato Social do MaaS”).
Dependendo da região em questão e, uma vez 
definidos os objetivos e as soluções, é também 
essencial que seja selecionado um modelo eco-
nômico adequado. Uma variedade de abordagens 
pode ser adotada para alcançar este objetivo. 
Independentemente do modelo selecionado (bil-
hete por temporada mensal, bilhete por tempora-
da anual, bilhete de preço fixo ou de pagamento 
único, etc.), a estratégia de preços para projetos 
MaaS deve ser adaptada às realidades locais em 
cada região, mesmo que isso signifique, simples-
mente, integrar políticas de apoio destinadas a 
certas comunidades de usuários e implementadas 
pelas autoridades locais. Isso é ainda mais crítico 
em áreas rurais, onde os projetos MaaS depen-
dem fortemente de financiamento público. O 
chamado efeito de rede, que na cidade incentiva 
os operadores de compartilhamento de carros 
e transporte privado sob demanda, os serviços 
de carona e táxis a se juntarem a tais platafor-
mas, proporcionando uma oportunidade de ex-
pandir sua base de clientes, são menos eficazes 
em áreas com baixa densidade populacional. 
Os serviços de micro mobilidade, os maiores 
beneficiados no setor de MaaS nas cidades, 
não são particularmente adequados para as 
áreas rurais. O aumento repentino do trabalho 
remoto e o compromisso das empresas em es-
tabelecer práticas de transporte com reduzido 
impacto ambiental (tendência que deve ser 
acompanhada de perto), também podem facili-
tar o desenvolvimento dos modelos de MaaS, o 
que envolve autoridades e operadores de 
transporte, bem como gestores de recursos 
humanos e de logística corporativa.

1 –  https://www.tipconsortium.net/wp-content/
uploads/2019/04/finland-TLHC-v5.pdf

2 –  “Quelle(s) intermodalité(s) dans les mobilités quotidiennes?”, 
Transports et intermodalité, Editora ISTE éditions,  
coll. “Sciences, société et nouvelles technologies”, 2016,  
p. 261-288

3 –  https://theconversation.com/how-coronavirus- 
has-highlighted-the-need-for-better-rural- 
transport-155533

público para o Angus, Dundee City, Perth & 
Kinross e as áreas de Stirling Council, é composta 
por representantes dessas regiões sendo: consel-
heiros da sociedade civil e a área de transporte. 
Eles desenvolveram três projetos piloto de MaaS, 
visando três comunidades específicas nas quais é 
essencial acessarem de forma mais fácil uma rede 
de transporte confiável, são elas: estudantes do 
Dundee & Angus College, pacientes de urologia 
na Enfermaria Real de Perth e turistas que visitam 
os parques naturais da região.
“Nosso objetivo é facilitar a inclusão social e, ao 
mesmo tempo, promover mais modos de trans-
porte sustentáveis”, explica Jonathan Padmore, 
Oficial sênior de Estratégia da Tactran. “No entan-
to, todos esses três projetos-pilotos são focados 
em uma região específica e, na prática, modos de 
transporte em oferta - trem, ônibus, bicicleta, 
transporte sob demanda etc. – são altamente de-
pendentes das características da região envolvi-
da. Por exemplo, a carona solidária deve desem-
penhar um papel importante no projeto que está 
localizado principalmente em uma área rural.”

A natureza complexa 
de áreas periféricas

Nas áreas periféricas, os projetos do MaaS tam-
bém devem articular necessidades, recursos e 
grupos de stakeholders complexos. O projeto 
PASS’Mobilités na França, atualmente sendo im-
plementado pelo Greater Grenoble Public 
Transport Authority (SMMAG), ilustra este ponto 
perfeitamente. Seu objetivo principal é facilitar o 
acesso a modos alternativos de transporte para 
veículos ocupados apenas pelo motorista. A 
primeira parte deste projeto faz uso de estaciona-
mentos nos centros das cidades congestionadas, 
gerenciado pela autoridade local, para conduzir 

“Nos últimos  
meses, houve 
um aumento 

na implantação 
de soluções MaaS 

em todo o mundo.”
David Alderson 
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pesar de sua extensa capacidade de inovação, 
será que os stakeholders são os responsáveis 
mais confiáveis de uma abordagem social, inclu-
siva e ecológica do MaaS? “É improvável que as 
empresas privadas de soluções MaaS busquem 
melhorar o bem-estar social”, conclui o econo-
mista Daniel Hörcher (Centro de Estudos de 
Transportes, Imperial College, Londres) em um 
estudo1 recente, já que essa meta entra em 
conflito com a maximização dos lucros.

As Autoridades de Transporte 
Público, responsáveis naturais 

do MaaS “para sempre”
Se o MaaS pretende ser principalmente de inte-
resse geral, então as Autoridades de Transporte 
Público parecem ser os responsáveis naturais, 
para garantirem o acesso equitativo. Em 
Grenoble, Agnès Delarue, Diretora de Mobilidade 
da Metrópole, enfatiza que “O MaaS deve ter um 
único ponto de entrada, e ser acessível para to-
dos, incluindo aqueles com pouca ou nenhuma 
conectividade. É por isso que planejamos desen-
volver nossos serviços de agências e plataformas 
telefônicas, a fim de informar, aconselhar e co-
mercializar toda a gama de serviços de trans-

porte”. É difícil imaginar agentes do MaaS sem 
pontos de contato físico e que, na maioria dos 
casos, prestam serviços via smartphone, adotan-
do a mesma estratégia.
Além de garantir o acesso a todos, os PTAs têm 
um papel multifacetado a desempenhar em ter-
mos de MaaS. Como observa David Alderson, 
Diretor associado e líder de novos serviços de 
mobilidade da SYSTRA UK & Ireland: “O MaaS 
abre oportunidades, mas requer um alto nível de 
vigilância: se não houver um esforço coordenado 
por autoridades públicas para supervisionar a im-
plantação desses novos serviços de transporte, 
eles podem interferir o mercado e prejudicar a 
imagem da mobilidade sustentável”.

Os principais parceiros das 
Autoridades de Transporte Público
Na prática, as Autoridades de Transporte 
Público podem desenvolver e gerenciar uma 
gama atrativa de serviços de transporte para o 
usuário, definindo os requisitos e especifica-
ções dos serviços integrados ao MaaS, em es-
treita colaboração com as operadoras de trans-
porte, que representam os bases do 
setor de mobilidade. MaaS oferece 

A expressão “Como um serviço” está sendo usada em um 
número crescente de setores de negócios, e a mobilidade, 
com o MaaS, não é exceção. A área da mobilidade faz parte 
da tendência fundamental para a servicificação das indústrias, 
resultado da crescente digitalização das atividades. Nesse 
contexto, os projetos da MaaS visam proporcionar acesso 
generalizado, equitativo e simplificado aos serviços de 
transporte. Além dessa grande mudança, a necessidade 
imperativa de soluções ecológicas também está orientando 
muitos projetos, focando em reduzir as emissões ou em 
minimizar a emissão de carbono do transporte por meio 
de menor uso do automóvel.
Será que os projetos de MaaS podem efetivamente enfrentar 
estes desafios? Será que eles são a ferramenta certa para 
proporcionar um acesso mais amplo à mobilidade, limitar 
as disparidades entre o apelo das áreas urbanas e rurais, 
aliviar os centros urbanos congestionados e reduzir as 
emissões poluentes? Na teoria, parece provável. No entanto, 
tais projetos ainda não foram comprovados na prática 
(ver página 17), e tudo depende da estratégia dos 
stakeholders responsáveis. →

O contrato  
social do MaaS  
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aos agentes da mobilidade uma oportunidade 
para aumentar o uso de seus serviços - desde 
que a mudança modal, ao contrário da condu-
ção individual de carros, seja em seu benefício, 
e a combinação com outros serviços (caminhar, 
andar de patinete, andar de bicicleta etc.) do 
início ao fim de uma viagem constitui uma si-
tuação ganha-ganha para todas as partes inte-
ressadas - o que exige especificamente que 
sejam estabelecidos acordos sobre a política 
de preços. Embora a indústria de transporte de 
massa, que mudou para serviços há cerca de 
vinte anos, ainda esteja em transformação, al-
guns operadores aproveitaram a oportunidade 
oferecida pela MaaS para se tornarem o princi-
pal operador de mobilidade.
O operador de transporte público, Wiener 
Lienien, vem testando um projeto piloto desde 
2010, que integra a diversificada gama de ser-
viços de transporte de Viena2. Após o sucesso 
desse piloto, a operadora adquiriu a tecnologia 
desenvolvida para o projeto e criou a subsi-
diária Upstream Mobility, que se concentra 
apenas no MaaS e é responsável pelo aplica-
tivo MaaS WienMobil. Esta subsidiária, que 
agora começou a se estabilizar no mercado, 
oferece suporte a outras cidades com o obje-
tivo de desenvolver um projeto de MaaS ba-
seado em uma plataforma aberta. E qual é o 
segredo desse sucesso? A forte conexão entre 
o transporte público e as outras partes interes-
sadas do MaaS. “Devemos nos afastar de uma 
mentalidade conservadora e adotar uma abor-
dagem colaborativa para a mobilidade. Deve 
ser possível viajar por uma cidade de forma 
rápida e sustentável; isso requer combinar nos-
sos serviços com os de nossos parceiros“, expli-
ca Alexandra Reinagl, Diretora Financeira da 
Wiener Lienien3.
Independentemente de um projeto MaaS estar 
sendo liderado por um operador de transporte 
público ou por uma Autoridade de Transporte 
Público, ele não será bem sucedido a menos 
que aproveite as capacidades inovadoras de 
novos prestadores de serviços de mobilidade. 
A eficiência tecnológica e a agilidade comercial 
das plataformas de passeio, compartilhamento 
de carros e veículos sem estação não estão 
mais em questão. Embora os operadores de 
transporte existentes possam temer a concor-
rência, é do interesse de novas empresas de 
mobilidade aderir a uma plataforma MaaS, a 
fim de se beneficiar do efeito de rede e expan-
dir a base de clientes. No entanto, qualquer 
ganho potencial deve ser ponderado contra o 
risco de perder o controle sobre tarifas e rela-
ções com os clientes.

A inovação tecnológica 
não é a resposta de tudo.

A inovação tecnológica não deve ser considerada 
como um fato incontestável de que as institui-
ções públicas responsáveis pela mobilidade e no-
vas empresas de transporte colaborarão de for-
ma eficaz. A inovação tecnológica deve ser 
implantada para ajudar a impulsionar a inovação 
institucional. No entanto, Jean-Marc Offner, 
Diretor da agência de planejamento urbano a’ur-
ba4, alerta que “às vezes pode revelar questões 
organizacionais internas e perturbar os equilíbrios 
de poder nas relações. No entanto, em nenhuma 
das situações ela deve ser considerada uma subs-
tituição para uma necessária revisão da política 
cultural e técnica local.”
Diante de todas essas questões, como é possível 
fazer com que empresas de serviços potencial-
mente concorrentes cooperem e, acima de tudo, 
garantam que o maior número de pessoas se bene-
ficie das vantagens potenciais do MaaS? Ao mes-
mo tempo, é essencial lembrar que todo projeto 
MaaS, por mais social e ambientalmente ético que 
possa ser, deve, antes de tudo, atender às necessi-
dades de seus usuários. Para isso, é necessário ofe-
recer funções acessíveis e ergonômicas que simpli-
fiquem as viagens, tudo a um preço atrativo. 
Enfrentar todos esses desafios requer uma articu-
lação eficiente e equitativa da agregação de dados 
úteis, da qualidade do aplicativo baseado no 
usuário, dos serviços de transporte, das políticas 
tarifárias e do uso do espaço público.
Os agentes de mobilidade, a priori, são mais bem 
capacitados para assumirem o papel de terceiros 
confiáveis para selecionar fornecedores, definir e 
impor especificações e garantir a agregação de 
dados de acordo com as políticas públicas”, ob-

serva Edouard Naye, Líder de Serviços de 
Mobilidade e MaaS da SYSTRA. Esse papel-chave 
requer uma capacidade de enfrentar os interesses 
individuais das partes interessadas. Para que um 
serviço MaaS seja bem sucedido, ele deve ser ba-
seado em dados, um recurso precioso que as or-
ganizações podem estar relutantes em compartil-
har. Por exemplo, os dados de reserva são os 
principais responsáveis pelo fluxo de receita das 
plataformas digitais. Os dados coletados pelas 
operadoras de transporte público, por outro lado, 
são utilizados para formar a base de suas relações 
com clientes e marca. Como as partes interessa-
das podem concordar sobre quais dados devem 
ser compartilhados e quanto é suficiente de for-
ma a proteger os interesses econômicos das em-
presas privadas e melhorar a compreensão das 
autoridades públicas de transporte, ao mesmo 
tempo em que garantem a privacidade dos 
usuários? Os operadores de transporte, táxis, ser-
viços de carona e startups que operam frotas de 
bicicletas e patinetes devem manter sua inde-
pendência e desenvolver soluções de MaaS para 
sua região conforme e quando eles julgarem 
conveniente, ou devem ser vistos principalmente 
como prestadores de serviços para a obtenção do 
“agregador de mobilidade”, que estabelece as re-
gras para todos os envolvidos? 

Claramente, os agentes de mobilidade teriam que 
desenvolver modos de governança e financiamen-
to para fornecer uma estrutura legal para respon-
der a essas questões. E as questões levantadas 
sobre a governança do MaaS vão além dos dados: 
o espaço público é igualmente importante. A for-
ma como o conteúdo de uma solução MaaS é pro-
jetado pode ter um grande impacto no uso do es-
paço público e, em alguns casos, na medida em 
que a infraestrutura viária deve ser desenvolvida. 
A implantação de novos serviços de transporte 
levou rapidamente a perguntas sobre a gestão do 
espaço, por exemplo: qual estacionamento está 
disponível para veículos compartilhados? Eles têm 
permissão para usar faixas de ônibus? As 
Autoridades de Transporte Público poderiam, por-
tanto, assumir a dupla responsabilidade de organi-
zar o transporte público e gerenciar o espaço 
público - como é o caso de Oslo. Como sugerido 
pelo economista de transportes Yves Crozet5, os 
PTAs podem se tornar “Autoridades Multimodais”. 
“Ao se tornarem “Autoridades Multimodais”, as 
Autoridades de Transporte Público poderão exer-
cer maior influência sobre o comportamento do 
usuário, otimizando o uso do espaço público e re-
visando a estrutura geral de preços”, acrescenta 
Edouard Naye. “Integrar o transporte viário na es-
tratégia global de preços para uma região é funda-
mental para essa mudança modal.”
Em última análise, a implantação de uma solução 
MaaS por um agente de mobilidade não deve se 
limitar a melhorar a experiência do passageiro 
(mais qualidade) ou oferecer a melhor viagem 
(duração, preço, impacto ambiental-mental etc.). 
Para as Autoridades de Transporte Público, o va-
lor agregado real do MaaS reside, sobretudo, na 
forma como é usado para regular a rede de trans-
porte em sua região - não apenas introduzindo 
mais um aplicativo, mas repensando a intermo-
dalidade, combinando ao máximo possível os 
serviços de transporte à demanda, que vai variar 
ao longo do tempo, bem como à política de tarifa 
de viagem na região , por meio de interfaces que 
são fáceis de usar pelos clientes.

1  D. Hörcher, D. Graham, “Pricing and efficient public transport 
supply in a Mobility as a Service context”, Artigo científico 
retirado do ‘International Transport Forum’, no. 15, 2020. 
https://doi.org/10.1787/79126b85-en

2  http://www.cerema.fr/system/files/documents/2020/ 
01/cerema_parangonnage_MaaS_fiche_synthese_vf.pdf

3  https://www.wienerstadtwerke.at/documents/238130/ 
1547172/Wiener+Stadtwerke+Annual+Report+2019.
pdf/5bee830e-b4ba-ec36-d6a7-b0b42525f5ce 
?t=1612868903100

4  https://journals.openedition.org/quaderni/1172
5  https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03169744/document
6  https://www.itf-oecd.org/piecing-together-puzzle-mobility- 

service-user-and-service-design-perspectives
7  https://kompis.me/framework
8  https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/ 

urban_mobility/sumi_en

“Integrar  
o transporte 

rodoviário na 
estratégia global de 

preços para uma 
região é fundamental 

para essa 
mudança modal.”

Edouard Naye

Há alguma evidência de uma solução 
MaaS bem sucedida?
Como podemos determinar se um projeto MaaS está realmente 
tendo um impacto nas questões sociais, econômicas 
e ambientais que foi projetado para solucionar? Jana Sochor, 
líder de projetos em Pesquisa, Departamento de Ciência 
Industrial e de Materiais, Divisão de Design e Fatores Humanos 
da Universidade de Tecnologia de Chalmers (Suécia), argumenta 
em um estudo6 detalhado que a resposta deve ser de natureza 
sistêmica para que a autoridade que lidera o projeto identifique 
efetivamente as barreiras e os fatores de sucesso. A identificação 
de indicadores de desempenho adequados é, portanto, 
essencial. Os kompis7 (criados por pesquisadores suecos) 
e os quadros de avaliação SUMI8, um conjunto de indicadores 
definidos pela Comissão Europeia, foram recentemente 
desenvolvidos para padronizar a avaliação do projeto MaaS. 
Alguns dos principais indicadores a serem selecionados são 
aqueles que documentam o impacto ambiental (ações modais, 
taxa de motorização, externalidades por quilômetro de 
passageiros, ruído e poluição atmosférica, áreas específicas para 
veículos sem estações etc.) e aqueles com foco nos aspectos 
socioeconômicos (tempo de viagem, preço de viagem antes/
depois do MaaS, acesso a empregos e educação). A experiência 
mostrou agora que o indicador a ser priorizado acima de todos 
os outros é a aceitação efetiva do público-alvo: este é o melhor 
indicador para determinar o potencial de implantação de 
um projeto piloto em uma escala mais ampla.
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Ao redor do  
mundo com MaaS

O uso do MaaS está ganhando 
força em quase todos os lugares 
do mundo, mas está sendo 
desenvolvido de maneiras 
muito diferentes. De iniciativas 
simples à coordenação global, 
as autoridades governamentais 
devem estabelecer seu papel 
na condução dessa mudança.

DUBAI  
Gestão estadual

Com quase 50% da população de Dubai não 
possuindo um carro, o Emirado de Dubai lançou 

uma solução MaaS em 2017. Como órgão regulador 
e operador de transporte público, a RTA (Autoridade 

de Estradas e Transportes) é proprietária direta do 
aplicativo S’hail e da plataforma integrada de mobilidade 

DIMP. Todos os modos de transporte disponíveis 
no Emirado de Dubai podem ser acessados por meio 

do aplicativo, bem como outros serviços, como 
o sistema Salik, que oferece pagamento digital 

de pedágios rodoviários. Através da análise 
de dados, as rotas de ônibus e horários 

de metrô foram otimizadas.

JAPÃO 
Subsidiando  

o setor privado
Desde 2018, o Japão vem trabalhando para 

desenvolver o MaaS como parte de uma estratégia 
para investimentos futuros. Embora o transporte 

público japonês seja majoritariamente privado, o governo 
está focado em subsidiar empresas e apoiar 

as autoridades locais. Liderando a estratégia de MaaS, 
o Smart Mobility Challenge recebeu 23 milhões de euros 

para abordar questões regionais de mobilidade. 
Com o envelhecimento da população, 

o Japão está apostando no MaaS para reduzir 
as desigualdade no acesso ao transporte, 

revitalizar áreas rurais e impulsionar 
o turismo.

UGANDA  
A startup

O desenvolvimento inicial do MaaS em 
Uganda tem sido essencialmente 

impulsionado por uma startup de bilhetes de 
ônibus digital. Embora anteriormente a venda de 

ingressos estivesse sendo tratada localmente de forma 
mais ou menos casual via intermediários, o aplicativo 

agora permite comparar viagens, reservar um assento com 
antecedência sem custo adicional e trocar ou cancelar 

passagens. Financiada por meio de comissão sobre 
as vendas, a startup oferece às operadoras uma solução 

de software para fornecer aos seus usuários serviços 
de bilhetagem, contabilidade e opcionais. Inicialmente 

projetado para facilitar e garantir a experiência 
do passageiro, o aplicativo Ugabus está 

gradualmente atraindo novos operadores 
de ônibus em vários países 

da África Oriental.

NORUEGA 
Estabelecendo as bases

Em 2016, enquanto reestruturava seu setor 
ferroviário, a Noruega fundou a empresa pública, 

Entur. O mandato inicial desta empresa era gerenciar 
a venda de passagens de transporte, mas rapidamente 

começou a focar nas informações aos passageiros, 
tornando-se assim um agregador de dados de mobilidade. 

O Entur adota um padrão europeu único e usa um 
planejador de rotas de código aberto que é fácil para 

empresas e regiões adotarem. A legislatura tornou essa 
norma obrigatória para os fornecedores de dados. 

Preferindo implementar uma estratégia progressiva, 
a Entur está focando menos no lado tecnológico 

e mais na resolução de questões 
organizacionais entre as partes 

interessadas.

BÉLGICA 
MaaS em empresas

Em 2019, a Bélgica introduziu um 
Orçamento de Mobilidade, um mecanismo 
que permite que as empresas forneçam aos 

funcionários uma quantia em dinheiro em vez de um 
carro da empresa, para que eles possam gastar em 

modos de transporte sustentáveis. Essa medida deu novo 
impulso aos provedores de soluções MaaS (que só 

aumentou com a Covid-19) para reinventar a mobilidade 
corporativa, com muitas novas soluções MaaS em 

desenvolvimento. Esses serviços são especificamente 
projetados para centralizar o pagamento do transporte 

multimodal e facilitar a gestão administrativa dessas 
despesas entre os empregados e seu 

empregador. Como resultado, as empresas 
agora têm um instrumento para 

promover a mobilidade 
sustentável.

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA

A aliança de stakeholders
Embora o MaaS ainda não seja particularmente 
avançado nos Estados Unidos, existem certas 

organizações que atuam nesta área. A ITS America, uma 
ONG de defesa da mobilidade inteligente, tem trabalhado 

neste campo. Criou o programa Mobility on Demand 
Alliance, composto por stakeholders públicos e privados 
e parceiros acadêmicos, a fim de fazer melhor uso dos 
dados de mobilidade e aumentar o desenvolvimento 

de soluções de transporte centradas no usuário. 
Seus principais objetivos são identificar barreiras 

em nível federal, desenvolver recomendações 
para os legisladores e apoiar parcerias 

público-privadas em nível local.
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Existem duas estratégias de preços possíveis para escolher ao desenvolver 
uma solução MaaS. Abaixo, examinamos como os conselhos municipais 
de Kurtzdorf e Idukka tomaram uma decisão sobre esta questão

Reunião do conselho da cidade de Kurtzdorf na 
Alemanha em 18 de abril de 2025. A pergunta do 
dia: Deve ser oferecido um modelo de assinatura 
mensal, proporcionando acesso a todas as opções 
de transporte da cidade, ou melhor, uma fórmula 
de pagamento pas-as-you-go, que também dá 
acesso a toda a gama de serviços, mas que é cobra-
da de acordo com o uso? A cidade, que abriga um 
ecossistema dinâmico de start-ups, vem atraindo 
jovens empreendedores de toda a Europa há vários 
anos. Sua população está crescendo a 6% ao ano, 
o que está colocando sua rede de trens, ônibus e 
bondes sob uma pressão considerável. 

Reunião entre a agência de transporte público e 
consultores independentes em Idukka, Índia, em 18 
de abril de 2025. Esta cidade no sul da Índia repor-
tou um crescimento econômico de dois dígitos nos 
últimos dez anos, permitindo que grande parte da 
população se tornasse classe média, e causando 
uma grande dor de cabeça para o diretor da agência 
de transporte público. O primeiro instinto daqueles 
cujo poder aquisitivo aumentou é comprar seu 
próprio carro para começar a trabalhar. As estradas 
de Idukka estão saturadas e a poluição do ar está 
atingindo níveis críticos. O diretor espera que os 
dois consultores o ajudem a encontrar uma solução.

os usuários que acabarem com uma conta mais 
alta do que o esperado, ficarão extremamente 
irritados, e, ainda mais, se introduzirmos um sis-
tema pós-pago.
— Sim! Um cartão multimodal e bilhetes no celu-
lar poderiam fornecer acesso a metrôs, bondes, 
patinetes elétricos e caronas, e tudo isso com um 
sistema de pagamento pay-as- you-go e pós-pa-
go. Poderíamos até considerar reduzir as tarifas 
durante os horários de pico,  responde o deputa-
do pelo transporte. Além disso, com o aumento 
do trabalho remoto, esperamos ver uma diminui-
ção no número de viagens diárias de casa/trabal-
ho, tornando a opção de assinatura menos 
atraente e menos competitiva do que a oferta de 
pagamento pay-as- you-go, continuou ele.
— É que as viagens para ir e voltar ao trabalho 
representam apenas 20% das viagens globais, se 
você olhar para as razões dadas, acrescenta o 
vice-ministro da ecologia. Os moradores da ci-
dade também usam o transporte em seu tempo 
livre. Organizar uma viagem com a família ou 
amigos no transporte público deve ser tão fácil e 
econômico quanto pegar o carro…
— Então, não há dúvidas sobre os benefícios de 
um sistema de pagamento pay-as-you-go. No 
entanto, não devemos colocar todos os nossos 
ovos em uma só cesta. Sugiro que também ofere-
çamos um bilhete semanal ou mensal. Estudos2 
mostraram que o modelo de assinatura reduz o 
uso individual do carro, explica o deputado para 
a igualdade.
— Alguns estudos3 mostraram exatamente o 
contrário, diz o deputado para o transporte. 
Infelizmente, são táxis ou carros alugados que 
ganham do transporte público quando todos es-
tão integrados a uma oferta de assinatura. Vamos 
optar por uma oferta de 100% de pagamento 
pay-as-you-go para evitar o risco de aumento do 
congestionamento e poluição das estradas, além 
das outras vantagens já mencionadas.
— Concordo, acrescenta o deputado da ecologia.
— Então, está decidido, vamos promover um 
novo serviço multimodal, pay-as-you-go, sem 
uma oferta de assinatura. Obrigado a todos por 
sua contribuição, conclui o prefeito. 

de usar carros: os serviços de transporte público 
estão as vezes atrasados, e os trabalhadores que-
rem um meio de transporte confiável quando es-
tão com o horário apertado.
— Eles devem ser absolutamente integrados à 
rede! Devemos oferecer um bilhete por tempora-
da com uma única tarifa para acesso aos metros, 
ônibus e riquixás elétricos. Poderíamos até consi-
derar o fornecimento desse transporte utilizando 
energia gerada a partir de painéis solares insta-
lados nos tetos das estações de metrô. Nossa 
ideia é fazer com que esses veículos sejam com-
plementares ao transporte por metrô para facili-
tar o acesso a ele, facilitando a vida dos usuários. 
O pacote all-inclusive parece ser perfeito para 
este conceito.
— Na minha opinião, nosso maior desafio é com-
bater a imagem de prestígio associada aos carros, 
acrescenta o segundo consultor. Temos que mos-
trar que o transporte público também está ligado 
à prosperidade e, portanto, à liberdade. Os pas-
sageiros devem ser capazes de ir a qualquer lu-
gar, sem limites ou restrições. E que melhor ma-
neira de fazer isso do que com um pacote 
all-inclusive? Você paga um preço fixo todos os 
meses, e em troca, você tem acesso ilimitado a 
uma nova rede, incluindo riquixás.
— É uma ideia... Mas você realmente acha que 
será suficiente para convencer a classe média 
para substituir o carro? 
— Talvez não, e é por isso que temos outra ideia 
– responde o primeiro consultor. Para as novas 
casas modernas que estão sendo construídas, 
poderíamos oferecer metade delas para alugar 
sem o estacionamento, e com um bilhete de 
transporte incluído no aluguel! Assim, além de 
reduzir os custos do aluguel (já que haverá menos 
estacionamento para construir), a dependência 
do carro será limitada, estabelecendo uma li-
gação entre prestígio, qualidade de vida e trans-
porte público. 
— É uma ideia tentadora... Mas pode não ser fácil 
convencer todo mundo. Por isso, você poderia 
me fornecer em nossa próxima reunião um estu-
do de impactos da sua proposta para quantificar 
os benefícios associados à ela? Isso nos colocará 
em uma posição mais forte ao negociar com os 
steakholders. No momento, você fez um ótimo 
trabalho. Obrigado
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“Organizar uma viagem com 
a família ou amigos no transporte 

público deveria ser tão fácil e 
econômico quanto pegar o carro.”

“Você paga um preço fixo  
todos os meses e, em troca, 
você tem acesso ilimitado 

a uma nova rede.”

“O desafio é tirar alguma pressão da nossa frota 
de veículos, e devemos incentivar as pessoas a 
caminhar ou viajar de bicicleta para viagens cur-
tas. No entanto, uma série de estudos1 têm com-
provado que quando um modelo de assinatura é 
adotado, reduzindo assim o custo marginal do 
transporte a zero, os usuários fazem maior uso 
do transporte público, mesmo para viagens mui-
to curtas”, acrescenta o deputado para a ecolo-
gia.
— “O fato é que não estamos apenas tentando 
otimizar o uso do transporte, mas também equi-
librar esse uso ao longo do dia para evitar bondes, 
trens e ônibus lotados na hora do rush”, observa 
o prefeito.
— Estou chegando a isso, afirma o deputado para 
a ecologia. Com um modelo de pagamento pay-
as-you-go, poderíamos considerar introduzir 
uma estrutura dinâmica de preços para atingir 
esse objetivo…
— Aumentando as tarifas nos horários de pico 
para incentivar os usuários a viajar em horários 
fora pico? Essa é uma ideia, no entanto, precisa-
mos garantir total transparência, caso contrário, 

“Você fez um trabalho impressionante de moder-
nizar sua rede de transporte nos últimos anos…
— Foi essencial, responde o diretor. Havia várias 
linhas de ônibus privadas, sem que houvesse ver-
dadeira articulação entre elas, e os usuários nun-
ca souberam a que horas o próximo ônibus che-
garia ou qual rota pegaria. Agora, uma única 
agência de transporte público supervisiona a 
rede de ônibus e metrô. Também inauguramos 
várias linhas de metrô para oferecer melhor co-
bertura geral da cidade. Este período de prospe-
ridade econômica definitivamente ajudou a ob-
ter os recursos…
— Você deu um primeiro passo para a integração, 
mas o sistema ainda é complexo e confuso para 
os usuários. Existem tarifas diferentes para dife-
rentes linhas de ônibus e metrô, por isso é fácil 
ficar confuso. Uma única estrutura de preços é 
necessária para tornar o sistema mais fácil de en-
tender.
— Isso poderia provocar certo incômodo. Sempre 
tivemos diferentes estruturas de preços, e os ri-
quixás elétricos compartilhados1 que acabamos 
de introduzir? Eles vão precisar de sua própria 
estrutura tarifária… Devo lembrá-lo que eles são 
essenciais para encorajar as pessoas a pararem 
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Esse (antigo?)  
objeto de desejo

TEXTO
Pascal Beria

ILUSTRAÇÕES
Kévin Deneufchatel

Apesar do custo, seu baixo uso — estacionado em 95% do tempo — 
e sua alta propensão a causar congestionamentos nos centros da cidade, 
o carro tem perdurado até hoje. De acordo com a antropóloga urbana 
Sonia Lavadinho, fundadora da empresa de análise prospectiva Bfluid, 
para remover as barreiras psicológicas à mobilidade do tipo MaaS, 
é preciso oferecer os mesmos benefícios que o carro: sociabilidade e prazer

guarda-sol. Os carros definem um 
território muito claro de si. Para ti-
rar o carro desta posição, são ne-
cessárias soluções de mobilidade 
que reproduzam esta capacidade 
para viajar de forma compartilha-
da, fácil, confortável e conveniente. 
Outra razão pela qual as pessoas se 
recusam a abrir mão de seus carros 
é pelo transporte de bens. A inova-
ção é, portanto, necessária na for-
ma como transportamos bens: bi-
cicletas motorizadas, drones ou 
malas autônomas poderiam ser 
usadas como alternativas neste 
campo da logística pessoal.

→ Em resposta aos 
argumentos a favor 
dos carros, como 
podemos instigar 
uma mudança modal 
para outros meios 
de transporte por?

S. L. Estudos sociológicos têm de-
monstrado que as pessoas não 
escolhem um modo de transporte 
apenas com base no tempo ou no 
dinheiro, mas também por razões 
de conforto, pontualidade e so-
ciabilidade. Esses critérios devem 
ser levados em conta ao modelar 
a mobilidade. Para que um siste-
ma MaaS seja adotado, ele deve 
se concentrar em mais do que 
apenas viagens obrigatórias, 
como viajar para o trabalho ou 
escola, ou ir às compras. O MaaS 
também deve abordar questões 
como: o acesso a atividades de 
lazer, a livre mobilidade e o forne-
cimento de soluções que permi-
tam que as pessoas viajem juntas. 
Portanto, se você quiser ir com 
várias pessoas para o cinema ou a 
um restaurante, as pessoas op-
tam rapidamente por retornar 
aos seus próprios carros.

→ Que munições o 
MaaS pode 
proporcionar para 
enfrentar esses 
desafios?

→ Por que as 
pessoas estão tão 
apegadas aos 
carros apesar dos 
pontos fracos?

Sonia Lavadinho A razão pela qual é 
realmente difícil desistir do seu 
carro, é simplesmente porque ele 
opera na melhor rede disponível. 
O carro é como o canivete suíço 
da mobilidade. Pode ser usado 
para viagens de longa distância, 
para tarefas diárias e feriados. 
Oferece flexibilidade, e pode ser 
usado uma vez por ano, nos fins 
de semana ou à noite. Oferece li-
berdade de movimento em ter-

S. L. Em primeiro lugar, o MaaS é 
baseado em um sistema de aplica-
tivos digitais que fornecem acesso 
a informações em tempo real. Ele 
representa um avanço tecnológi-
co, fornecendo aos passageiros 
informações se um determinado 
modo de transporte está atrasado, 
se pode estar indisponível um dia 
ou se ele não existe mais. O siste-
ma deve oferecer alternativas em 
um instante e, especialmente, so-
luções que você não teria pensado 
sozinho, fato que pode fazer com 
que você mude os seus hábitos. 
Assim como no aplicativo de mú-
sica ‘Spotify’, o conteúdo deve se 
adaptar a você. Para mim, um sis-
tema MaaS deve ter um conheci-
mento tão profundo de sua agen-
da e hábitos que pode recomendar 
a forma mais adequada de trans-
porte para atender às suas neces-
sidades naquele momento e, aci-
ma de tudo, responder aos seus 
desejos, porque acredito que o 
MaaS deve ir além das necessi-
dades, e incentivá-lo a descobrir 
coisas novas. Hoje, a questão da 
mobilidade permanece muito fo-
cada nos aspectos funcionais.

→ Existem certas 
condições que 
necessárias nas 
áreas urbanas para o 
desenvolvimento do 
MaaS?

S. L. Você não pode ter uma ci-
dade multimodal sem caminhar e 
andar de bicicleta. As cidades que 
tiveram sucesso com isso concen-
traram em modos individuais de 
transporte e, em seguida, desen-
volveram o sistema de transporte 
público. Na década de 1960, to-
dos os países europeus estavam 
no mesmo estágio em termos de 
mobilidade. Mesmo as cidades 
mais avançadas da atualidade, 
como Copenhague, Amsterdã, 
Oslo ou Bilbao, começaram a par-
tir do mesmo ponto, sendo em 
grande parte centradas em torno 
de carros. Muito trabalho tem sido 

mos de espaço e tempo com os 
quais somente a caminhada e a 
bicicleta podem competir. A falta 
de controle sobre o tempo e o es-
paço é uma grande barreira para 
formas de transporte de massa ou 
transporte compartilhado, como 
carona, onde você está limitado a 
certas restrições. É um erro pen-
sar que as pessoas aceitarão pron-
tamente os horários impostos a 
eles. O desafio é fazer com que as 
pessoas se apropriem do seu 
próprio tempo.

→ Apesar de tudo, 
o carro tornou-se 
um símbolo 

feito para proporcionar acesso à 
infraestrutura e tornar os espaços 
públicos mais confortáveis. O ta-
manho ideal de área para que se 
livre dos carros é entre 200.000 e 
1 milhão de habitantes na Europa. 
Esta é a massa crítica necessária 
para construir redes de bondes ou 
metrôs. Em seguida, você tem 
uma estrutura para o espaço ur-
bano que é propícia à multimoda-
lidade

→ Você acha que 
essas estratégias 
são suficientes para 
fazer as pessoas 
priorizarem o MaaS?

S. L. MaaS deve priorizar estraté-
gias que não façam as pessoas 
sentirem que estão perdendo 
seu tempo. A questão principal é 
oferecer alguma coisa em uma 
base “em tempo integral”: 
conforto e sociabilidade. As pes-
soas optam por pegar o trem 
para que possam ouvir um pod-
cast, ler ou trabalhar. Nada disso 
pode ser feito enquanto dirigem 
um carro. No entanto, isso é 
exatamente o que os carros au-
tônomos oferecerão! Quando 
eles chegarem ao mercado, será 
muito mais difícil encontrar es-
tratégias para convencer as pes-
soas a desistirem de seus carros. 
Em termos gerais, o MaaS deve 
sempre enfatizar os seus benefí-
cios em vez de tentar vender efi-
ciência a todo custo. Mais im-
portante que isso, ele deve 
parecer desejável. É como quan-
do você vai a um restaurante e 
eles definem a mesa para você; 
por mais que esta a ação possa 
ser valorizada, o principal valor 
refere-se à qualidade da comida 
e da sobremesa, da música e do 
prazer da socialização. Uma vez 
que a ênfase seja colocada no 
prazer e na sociabilidade, então 
o MaaS será realmente capaz de 
cumprir seu papel como um faci-
litador da mobilidade. Nosso 
pensamento neste campo ainda 
não é criativo o suficiente.

de mobilidade 
independente. 
É possível imaginar 
substituí-lo por um 
sistema mais focado 
no transporte 
compartilhado?

S. L. O carro enfatiza a noção do 
“território do ego”, como definido 
pelo sociólogo americano, Erving 
Goffman, que significa uma bolha 
virtual em que as pessoas delimi-
tam seu próprio espaço. Esse 
conceito também pode ser visto 
em nosso comportamento na 
praia, em que cada pessoa fica em 
sua própria toalha sob seu próprio 
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Faça uma boa viagem!
MaaS e a experiência do usuário.

Como todos os mecanismos de transformação, o MaaS deve primeiro 
ser aceito. Sem essa aceitação, pode acabar sendo uma boa ideia que 
não faz jus ao seu potencial. Entender a transformação da experiência 
do usuário devido à implementação do MaaS é fundamental para 
enfrentar esse desafio. A falta de estudos detalhados e dados históricos 
é a razão pela qual atualmente é difícil avaliar a capacidade do MaaS 
de responder a cada caso de uso em uma perspectiva global. 
Apenas uma coisa é certa: existem tantos serviços MaaS quanto 
perfis de usuários.

Maxime  
Vive nos subúrbios, perto 
do centro da cidade onde ele 
vai trabalhar todas as manhãs.

A viagem leva uma hora de porta em 
porta de trem e metrô. Quando 
Maxime consegue um novo emprego, 
ele percebe que ele leva mais tempo para 
chegar ao seu novo local de trabalho, mes-
mo que seja mais perto de casa. É uma boa 
oportunidade para voltar para sua bicicleta e 
aproveitar ao máximo as muitas ciclovias e 
grandes estacionamentos de bicicletas insta-
lados pela autoridade local perto das estações de 
trem. É a combinação perfeita: usando a ciclovia 
que passa por sua casa, ele pode economizar 
tempo e até dinheiro em seu trajeto. Para viagens 
menos regulares, ele usa um aplicativo para oti-
mizar sua rota, mesmo que as funções nem 
sempre estejam totalmente integradas ao siste-
ma de transporte público. Ele não recebe acesso 
ao Google Maps ou a uma conexão com sua assi-
natura de transporte público, mas de um modo 
geral, funciona bem. E no inverno, ele às vezes 
usa um grupo de WhatsApp para caronas. Ele, 
portanto, tem que fazer malabarismo com várias 
plataformas diferentes. E, claro, o ciclismo é um 
pouco mais complicado quando leva seu filho 
mais novo, Jules, ao futebol. Para isso, o carro sai 
da garagem, porque ainda é a maneira mais práti-
ca de transportar toda a família.

Kattaline
mora no centro da 

cidade, um privilégio 
que ela continua a desfrutar, 

embora o trabalho remoto 
tenha reduzido 

significativamente o número 
de viagens que ela tem que fazer 

para seu trabalho como consultora.

Para ela, os serviços integrados como 
Uber, Amazon e Deliveroo são parte da roti-

na, uma plataforma onde tudo está a apenas 
um clique de distância. Ela parou de dirigir um 
carro há muito tempo porque era muito restri-
tivo. Contudo, ela também tinha alguns receios 
quanto ao transporte público. No entanto, uma 
vez que ela teve a oportunidade de experimen-
tar o Uber Transit, por meio do qual ela pode 
pagar por todas as suas tarifas de transporte e 
planejar sua rota em uma única interface (e 
com uma única senha!), ela começou a mudar 
de ideia. Funciona bem para carona, compartil-
hamento de bicicletas, passeios e transporte 
público, mas ainda há algumas falhas no siste-
ma, especialmente em termos de interoperabi-
lidade de dados. E, recentemente, ela tem es-
tado preocupada com a questão do 
compartilhamento de dados: para onde vão 
seus dados? Estão bem protegidos? Ela não 
tem nada a esconder, mas pensa nisso toda vez 
que usa o aplicativo…

TEXTO
Pascal Beria

Icham
é um estudante de sociologia. Ele mora no 
campus e, para ele, o transporte é uma questão 
de utilidade e o custo envolvido quando 
ele vai para a empresa na qual trabalha para 
pagar os estudos.

Ele recebe assistência financeira por 
meio de seu cartão de trans-

porte, o que lhe dá acesso a 
todo o sistema de transporte 
público, incluindo ônibus e 
metrô, além de bicicletas 
compartilhadas. No entan-
to, nem sempre há um servi-

ço que se adapte às suas tar-
dias jornadas. Ele tentou andar 

de bicicleta, mas sem estaciona-
mento seguro na estação de trem, 

ele teve três bicicletas roubadas. No entanto, 
desde que a autoridade local expandiu sua rede 
de transporte, com horários mais regulares e um 
serviço noturno, Icham voltou a pegar o trem e 
o bonde, que ele combina com meios mais indi-
viduais de viagem, como o skate entre as 
conexões. No entanto, as informações de cro-
nograma fornecidas pelo aplicativo MaaS da au-
toridade local ainda não são confiáveis e, mais 
importante, assim que um problema surge, o 
sistema cai. É o caso da linha de bondes em 
construção ao longo de sua rota. Como resulta-
do, sempre que seu expediente termina tarde, 
ele está sempre preocupado em encontrar pro-
blemas. Então, ele volta ao skate!

Claudio
Vive em um apartamento a poucos quilômetros 
do centro da cidade com todos os serviços 
e lojas. Claudio usa uma cadeira de rodas. 
Desde sua aposentadoria, o que ele mais quer 
são serviços de transporte que lhe permitam 
manter contato com o mundo exterior.

Ele usa quase todos os meios de transporte dis-
ponibilizados pela autoridade local, e optou por 
uma rede de transporte verde e hiperconectada, 
garantindo que a maior parte da infraestrutura 
da rede seja acessível a pessoas com mobilidade 
reduzida: parcerias com operadores de compar-
tilhamento de carros particulares, bondes, ôni-
bus elétricos etc. O neto de Claudio mostrou-lhe 
como usar o serviço MaaS criado pela autori-
dade local. Por meio deste aplicativo, ele pode 
usar a geolocalização para encontrar sua locali-
zação com seu smartphone e encontrar os 
meios de transporte mais adequados às suas 
necessidades, bem como as rotas que são 
acessíveis às cadeiras de roda. Este app tem ou-
tra grande função: ele lê a rota em voz alta e a 
exibe em fonte grande na tela. Então, ele não 
precisa colocar os óculos a todo momento. Um 
mundo novo se abriu para ele! A única pequena 
questão é que o aplicativo sempre sugere o ca-
minho mais rápido, enquanto ele gostaria de 
escolher seu próprio itinerário e obter sugestões 
de shows ou exposições para visitar. E ainda há 
algumas questões a serem mencionadas, como 
uma ladeira entre o ponto de ônibus e a esta-
ção. É muito difícil subir com sua cadeira de ro-
das, mas ele sempre encontra alguém para 
ajudá-lo, o que significa que ele tem algum 
contato humano em sua jornada!

Chloé
Vive em uma cidade pequena 

e vai para todos os lugares 
de carro. Isso inclui ir ao trabalho, 

que fica a 30km de distância, e viajar 
para sua casa à beira-mar no fim de semana.

Embora ela tenha desistido do segundo carro da 
família, a distância da estação, a falta de serviços 
integrados e, sobretudo, a falta de conhecimento 
sobre os serviços de transporte local indicam que 
ela nunca considerou realmente desistir desse 
meio de transporte. No entanto, um dia, quando 
seu carro quebrou, ela procurou uma solução 
temporária: uma assinatura mensal criada pela 
autoridade local oferecendo um pacote de mobi-
lidade mensal que a permite viajar de trem, ôni-

bus ou bicicleta, e inclui uma quantidade definida 
de compartilhamento de carros. Graças à oferta 
de compartilhamento de carros, ela pode ir tra-
balhar e, às vezes, até mesmo sair no fim de se-
mana. Ela também comprou uma bicicleta elétri-
ca para ir até a estação de trem quando o tempo 
está bom, que ela deixa em um parque de bicicle-
tas financiado pela prefeitura e pela autoridade 
de transporte. A única limitação é tentar encon-
trar uma pessoa na sua lista de contatos quando 
há um problema. Quando ela se viu no meio da 
área rural esperando por um carro compartilhado 
que nunca veio, não havia ninguém para entrar 
em contato. E é uma dificuldade para fazer com-
pras ou levar as crianças com você quando está 
de carona. Por isso, ela ainda tem o carro para 
recorrer caso as coisas fiquem complicadas.
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Um tipo  
diferente  
de cidade

TEXTO
Guillaume Renouard

ILUSTRAÇÕES
Marie Casays

→ Qual deve ser 
nosso foco principal 
ao pensar no futuro 
da mobilidade?

Xavier Desjardins Até agora, as pes-
soas têm usado novos modos de 
transporte, que vão do trem ao 
carro, para se locomover mais, e o 
planejamento urbano se adaptou 
de acordo. As cidades se expandi-
ram, a distribuição das facilidades 
foi modificada, e as paisagens ur-
banas foram divididas em dife-
rentes funções espalhadas pelo 
espaço: centros com alto nível de 
atividade, subúrbios residenciais, 
áreas comerciais etc. A cidade 
como conhecemos foi reformada 
gradativamente por meio do 
transporte e, a cada dia, devemos 
levar essa realidade em conta se 
queremos transformar a mobili-
dade. Não podemos reduzir a in-
fluência do carro sem levar em 
conta a proximidade das habita-
ções às lojas e aos locais de ativi-
dade econômica, por exemplo.
Este é um problema difícil de re-
solver porque o planejamento do 
uso do solo, necessário para tor-
nar a redução do uso do carro 
mais socialmente aceitável, leva 
muito tempo, enquanto as restri-
ções que levaram ao repensar da 
mobilidade, exigem uma ação 
rápida.

Taru    Jain Uma das principais 
conclusões que cheguei em meu 
doutorado é que a principal mo-
tivação para as pessoas viajarem 
não são as opções de transporte 
disponíveis, mas sim a identi-
dade individual e os papéis so-
ciais. Então, por um lado, há o 
que eu valorizo como indivíduo: 
viver cercado pela natureza ou 
no centro da cidade, ter muito 
espaço ou estar onde está 
acontecendo muita coisa, se eu 
tenho filhos ou não, e, por outro 
lado, as normas sociais relacio-
nadas ao meu meio ambiente. 
Muitas pessoas com quem falei 
durante minha pesquisa diriam 
coisas como: “Meus pais espe-

ram que eu compre uma casa e 
tenha um carro antes mesmo de 
eu ter um filho.”

→ O que isso 
significa sob a 
perspectiva de 
Mobilidade como 
Serviço (MaaS) ? 
Precisamos entender 
a sociologia daqueles 
para quem essas 
soluções são 
voltadas? Você 
precisa ser um 
antropólogo, bem 
como um engenheiro 
para fazer 
este trabalho?

T. J. Com certeza. Claro, temos 
que levar em conta o desenvolvi-
mento social e profissional, como 
trabalhar em casa, bem como as 
comunidades e suas expectati-
vas. Isso significa que não há uma 
solução para tudo e que devemos 
desenvolver diferentes opções 

de MaaS para cada tipo de popu-
lação, sempre com o mesmo ob-
jetivo de reduzir a dependência 
dos carros.
Para as pessoas que vivem nos 
centros urbanos, isso envolve a 
expansão da rede de transporte e 
uma melhor integração de solu-
ções alternativas, como bicicletas 
e patinetes elétricos. No entanto, 
para quem mora nos subúrbios, 
pode ser até mais importante 
criar soluções como o comparti-
lhamento de carros para chegar 
ao trem ou estação de metrô 
mais próxima de sua casa… Deve-
se lembrar que o MaaS não é uma 
solução milagrosa: nunca será 
possível convencer as pessoas 
que vivem em áreas rurais a de-
sistirem completamente do seu 
carro, mas elas podem ser enco-
rajadas a mudar de dois veículos 
para um, por exemplo. As cidades 
evoluem ao longo do tempo em 
consonância com as preferências 
dos habitantes, a forma como tra-
balham e as normas so-
ciais predominantes. 
Embora o MaaS não →

“Isso significa que não 
há uma única solução 

para tudo, e que devemos 
desenvolver diferentes 
opções de MaaS para 

cada tipo de população, 
sempre com o mesmo 

objetivo de reduzir 
a dependência 

dos automóveis.” 
Taru JainDe diferentes origens e culturas, Xavier Desjardins, professor 

de planejamento urbano da Universidade de Sorbonne, e Taru Jain, 
pesquisadora em Melbourne em planejamento urbano e organização 
de transporte, são ambos especialistas em transporte urbano. 
Nós nos reunimos com eles e perguntamos sobre suas opiniões 
sobre como as cidades do futuro podem abordar novas questões 
relacionadas a viagens.
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→ Quais abordagens 
você acha que 
serão usadas para 
estruturar a gestão 
do MaaS nos 
próximos anos?

X. D. O movimento para comba-
ter as mudanças climáticas é mui-
to forte no campo político, pelo 
menos na Europa, por isso pode-
mos supor que ele terá um efeito 
estruturante. Essa questão já está 
impulsionando inovações em mo-
bilidade, com o carro elétrico, por 
exemplo (mesmo que haja algu-
ma incerteza sobre os verdadei-
ros benefícios ambientais da mo-
torização elétrica). A tecnologia 
digital também deve ser conside-
rada, pois também desempe-
nhará um papel nessa reestrutu-
ração. Com o trabalho remoto, as 
pessoas farão menos viagens 

possa transformar essas tendên-
cias por conta própria, pode ser 
usado para dar suporte e, assim, 
ajudar as autoridades com o 
planejamento urbano.

X. D. Essa visão sociológica é ain-
da mais importante, pois o obje-
tivo da política de transporte é, 
pela primeira vez, não maximizar 
as viagens, mas, pelo contrário, 
ser mais econômico. Se conside-
rarmos a história do planejamen-
to urbano na Europa, o período 
pós-guerra foi a era dos fabri-
cantes de equipamentos, devido 
ao foco em transformar as ci-
dades por meio do transporte e 
da infraestrutura. A partir da dé-
cada de 1980, as cidades come-
çaram a competir entre si, para se 
tornarem tão bonitas e atraentes 
quanto possível para atrair inves-
tidores. E desde a década de 
2010, trata-se do planejamento 
para a escassez, para terra e en-
ergia, com a ideia de que somos 
(geralmente, mas não todos) ri-
cos, mas que devemos apertar 
nossos cintos, caso contrário es-
tamos caminhando para um de-
sastre coletivo.
Esta é uma inversão completa, 
pois, a ambição da humanidade 
era anteriormente se afastar da 
escassez. A partir de agora, esta-
mos optando por impor uma 
abordagem econômica sobre nós 
mesmos, e isso requer uma certa 
quantidade de planejamento, 
deliberação coletiva sobre nos-
sas escolhas de vida e gestão 
bastante refinada, especial-
mente em relação a maneira 
como viajamos. Gerenciar uma 
política de mobilidade não se 
trata mais de simplesmente au-
mentar a oferta de transporte 
público, mas requer todos os ti-
pos de compensações, e envolve 
trabalhar em direção a uma nova 
geografia das equipamentos e da 
vida local para limitar o uso obri-
gatório do carro, ao mesmo tem-
po em que garante que essas 
mudanças sejam aceitas pela po-
pulação.

entre o escritório e a casa, mas 
isso não significa que aqueles na 
cidade viajarão menos: talvez 
eles usem o tempo economizado 
para ir praticar esportes em uma 
parte diferente da cidade ou visi-
tar amigos… De forma mais geral, 
os métodos tradicionais de sepa-
rar os nossos espaços de 
convivência estão mudando: es-
critórios estão sendo cada vez 
mais instalados em nossas casas. 
Será que estão desaparecendo 
gradualmente as lojas tradicio-
nais com exposição de produtos, 
trocas financeiras e de delivery 
de mercadorias? Mais uma vez, 
essa questão deve ser considera-
da na política de mobilidade.

→ Em termos 
práticos, que 
medidas podem 
ser adotadas?

T. J. Os problemas e soluções 
não serão os mesmos em todos 
os lugares. Por exemplo, 
Melbourne é uma cidade muito 
grande e principalmente residen-
cial, e, além disso, o carro é parte 
integrante do estilo de vida aus-
traliano. Assim, o carro particular 
é o modo preferido de viajar para 
lá. No entanto, em Nova Deli, 
muitas pessoas também aspiram 
a ter o próprio carro, mas isso é 
mais por razões de status: há um 
certo estigma em torno de pegar 
o ônibus, o qual é visto como o 
meio de transporte das classes 
mais baixas, sendo impensável 
para um empresário de sucesso 
não dirigir para o trabalho. São 
realidades importantes de se ter 
em mente na melhoria da mobili-
dade. Além disso, Delhi tem um 
bom e muito moderno sistema 
metroviário que cobre grande 
parte da cidade. Mas ao contrário 
de uma cidade como Paris ou 
Londres, chegar à estação de me-
trô mais próxima de Delhi pode 
ser problemático: as calçadas es-
tão em péssimas condições, os 
carros estacionam frequente-
mente sobre elas, e como lá não 
tem iluminação, as calçadas são 
perigosas à noite. Diante disso, 
um sistema existente de veículos 
sob duas rodas Uber foi desen-
volvido, o que é muito econômi-
co, pois permite que as pessoas 
cheguem à estação de metrô ou 
ponto de ônibus mais próximo.

→ O MaaS 
transformará 
as cidades como 
as anteriores 
revoluções de 
transporte fizeram? 
Será que vai 
ajudar a reduzir a 
expansão urbana?

X. D. Hoje, a principal barreira 
para reduzir o uso do carro é a 
distância entre áreas residenciais 
e o local de trabalho das pessoas. 
Essa estrutura é resultado dos 

preços dos imóveis, que levam as 
pessoas a viver cada vez mais 
longe de seu local de trabalho. 
Portanto, a gestão da mobilidade 
não consegue resolver esse pro-
blema, o qual deve ser tratado na 
fonte, por meio de uma forte to-
mada de decisão política sobre o 
planejamento de uso do solo. 
Para responder à sua pergunta, 
veríamos, portanto, exatamente 
o contrário: é essencial reduzir a 
expansão urbana e descentralizar 
a organização das cidades, a fim 
de transformar nossa abordagem 
à mobilidade.

→ O MaaS 
pode ser útil em 
todos os países? 
Ou as pessoas 
de determinadas 
culturas ou de 
áreas geográficas 
específicas acham 
mais fácil adaptarem 
seus hábitos 
de viagem?

T. J. Acho que pode ser útil em 
todos os lugares. No entanto, 
parece-me que essa abordagem 
pode ser particularmente eficaz 
nos países em desenvolvimento, 
onde a taxa de carros ainda é 
bastante baixa. Ao oferecer uma 
alternativa econômica ao carro 
particular, o MaaS pode ser usa-
do para dissuadir uma parcela da 
população de migrar do trans-
porte público para o carro. Em 
países como os Estados Unidos 
ou a Austrália, é mais difícil 
convencer o público a ficarem 
sem carro, pois eles já abraçaram 
essa forma de viagem. A preven-
ção é melhor que a cura.

X. D. Costuma-se dizer que as 
pessoas não estão preparadas 
para mudar seus hábitos, mas eu 
não compartilho dessa visão. 
Elas certamente estão relutantes 
em mudar dentro de um sistema 
fixo: se você disser a alguém que 

trabalha a 30km de casa que eles 
têm que pedalar lá a partir de 
agora, eles não vão concordar 
em fazê-lo. No entanto, na reali-
dade, as pessoas são muito 
flexíveis quando nosso ambiente 
ao redor muda. 
Um colega meu demonstrou que 
cerca de um em cada cinco 
ingleses mudam completamente 
seus hábitos de transporte a cada 
ano, porque mudaram de empre-
go ou mudaram de casa. Eu ensino 
em Abu Dhabi, onde os residentes 
mais ricos se locomovem em au-
tomóveis 4×4. No entanto, assim 
que vão para o exterior, eles se 
adaptam aos hábitos locais, an-
dando de bicicleta em Amsterdã 
ou em um patine elétrico em 
Paris… Podemos realmente adap-
tar nossos hábitos de viagem mui-
to rapidamente, e nossas perspec-
tivas sobre o valor social de uma 
forma de transporte podem mu-
dar rapidamente.

Taru Jain é especialista 
em planejamento urbano 
e organização de transportes. 
Ela concluiu um doutorado sobre 
como as opções de mobilidade 
compartilhada estão mudando 
o comportamento dos usuários 
em termos de transporte público 
e trabalhou em uma série de 
projetos de mobilidade no Reino 
Unido, China e Índia. Ela reside 
atualmente em Melbourne, 
Austrália, onde realiza pesquisas 
para o Departamento de 
Transportes no Estado de Victoria.

Xavier Desjardins é professor 
de planejamento urbano 
e espacial na Faculdade 
de Geografia e Planejamento 
da Universidade de Sorbonne. 
Seu trabalho de pesquisa 
se concentra sobre os vínculos 
entre planejamento urbano 
e mobilidade, política 
de desenvolvimento regional 
e conceitos e métodos 
de planejamento urbano.

“O objetivo da política 
de transporte é, 

pela primeira vez, 
não maximizar as viagens, 

mas, pelo contrário, 
torná-lo mais econômico.”

Xavier Desjardins
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