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CONTEúDOS





A EMBARQ está realizando 
um excelente trabalho no 
uso integrado do solo e 
no desenvolvimento do 
transporte. Espero que a 
EMBARQ expanda seu 
trabalho na Índia para 
fornecer melhores meios 
de transporte para as 
populações urbanas.
Prof. Saugata Roy 
Ministro de Estado de Desenvolvimento Urbano 
Governo da Índia
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ABRAÇANDO O DESAFIO
por James Harmon and Manish Bapna 

Este relatório analisa os primeiros dez anos da EMBARQ, o centro de transporte sustentável do 
WRI, e apresenta seus próximos dez anos. Sua publicação ocorre num momento muito promissor 
e de fundamental importância para as cidades, cujo rápido crescimento está transformando a 
maneira como vivemos, trabalhamos e viajamos.

O trabalho da EMBARQ baseia-se no poder das cidades de transformar e melhorar as condições 
das populações. Especificamente, buscamos catalisar e ajudar na implantação de soluções de 
transportes limpos, eficientes, de baixo custo e sustentáveis, que melhorem a qualidade de vida 
nas áreas urbanas em todo o mundo em desenvolvimento. 

Ao longo da sua primeira década, a EMBARQ superou fortemente nossas expectativas. Seu 
trabalho inovador na Ásia e na América Latina ajudou a mudar o conceito e a prática do transporte 
sustentável para torná-lo uma referência. Por exemplo, a EMBARQ introduziu o icônico BRT (Bus 
Rapid Transit) nas ruas congestionadas da Cidade do México, ajudou a montar a política inovadora 
de transporte sustentável na Índia, e conduziu o desenvolvimento da bem sucedida infraestrutura 
de BRT e ciclismo na Turquia. 

Em suma, nos últimos dez anos estabeleceu-se o que poderíamos chamar de “Prova de Conceito” 
– o transporte urbano sustentável funciona, é efetivo em termos de custo, aumenta o nível de bem 
estar e melhora as condições ambientais. Os próximos dez anos serão dedicados a reproduzir 
aquilo que funciona nas cidades do mundo inteiro. Em alguns países e cidades, isso exigirá apoio 
técnico ou desenvolvimento de capacidade institucional; em outros, reformas políticas. Nossa meta 
é ambiciosa: catalisar a mobilidade e o desenvolvimento sustentável em mais de 200 cidades até 
2016 – principalmente no mundo em desenvolvimento. 

Diversas tendências globais sinalizam a urgência e a oportunidade desta agenda. Em primeiro 
lugar, a população urbana está em intenso crescimento e até 2030 espera-se, no mínimo, mais 615 
milhões de habitantes apenas nas cidades da Índia e da China. Em segundo lugar, os prefeitos e 
autoridades municipais estão lutando para criar cidades habitáveis, saudáveis, dinâmicas visando 
atrair e reter pessoas talentosas. Eles reconhecem o vínculo fundamental entre a qualidade de 
vida de uma cidade e sua competitividade econômica. Terceiro, a mitigação da mudança climática 
exige mobilidade com baixas emissões de carbono e formas mais limpas de energia, e as cidades 
serão responsáveis por esta transformação. 

A força da rede EMBARQ, estabelecida no México, Brasil, Índia, Turquia, Região Andina, China 
e Washington D.C., estabelece uma base firme para a reprodução em nível global das melhores 
práticas em transporte sustentável. Os desafios são grandes. Por exemplo, o uso de automóveis 
e a conseqüente poluição estão aumentando tremendamente em muitas cidades do mundo em 
desenvolvimento, e a pobreza é, muitas vezes, tão endêmica nas cidades como no interior do país 
de onde fogem as populações pobres. 

Mas a EMBARQ está bem preparada para vencer este desafio. Nossa força reflete-se na equipe 
diversificada de especialistas que abrange de engenheiros a urbanistas, de economistas a 
designers urbanos. Acreditamos que, sob a liderança de Holger Dalkmann, seu visionário novo 
diretor, o centro de transporte sustentável do WRI ocupa uma posição ideal para ajudar cidades e 
países do mundo inteiro a mudar rumo a um futuro sustentável.

PREFÁCIO

James Harmon
Presidente do Conselho,  
World Resources Institute

Manish Bapna
Presidente Interino,  
World Resources Institute
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CARTA DO DIRETOR

VISÃO OUSADA
por Holger Dalkmann 

Tendências globais indicam aumento de congestionamento, poluição e acidentes de trânsito com 
ferimentos e mortes, além do impacto das emissões do setor de transportes nas mudanças climáticas. 
Estes problemas apresentam uma oportunidade para criar um paradigma fundamental na maneira 
como multiplicamos as soluções de transporte sustentável no mundo inteiro. 

Ao longo dos últimos 10 anos, a EMBARQ, como parte do World Resources Institute (WRI – Instituto 
de Recursos Mundiais), foi decisiva na criação de soluções práticas graças à liderança visionária de 
nosso fundador, Dr. Lee Schipper. 

No nível local, fazemos parcerias com as prefeituras para fornecer assistência técnica e apoio 
institucional a projetos de transporte. Ajudamos a garantir que as regras para financiamentos e a 
legislações exijam projetos sustentáveis nas áreas de transporte e de desenvolvimento urbano, como 
no caso de Indore, onde auxiliamos as autoridades locais a estabelecer a estrutura institucional 
necessária para fornecer serviços públicos de ônibus eficientes e organizados. Também criamos 
ambientes que possibilitam projetos de transporte sustentável em outras regiões, seja organizando 
oficinas de ciclismo na Turquia, seja criando uma associação para as agências de transporte da 
América Latina. 

Alguns dos nossos casos de sucesso incluem a influência que exercemos, como na primeira 
política nacional de transporte sustentável da Índia. Da mesma forma, a EMBARQ México forneceu 
importantes diretrizes para o projeto de avaliação e assistência do primeiro fundo da história do país 
para projetos de transporte público.

No nível internacional, nos tornamos referência em transporte sustentável através de acordos 
internacionais e de recomendações de melhores práticas. Facilitamos os financiamentos e a 
transferência de tecnologia trabalhando junto aos nossos parceiros, inclusive bancos multilaterais de 
desenvolvimento, agências bilaterais, associações regionais focadas em problemas e tratados globais 
como a Convenção das Nações Unidas para Mudanças do Clima. Uma de nossas grandes conquistas 
do ano passado foi a transmissão da mensagem chave de que o transporte sustentável salva vidas no 
Plano Global para a Década de Ação pela Segurança Viária.

Nosso trabalho visa tornar realidade a economia verde, juntamente com os demais programas do WRI. 
Nossos projetos garantem que as cidades dos países em desenvolvimento tirem milhões de pessoas 
da pobreza e se gere progresso social e ambiental. Vemos um futuro no qual as cidades aprendem 
com os erros cometidos, e evitam o modelo predominante de crescimento auto-orientado.

Para tornar realidade esta visão, nossa rede global de centros desenvolve adesão e propriedade no 
nível local. Também desenvolvemos relações com o setor privado para desenvolvimento de novas 
soluções de negócios relacionadas com sistemas habitacionais de baixo-custo e infra-estrutura de 
transporte urbano acessível. 

Somos gratos a marcante contribuição de nossos doadores, o que possibilitou transformar nossa 
visão em realidade.

O atual desafio é multiplicar o impacto da EMBARQ tornando-a ainda maior num mundo que precisa 
urgentemente da cooperação global para as soluções locais. Convidamos a todos a se aliarem ao 
nosso movimento para que possamos, daqui a 10 anos, olhar para trás e dizer que a nossa estratégia 
de ampliação e nosso paradigma de mudança foram bem sucedidos.

Holger Dalkmann
Diretor, EMBARQ



MEGATENDÊNCIAS
POPULAÇÃO MUNDIAL
Fonte: Departamento de Assuntos econômicos e Sociais das nações Unidas
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9.8b
estimativa para 2040

1.2m 2.4m
2011 Projeção para 2030 - deverá se tornar a 5ª principal causa 

de mortes no mundo, superando as mortes por AIDS e 
tuberculose combinadas.

NÚMERO DE MORTES EM ACIDENTES DE TRÂNSITO POR ANO
Fonte: organização Mundial da Saúde



VALOR DO PIB GERADO PELAS 100 CIDADES PRINCIPAIS 
Fonte: McKinsey Global Institute

2007 estimativa para 2025

38% 60%

400m
China  
(maior que a atual população dos eUA)

215m
Índia  
(maior do que a atual população do Brasil)

NÚMERO ESTIMADO DE NOVOS HABITANTES URBANOS EM 2030
Fonte: Política externa
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ORIGENS DA EMBARQ
Nancy Kete, primeira diretora da EMBARQ, lembra os primeiros passos da EMBARQ, agora global. 

Há dez anos, os desafios do transporte – particularmente nas cidades dos países em 
desenvolvimento – começaram a surgir como alguns dos problemas energéticos, climáticos e de 
saúde mais vitais do século que se iniciava.

O crescimento populacional, a urbanização e a mecanização aumentavam a poluição, o 
congestionamento, os acidentes de trânsito e os conflitos relacionados ao uso do solo. A escala de 
crescimento sem precedentes de cidades na Ásia e América Latina provocaram um sentimento de 
urgência no enfrentamento de problemas de transporte nunca antes vistos no Ocidente. 

A Fundação Shell fez uma análise cuidadosa sobre como ajudar a tornar os transportes mais 
sustentáveis. Para enfrentar este desafio de forma cientificamente saudável e passível de 
ampliação, o então diretor da Fundação Shell, Kurt Hoffman, entrou em contato com o grande Dr. 
Leon “Lee” Schipper, quem trabalhava, na época, na Agência Internacional de Energia. 

Schipper levou Hoffman para uma viagem pelo mundo, visitando cidades congestionadas e 
poluídas como Bangkok, Xangai, Manila e Cidade do México, buscando mostrar que o problema 
não se resumia ao diesel limpo ou a veículos elétricos. O problema envolvia pedestres, bicicletas, 
tuk-tuks e coletivos, congestionamento e caos, assim como toda a vitalidade, criatividade e 
realidade confusa das cidades. 

Hoffman entendeu que não bastaria somente fazer doações a defensores que não fariam nada 
além de “denominar, culpar e envergonhar” com uma postura arrogante. Era preciso fazer 
intervenções sistêmicas. A Fundação Shell convidou organizações a responder a uma Solicitação 
de Propostas de parcerias para o estabelecimento de um centro de transporte sustentável. 

Nossa conversa com a Fundação Shell foi sobre a necessidade de fazer uma entrega 
politicamente inteligente de tecnologias, combustíveis e outras soluções apropriadas para o 
transporte urbano. Esta visão tornou-nos uma boa escolha para uma fundação que busca a 
associação com capacidades fortes, disposição para trabalhar com empresas, governos e outras 
partes interessadas, e que não buscava apenas satisfazer sua própria agenda de pesquisa. 

A EMBARQ foi formalmente lançada em 2002, quando firmamos um acordo com o governo da 
Cidade do México e fundamos o Centro de Transporte Sustentável do México (CTS-México), o 
primeiro afiliado da rede EMBARQ. Apostamos quase tudo no sucesso que poderíamos alcançar 
em um lugar marcado pela péssima qualidade do ar e pelos notáveis congestionamentos. Apesar 
do risco, assumimos o compromisso de entregar resultados mensuráveis no prazo de cinco anos. 
Após três anos, a parceria trouxe como resultado a primeira linha do Metrobús, um sofisticado 
sistema de BRT implantado no coração da cidade.

Projetos como este garantiram a confiança necessária para que a EMBARQ partisse para outras 
cidades - Xangai, Istambul, Porto Alegre e muitas outras — e ensinaram muito a nós e a outros 
sobre como alcançar resultados mais amplos no que se refere ao transporte sustentável urbano. 

É estimulante assistir ao amadurecimento da rede sob nova liderança e alcançar o sucesso em 
escala ainda maior, com o apoio de parceiros confiáveis, antigos e novos.

Não é apenas uma questão 
de diesel limpo e de 
veículos elétricos; é uma 
questão que envolve toda 
a vitalidade, criatividade 
e realidade confusa das 
cidades.
Nancy Kete 
Primeira diretora, EMBARQ
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LIDERANÇA VISIONÁRIA
Ramon Muñoz-Raskin faz refl exões sobre o legado de seu sogro.

Temos uma dívida com o Dr. Leon “Lee” Schipper. Ele chamou nossa atenção para os desafios 
relacionados à energia, ao meio-ambiente e ao clima, com ênfase especial nas áreas urbanas. Ao 
longo de uma trajetória que teve início nos anos 70, o rápido crescimento populacional e econômico 
produziu um aumento do consumo de energia, dos congestionamentos e da degradação ambiental 
– males cujo aumento estava sendo previsto. Com base em décadas de trabalho multidisciplinar, 
Lee tornou-se um dos especialistas internacionais pioneiros a argumentar que as políticas 
‘de sempre’, baseadas apenas em soluções tecnológicas não resolveriam os principais desafios 
enfrentados por nossas cidades e países. 

A visão de Lee era multifacetada, baseada em dados, e extremamente provocante para a época. 
Seu modus operandi era o de atacar individualmente todos os componentes do problema, mas 
somente após entender como todas essas peças se encaixavam. Sua abordagem combinava 
a pesquisa exaustiva com uma sólida fundamentação teórica, juntamente com um estilo bem-
humorado e envolvente de transmitir mensagens importantes. Lee era famoso por seu interminável 
estoque de exemplos da vida real, usados para confirmar os vínculos existentes entre transporte, 
energia, mudança climática e meio-ambiente com governança, comportamento humano, tecnologia, 
oferta e demanda econômica e uso do solo. Tinha uma extraordinária habilidade para ajudar-nos 
a entender as questões mais complexas com termos simples e concisos, embora contundentes. 
Graças a isso, Lee conseguiu potencializar e conectar redes profissionais que, em condições 
normais, não estabeleceriam nenhuma relação. Poucas atividades traziam mais satisfação à Lee do 
que provocar diálogos transformadores entre o setor público e o privado, entre organizações sem 
fins lucrativos e organizações acadêmicas, e a cooperação catalisadora entre elas.

Lee estimulou-nos a compartilhar sua visão e nos tornamos em co-fundadores da EMBARQ. 
Sua visão, suas idéias e seu impulso foram fundamentais para o início da organização e para o 
desenvolvimento de sua filosofia. Onde não houve discussões anteriores, a EMBARQ tornou-se 
catalisadora para a cooperação. 

Lee também foi reconhecido como um mentor e inspirador para milhares de estudantes e 
profissionais. Ajudou-nos a pensar ‘fora da caixa’ e deu-nos poder ajudando-nos a entender 
que podemos transformar este mundo num lugar melhor e mais sustentável desconstruindo as 
premissas convencionais. 

Após décadas de benefícios prestados a esta comunidade através das prolíficas contribuições 
intelectuais de Lee sobre política, música e academia, ele partiu em agosto de 2011, após lutar 
contra o câncer de pâncreas. Seu legado continuará a conduzir a EMBARQ e toda a comunidade 
sustentável, e ajudará a formatar a agenda de desenvolvimento do mundo nas próximas décadas. 
Seu entusiasmo, seu incomparável senso de humor e sua filosofia estarão conosco ao longo de 
nossos caminhos. Aprendendo a evitar abordagens populares, mas incertas, ou diminuindo as 
abordagens disfuncionais que já são irreversíveis para nós, sabemos que podemos continuar o 
legado das idéias e ações de Lee e fazer deste mundo um lugar melhor.

In MEMORIAM:

A visão de Lee 
era multifacetada, 
baseada em dados e 
extraordinariamente 
provocante para a época.
Ramon Muñoz-Raskin, especialista 
em transportes
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OS úLTMOS 10 ANOS
O Diretor Estratégico da EMBARQ América Latina Luis Gutierrez está na EMBARQ desde a fundação 
da organização, em 2002. 

Ter uma família de centros em muitos lugares foi como criar filhos. O valor mais importante nos 
nossos primeiros anos foi o respeito pela independência de cada um. Cada centro tem sua própria 
personalidade e esse é o principal ativo da EMBARQ. Garantimos que cada centro tenha a capacidade 
local apropriada para às necessidades do país. Isto criou não apenas um sentimento de pertencimento 
na rede inteira, mas também ajudou a criar relacionamentos profundos com atores chave nos países 
onde atuamos.

Ao mesmo tempo, nosso maior desafio foi entender como equilibrar a independência de cada centro 
com as responsabilidades globais da rede. No começo, foi preciso deixar clara nossa cultura e nossa 
estrutura. Agora que estamos ampliando, precisamos elaborar, adaptar e aplicar nossas atitudes de 
maneira consistente. 

Algumas ONGs fracassam porque não pensam sobre o componente que mantém todos 
comprometidos com uma visão comum. O componente da EMBARQ é nosso compromisso com o 
trabalho por um planeta melhor, melhorando a qualidade de vida de todas as pessoas em todas as 
cidades. 

Ao longo de 10 anos, plantamos as raízes do desenvolvimento. Agora, temos a oportunidade de 
estender a rede ao redor do globo, inclusive na China. 

Adriana Lobo é diretora da EMBARQ México, a primeira afi liada local da rede.

Nosso trabalho no México começou com um projeto que representou uma enorme mudança. 
O Metrobús Insurgentes foi implantado na segunda avenida mais importante da cidade e do país. 
Mais de 350 velhos micro-ônibus pertencentes e operados por indivíduos foram substituídos por um 
sistema BRT com 100 novos ônibus articulados operados por duas empresas e por uma nova agência 
reguladora. Trabalhamos de mãos dadas com o governo da Cidade do México durante quatro anos 
antes de tornar o sistema uma realidade. Atualmente, o sistema foi ampliado para quatro linhas e 
é um grande sucesso.

O projeto catalisou outros na cidade e em outras regiões do país. Ajudamos a incluir as palavras 
“transporte sustentável” na agenda pública e criamos a oportunidade para o primeiro fundo nacional 
para transporte de massas, conhecido como PROTRAM. Mais de 40 projetos solicitaram esse 
financiamento nos últimos 3 anos, e esperamos ver, pelo menos, cinco projetos implementados 
até 2013.

Apesar desses casos de sucesso, os problemas nas cidades afetam mais pessoas, e as soluções são 
ainda mais necessárias. Reconhecemos a complexidade do desafio e buscamos uma abordagem 
multidisciplinar e em diversos níveis. Engenheiros, arquitetos, urbanistas, economistas e comunicadores 
trabalham juntos para que o plano se torne realidade.

Somente no México, nosso centro conta com 50 pessoas trabalhando com o governo nacional e com 
até 12 cidades de cada vez. Em termos organizacionais, nosso maior desafio foi fazer a integração 
do trabalho com várias áreas do conhecimento e em diferentes países, e aprender de cada um deles. 
Temos que ensinar mais e compartilhar mais. Sempre haverá o que aprender e o que compartilhar.

Garantimos que cada centro 
conte com a capacidade 
local adequada às 
necessidades do seu país.
Luis Gutierrez, 
Diretor Estratégico América Latina, 
EMBARQ

Ajudamos a incluir as 
palavras “transporte 
sustentável” na agenda 
pública do México.
Adriana Lobo,   
Diretora, EMBARQ México



IMPACTO da EMBARQ

Fonte: EMBARQ
Metodologia: Estas estimativas refl etem os sistemas BRT e os projetos de infraestrutura para pedestres completados em outubro de 2011, inclusive projetos na Cidade do 
México, em Guadalajara, León, Arequipa, Ahmedabad, Indore, Jaipur, Bangalore e Istambul. A cifra sobre redução da mortalidade nas estradas baseia-se na redução de 
acidentes de trânsito e mortalidade observados após a implementação do sistema BRT TransMilenio em Bogotá e do corredor BRT de Macrobus, em Guadalajara.

1.1m
toneladas de Co2 evitadas

0.6m
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$1b
Investimento alavancado

50%
Redução da mortalidade nas estradas









Um sistema de transporte 
público de massas, eficiente 
e de qualidade é um pré-
requisito essencial para o 
desenvolvimento sustentável 
de nossas cidades, 
tornando-as lugares que 
não são apenas vibrantes 
e determinados em termos 
econômicos, mas também 
atraentes, seguros, e 
saudáveis, onde as pessoas 
estão em primeiro lugar.  
Há dezenas de cidades que 
seguiram este caminho nas 
Américas e a EMBARQ é 
uma das instituições mais 
reconhecidas na liderança 
deste esforço.
Dr. Enrique Jacoby 
Vice-Ministro da Saúde     
Perú
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TEORIA DA
MUDAnÇA
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OS PRÓXIMOS 10 ANOS
Quem Influenciamos
O público alvo principal da EMBARQ são os tomadores de decisão do governo nos níveis nacional e 
municipal. São eles que estabelecem as estruturas legais, financeiras e institucionais, assim como os 
padrões técnicos que permitem o futuro desenvolvimento das cidades.

Nossa Abordagem
A teoria da mudança da EMBARQ baseia-se em três abordagens inter-relacionadas:

Entregar projetos inovadores às cidades. Estes projetos expõem melhores práticas de 
transporte sustentável e desenvolvimento urbano em cidades icônicas, atraindo a atenção nacional e 
internacional para estimular sua reprodução no mundo inteiro. Um projeto “decisivo” pode estabelecer 
uma nova prática em nível global ou, o que é ainda mais frequente, introduzir uma melhor prática 
internacional numa nova região ou país.

Reproduzir melhores práticas para mais de 200 cidades. Ajudamos a aumentar o 
conhecimento sobre transporte sustentável através de programas de capacitação, de orientação e 
eventos. Tratamos diversos problemas subjacentes, inclusive a falta de conhecimento técnico, os 
erros de design dos projetos que inibem o seu financiamento, a falta de capacidade institucional.

Mudar a política internacional para alavancar investimentos sustentáveis e influenciar 
políticas nacionais. Reunimos instituições e fazemos acordos como a Década de Ação para 
Segurança Viária da ONU, com análises para priorizar soluções sustentáveis de mobilidade. Depois, 
vinculamos a política internacional com as regulamentações nacionais e com projetos locais, 
organizando reuniões de autoridades de todos os níveis. Também alavancamos financiamentos 
através de acordos internacionais que fornecem incentivos adicionais relacionados com a mobilidade 
sustentável. 

Onde Trabalhamos
As prioridades geográficas da EMBARQ serão Índia, China e Brasil, por representarem as maiores 
economias emergentes do mundo, cada um com forte influência em sua região. Continuaremos a 
fortalecer nossa presença na América Latina, particularmente no México e na Região Andina, assim 
como na Turquia. Finalmente, se os recursos o permitirem, poderemos explorar outras regiões como 
a África, o Sudeste Asiático ou os Estados Unidos. 

O Que Fazemos
A EMBARQ organiza o conhecimento em quatro áreas de prática:

1 transporte integrado

2 desenvolvimento urbano e acessibilidade

3 qualidade do clima e do ar

4 saúde e segurança viária

Estas quatro áreas representam com extraordinário potencial e cobrem uma ampla gama de 
questões relacionadas com o transporte, o que possibilita à EMBARQ recomendar soluções 
integradas considerando os sistemas de transportes como um todo. 

A EMBARQ prioriza soluções 
que abordam as causas de 
longo prazo dos problemas 
de mobilidade urbana, e 
não aquelas que melhoram 
superficialmente a situação. 
Para ampliar nosso impacto,  
é vital possibilitar uma mudança 
de paradigma usando o modelo 
Evitar-Mudar-Melhorar para o 
desenvolvimento sustentável 
do sistema de transportes e 
urbano.
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Evitar ou reduzir os percursos 
através da integração do uso do solo 
e do planejamento dos sistemas 
de transporte.

EVITAR



Mudar para modelos mais 
amigáveis ao meio ambiente, 
como transporte público e 
transporte não motorizado, ou 
preservar a cota atual das últimas 
modalidades, particularmente 
nos países desenvolvidos.

MUDAR
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Melhorar a tecnologia dos veículos 
e dos combustíveis de todos os 
meios de transporte para melhorar 
a eficiência ambiental de cada 
km rodado.

MELHORAR
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TRANSPORTE INTEGRADO
por Dario Hidalgo

Como será o transporte do futuro? Será que vai imitar o estilo de carros voadores dos Jetsons, ou 
nos fará lembrar “há muito tempo numa galáxia muito, muito distante” de Guerra nas Estrelas?

Nenhum dos cenários da ficção científica parece sustentável, considerando nosso conhecimento 
e tecnologia atuais. Tampouco seria tão divertido, nem saudável. Qual seria a pegada de carbono 
das máquinas voadoras, mesmo com combustíveis alternativos? Qual seria o impacto na saúde de 
todas as pessoas, deslocando-se sem caminhar? No ritmo atual provavelmente acabaremos mais 
próximos do futuro representado no filme Wall-E, da Disney, onde as pessoas se deslocam sobre 
aparelhos aerotransportados pessoais; onde a obesidade é a regra e não a exceção, sem falar dos 
ferimentos e mortes decorrentes dos incidentes do tráfego aéreo, ou das doenças respiratórias 
causadas pela exaustão desse tipo de transporte. 

Sonhar com uma solução da oferta do mercado, na qual seríamos salvos pelas tecnologias de 
propulsão de veículos não é apenas inviável, mas irresponsável, especialmente se reconhecermos 
que 85% da população mundial vive em países em desenvolvimento, e não em sociedades ricas. 

A solução está em nossas mãos, e ela é o retorno ao básico. A melhor maneira de percorrer 
distâncias curtas é caminhar como faziam nossos ancestrais, quando não existiam os veículos 
a motor. A segunda melhor maneira de percorrer uma distância de curta a média é usar uma 
bicicleta que utiliza uma tecnologia simples para multiplicar a energia humana. E a terceira melhor 
opção é o transporte coletivo em veículos, usando o transporte público que utiliza com sabedoria a 
tecnologia disponível. 

A maneira menos sustentável de locomoção no contexto urbano é usar os veículos motorizados 
individuais, seja nas estradas ou no ar. Num futuro perfeito, devemos usar máquinas motorizadas 
individuais para aquilo que elas são anunciadas: viagens para o campo ou fora-de-estrada, fora 
das cidades congestionadas. E elas ainda deveriam exibir um adesivo no pára-choque: “Dirigir é 
perigoso para a sua saúde e para a saúde do próximo”. 

Entretanto, este cenário perfeito enfrenta grandes desafios, especialmente com pressões advindas 
do rápido crescimento econômico. As vendas de automóveis aumentaram em torno de 11% no 
mundo inteiro em 2010, com mais de 30% de aumento das vendas nas economias emergentes – 
China, Índia, Rússia –, e a China é atualmente o maior fabricante de automóveis do mundo. Este 
cenário também é inconsistente com o caminho que seguimos nos últimos 100 anos, onde bairros 
habitacionais de baixa densidade nos arredores da cidade é a forma preferida de crescimento, 
considerada como o direito ou a forma natural de viver “o sonho.”

Este modelo de desenvolvimento também criou um enorme poder em algumas indústrias, por 
exemplo, a indústria automobilística, o setor de gasolina e petróleo, o setor de construção de 
estradas, as construtoras habitacionais e comerciais, além dos bancos que financiam tudo isso. 
Essas indústrias continuam a receber fortes incentivos devido ao seu poder de criar e manter 
empregos. Como resultado, estamos presos dentro deste modelo insustentável que é passível 
de mudança, mas que precisa de uma profunda transformação dos paradigmas e de enormes 
esforços na realocação do investimento, pelo bem-estar comum. 

A solução está em nossas mãos, e o modelo é conhecido. É uma trilha ladeira acima, mas ainda 
possível de percorrer, seja a pé, de bicicleta, com meios de transporte, e acessível para todos. 
Precisamos da liderança das autoridades eleitas, de bom planejamento e implantação, e de 
financiamento para fazer acontecer. Isso não significa necessariamente gastar mais, mas gastar 
com maior sabedoria. Assim, voltando simplesmente ao básico, poderemos fazer as melhores e 
mais verdes cidades do mundo e avançar rumo ao futuro.

nOVO PARADIGMA PARA:

A solução está em nossas 
mãos, e o modelo é 
conhecido. É uma trilha 
ladeira acima, mas ainda 
possível de percorrer, seja a 
pé, de bicicleta, com meios 
de transporte, e acessível 
para todos.
Dario Hidalgo 
Diretor de Pesquisa e Prática, 
EMBARQ
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SAúDE E SEGURANÇA VIÁRIA
por Claudia Adriazola

A qualidade de nossa saúde depende, em grande parte, dos projetos das cidades. Todo o ambiente 
construído afeta nossa vida, seja ao pegar uma carona para o trabalho ou ao brincar nas ruas. Num 
mundo ideal, estas atividades diárias melhorariam a saúde dos cidadãos. Infelizmente, as cidades 
cada vez sofrem mais com os acidentes e mortes no trânsito, a poluição e a vida sedentária, que 
restringem o desenvolvimento econômico e prejudicam a qualidade de vida. 

Para garantir um futuro seguro e saudável para nossas crianças, precisamos projetar cidades para 
as pessoas e não para os carros. Isto significa criar espaços públicos vibrantes e seguros, além de 
sistemas de trânsito eficientes e amigáveis. 

No que se refere a melhorar a saúde pública através do transporte, a EMBARQ está preocupada 
principalmente com três estratégias: 

Redução dos Acidentes de Trânsito
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1.2 milhões de pessoas morrem a cada ano em 
acidentes de trânsito no mundo inteiro, e 90% dessas mortes acontecem em países de renda 
baixa e média. Mais da metade das mortes acontecem com pedestres, ciclistas e motociclistas. Os 
pedestres – que não representam praticamente nenhum risco à segurança de outros usuários da via 
– são os mais vulneráveis, representando 70% das mortes relacionadas ao trânsito.

A EMBARQ torna as ruas mais seguras reduzindo a necessidade de dirigir, acalmando o trânsito e 
melhorando a infraestrutura. Essas medidas reduzem o risco de acidentes de alto impacto. 

Aumento da Atividade Física
A falta de atividade física pode causar doenças crônicas como obesidade, doenças cardíacas, 
diabetes e câncer. Estes problemas de saúde causam 3.2 milhões de mortes por ano, segundo 
dados da OMS. A solução é simples: apenas 150 minutos de atividade física por semana – inclusive 
atividades como caminhar e andar de bicicleta – podem melhorar significativamente a saúde e reduzir 
os riscos de doenças. 

A EMBARQ promove atividade física através do acesso ao transporte de massas, vias para pedestres 
e ciclovias e ruas seguras. 

Redução da Poluição Atmosférica
Segundo a Organização Mundial da Saúde, 2 milhões de pessoas morrem a cada ano em 
consequência da poluição externa e interna do ar, sendo os veículos uns dos maiores emissores de 
poluentes mortais, como o material particulado fino (PM 2,5). Este ar poluído pode causar irritação 
nos pulmões, agravar a asma e o enfisema e aumentar o risco de ataques cardíacos e mortes 
prematuras. 

A EMBARQ substitui as caronas pelo transporte de massa, estimula o ciclismo e as caminhadas para 
reduzir os níveis de exposição à poluição e aumentar a expectativa de vida.

Certamente, estas estratégias não trazem benefícios somente ao meio ambiente, elas também 
aumentam o bem-estar geral da população. A EMBARQ sempre defenderá o vínculo entre os setores 
da saúde e do transporte que, muitas vezes, atuam isoladamente, para que seja possível encontrar 
soluções conjuntas, holísticas, que aumentem a qualidade de vida para todos nas cidades. 

nOVO PARADIGMA PARA:

Para garantir um futuro 
brilhante, seguro, e 
saudável para nossas 
crianças precisamos, 
agora, projetar cidades para 
as pessoas e não para os 
carros.
Claudia Adriazola 
Diretora de Saúde e Segurança 
Viária, EMBARQ
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DESENVOLVIMENTO URBANO E 
ACESSIBILIDADE 
por Salvador Herrera

Martha mora ao Oeste da Cidade do México, a 800 metros de distância da primeira parada onde 
pega o ônibus para o trabalho. Depois, ela pega o metrô até o terminal onde faz a transferência 
para outro micro-ônibus. Ela trabalha oito horas por dia, e precisa de três horas para ir de sua casa 
até o escritório, e de outras três horas para voltar para casa. Martha ganha dinheiro numa cidade, 
mas mora em outra. Sua história é a mesma de milhões de outras pessoas no México. Como diz o 
escritor Carlos Monsivais, a cidade “cresce em direção oposta à auto-estima dos seus habitantes.”

Nossa pesquisa comprovou que uma pessoa como Martha, vivendo numa moradia de baixa renda 
numa cidade como Mérida, gasta até cinco vezes mais com transporte do que com habitação: 
8.512 pesos (US$615) por ano, com transporte, e 1.475 pesos (US$106), com habitação. Gene 
Towle, um especialista em habitação e consultor da EMBARQ México diz, “No México, há pessoas 
que em breve precisarão decidir entre pagar para chegar aos seus empregos ou para manter a 
casa, o que é muito alarmante.”

Numa outra história típica, vemos um menino de 11 anos de idade tentando obter a permissão 
de sua mãe para sair e jogar bola no parque. “Não é possível” é sua resposta. O único parque 
na região é muito pequeno, e seria um perigo sair correndo atrás da bola, pois a poucos metros 
passa uma via de quatro pistas. 

Nesses tipos de conjuntos habitacionais, as ruas são projetadas para privilegiarem a circulação 
dos veículos ao invés de priorizar áreas verdes para o lazer das crianças. As pessoas mais pobres 
são impedidas de alcançar uma melhor qualidade de vida. E os investimentos em desenvolvimento 
urbano favorecem a mobilidade baseada em automóveis, gerando mais custos do que benefícios.

Este ano, a maior instituição hipotecária do México, a INFONAVIT, concederá até 525.000 
financiamentos habitacionais, segundo seu diretor Víctor Manuel Borraz. Isto representa uma 
enorme oportunidade para que milhões de pessoas possam usufruir de uma melhor qualidade de 
vida.

“As cidades são a solução” é uma das frases que caracteriza o discurso do visionário urbano 
Jaime Lerner. Ele é um arquiteto brasileiro e especialista em desenvolvimento de transporte público 
de qualidade, além de cidades projetadas para pessoas.

Sob esta filosofia, um metro de grama onde as crianças possam brincar não é necessariamente 
mais caro do que um metro de asfalto para circulação dos carros; nem uma ciclovia é mais cara do 
que uma estrada simples, especialmente se ela oferecer um ambiente mais seguro, mais saudável 
e mais confortável para os moradores. 

A visão da EMBARQ inclui comunidades onde as pessoas possam prosperar:

São comunidades onde as pessoas moram num bairro no meio da cidade onde podem fazer 
compras e trabalhar, onde as crianças podem brincar com os vizinhos em ruas seguras e parques 
limpos, onde é possível sair para correr à noite e levar os filhos a pé até a escola, onde é possível 
usar o transporte público e chegar ao seu destino em apenas 10 minutos, onde é possível 
economizar o dinheiro do transporte e, ao mesmo tempo, apoiar o comércio local, onde é possível 
ativar a saúde, a felicidade e o bem-estar.

nOVO PARADIGMA PARA:

A visão da EMBARQ inclui 
comunidades onde as 
pessoas possam prosperar.
Salvador Herrera 
Vice-Diretor Executivo, EMBARQ 
México
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CLIMA E QUALIDADE DO AR
por Hilda Martinez

Dados científicas mostram que as emissões de gases de efeito estufa aumentaram desde a época 
pré-industrial, e o aumento foi de 73% entre 1970 e 2010 devido às atividades humanas (dados da 
PBL - Agência de Avaliação Ambiental da Holanda). Se as emissões continuarem nesses níveis 
ou acima deles, as temperaturas globais aumentarão além de 2 graus Celsius, considerado pelo 
Intergovernmental Panel of Climate Change (IPCC) como o limiar para uma mudança climática 
catastrófica.

A atividade de transporte está aumentando no mundo juntamente com o crescimento da 
economia, e isso é especialmente visível nos países em desenvolvimento onde a expansão 
dos fluxos de comércio e o aumento da renda pessoal estão fazendo crescer a demanda 
por mobilidade motorizada. Esta atividade atual dos meios de transporte é impulsionada pela 
combustão de combustíveis fósseis e representa 26% do total de energia usada no mundo, 
segundo dados do IPCC. 

As emissões de CO2 do setor aumentaram aproximadamente 27% desde 1990 e sua taxa de 
crescimento é a maior entre os setores de usuários finais, representando 13% das emissões 
de Gases de Efeito Estufa. Embora os países desenvolvidos sejam responsáveis pela maioria 
destas emissões, nos próximos 20 anos as emissões relacionadas ao transporte nos países em 
desenvolvimento contribuirão para aumentar as proporções globais, a não ser que medidas de 
mitigação sejam implantadas em breve. 

Com base nas tendências, as emissões de CO2 relacionadas aos meios de transporte devem ser 
controladas para manter o aumento da temperatura global abaixo dos 2ºC. 

Embora o setor de transportes tenha um papel significativo nas mudanças climáticas, ainda ocupa 
um papel de pouca importância nas negociações internacionais. Não está bem inserido nos atuais 
mecanismos de financiamento do Protocolo de Kyoto que, como o CDM – Clean Development 
Mechanism (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) projetado para reduzir as emissões de Gases 
de Efeito Estufa no mundo inteiro. 

Apesar de ainda não sabermos o futuro de um tratado ambiental internacional pós 2012, novos 
mecanismos como o Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs) e instrumentos como o 
Green Climate Fund (Fundo Verde para o Clima), estruturados na última COP 17, abrem uma janela 
de oportunidade para o setor visando o incentivo dos meios de transporte sustentáveis e o acesso 
a novas fontes alternativas de financiamentos.

Outra ação importante para abordar as reduções no setor em qualquer regime pós 2012 é apoiar 
as economias emergentes a desenvolverem estratégias de transporte com baixas emissões de 
carbono sem que isso comprometa sua competitividade. Para tal, será necessário que os países 
desenvolvidos se comprometam com financiamentos através do Fundo Global para o Meio 
Ambiente ou do recentemente criado Fundo Climático Verde, assim como através da transferência 
de tecnologia e capacitação em centros que incluam novas tecnologias como o BRT.

A política sobre o clima avançou ao longo dos últimos anos, mas para enfrentar o maior desafio da 
humanidade, o setor de transportes precisa fazer parte da equação do clima.

nOVO PARADIGMA PARA:

Para enfrentar o maior 
desafio da humanidade, o 
setor de transportes precisa 
fazer parte da equação do 
clima.
Hilda Martinez
Gerente de Qualidade do Ar e 
Mudança Climática, EMBARQ México





O Rio de Janeiro assumiu 
o desafio de promover 
mudanças significativas 
no que se refere a uma 
mobilidade urbana 
que dê sustentação a 
um desenvolvimento 
social, econômico e 
ambientalmente sustentável. 
A parceria com a EMBARQ 
Brasil qualifica esse 
processo.
Alexandre Sansão Fontes 
Secretário Municipal de Transportes do Rio de Janeiro
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A HORA É AGORA
por Luis Antonio Lindau

Mais da metade da população mundial mora em cidades, e estas são responsáveis por mais de 
80% das emissões de gás efeito estufa. Estas duas tendências podem criar uma oportunidade 
sem precedentes para políticas que favoreçam o transporte sustentável e o desenvolvimento 
urbano. 

Os países em desenvolvimento enfrentam um rápido aumento da motorização privada e esse é 
o caso do Brasil. Já abrigando 84% da população total do país, as cidades brasileiras enfrentam 
problemas de congestionamentos que crescem ao longo do tempo e do espaço. Nossas cidades 
precisam de maiores investimentos em transportes, que é provavelmente a única infraestrutura 
capaz de direcionar o desenvolvimento das áreas urbanas. 

Logo após a Rio+20, o Brasil será a sede de alguns dos eventos mais assistidos da década: 
a Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. Os planejadores urbanos e de 
transportes estão trabalhando intensamente para atualizar a infraestrutura visando acolher os 
milhões de visitantes esperados. 

Nos próximos anos, muitas viagens em transporte coletivo serão feitas usando o reconhecido 
sistema BRT, implantado pela primeira vez em Curitiba, na década de 70, e que agora dita a 
tendência para muitas cidades ao redor do mundo. Alguns dos corredores BRT que estão sendo 
implantados agora, como os do Rio de Janeiro e Belo Horizonte, terão picos de fluxo de mais 
de 30.000 passageiros por hora, por direção. Uma via dedicada ao BRT pode transportar dez 
vezes mais pessoas do que em carros. E o sistema BRT vai além de melhorar a mobilidade das 
superfícies; ele também contribui para a redução da poluição atmosférica, dos gases de efeito 
estufa, do ruído e dos acidentes de trânsito - e seu custo de implantação é até 20 vezes menor 
que o de uma ferrovia. 

As cidades que vão receber a Copa do Mundo planejam construir em torno de 500 km de redes 
BRT, quase duplicando a extensão dos corredores BRT da América Latina. As cidades brasileiras 
também estão investindo em calçadas, ciclovias, metrôs, sistemas suburbanos e de metrôs de 
superfície para a criação de opções de transporte verdadeiramente integradas. A maior parte 
das melhorias servirá a pessoas que atualmente têm acesso limitado ao transporte coletivo, 
melhorando a atual situação que é, ao mesmo tempo, insustentável e desigual. 

A EMBARQ Brasil está ajudando a desenvolver sistemas de transporte integrados de baixa 
emissão de carbono em diversas cidades brasileiras que incluem o Rio de Janeiro, Belo Horizonte, 
Curitiba e Porto Alegre. Nossa experiência de campo mostra que as cidades não devem agir 
sozinhas; para alcançar o sucesso elas devem contar com a cooperação regional. 

O transporte sustentável também pode ajudar a resolver outra epidemia global: as mortes nas 
estradas. Mais de 40.000 brasileiros morrem em acidentes de trânsito a cada ano. Pedestres, 
ciclistas e motociclistas são especialmente vulneráveis. No Brasil, 23 pessoas morrem em 
acidentes de motocicleta a cada dia, representando em torno de 1/3 das mortes nas estradas de 
todo o país. Isto é inaceitável, mas poderia ser evitado através do desenvolvimento orientado do 
trânsito, melhores projetos viários e da utilização de opções não motorizadas. 

A EMBARQ Brasil está comprometida com o aumento da qualidade do desempenho e da 
segurança dos sistemas BRT. Melhorias no ambiente urbano brasileiro farão com que milhões de 
habitantes usufruam dos benefícios de longo prazo do transporte sustentável: emissões reduzidas 
dos gases de efeito estufa, ar mais puro, ruas mais seguras, e maior inclusão social e econômica. 

BRASIL

As cidades que vão receber 
a Copa do Mundo planejam 
construir em torno de 500 
km de redes BRT, quase 
duplicando a extensão dos 
corredores BRT em toda a 
América Latina.
Luis Antonio Lindau 
Diretor, EMBARQ Brasil
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VELOCIDADE E ESCALA
por Zou Ji

Seis das 20 cidades mais populosas do mundo encontram-se na China, maior concentração do 
que em qualquer outro país. Sua população urbana aumentou para quase 666 milhões em 2010, 
o que significa que aproximadamente metade da população total do país agora vive em cidades. A 
taxa de urbanização disparou de 29% em 1995 para quase 50% em 2010. E espera-se que supere 
os 70% nas próximas quatro décadas – próximo do nível dos países desenvolvidos 

Infelizmente, o conflito entre as demandas do desenvolvimento urbano e do transporte tornou-se o 
maior desafio para essas áreas urbanas com rápido crescimento e levou a congestionamentos de 
trânsito, estradas perigosas, escassez de energia e poluição ambiental.  

Em resposta a estas questões, o governo chinês adotou uma série de políticas para o 
desenvolvimento sustentável nas cidades. O transporte público é uma prioridade do programa 
piloto “The Transit Metropolis”, redigido dentro do National Twelfth Five-Year Transportation 
Development (12º Plano Nacional Quinquenal para Desenvolvimento dos Transportes). Em 
fevereiro de 2011, o Ministro dos Transportes lançou oficialmente o programa piloto de Transporte 
Urbano de Baixa Emissão de Carbono com a divulgação de documentos como “Diretrizes para 
a Construção de Meios de Transporte de baixa Emissão de Carbono”, que incentiva políticas 
de administração da demanda de transportes, o uso integrado do solo, e o planejamento dos 
meios de transporte, além de projetos amigáveis aos pedestres e instalações para as bicicletas. 
O governo também assumiu compromissos ambiciosos para conter a mudança climática 
anunciando seu alvo de limitar em 45% as emissões de CO2 por unidade do PIB. 

Enquanto as políticas governamentais tentam acompanhar a velocidade e a escala dos desafios 
urbanos da China, a realidade na prática é difícil de negar: as cidades da China estão sendo 
atropeladas pelos carros. 

Os meios de transporte na China eram majoritariamente não motorizados até 30 anos atrás. Mas, 
ao longo da última década, a taxa de crescimento anual dos veículos privados superou 25%. No 
final de 2010, o número total de veículos motorizados na China chegou a 207 milhões, dos quais 
1/3 são automóveis particulares. Se essa tendência continuar, os veículos particulares chegarão a 
150 milhões em 2015.

O transporte de pessoas também representa um enorme consumo de energia. Em 2050, o 
consumo de combustíveis no setor de transportes será responsável pelo consumo total de 
gasolina. E 60% dos poluentes do ar serão provenientes das emissões veiculares.

Há enorme potencial para substituir esses meios de transporte por transporte público de alta 
capacidade e de alta qualidade. Em 2010, o transporte público transportou mais de 87 bilhões de 
passageiros, mais que o dobro dos passageiros transportados em 1995. A taxa de crescimento do 
percurso anual do passageiro alcançou 10% na última década. A previsão é de que o número total 
de viagens diárias em 2015 chegue aos 55 milhões de passageiros por dia, um aumento de 88% 
desde 2005. 

O período também é imensamente favorável para o desenvolvimento do BRT e de transporte 
urbano ferroviário na China. No final da década passada, 12 cidades chinesas abriram linhas BRT, 
totalizando quase 500 km. Em 2015, espera-se que a extensão destas linhas alcance 3.000 km. 
Enquanto isso, a extensão da ferrovia de transporte urbano alcançou 1.400 km em 2010, e quase 
duplicará, atingindo 2.200 km nos próximos 3 anos.

CHInA

O período também é 
imensamente favorável para 
o desenvolvimento do BRT 
e de transporte urbano 
ferroviário na China.
Zou Ji 
Diretor Emérito da China, World 
Resources Institute
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CHEGANDO LÁ ANTES
DO CRESCIMENTO
por Madhav Pai

A Revolução Industrial anunciou uma era de notável urbanização no mundo. Embora tenha 
começado nos países desenvolvidos do Ocidente no início do século XIX, o rápido crescimento 
urbano observado nos países em desenvolvimento na segunda metade do século XX foi sem 
precedentes tanto em escala como em ritmo. As cidades do Brasil, por exemplo, abrigam 84% 
da população. No México, 77% da população é urbana. Essas cifras na Coréia e na China são de 
81 e de 50%, respectivamente. Para esses e outros países, as formas e dimensões espaciais das 
cidades estão bastante desenvolvidas e sobra pouco espaço para alterações no atual formato 
urbano. 

Por outro lado, a Índia será um dos últimos grandes países do mundo a ter a experiência da 
urbanização. Em 2001, somente 28% da população da Índia morava em cidades. Espera-se que, 
em 2040, esse valor chegue a 40%. Isso significa um aumento de 300 milhões de pessoas – 
aproximadamente a atual população dos Estados Unidos – residindo nas áreas urbanas da Índia. A 
enorme escala desta transformação demográfica urbana significa que á área das cidades indianas 
vai se expandir de 200 a 400% ao longo das próximas duas décadas.

A expansão espacial é inevitável. A pergunta iminente é: podemos limitar o crescimento espacial 
a 200% ou vamos repetir o processo de urbanização visto na maioria das cidades do mundo 
e deixá-lo se alastrar 400%? Esta é a escolha que deve ser feita por urbanistas e políticos que 
se ocupam de planejar o futuro da Índia urbana. Numa projeção de pesquisa apresentada ao 
Transportation Research Record, um cenário, “Automobilidade,” vislumbrou um futuro de expansão 
de baixa densidade onde os veículos motorizados particulares constituem o principal meio de 
transporte. No segundo cenário, “Transporte Sustentável”, foi considerado um crescimento 
mais denso da cidade possível graças ao transporte público de alta qualidade. Do ponto de 
vista da sustentabilidade, as vantagens do segundo sobre o primeiro são claras: o cenário da 
“Automobilidade” enfrentou externalidades negativas de uma ordem de magnitude mais alta que o 
cenário do “Transporte Sustentável”. 

A verdadeira questão é: muitos meios de transporte de alta qualidade ajudariam atingir uma 
cidade compacta? Nós, da EMBARQ India, acreditamos fortemente na ideia do programa Transit 
Metropolis. Investimentos oportunos e inteligentes em transporte de alta qualidade podem ser 
impulsionadores fortes para formas urbanas mais compactas na Índia. O transporte de alta 
qualidade reduz a necessidade de uso de veículos e, com isso, reduz o solo necessário para a 
construção de vias largas e de estacionamentos. Meios de transporte de alta qualidade também 
promovem o desenvolvimento compacto. Ao mesmo tempo, estimulam mais caminhadas e o uso 
de bicicletas, já que as lojas e áreas de lazer estão próximas, eliminando as viagens motorizadas. E 
aqueles que continuam a usar o automóvel, o fazem em distâncias menores.

Para que a Índia possa ampliar a idéia do The Transit Metropolis, é necessário adesão no espaço 
político. As transformações demográficas urbanas transformarão os espaços políticos no país. 
Nesse novo ambiente político, as eleições serão disputadas sobre questões urbanas. Surgirá 
um novo conjunto de líderes, burocratas, e grupos da sociedade civil. Esta é uma oportunidade 
para que a EMBARQ India defina a visão e a agenda deste novo ambiente político e forneça 
apoio técnico e conhecimento para a construção de metrópolis com meios de transporte de alta 
qualidade. E também é uma oportunidade para que a Índia possa impedir o crescimento espacial 
descontrolado, optando por cidades compactas, sustentáveis e acessíveis.

ÍnDIA

A expansão espacial é 
inevitável. A pergunta 
iminente é: podemos limitar 
o crescimento espacial a 
200% ou vamos repetir o 
processo de urbanização 
visto na maioria das cidades 
do mundo e deixá-lo se 
alastrar até 400%?  
Madhav Pai  
Diretor, EMBARQ India
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A EMBARQ foi criada em 
2002, com um investimento 
inicial de US$7.5 milhões 
da Fundação Shell. Dez 
anos mais tarde, a rede 
EMBARQ cresceu e 
passou a ter cinco centros 
de transporte sustentável 
ao redor do mundo. No 
final de 2011, a EMBARQ 
recebeu apoio plurianual de 
muitos milhões de dólares 
de quatro organizações 
globais: a Fundação Shell, a 
Bloomberg Philanthropies, 
a Fundação Caterpillar e a 
FedEx Corp.
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2002
A Fundação Shell e o World Resources Institute criaram 
o Centro para o Transporte e o Meio Ambiente, sob a 
orientação geral dos Diretores do Centro, Dr. Lee Schipper 
e Dr. Nancy Kete. O Centro faz parte do Programa de Clima, 
Energia e Poluição do WRI.

As secretarias de Meio Ambiente, Transporte e Habitação 
do México se uniram ao WRI e ao Centro Interdisciplinar 
de Biodiversidade e Meio Ambiente com base na Cidade 
do México (CEIBA) para formar o Centro de Transporte 
Sustentável do México (CTS-México).

2003
A EMBARQ organiza a Diesel Days, um congresso de dois 
dias para discutir as opções de controle das emissões para 
veículos a diesel que circulam nas cidades. O congresso 
anual torna-se conhecido, mais tarde, como Transforming 
Transportation, evento que explora as melhores práticas e 
estudos de casos sobre transporte sustentável nas cidades 
ao redor do mundo.
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2005
Estabelece-se a parceria entre o CTS-México e o governo da 
Cidade do México para lançar seu primeiro corredor BRT na 
Avenida Insurgentes, servindo como padrão para as cidades 
em desenvolvimento do mundo inteiro. 

O Centro de Transporte Sustentável do Brasil (CTS-Brasil) 
passa a fazer parte da rede global EMBARQ.

Em 2006, a Fundação Caterpillar une-se à Fundação 
Shell para formar o núcleo de um importante investimento 
filantrópico visando a ampliação dos projetos de expansão  
da EMBARQ.

2007
A EMBARQ facilita a adoção pela Índia da primeira política 
de transporte sustentável da sua história, estabelecendo 
as diretrizes para que as cidades possam receber 
financiamentos de US$11 bilhões da National Urban Renewal 
Mission.

A EMBARQ estabelece o Centro de Transporte Sustentável 
da Turquia (SUM-Türkiye) com apoio da Ford Motor Co.

A EMBARQ lança o TheCityFix.com, um blog sobre a 
exploração de soluções sustentáveis para o problema da 
mobilidade urbana.

O Centro de Transporte Sustentável da India (CST-
India) recebe seu primeiro grande financiamento da 
Swedish International Development Cooperation Agency 
(Agência Sueca de Cooperação para o Desenvolvimento 
Internacional) através do Asian Development Bank (Banco de 
Desenvolvimento Asiático).
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2008
A EMBARQ assina uma parceria inovadora com a Corporação 
de Desenvolvimento Andino, recebendo US$1.4 milhões em 
assistência técnica para financiar o sistema BRT e outros 
projetos de transporte em diversas cidades da América Latina.

A EMBARQ estabelece o Centro de Transporte Sustentável e 
Saúde na Região Andina (CTSS-Andino).

2009
Após o sucesso da apresentação da EMBARQ do conceito 
do BRT às autoridades municipais, o Metrobús de Istambul se 
expande pela Ásia através da Ponte Bósforo, tornando-se o 
primeiro corredor BRT intercontinental..

O CTS-México fornece orientação técnica e liderança durante o 
planejamento e as fases de implantação do BRT Macrobus de 
Guadalajara, lançado na Calzada Independencia.

Com orientação continua do CTS-México, o Metrobús 
expande-se na Cidade do México com um segundo corredor, 
Eje 4 Xola, reduzindo para a metade o tempo de viagem nessa 
rota. 

Num esforço par controlar os congestionamentos e promover 
o transporte público, a EMBARQ India ajuda as autoridades de 
transportes de Indore a adquirir 175 novos ônibus de transporte 
público no valor de US$15 milhões do governo da Índia.

Bloomberg Philanthropies concede à EMBARQ e a outros 
cinco parceiros um total de US$125 milhões para implantar 
programas que melhorem a segurança viária global.
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2010
A cidade de Aguas Calientes, no México, transforma o 
paradigma nacional de habitação utilizando princípios de 
mobilidade sustentável em seus planos de desenvolvimento, 
graças a recomendações do CTS-México.

O CTS-México fornece diretrizes para avaliação de projeto 
e assistência para o Public Transportation Federal Support 
Program (PROTRAM), o primeiro programa nacional que 
financia o sistema público de transporte urbano. 

Leon, México, lança a segunda fase do sistema de 
transporte integrado da cidade. O CTS revisa o modelo de 
financiamento do sistema, além de fornecer assistência 
técnica sobre as operações e coleta de tarifas.

Com a orientação da EMBARQ, a Indore estabelece a 
primeira parceria público-privada de transporte sustentável, 
expandindo seu sistema de transportes para 225 ônibus, 
duplicando o número de passageiros transportados e 
começa a implantação da BRT. 

 
Ahmedabad lança Janmarg, o primeiro verdadeiro sistema 
BRT da Ásia, seguindo melhores práticas de projeto e 
operações compartilhadas pela EMBARQ e outros parceiros.

O CTS-Brasil estimula o Governo Federal do Brasil a incluir 
o transporte urbano sustentável como uma prioridade da 
agenda política. 

Os departamentos de trânsito mais influentes da América 
Latina formam a Associação Latino-americana para Sistemas 
de Transporte Integrado e BRT (SIBRT), na qual a EMBARQ é 
responsável pela secretaria executiva.

Ao receber o cargo de Nancy Kete, Clayton Lane assume 
como Diretor da EMBARQ.



2011
Holger Dalkmann torna-se o novo diretor da EMBARQ.

A EMBARQ renova a identidade de sua marca, com todos 
os Centros de Transporte Sustentável recebendo o nome 
EMBARQ.

A EMBARQ influencia os políticos das Nações Unidas e da 
Organização Mundial da Saúde a adotarem o transporte 
urbano sustentável e o desenvolvimento urbano como pilares 
chave do “Global Plan for the Decade of Action for Road 
Safety 2011-2020 (Plano Global para a Década de Ação de 
Segurança Viária 2011-2020)

Jaipur reorganiza seus sistemas de ônibus, transportando 
165.000 passageiros por dia, o que excede em 70% as 
estimativas de número de usuários. A EMBARQ India faz 
recomendações sobre monitoramento do desempenho, 
reestruturação das tarifas, renegociação de contratos com os 
operadores de ônibus, e expansão do sistema. 

Com a orientação da EMBARQ Brasil, o Estado do Rio 
Grande do Sul aprova o “Plano para Controle das Emissões 
Veiculares” após 15 anos de atrasos continuados.

As recomendações da EMBARQ Turquia ajudam a influenciar 
Istambul a transformar em vias de pedestres 91 ruas, além da 
Praça Sultanahmet, na Península Histórica.

A Fundação Caterpillar anuncia uma doação multimilionária 
de cinco anos para o WRI, incluindo a EMBARQ, para 
desenvolvimento de cidades ambientalmente sustentáveis e 
habitáveis na China, Índia e Brasil.

A FedEx Corp. aumenta sua contribuição financeira e em 
serviços à EMBARQ através de uma nova colaboração para 
otimizar as operações dos ônibus no México, Brasil e Índia.

A EMBARQ divulga sua nova estratégia de ampliação, para 
o progresso do transporte sustentável no mundo inteiro nos 
próximos dez anos.
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Parceira fundadora da EMBARQ, a missão 
da Fundação Shell é desenvolver e ampliar 
soluções “baseadas em empresas” para os 
desafios globais que impactam a pobreza e o 
meio ambiente.

RELAÇÕES ESTRATÉGICAS 
GLOBAIS

Chris West
Diretor, Shell Foundation

MENSAGEM ESPECIAL DE NOSSO 
PARCEIRO FUNDADOR
Sinto-me profundamente inspirado 
pelo nível das conquistas da 
EMBARQ. Desde que nos reunimos 
pela primeira vez com o WRI há 
dez anos, eles cresceram e se 
tornaram uma rede renomada de 
especialistas cuja ação beneficiou 
muitos milhões de pessoas na 
América Latina e na Ásia. Estamos 
extremamente orgulhosos 
da parceria, do trabalho que 
desenvolvemos juntos diariamente 
para aplicar o pensamento 
empresarial, desenvolver 
capacidades básicas e garantir 
os recursos necessários para 
enfrentar um dos maiores desafios 
do desenvolvimento mundial. 
Não é tarefa fácil encontrar 
maneiras financeiramente 
sustentáveis de ajudar as cidades 
a diagnosticarem seus problemas 
de mobilidade, a identificarem 
soluções de mercado efetivas 
em termos de custo e alavancar 
financiamento para implantá-
los – o que torna o sucesso da 
EMBARQ ainda mais marcante. 
Entusiasma-me o crescimento 
da sua influência e estou na 
expectativa do que ela conquistará 
nos próximos dez anos.

A Fundação Caterpillar é o braço filantrópico 
da Caterpillar Inc., fabricante líder mundial de 
equipamentos de construção e mineração. 
Este ano, a Fundação anunciou uma doação 
plurianual de muitos milhões de dólares 
para que o World Resources Institute 
possa continuar a desenvolver cidades 
ambientalmente sustentáveis e habitáveis na 
China, índia e Brasil.

A Bloomberg Philanthropies fornece apoio 
generoso para que a EMBARQ possa 
implementar programas que evitam a morte e 
a invalidez como consequência de acidentes 
de trânsito. Outros membros do Bloomberg 
Global Road Safety Program (Programa 
Bloomberg de Segurança Viária Global) são 
a Organização Mundial da Saúde, o Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health 
(Escola de Saúde Pública John Hopkins 
Bloomberg) , World Bank Global Road Safety 
Facility (Serviço Global para a Segurança 
Viária do Banco Mundial), Global Road Safety 
Partnership (Parceria Global de Segurança 
Viária) e Association for Safe International 
Road Travel (Associação para a Segurança 
Rodoviária Internacional).

 
 A FedEx Corp. fornece aos seus clientes 

e empresas no mundo inteiro um amplo 
portfólio de serviços de transporte, comércio 
eletrônico e serviços empresariais. A empresa 
oferece substancial apoio financeiro e em 
serviços para que a EMBARQ possa fornecer 
conhecimento técnico sobre projetos de 
transporte sustentável para melhorar a 
qualidade de vida no México, Brasil e Índia.
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Alcoa Foundation

Andean Development Corporation

Asian Development Bank

Bipartisan Policy Center 

Bloomberg Philanthropies

Blue Moon Fund

BP 

British Embassy in Brazil

British Embassy in Mexico

Carlos P. Rodriguez-Pastor

Caterpillar Foundation

Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropologia Social

Centro Mario Molina

CIVITAS Initiative

Clean Air Initiative 

ClimateWorks Foundation

Corporación Financiera de Desarrollo S.A.

Departamento Nacional de Planeacion

Deutsche Bank

Deutsche Gesellschaft fur Internationale 
Zusammenarbeit

Deutsche Bank Americas Foundation

Ecofys

Felissimo Universal Corporation of America 

French Embassy in Mexico

FedEx Corp.

Fetranspor - Federação das Empresas de 
Transportes de Passageiros do Estado do Rio 
de Janeiro

FIA Foundation

Fondo de Prosperidad

Fondo Nacional de Infraestructura Inicio

Ford Motor Company

Fundación MAPFRE

Iniciativa México

Inter-American Development Bank

International Institute for Applied Systems 
Analysis

Japan International Transport Institute

The International Council on Clean 
Transportation

National Transport Commission, Sri Lanka

Netherlands Ministry of Foreign Affairs

Pan American Health Organization

Pontificia Universidad Catolica de Chile

Renewable Energy and Energy Efficiency 
Partnership

Rockefeller Foundation

Shakti Sustainable Energy Foundation

Shell Development Oman, LLC

Shell International B.V.

Shell Foundation

Strategic Programme Fund

Surdna Foundation

Swedish International Development 
Cooperation Agency

TRL Limited

United Kingdom Foreign and Commonwealth 
Office, Índia

United Nations

Urban Mass Transit Company Limited

U.S. Agency for International Development

U.S. Environmental Protection Agency

Volkswagen AG

Volvo Group North America, Inc. 

Volvo Research and Educational Foundations

Wheels, Inc.

William and Flora Hewlett Foundation

The World Bank

World Economic Forum

World Health Organization

Agradecemos a nossos 
doadores especialmente pelo 
generoso e dedicado apoio ao 
longo dos últimos 10 anos.

ANTIGOS E ATUAIS 
PATROCINADORES
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