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Reunião do ForumMobi 

29 de junho de 2017 – das 10:00 às 13:00 – Instituto Ethos e Instituto Friedrich Naumann 

(IFN) 

Pauta  

• Discussão sobre a elaboração do Guia Temático de Mobilidade Urbana (Apresentação MO3) 
• Mobilidade sustentável: como incorporá-la à prática empresarial 
• Discussão das Dimensões Visão e Estratégia e Governança e Gestão 

• Discussão das Dimensões Social e Ambiental 
 
Participantes 

 

Nomes  Nome da Empresa Forma de Participação 

Helena Bento Martins do Vale Enel Remota 

Marcos Elia Galvão Concessionarias Tamoios Remota 

Keytyane Medeiros Bynd Remota 

Lismara da Silva Gularte Kopp Remota 

Beate Forbriger Instituto Friederich Naumann Presencial 

Bernardo Fialho Instituto Friederich Naumann Presencial 

Flavia Resende Instituto Ethos Presencial 

Milene Almeida Instituto Ethos Presencial 

Scarlett Rodrigues Instituto Ethos Presencial 

Carlo Framarim MO3 Presencial 

Shanna Luchesi MO3 Presencial 

Eduardo Canas BASF Presencial 

Renahan Gil Logicalis Presencial 

Emílio Merino MO3 Presencial 

Claudia Frederico Fundação Volkswagen Presencial 

Ivana Oliveira Instituto Ethos Presencial 

Ana Lucia Instituto Ethos Presencial 

Marcio Nigro Caronetas Presencial 

Osmar Sanches Lafis Presencial 

Guillermo Petzhold WRI Presencial 

Horacio Augusto Figueira Hora H Presencial 

Ricardo Corrêa TC Urbes Presencial 

Luiza Andrada e Silva IVM – Instituto Cidade em Movimento Presencial 

Juliana TC Urbes Presencial 

Anna Letícia  Instituto Ethos Presencial 

 

Discussão sobre os Indicadores Ethos  

Ana Lúcia (Ethos) inicia a reunião trazendo informações sobre os Indicadores Ethos que serviram de base para o Guia 

Temático de Mobilidade Urbana. Os Indicadores Ethos são considerados métodos de avaliação de sustentabilidade desde 

2000, que traduziu os conceitos de sustentabilidade para prática. Hoje, estimulam empresas a realizar um autodiagnóstico das 

suas práticas empresariais associadas ao Guia. O foco é promover um autodiagnóstico, planejamento, monitoramento e relato. 

A nova geração dos Indicadores está voltada para “Negócios Sustentáveis e Responsáveis e Indicadores Ethos – SEBRAE” 

para Micro e Grandes empresas. 
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Em seguida apresentou os cinco estágios da sustentabilidade, com o propósito de cada empresa entender em que 

nível de evolução e progresso se encontram quando fala sobre sustentabilidade. Na promoção de um sistema de gestão, os 

níveis vão desde tentativas iniciais até o estágio máximo que é o protagonismo, onde a empresa se torna influenciadora.  

Os Indicadores Ethos são construídos com base em quatro dimensões: Visão e Estratégia, Governança e Gestão, 

Ambiental e Social. Dessas quatro dimensões saem os temas, os temas evoluem para subtemas (agendas mais específicas) 

e no nível mais específico temos os indicadores. No momento, estamos elaborando os indicadores e fazendo uma consulta às 

organizações para garantir a a participação da sociedade civil, governos e empresas. A aplicação desses indicadores está 

prevista para começar em 2018. 

 

Plano de desenvolvimento 

 

 

Apresentação do contexto em que o Guia está inserido 

 

Flávia Resende (Ethos), situa a proposição do Guia dentro do contexto de reuniões e encontros já realizados, comenta 

sobre entregas importantes na Conferência Ethos em 2016, a elaboração de folders contendo 10 medidas com jargões de 

mobilidade destinado para as empresas e suas práticas (iniciativa), comentou sobre a Conferência Ethos que ocorreu este ano, 

no mês de junho, no Rio de Janeiro, onde foram realizados dois painéis de mobilidade (caminhabilidade e mobilidade nas 

periferias). Quanto ao grupo, foram realizadas reuniões de trabalho primeiro com a academia e sociedade civil, com o intuito 

de compreender melhor as demandas de mobilização. Num segundo momento foi realizada uma reunião com empresas e 

posteriormente com o governo. A primeira reunião com todos os setores ocorreu em 23 de maio de 2017. E a reunião do dia 

29/06/2017 vai focar na discussão do Guia Temático de Mobilidade Urbana, elaborado em parceria com a MO3.  

 

Guia Temático de Mobilidade Urbana (Apresentação MO3) 

 

Carlo Framarim (MO3) inicia sua fala explicando sobre a MO3, uma empresa de consultoria, de apoio à gestão e 

operação em sistemas de transporte e mobilidade urbana. Ás áreas de atuação da MO3 estão focadas no desenvolvimento de 

projetos de exploração da infraestrutura rodoviária, na segurança viária, no desempenho operacional, no estudo de tráfegos 

organizacionais (agenda de meio ambiente), de maneira a promover organização, otimização e capacitação (EAD/Instituição 

imersiva e capacitação operacional através de jogos).  

Num segundo momento, Emilio Merino (MO3) dá início a discussão sobre problemas urbanos, as deseconomias 

urbanas (Ausência de competência ou eficácia no uso de meios produtivos, provocando um aumento no custo de produção). 

Essas deseconomias são geradas pelo aumento da taxa de motorização. Podemos mencionar como exemplos, poluição, 

acidentes de trânsito, desigualdade social, ocupação desenfreada do espaço, congestionamentos e desapropriações. A raiz 

dos problemas se encontram a partir da década de 60 onde começa-se a criar uma visão do que estaria por vir. Assim, surge 
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conceitos de mobilidade. A partir de uma série de inciativas propositivas para discussão da temática mobilidade por parte de 

nexos de informação e mobilização, é que surgem os primeiros conceitos de combate a essas deseconomias, um exemplo é o 

conceito de “cidade sustentável” que busca garantir a capacidade da população de realizar viagens com seus direitos básicos 

garantidos, e com o uso reduzido de energia de modo a provocar um menor impacto no meio ambiente, tornando-a 

ecologicamente sustentável. O mesmo deve ser aplicado ao conceito de “empresas sustentáveis” que devem ser capazes de 

promover aos seus funcionários um trajeto seguro na ida e na volta e utilizando a menor quantidade de recursos naturais 

possível.  

Emílio segue sua apresentação mostrando que é possível realizar projetos que sejam atrativos para os envolvidos e 

que promovam um retardamento dessas deseconomias. Para isso, expõe projetos marcantes na Europa que são fundamentais 

na gestão da mobilidade: 

O primeiro é o “Momentum” que buscou desenvolver arcabouços teóricos sobre a agenda. O segundo “Mosa ic” que 

começou a implantar projetos pilotos das demandas vindas do projeto anterior. O terceiro e o grande projeto foi o “Most” em 

seguida do “Epomm” que seria uma plataforma desenvolvida na Europa de mobilidade urbana, que funciona como uma 

biblioteca sobre tudo que ocorre nas cidades a respeito de mobilidade.  

Emilio mostrou, através destes projetos, que é possível encontrar experiências práticas e palpáveis que despertem o 

interesse tanto da sociedade civil quanto das empresas e governo.  

 

Deste modo foram criados cinco projetos de mobilidade que podem ser usados de referência:  

 

1º Uso eficiente do automóvel e restrição de uso – que engloba carros elétricos e veículos de auto ocupação com mais de dois 

passageiros por veículo recebem “bonificação” 

 

2º Incentivo de modos não motorizados, mas que promovam maior facilidade de locomoção aos pedestres, como por exemplo 

as bicicletas.  

 

3º Transporte Público com bilhetagem única – Chega ao Brasil em 1996. Um produto, orientado e sistematizado vindo da 

Califórnia e Emílio faz uma crítica séria a respeito desse elemento dizendo que quase não avançamos neste aspecto.  

 

4º Redução de viagens de trabalho/Mobilidade Corporativa – Na Espanha se reduziram os picos de demanda, o que 

proporcionou melhorias na mobilidade. Emílio ressalta que se dimensionássemos nossas demandas de transporte pelo pico, 

equilibraríamos os modos de transporte.  

 

5º Gerenciamento de estacionamentos – Na Europa é muito utilizado  

 

6° Estratégias de gestão de demanda de viagem.  

 

Emílio aproveita o gancho sobre gestão e traz a importância de se ter uma gestão de “mobilidade corporativa” em 

cidades. E que existem planos verde de viagens, ou planos de transporte para empresas que visam uma melhora na mobilidade 

de seus funcionários. Menciona Florianópolis, onde está sendo trabalhado a “mobilidade turística”. É preciso então, pensar na 

redução do veículo privado e fomentarmos o uso de transportes coletivos e mais sustentáveis.  

A apresentação segue nos trazendo informações importantes sobre os primeiros registros de mobilidade corporativa: 
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Emílio critica que se não existem lideranças envolvidas nesses projetos não se alcança grandes resultados, as 

lideranças precisam estar envolvidas e participando também. O que muito se vê, segundo Emílio, é que as empresas ainda 

são resistentes a propostas de mobilidade, ainda não são bem vistos pelos olhos dos empresários práticas sustentáveis e 

justifica essa resistência devido aos mesmos não conseguirem enxergar os benefícios a todos por trás dessas ações. Apresenta 

alguns benefícios para implementarem um plano de mobilidade corporativa, como benefícios operacionais: Acessibilidade, 

desenvolvimento de PMC (plano de mobilidade corporativa) pode ajudar a melhorar o transporte não-motorizado, soluções 

para os problemas de estacionamento, redução da demanda de estacionamento; Benefícios para empregados: baixo 

absenteísmo, melhoria na saúde, menos estresse, fadiga, entre outros; Benefícios para a empresa: reforço da imagem 

institucional, melhores oportunidades de negócios e melhor relacionamento com a comunidade do entorno. E também, melhoria 

do desempenho comercial, que envolve produtividade e menos provisão de área para estacionamento. Para além da 

implantação, se faz necessário a capacitação dos agentes, e principalmente lideranças.  

Emílio encerra sua apresentação reforçando a ideia de que é possível aplicar medidas sustentáveis na mobilidade, de 

maneira que se tenha benefícios mútuos, mas que todos os atores devem estar inseridos e participando e recebendo 

capacitação. O governo, segundo o mesmo já está realizando algumas iniciativas, mas as empresas também precisam se 

mobilizar, e elogia o Instituto Ethos por promover o diálogo sobre a temática e incentivar práticas empresariais mais 

sustentáveis.  

 

Apresentação da arquitetura do Guia Temático (MO3) – Indicadores 

 

Shanna Lucchesi (MO3), apresenta a arquitetura proposta de indicadores do Guia Temático, e salienta que o espaço 

dessa reunião é para diálogo e construção desses indicadores:  

 

Itália: Empresas com mais de 300 

trabalhadores e empresas com mais de 

800 trabalhadores deveriam ter pelo 

menos 1 gestor empresarial de mobilidade 

Implementação de um projeto piloto de 

gestor da mobilidade. Em Porto Alegre, 

conseguiram reduzir em 20% o número de 

veículos privados. E aumentou de 1,5 para 

3,2% o uso de carros compartilhados através 

de caronas (Exemplo: PUC) 

TJRS e Projeto Caronetas – 

Responsabilidade social e ambiental. 
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1º Visão e Estratégia: Tem-se indicadores de visão e valores, e de estratégia (como inserir a mobilidade na agenda) e modelo 

de negócio (como adaptar o modelo de negócio das empresas olhando para questão da mobilidade) 

 

2º Gestão e Governança: Desempenho operacional (resultados econômicos) e Políticas e Práticas que envolve governo e 

gestão, ações políticas, racionalização do uso do automóvel, incentivo do transporte não motorizado, promoção de transporte 

coletivo e ações de flexibilização da jornada de trabalho (podendo ser consideradas ações a serem promovidas e incentivadas 

pelas empresas). 

 

3º Dimensão Social: Que envolve educação (desenvolvimento de capacitação, mobilidade corporativa), saúde (promoção de 

saúde individual e prevenção de acidentes de trânsito), segurança (apoio a segurança pública) e justiça social (promoção da 

equidade e acessibilidade universal). 

 

4º Ambiental: Envolve emissões, política ambiental, eficiência energética e distribuição logística.  

 

 

 

OFICINA 

 

Após o momento de apresentações, foi iniciada a oficina que tinha com o objetivo de promover uma discussão sobre a estrutura 

dos indicadores do Guia. A dinâmica foi dividida em duas rodadas, onde os dois grupos formados participaram de ambas: 

 

1° Rodada: Discutir sobre os indicadores das dimensões Visão e Estratégia e Gestão e Governança 

2° Rodada: Discutir sobre os indicadores das dimensões Social e Ambiental 
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Neste momento, Shanna, Emílio e Carlo se dividiram de modo a atender os dois grupos nas discussões. Desta oficina pode-

se tirar elementos estratégicos a serem modificados nos indicadores, que podemos encarar como próximas demandas de 

discussão. 

 

DEMANDAS MAIS ABRANGENTES 

 

• Planejar estratégias de aplicação do teste, que podem consistir em pilotos 

• Pensar em estratégias de promoção ao incentivo do preenchimento dos indicadores pelas empresas, foi sugerido 

tratar sobre custos, podendo ser uma saída de incentivo. 

• Pensar na proposta de realizar reuniões mensais para coleta de evidências e compreensão das necessidades do 

objeto de estudo. 

 

SUGESTÕES DE PARTICIPANTES 

 

• Rever a quantidade de indicadores, se haveria a possibilidade de redução, através da fusão de alguns indicadores 

por exemplo. 

• Acrescentar o “pedestre” (que se desloca a pé até o trabalho) como prioridade, assim como ciclistas. Evidenciar o 

pedestre nos pontos abordados dentro do texto dos indicadores 

• Alguns indicadores podem estar mais associados à outra subárea da qual ele já está colocado 

• Disponibilizar a estrutura dos indicadores para os integrantes do grupo analisarem os pontos relevantes e enviar por 

e-mail seus retornos e agendar um momento para uma nova discussão com uma nova proposta de reelaboração dos 

indicadores.  

 

ATUALIZAÇÃO DOS PRÓXIMOS PASSOS E ENCONTROS 

 

1. Acomodar as sugestões e comentários à primeira versão do questionário 

2. Aplicar primeiro piloto 

3. Realizar a consulta pública 

4. Realizar segundo encontro com o grupo (13/09, o dia todo) 

5. Aplicar o segundo piloto 

6. Produção da versão final, revisão e diagramação 

7. Aplicação dos indicadores: 2018 

 

 


