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Existe uma revolução acontecendo em

mento do primeiro livro, boa parte da

São Paulo. Não é sempre visível nem

população tomou medidas práticas e

compartilhada por todos igualmente.

declarou-se independente do carro.

Mas já está em curso e não será inter-

Apresentamos uma pesquisa exclusiva

rompida. Nessa revolução, o grande

nesta edição que confirma essa rápida

objetivo é a mobilidade.

mudança de atitude, principalmente

Mover-se com facilidade e inteli-

entre os mais jovens, que deixaram de

gência pela cidade. De alguma maneira,

ver o automóvel como objeto de desejo.

todos nós estamos participando dessa

Nasce uma nova mentalidade, mais

revolução, mas algumas pessoas têm

generosa e inclusiva. Esta nova geração

feito um esforço maior por essa causa

está disposta a reinventar a cidade.

apoia sua transformação em um

e merecem reconhecimento. Em 2013,

Valorizar um estilo de vida que troca

movimento digital. O empresário

nosso livro homenageia alguns dos

alguns metros a mais em seus espaços

é CEO da incorporadora Vitacon,

“heróis da mobilidade” de São Paulo.

por mobilidade e praticidade. Uma vida

Alexandre Lafer Frankel idealizou
esta série de livros em 2012 e hoje

que tem como missão desenvolver
imóveis inteligentes em relação

Nossos “heróis” transformam

mais ágil mais sustentável com menos

à mobilidade urbana. Além de

problemas de trânsito em oportunida-

custos e com mais tempo para fazer

oferecer serviços como aluguel de

des para uma vida melhor. Eles são um

o que gostamos. Neste caso menos é

bicicletas, os prédios são próximos

ótimo exemplo e podem nos ajudar a

com certeza muito mais.

de estações do metrô e de regiões
onde seja possível trabalhar, estudar

acelerar as mudanças em SP. Mas não

e morar perto. A maior parte dos

estamos falando apenas de especia-

para viver em uma São Paulo sem carro.

seus deslocamentos diários é feita

listas em transporte público, embora

Por isso, em 2013, queremos contribuir

a pé, pois ele escolheu abrir mão do

tenhamos alguns deles entre os líderes

com um espaço digital onde a troca

do novo estilo de vida que buscamos.

de ideias possa ajudar nossa causa.

Reunimos aqui jornalistas, médicos,

Convidamos você a se juntar à nossa

empresários e estilistas. Gente que não

comunidade digital na página facebook.

suporta mais o desperdício de tempo

com/ComoViverEmSaoPauloSemCarro .

carro como transporte.

“Heróis da mobilidade” transformam problemas de trânsito em
oportunidades. São especialistas em transporte, mas também
jornalistas, médicos, empresários e estilistas, gente como a gente.
São exemplos que podem nos ajudar a acelerar as mudanças em SP.

diário nos congestionamentos.
É muito recompensador perceber
que, apenas 12 meses desde o lança-

Ainda temos muito trabalho a fazer

Mais do que um livro, este é um
movimento por uma São Paulo que vai
se movimentar melhor. Junte-se a nós!
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Transportes públicos e mobilidade

sinais de um fenômeno que antes

urbana se tornaram os itens de maior

parecia impossível: uma mudança

destaque na imprensa brasileira desde

radical dos hábitos dos paulistanos

o final do primeiro semestre de 2013.

está em curso. A cada dia que passa,

Mesmo contaminado pela violência de

mais habitantes da capital que parecia

militantes e policiais em manifestações

o templo da cultura do automóvel

de rua, o movimento contra o aumento

abandonam o carro para adotar

das passagens de ônibus e metrô

formas alternativas de locomoção,

conquistou o país, trazendo o tema

especialmente transportes públicos.

para a primeira página dos jornais e

Segundo pesquisa feita pelo

obrigando o poder público a expor seus

Instituto Ipespe em maio de 2013,

argumentos e números e discutir com

especialmente para esta edição do guia

mais transparência as políticas de

“Como Viver em São Paulo Sem Carro”,

transportes e mobilidade.

57% dos paulistanos entrevistados

Esse foi apenas um dos muitos

já começou

deixaram nos últimos anos de usar

O Que mudou no uso do carro em São Paulo NOS DOIS ULTIMOS ANOS

Uma revolução prazerosa
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OS JOVENS BRASILEIROS em protesto nas ruas DERAM GRANDE
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FORÇARAM O PODER PÚBLICO A DISCUTIR SUAS POLÍTICAS EM MAIS UM

20
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SINAL DA mudança radical DE HÁBITOS, QUE FEZ MAIS DA METADE

10

DOS PAULISTANOS ALTERAR O USO DOS AUTOMÓVEIS PARTICULARES

5

E BUSCAR A LIBERDADE LONGE DOS CONGESTIONAMENTOS. E, COMO

0

MOSTRA A PESQUISA IPESPE EXCLUSIVA PARA ESTE GUIA, ELES ESTÃO
MUITO FELIZES COM A TROCA.

Não usa mais
o carro própio
em São Paulo
Total

6

Só durante
a semana

Só no final
de semana

Só alguns
dias por
semana

Não alterou
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Não sabe
/ Não
respondeu

Fonte: Ipespe
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Uma revolução prazerosa
Qual meio de transporte aderiu no lugar do automóvel

A pesquisa exclusiva do Ipespe mostra a mudança radical da cidade
que era o templo do automóvel: nos últimos dois anos, um em cada

90
80

cinco paulistanos deixou de usar carro como principal meio de

70
60

transporte; outros dois restringiram o seu uso durante a semana

50
40
30
20
10
0

A Pé /
Pedestre

Total

Ônibus

Metrô

Fonte: Ipespe

Carona

Táxi

Bicicleta

A soma é maior que 100% porque cada
entrevistado poderia dar mais de uma resposta

locomoção: 8,1. No gráfico abaixo é

dessas duas maneiras (separadas ou

possível ver as médias gerais de todos.

combinadas). Utilizado por 61% das

Esses números refletem uma

pessoas que não usam mais carro, o

verdadeira revolução em curso na

metrô fica em terceiro lugar.

mobilidade das pessoas na cidade,

Quem anda a pé e de bicicleta se

sempre considerada uma das mais

diz mais satisfeito do que quem anda

dependentes do automóvel em

de transporte público. E, dentre as duas

todo o mundo. E uma mudança tão

o automóvel como principal forma

adota uma solução pessoal, optando

alternativas, os ciclistas se mostraram

significativa não poderia deixar de

de locomoção (19% abandonaram

por se locomover com transportes

os mais satisfeitos, atribuindo a maior

se refletir na vida da metrópole. Os

totalmente o carro e 38% restringiram

públicos, a pé ou de bicicleta.

nota entre todos para o seu meio de

sinais mais visíveis são o aumento dos

seu uso aos fins de semana).
Mais da metade dos paulistanos

E, de fato, a vida melhorou para a
maior parte dos que largaram o carro:

notas dadas ao novo meio de transporte que adotou

(58%) considera o trânsito a maior

59% das pessoas que adotaram outras

causa de infelicidade em sua vida

formas de mobilidade se consideram

na cidade. Somando àqueles 27%

mais felizes do que antes, quando

7

que consideram “uma das principais

“viciados em automóvel”.

6

causas de estresse”, vê-se que para

8

Metrô +
Ônibus

concluir que a maioria vai ao trabalho

Muitos dos entrevistados que

9
8

5
4

85% dos moradores da capital paulista

abandonaram o veículo particular

o trânsito é o “bode na sala” que, se

agora andam a pé e de ônibus: são 78%

2

retirado, deixará a cidade muito melhor.

e 70% (os pontos se somam porque

1

Diante da impossibilidade de fazê-lo

as pessoas adotam várias opções),

desaparecer, a maioria das pessoas

respectivamente, de onde se pode

3

0

Metrô
Total

Ônibus
Fonte: Ipespe

Táxi

Bicicleta

A pé /
Pedestre

Carona
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A mudança se reflete no aumento dos usuários de Metrô e trem:
entre 2009 e 2012, o sistema ganhou mais 1,2 milhão de pessoas/
dia. Ou seja, em apenas três anos, os transportes públicos sobre
trilhos em São Paulo ganharam um Rio de Janeiro inteiro
metrô ou aos ônibus. E o crescimento
não para: o estudo da STM foi fechado

Para os próximos anos, segundo

em dezembro de 2012, mas já no

Fernandes, Metrô e CPTM deverão

primeiro semestre de 2013, Metrô e

tocar mais obras do que em qualquer

CPTM transportaram 7,3 milhões de

outra cidade do mundo, incluindo

passageiros/dia, sendo que em um

a China, que nas últimas décadas

usuários dos transportes públicos e o

usa uma comparação para indicar o

dia o sistema chegou a transportar 7,8

fez imensos investimentos para

do número de bicicletas nas ruas.

impacto desse crescimento: “Todo o

milhões de pessoas.

revolucionar a matriz de transportes

Ao longo dos três últimos anos,

sistema de transportes sobre trilhos da

Para dar conta dessa migração

1,2 milhão de pessoas/dia aderiram

Região Metropolitana do Rio de Janeiro,

veloz dos outros modos de transportes

“Atualmente estamos tocando obras

ao metrô ou ao trem, aumentando o

incluindo Metrô e os trens de subúrbio,

para os trens, mais rápidos por evitar

em quatro linhas. E estamos abrindo

número de usuários dos transportes

transporta 1,1 milhão de passageiros/

o trânsito das ruas, o sistema sobre

concorrências para mais três linhas.

públicos sobre trilhos em 21% (de 5,7

dia. Ou seja, só nesse período recente

trilhos deverá ganhar ainda em 2013

Com isso, em meados de 2014,

milhões de passageiros/dia em 2010

os trens urbanos de São Paulo

mais 3,5 km de linhas de Metrô e

a cidade de São Paulo terá obras

para 6,9 milhões/dia em 2012), segundo

ganharam um Rio de Janeiro inteiro”.

6,3 km de linhas na CPTM, incluindo

simultaneamente em sete linhas de

o estudo “Monitoramento da Demanda

O avanço é especialmente

públicos de suas metrópoles.

o trecho de um novo tipo de trem, o

transportes públicos sobre trilhos, com

– 2009-2012”, feito pela Secretaria

impressionante se levarmos em

monotrilho elevado entre Oratório

99,8 km de linhas contratadas para

de Transportes Metropolitanos . O

consideração o fato de a população da

e Vila Prudente, na zona Leste da

estarem prontas em torno de 2018.”

secretário responsável pela gestão do

cidade de São Paulo estar praticamente

cidade, primeiro trecho da ligação

Metrô e da CPTM, Jurandir Fernandes,

estável há duas décadas. Esse

entre o Centro da Cidade e a Cidade

de mudança importante na prioridade

aumento de usuários de transportes

Tiradentes. Também na zona Sul, a

de investimento do poder público na

públicos é realmente uma conversão

linha Lilás deverá ganhar um novo

Região Metropolitana de São Paulo, das

de carros-dependentes ao trem, ao

trecho entre o Largo 13, em Santo

obras viárias para o carro, antes, para

1

1 www.stm.sp.gov.br/images/stories/publicacoes/
demanda_2009_2012.pdf
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Amaro, e a Avenida Adolfo Pinheiro.

Essas realizações são reveladoras
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Uma revolução prazerosa

os transportes públicos, agora. Com

ônibus em avenidas fundamentais para

para este guia. Desde que começamos

uma espécie de zeitgeist (o espírito

isso, o conjunto das linhas em obras

o trânsito da cidade, onde os coletivos

a preparar a primeira edição do “Como

do tempo, conforme a expressão

em 2014 vai superar tudo que o Metrô

disputam espaço com os automóveis:

Viver em São Paulo Sem Carro”, em

alemã) em favor da bicicleta, do andar

construiu ao longo de sua história:

as marginais Pinheiros e Tietê; Avenida

2012, até o início de 2013, quando

a pé e dos transportes públicos, a

cerca de 75 km.

dos Bandeirantes; avenidas 23 de Maio,

preparávamos esta edição, aconteceu

dependência do carro parece se tornar

Quando essas linhas estiverem em

Paulista e Dr. Arnaldo. A meta original

uma mudança radical de clima. Como

um hábito cafona.

plena operação, o sistema de transportes

do programa do prefeito eleito em 2012

sobre trilhos deverá transportar cerca

era criar 150 km de vias dedicadas aos

de 11 milhões de passageiros/dia, quase

ônibus até 2016, mas já foi aumentada

dois terços dos moradores da Grande

para 220 km até o fim de 2013. O objetivo

São Paulo ou o correspondente a toda a

é aumentar a velocidade dos transportes

população da capital.

públicos sobre pneus, de atuais 13 km/h

Para Jurandir Fernandes, o maior
inimigo da mobilidade urbana em São

para 20 km/h.
Uma outra boa notícia: mesmo

Paulo ainda é a persistência da visão

de partidos diferentes, os secretários

antiga de que é preciso investir em

estadual e municipal compartilham

obras viárias para aumentar a fluidez do

o mesmo conceito: “O ônibus tem de

trânsito de automóveis: “Não dá mais

funcionar como um serviço auxiliar

para criar vias para carros. Todos os

do metrô”, definiu Jilmar Tatto,

municípios devem abrir espaço para os

responsável pela área de Transportes

ônibus e não avenidas para os carros”.

da Prefeitura, em entrevista à “Veja

Essa inversão de prioridades é

São Paulo”.

sentida também nas medidas que

12

PARA A MAIORIA, CARRO SAI MAIS CARO DO QUE O TÁXI
CARROS DE
R$ 40 MIL

Custo Anual
para rodar
15 km/dia: R$ 17.300

CUSTO ANUAL
TÁXI PARA RODAR
15 km/dia

R$ 17.156

Seguro

1.600/ano

Bandeirada

R$ 4,10

IPVA

1.600/ano

Tarifa

R$ 2,50/km

Estacionamento

300/mês

Corridas

60/mês

Manutenção

850/ano

Preço médio

R$ 22,85/corrida

Combustível

Preço: R$ 2,95/l
Consumo: 8 km/l

Depreciação

2.400/ano

Custo de oportunidade

0,76%/ano

Licenciamento e
Seguro Obrigatório

222,50/ano

Além de todos os dados culturais, que nos últimos tempos abalam corações e mentes dos
consumidores contra o antigo fascínio pelo carro como objeto de consumo, uma questão abate o que

marcaram o início da administração do

NOVO ESPÍRITO

novo prefeito de São Paulo: em seus

ENVELHECE OS CARROS

primeiros seis meses, Fernando Haddad

Não é só o crescimento vertiginoso

não anunciou nenhuma nova avenida ou

de passageiros em metrô e trens

ponte para os carros, mas já assinou a

que revela a mudança de hábitos

criação de diversas faixas exclusivas para

constatada pela pesquisa Ipespe feita

muitos dizem ser de fato o órgão mais sensível do corpo, o bolso: ter um carro é um mau negócio. Se
não para todo mundo, por certo para aquelas pessoas que rodam menos do que 15 km por dia, em
média. É o que mostra o cálculo feito pelo economista e professor da Fundação Getulio Vargas, Samy
Dana, a pedido da “Folha de S.Paulo” (“Até 15 km por dia, táxi é mais barato do que carro”, 15/5/2011).
Como se vê, o levantamento relaciona os custos fixos de um carro e mais os custos com combustível
necessário para rodar 15 km/dia. E faz comparação, em valores, da mesma distância feita de táxi. Até
essa distância o gasto com o táxi é menor. Só para quem roda mais do que isso, a conta passa a ser
favorável ao carro próprio.
13

Uma revolução prazerosa

Antigamente, o automóvel era o símbolo de liberdade para os

Federal Highway Administration, órgão

e o preço da gasolina inverteram esse

jovens. Hoje, o congestionamento, a falta de espaço e o preço da

do Departamento de Transportes

ideal, de modo que o carro virou mais

dos Estados Unidos, houve uma

um fardo do que um protótipo de

queda de 28% na obtenção de

liberdade.

gasolina inverteram esse ideal: a preferência pela mobilidade se
tornou mais importante. E o carro, afinal, virou coisa de pai.

A prova disso está em uma

americanos: em 1998, 64,4% dos

pesquisa recente feita pela MTV

jovens americanos com 19 anos

Scratch, unidade de consultoria do

bicicletas até 10% das vagas dos seus

possuíam habilitação, número que

canal para consumidores, em que

estacionamentos.

caiu para 46,3% dez anos depois. E,

três mil jovens nascidos entre 1981 e

Como os mais novos absorvem

mesmo aqueles que tiraram carta,

2000 foram questionados sobre quais

das ciclofaixas de lazer, culminando

melhor toda mudança de paradigma, o

agora guiam distâncias menores do

eram suas 31 marcas preferidas.

com a introdução, finalmente, do

grupo que em maior percentual afirma

que nas décadas anteriores. Os jovens

Nenhum carro ocupou o top 10 da

compartilhamento de bicicletas

ter trocado o carro por outro meio de

já não têm o carro como sonho de

pesquisa. Aparentemente, os jovens

públicas, um modelo iniciado em Paris

transporte, segundo a pesquisa Ipespe,

consumo. O desejo foi transferido para

estão com outras preocupações

em 2007 que chegou a São Paulo sob

foi o dos jovens: 36%. Outros 36%

outras áreas da tecnologia, e os jovens

que envolvem o meio ambiente, a

patrocínio do banco Itaú.

passaram a usar o carro apenas no

têm priorizado mais a mobilidade

educação e a solução de problemas

Outro sinal desse espírito anti-

final de semana, o que também ajuda a

(por meio da bicicleta, a pé e pelo

para desafios sociais e urbanos que,

trânsito foi a regulamentação recente

reduzir os imensos congestionamentos

transporte público) do que o carro.

consequentemente, excluem o carro.

da lei que obriga todos os prédios novos

dos dias úteis. Ou seja: 72% dos jovens,

da cidade a terem vagas demarcadas

até 24 anos, alteraram recentemente

que mostra que os jovens paulistanos

Brasi pela ONG Akatu, que defende o

para bicicletas. Projeto do vereador

seu modo de locomoção na cidade de

deixam o carro em proporção ainda

consumo consciente, a preferência pela

Marco Aurélio Cunha (PSD), sancionado

São Paulo.

maior do que as demais faixas etárias

mobilidade entre os jovens brasileiros

São muitos os exemplos do
crescimento vertiginoso na extensão
das ciclovias e o sucesso popular

pelo então prefeito Gilberto Kassab

14

carteiras de motorista entre jovens

Sinal dessa conversão aparece

O resultado da pesquisa Ipespe,

Segundo outro estudo, este feito no

da população, pode ser explicado pela

recebe uma nota 8, enquanto a vontade

no fim de seu mandato (2012), a lei foi

nas pesquisas que mostram o

sensação de liberdade: antigamente, o

de ter um carro, nota 5. E até jovens

agora regulamentada pelo governo

que mudou a relação dos jovens

carro era o símbolo de livre locomoção

que não têm automóvel preferem

Haddad. Ela determina que todos os

com os automóveis: seu interesse

entre os mais novos, que iam ao

continuar se deslocando com meios

novos prédios (shoppings, hospitais

pelas máquinas tem diminuído

drive-in paquerar, passear, fazer os

de transporte alternativos em vez de

e outros prédios comerciais) a serem

expressivamente nos últimos anos. De

seus programas em geral. Hoje, o

adquirir um veículo. Afinal, hoje o carro

construídos na cidade reservem para

acordo com um estudo realizado pelo

congestionamento, a falta de espaço

é coisa de pai.
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Depoimentos

As ciclovias

se multiplicaram, as ciclofaixas
viraram opção popular de lazer,
as pessoas falam mais do assunto,
formadores de opinião passaram a
defender a mobilidade alternativa. As estações de Metrô lotam como

nunca antes, as bicicletas se espalharam por São Paulo...
Essa alteração de espírito na cidade símbolo de “carro-dependência” deve muito a alguns
heróis da mobilidade, gente como JP Amaral,
criador do Bike Anjos, ONG que ensina pessoas
a praticarem o transporte de bicicleta com mais
segurança; ou Ângelo Leite, que trouxe para São
Paulo o Bike Sampa, sistema de aluguel de bicicletas
que havia implantado no Rio, sob patrocínio do banco
Itaú. Ou a jornalista Andrea Leal que, desde 2012, coordena um projeto piloto do Banco Mundial em dois
16

grandes prédios comerciais da região da Avenida Eng.
Luís Carlos Berrini, no Brooklin. Sua estratégia é oferecer a empresas e funcionários alternativas ao uso
individual do automóvel e medir sua adesão. Depois de
um ano, as conclusões do trabalho serão levadas ao
poder público, com sugestões para que as melhores
práticas detectadas ali possam ser implantadas em
toda a cidade.
Um dos parceiros do projeto piloto do Banco Mundial é o
site Caronetas.com.br, criado pelo empresário Marcio Nigro,
que desde a concepção do negócio vê a carona como modal
de transporte capaz de reduzir a demanda por automóveis
e mesmo pelos transportes públicos – segundo a pesquisa
realizada pelo Ipespe para esta edição do Guia, 20% dos entrevistados que largaram o carro optaram pela carona como
meio de locomoção.
Essas pessoas amplificam um processo iniciado por pioneiros como
Renata Falzoni, jornalista e fotógrafa, que há cerca de duas décadas passou a fazer campanha pelo uso de bicicleta; ou Paulo Saldiva, médico
que há várias décadas vem alertando para os malefícios que o trânsito
provoca nas pessoas, não só pela poluição, mas também pelo estresse
constante somado à sensação de impotência.
É graças a essa vanguarda, que indica à cidade alternativas para fugir
do carro e do congestionamento, que uma estrela da principal novela da
TV Globo, a atriz Nathalia Rodrigues, pode seguir andando de ônibus,
trem e metrô sem ser importunada mesmo se apresentando diariamente
no horário nobre.
17

andrea

Leal

Coordenadora dO projeto piloto do
Banco Mundial na Av. Berrini

público. Para implementação do
piloto, escolhemos dois prédios: o
World Trade Center (WTC) e o Centro
Empresarial Nações Unidas (Cenu).
Vinte empresas aceitaram participar
do programa. Fizemos uma pesquisa

A região da Av. Eng. Luís Carlos Berrini

com os funcionários, para mapear onde

é o maior exemplo do problema de

moram, que transporte usam e sob

mobilidade em São Paulo. No horário de

quais condições aceitariam usar outros

pico, funcionários esperam 30 minutos

meios. O que o programa oferece para

para sair da garagem. E a maior parte

empresas e funcionários é atraente.

dos veículos transporta só o motorista.

Reduzir os gastos com estacionamento

A média de carros com apenas um

(cerca de R$ 450/mês), melhorar

passageiro na cidade, no pico, é 31%; na

a qualidade de vida das pessoas e

Berrini, o índice cresce para 53%.

diminuir a emissão de poluentes.

Por isso a região foi escolhida

O projeto procura apresentar

pelo Banco Mundial para o Projeto

soluções complementares aos

Piloto de Mobilidade Corporativa, que

investimentos de grande porte em

apresenta a empresas e funcionários

transporte público. Aumentar a malha

alternativas ao uso do automóvel.

de transporte de massa é, sem sombra

Iniciado em meados de 2012, o projeto

de dúvida, um dos principais caminhos

tem duração prevista de um ano e vai
medir resultados e levar sugestões às

18
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autoridades estaduais e municipais

“O objetivo é mostrar às

para propor políticas públicas.

empresas que elas podem ajudar

O objetivo é mostrar às empresas
que elas podem ajudar a melhorar

a melhorar o trânsito, o que não

o trânsito, o que não pode ser

pode ser competência apenas do

competência apenas do poder

poder público.”
19

ENDEREÇOS

“O projeto procura apresentar soluções complementares
aos investimentos de grande porte em transporte público.”

para melhorar a mobilidade nas grandes

A tendência internacional é definir um

cidades. Mas esses projetos são muito

número máximo, e não mínimo, de

caros e demoram anos.

vagas, pois quanto mais se amplia a

Quando você pensa em melhorar
a mobilidade, pode atuar em duas
frentes: da oferta (construir mais

20

Com base na pesquisa que fizemos

que implica mudar o comportamento

as alternativas de transporte que melhor

das pessoas quanto ao uso dos meios

atenderiam às necessidades deles e

de transporte, utilizando melhor a

recomendamos que as empresas os

infraestrutura que já existe.

incentivem a usá-las. Oferecemos várias

1

opções: carona, ônibus fretado, facilitação

experiências já feitas em outros lugares

para o uso da bicicleta, horários flexíveis

do mundo. Há cidades dos Estados

de trabalho, semanas comprimidas de

Unidos, como Seattle, onde a legislação

trabalho e home office.
Já há iniciativas interessantes de

programas de mobilidade, com metas

empresas: o Instituto Brasileiro de

de redução do uso do carro por seus

Governança Corporativa (IBGC), que fica

funcionários. São Paulo tem algumas

no WTC, vai pagar a tarifa de transporte

leis que vão na contramão do que é feito

público dos funcionários sem descontar

no resto do mundo para desestimular

os 6% do vale-transporte. E vai dar aos

o automóvel. Novos empreendimentos

funcionários a opção de trocar o direito

imobiliários deveriam construir um

a estacionamento por mensalidade de

número menor de vagas de garagem.

uma academia.

1) MUSEU ESTAÇÃO
PINACOTECA
Largo General Osório,
66, Luz, Centro. Tel: (011)
3335.4990.
Estação
Luz
2) Espaço Itaú
de Cinema
Rua Augusta, 1.470 e
1.475, Consolação, Centro.
Estações Paulista ou
Consolação

carro é estimulado.
com os funcionários, identificamos quais

exige que as empresas tenham

2

oferta de estacionamento, mais o uso do

metrô, estradas, pontes) e da demanda,

O programa se baseia em

zona oeste - centro

3) Casa de Shows
Tom Jazz
Av. Angélica, 2.331,
Higienópolis. Tel: (011)
3255.0084. Estações
Paulista ou Consolação.

Projeto Piloto de
Mobilidade Corporativa
WTC (World Trade Center
São Paulo)
Av. das Nações Unidas,
12.551, Brooklin Novo.
Tel: (011) 3043.7000.
Estação Berrini.
CENU (Centro Empresarial
Nações Unidas)
Av. das Nações Unidas,
12.901, Brooklin Novo.
Tel: (011) 5504.7676.
Estação Berrini.

Passeios
4) Bairro Vila Madalena,
5
zona Oeste.
Estação Vila Madalena.

5
5

5) Parque do Povo
Av. Henrique Chamma,
590, Itaim Bibi. Tel: (011)
3078.6869. Estação Cidade
Jardim.

4
3

6) Parque do Ibirapuera
Av. Pedro Álvares Cabral,
Ibirapuera. Tel: (011)
5574.5045. Estações Santa
Cruz, Vila Mariana, Ana Rosa,
Paraíso e Brigadeiro +
21
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ANGELO

Leite
Empresário, Criador do sistema BIKE
SAMPA, de empréstimo de bicicletas

a certeza de que não ganharíamos.
Éramos desconhecidos no Rio. Para
a nossa surpresa, fomos escolhidos.
Depois soube que só a gente
participou. Ninguém acreditava em
empréstimo de bike.

Quando nasceu, há 25 anos, a Serttel fazia

Quando fomos assinar o contrato,

manutenção de orelhão em Recife. Em

o prefeito Cesar Maia disse que

1990, tive a primeira aproximação com a

éramos corajosos. Realmente

área de trânsito, ao fazer um projeto de

enfrentamos dificuldades. Ninguém da

circuito eletrônico que substituía o sistema

indústria queria nos fornecer material.

de semáforo da região.

Conseguimos fazer 500 bicicletas,

Cinco anos depois, abandonamos

montamos estações e pensamos um

o trabalho com telefonia para focar a

esquema de travamento. Em pouco

engenharia de tráfego. Criamos uma

tempo, roubaram quase todas as

unidade de pesquisa, no centro de

bicicletas. Eu estava quase desistindo.

Recife, que testa soluções de trânsito.
Chegamos a São Paulo em 2003,

Mudou a gestão e o Eduardo
Paes assumiu. Um dia, ligaram da

ao ganhar uma licitação para fazer um

Prefeitura: “Ângelo, tem alguém

estacionamento de controle automático

querendo falar com você”. Era o

no interior. Em 2008, tirei férias e fui

Luciano Huck. Ele viajou a Londres, viu

para Paris. Fiquei encantado com a
qualidade de vida das pessoas. Quando

24
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voltei, comecei a desenvolver um

“Percebi que poderíamos ser a

pequeno sistema de empréstimo de

empresa que cuida das pessoas,

bicicleta em Recife.
Nessa época, o Rio lançou uma

com foco em mobilidade, que

licitação para implementação de bike

atua para melhorar a vida do

share. Participei da concorrência com

cidadão.”
25

“Hoje temos 45 mil usuários ativos em São Paulo. São 97
estações, com um total de 970 bikes. Até 2014, serão 300,
para 3 mil bicicletas.”
o sistema de empréstimo de bicicleta.

de médio e pequeno portes e ganhar

Voltou determinado a ver aquilo no Rio

dinheiro com isso. Há muito a fazer.

e nos apresentou ao novo prefeito.
Assim chegamos ao Itaú. Fomos

milhões – 90% vem do setor público. A

juntos, eu e o Huck, apresentar

empresa vem crescendo cerca de 50%

o projeto. O VP do banco abraçou

nos últimos três anos. Já são 1.140

e patrocinou a ideia. A partir daí,

funcionários em dez estados. Temos

mudamos a cor e reformulamos

projetos de mobilidade para as cidades-

o sistema. Conversamos com

-sede da Copa e vamos abrir uma

cicloativistas, com urbanistas. Percebi

unidade na Argentina. Pretendemos

que poderíamos ser a empresa que

atuar em ciclovias, desenvolver sistema

atua para melhorar a vida do cidadão

de carona compartilhada, de rodízio

nos centros urbanos.

com carro elétrico e até cuidar do

Quando trouxemos o sistema para
São Paulo, já tínhamos experiência. Hoje

patrimônio verde das cidades.
Tenho 48 anos, sou de uma cidade

temos 45 mil usuários na cidade. São 97

do sertão de Pernambuco chamada

estações, com um total de 970 bikes. Até

Santa Maria da Boa Vista. Como ali

2014, serão 300, para 3 mil bicicletas.

não tinha estrutura, fui nascer em

Embora mobilidade seja um tema

26

Em 2012, faturamos R$ 75

Petrolina. Hoje meu meio de locomoção

discutido hoje, ocupamos um espaço

é o avião. E, além de morar entre

que ninguém teve coragem de ocupar.

Pernambuco e São Paulo, quero mudar

Nessa área, você encontra construtoras

para o mundo. Desejo trazer o que há

que cuidam de obras grandes. A

de melhor para o Brasil. Acredito que é

Serttel pensa em atuar com empresas

possível. E vamos fazer.

As 10 estações com maior número
de retiradas (junho de 2013)

As 10 estações com maior
número de devoluções

Parque do Povo
Pedroso Alvarenga
Metrô Brigadeiro
Santa Justina
Jesuino Cardoso
Lions Monções
Parque Ibirapuera – Portão 5
Cardoso de Melo
Faculdade Anhembi Morumbi
Avenida São Gabriel

Parque do Povo
Pedroso Alvarenga
Ginásio Ibirapuera
Parque Ibirapuera – Portão 5
Avenida São Gabriel
Santa Justina
Shopping Iguatemi
Lions Monções
Jesuino Cardoso
Cardoso de Melo

Veja lista completa das estações em: www.bikesampa.com.br
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FELIPE

Barroso
dono da empresa
Zazcar (zazcar.com.br), de
compartilhamento de carros

As pessoas perguntam como o
compartilhamento de carros reduz
a emissão de gases de efeito estufa.
Quando uma pessoa tem um carro,
todos os principais custos já estão
embutidos: carro, licenciamento,
garagem etc. O custo adicional de

Antes de mudar para São Paulo, em

usar o veículo para ir a algum lugar

2007, eu trabalhei em uma empresa de

é só o combustível. Quando você

terceirização de frotas da minha família.

deixa explícitos todos os custos,

Decidimos mudar porque minha mulher

imediatamente a sua reação é ser mais

tinha a oportunidade de fazer um

discricionário. Então você reduz o uso.

doutorado. O impacto do trânsito foi um

Se você tem carro, ir de carro à padaria

choque, um incômodo imediato.

a cinco quadras não custa nada.

Nessa mesma época, as
experiências de compartilhamento
de carros estavam se expandindo na

Quando tem de alugar um carro, você
vai à padaria a pé.
Quando a empresa fez dois anos,

Europa e nos EUA. Fui visitar os países,

fizemos uma pesquisa junto a nossos

conhecer as empresas e seu dia a dia.

usuários. E constatamos que 23% dos

Estudando o sistema vi que cada

clientes tinham vendido um de seus

carro compartilhado tem o potencial

automóveis. Isso comprova o que os

de retirar até 13 carros de circulação

estudiosos dizem: apesar de o aluguel

e reduzir de forma significativa as

por hora viabilizar o uso do automóvel

emissões de poluentes dos automóveis.
Eu me encantei com a ideia e em 2009

28
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lancei a Zazcar, com 10 carros e 3
funcionários. Hoje temos mais de 2.700

“Para essas pessoas os custos
fixos do automóvel tornam

clientes ativos e 45 pontos onde se

o uso mais caro do que se ele

pode pegar e devolver os carros.

compartilhar o carro.”
29

ENDEREÇOS

“Nosso cliente é uma pessoa que já equacionou o
problema de como ir trabalhar. Oferecemos uma opção
para necessidades eventuais, de curto prazo.”
para quem não tem, suas emissões

quilômetros/ano (36 km por dia, em

são amplamente compensadas pela

média). Um carro de preço médio

redução do uso de veículos por aqueles

(carro 1.0, com direção hidráulica e ar-

que tinham e passam a compartilhar

-condicionado) custa, além do preço do

o carro.

compra, cerca de R$ 1.500/mês para

Nosso cliente é uma pessoa que

das pessoas usa o carro menos do

ir trabalhar. Oferecemos uma opção

que isso, vai de casa para o trabalho

para necessidades eventuais, de curto

e de volta ao lar. Para essas pessoas

prazo. Ao mesmo tempo, por ter um

os custos fixos do automóvel o tornam

uso frequente, o serviço tem de ser

mais caro do que se ele compartilhar.

conveniente. O cadastro é feito pela

Basta pensar que uma pessoa que roda

internet, a reserva pelo site ou pelo

essa quantidade de quilômetros, deixa

celular. Feita a reserva, para utilizar o

o carro parado quase o dia todo.
dos meus clientes, organizei a minha vida

para destravar as portas e responder um

de forma a reduzir muito o uso do carro.

questionário sobre o estado do carro,

Eu e minha mulher não usamos carro

se tem dano, se está limpo. Depois,

e toda a minha vida profissional eu faço

basta ligar e usar o carro pelo tempo

de metrô. Escolhi morar em Pinheiros,

reservado. Ao fim da reserva, trava-se o

perto da estação Clínicas (linha Verde)

carro de novo com o cartão de cliente.

e da futura estação Oscar Freire (linha

quem usa o carro menos que 13 mil
30

Eu pratico o mesmo modelo de vida

da empresa num sensor no para-brisa

O compartilhamento é ideal para

Passeios
1) Avenida Paulista
Cerqueira César.
Linha Verde (várias estações)
e
Corredor Consolação.
2) PARQUE TRIANON (Parque
Tenente Siqueira Campos)
Av. Paulista, altura do no. 1.550.
Estação Masp.
3) PARQUE MARIO COVAS
Av. Paulista, 1.853, Bela Vista.
Tel: (011) 3289.2160.
Estações Masp e Consolação.

quem roda 13 mil km/ano. A maioria

já equacionou o problema de como

carro, basta passar o cartão de membro

Paulista

Amarela), para ter mobilidade fácil com
transportes públicos.

4) MUSEU MASP
Av. Paulista, 1.578, Bela Vista.
Tel: (011) 3251-5644.
Estação Masp.

POSTOS (ou PODs) DE
ESTACIONAMENTO DA ZAZCAR
Número de PODs por Região
Bela Vista

1

Moema

1

Brigadeiro

1

Mooca

1

Butantã

1

Paraíso

1

Centro

1

Perdizes

1

Cidade Monções

1

Pinheiros

5

Consolação

4

Santa Cecília

1

Higienópolis

1

Santana

1

Itaim Bibi

2

Sumarezinho

2

Jd. América

1

Tatuapé

1

Jd. Paulista

3

Vila Mariana

2

Liberdade

1

Vila Olímpia

2

Total Geral

35

Veja lista dos postos (ou PODs) em
www.zazcar.com.br
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GEORGIA

Halal
ESTILISTA

por isso criei peças que poderiam
ser usadas por uma mulher no
trabalho, indo passear. Coisas como
short-saia, confortáveis para quem
anda de bicicleta sem ser roupa de

Mudei para São Paulo há oito anos,

ginástica. A mulher não precisa perder

quando casei. Como bom paulistano,

a feminilidade para andar de bike.

ele usava muito o automóvel. Hoje

Pode andar até de salto, se quiser.

ele tem carro, mas quase não usa.

Pode andar de saia, que não deve ser

Em Porto Alegre eu já não sentia

muito curta, e não pode ser muito

muita necessidade de usar o carro,

justa. Uso tecidos naturais, como linho

lá o transporte público é melhor e eu

e algodão.

sempre usei. Quando cheguei, tentei
guiar, mas não me adaptei.
Eu tenho a sorte de morar e

Depois, lancei a coleção outono-inverno, que não tem relação com
bicicleta. Mas vou voltar ao tema,

trabalhar em Pinheiros. Foi pura

porque foi a coleção de maior sucesso

coincidência, porque eu morava por

que tive até hoje.

aqui e, quando decidimos abrir a loja,

Minha roupa está muito perto

achamos uma loja por aqui. Pinheiros

da minha realidade, eu ando muito

é um bairro central, perto de tudo.

de bike e a pé. Aqui em Pinheiros eu

Como estilista, lanço duas

percebo que as pessoas andam muito.

coleções anuais de roupas femininas.
Na coleção primavera-verão de 2012

32
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eu me inspirei no movimento bikechic,

“Na coleção primavera-verão

muito por conta do fato de eu andar

de 2012 eu me inspirei no

de bicicleta. Penso que, no Brasil, a
bicicleta está muito ligada a fitness e

movimento bikechic, muito por

as roupas têm em geral uma pegada

conta do fato de eu andar muito

esportiva. Mas não precisa ser assim,

de bicicleta.”
33
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“Aqui em Pinheiros eu percebo que as pessoas andam
muito a pé. E cada vez vejo mais gente andando de
bicicleta. Acho que é um movimento que está crescendo,
sinto que tem mais paulistanos largando o carro.”

FARIA LIMA - PINHEIROS

2

E cada vez vejo mais gente andando de

da abertura do restaurante Le Jazz.

bicicleta. Acho que é um movimento

Muitos outros bons lugares foram

que está crescendo, sinto que tem

abertos por ali. No outro lado da rua do

mais paulistanos largando o carro. Na

Le Jazz, eu gosto muito do La Bombe

pesquisa para a coleção, detectei isso.

(Rua dos Pinheiros), uma pâtisserie que

Porque o trânsito na cidade é muito

só faz éclair (bombas). É uma perdição.

difícil, do carro você não vê a cidade.

Minhas prediletas são as bombas de

Eu sou privilegiada por trabalhar
e morar dentro do mesmo bairro.

doce de leite e limão siciliano.
pé, descobri um bar chamado Boca

vou de ônibus ou metrô.

de Ouro (na Cônego Eugênio Leite),

E andando de bike você faz o

que serve comidinhas e drinks muito

seu roteiro em função dela também:

bons. Meu petisco predileto é o “Ovo

escolhe lugares por onde possa parar

no Purgatório”. E o drink preferido é o

a bicicleta, evita aqueles que não têm.

Fitzgerald. E o que mais gosto é que

Eu passei a frequentar a Cervejaria

no segundo andar ele tem uma mesa

Nacional (Av. Pedroso de Moraes)

de sinuca que você não paga para

porque ela tem um vallet de bike.

jogar. Até comecei a aprender...

Também o Pirajá (Av. Faria Lima) tem

Não tenho medo de andar de

bicicletário. Então fica mais fácil para

bicicleta, mas é preciso tomar muito

o frequentador de bicicleta.

cuidado. O ciclista tem de pensar que

2) DOCERIA La Bombe
Rua dos Pinheiros, 223,
Pinheiros. Tel: (011) 2628.7667.
Metrô Estação Faria Lima
e futura Estação Fradique
Coutinho +
Corredor
Rebouças.
3) BAR Boca de Ouro
SINUCA E BILHAR
Rua Cônego Eugênio Leite,
1.121, Pinheiros. Tel: (011)
4371.3933. Metrô Estação
Faria Lima e futura Estação
Fradique Coutinho +
Corredor Rebouças.

Nesta mesma região, andando a

Quando vou a um lugar mais distante,

Acho que há um trecho da rua

7

1) RESTAURANTE
Le Jazz BRASSERIE
Rua dos Pinheiros, 254,
Pinheiros. Tel: (011) 2359.8141.
Estação Faria Lima e futura
Estação Fradique Coutinho +
Corredor Rebouças.

1
6

5) BAR Pirajá
Av. Brigadeiro Faria Lima, 64,
Pinheiros. Tel. (011) 3815.6881.
Metrô Faria Lima +
diversas linhas.
6) Restaurante
Meats Hamburgueria
Rua dos Pinheiros, 320,
Pinheiros. Tel: (011) 2679.6323.
Metrô Estação Faria Lima
e futura Estação Fradique
Coutinho +
Corredor
Rebouças.
7) LOJA Georgia Halal
Rua dos Pinheiros, 339,
Pinheiros. Tel: (011) 3063.1141.
Metrô Estação Faria Lima
e futura Estação Fradique
Coutinho +
Corredor
Rebouças.

4) BAR Cervejaria
Nacional
Av. Pedroso de Morais, 604,
Pinheiros. Tel: (011) 3628.5000.
Metrô Faria Lima +
diversas linhas.

é o cara mais fraco da história.

Pinheiros que foi desbravado a partir
34
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HUMBERTO

Campana
designer

Meu irmão (Fernando Campana)
estava no carro, há uns 10 anos, mais
ou menos, quando sofreu um sequestro
relâmpago. Dois homens o mantiveram
refém por várias horas, foi uma coisa

Comecei a andar muito a pé desde

horrível. E isso contribuiu para minha

que peguei um cachorro para criar.

insegurança em relação ao automóvel

Primeiro tinha de sair para levá-lo para

e a percepção de segurança fora dele.

passear. Aí, fui me encantando com a

Ao caminhar pelas ruas, eu vejo

rua, com a segurança e a liberdade que

muitas texturas da cidade, às vezes

ela oferece, com as percepções que ela

até mesmo nos defeitos. Por exemplo,

traz. E, a partir daí, praticamente ando

adoro passear pelo Minhocão aos

só a pé em São Paulo.

domingos, quando os carros são

Tenho o privilégio de morar próximo

proibidos de trafegar sobre o Elevado.

do lugar onde trabalho. Minha casa fica

Vejo um prédio meio cor-de-rosa, ali na

em Higienópolis e o meu ateliê fica em

altura da Amaral Gurgel, que está todo

Santa Cecília, que é o bairro vizinho.

descascado. É um acaso que criou uma

Então vou de um lugar para o outro

textura linda.

várias vezes por dia.
Muitas pessoas falam de São
Paulo como uma cidade agressiva.

Andando por Higienópolis, pelo
alto do Minhocão, por Santa Cecília e
pela área da Consolação, posso ver a

Mas eu não tenho essa impressão ao
andar pelas ruas. Não tenho medo

38
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de caminhar pelas calçadas, tenho

“Acho que, quando a gente anda

medo de andar de carro. Andar a pé é

a pé, é como se pusesse uma lente

uma espécie de meditação. Eu nunca
consegui fazer meditação, porque

de aumento: a gente vê tudo

minha cabeça é muito agitada; mas

acontecer. Andando você ouve

caminhando eu medito realmente.

realmente as vozes das ruas.”
39
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“A São Paulo vista das ruas é uma outra cidade, com um
espírito muito mais brasileiro, inclusive. E onde mais se
sente isso é em torno da Praça da Sé.”

CENtro - Higienópolis

Passeios

3

arquitetura marcante de prédios como

daquela banca que fica na Praça Esther

o do antigo “Estadão” ou os projetados

Mesquita.

por Artacho Jurado. Se estivesse de

E, quando vou ao Centro, um dos

carro, nunca seria possível observar

lugares marcantes para mim é o

essas paisagens.

Almanara que fica perto da Praça da

Também adoro passear pelo
Centro, ir ao Viaduto do Chá. Naquela
região, ainda existe uma arquitetura

República, que mantém um toque
antigo muito charmoso.
meu trabalho com design ao passear

áreas da cidade. Gosto de ir à Praça da

pela cidade. Acho que, quando a gente

Sé e ver o movimento no coração da

anda a pé, é como se pusesse uma

cidade. Vejo os pastores religiosos, os

lente de aumento: a gente vê muito

engraxates que decoram com esmero

melhor as coisas todas que acontecem,

seus locais de trabalho, as caixinhas

vê a vida acontecendo, uma paquera,

de graxa. A São Paulo vista das ruas

as conversas. Andando você ouve

é outra cidade, muito mais brasileira,

realmente as vozes das ruas.

em torno da Sé.
Quando eu ando a pé pelo bairro,

2) PRAÇA BUENOS AIRES
Av. Angélica, alt. do nº 1.500.
Tel: (011) 3666.8032.
Estação Consolação e
Futura Estação Mackenzie;
Corredor Consolação e Av.
Angélica.
3) HOTEL JARAGUÁ
(Antigo prédio do “Estadão”)
Rua Martins Fontes, 71,
Consolação. Tel: (011)
2802.7000. Estação
Anhangabaú +
Terminal
Bandeira.

Tenho muitas inspirações para

que já não existe mais em outras

inclusive, e onde mais se sente isso é

8

1) BAIRRO HIGIENÓPOLIS
Centro. Estação Consolação
e Futura Estação Mackenzie;
Corredor Consolação.

6
5

6) PRAÇA DA SÉ
Centro. Estação Sé.
7) RESTAURANTE ALMANARA
Rua Basílio da Gama, 70,
República, Centro.
Tel. (011) 3257.7580.
Estação República.
8) BANCA DE FRUTAS
FRUTARIA PAULISTA
Rua Minas Gerais, 316,
Consolação. Tel. (011)
3255.1751. Estações
Consolação e Clínicas.
9) BANCA DE FRUTAS
ESTHER MESQUITA
Praça Esther Mesquita, s/n.
Higienópolis. Estação
Marechal Deodoro +
719R-10.

4) MINHOCÃO (Elevado
Presidente Costa e Silva)
Centro. Fechado ao trânsito
diariamente entre 22h e 6h30
e aos domingos e feriados.
Estação Marechal Deodoro.
5) VIADUTO DO CHÁ
Anhangabaú, Centro.
Estação Anhangabaú.

gosto de ir à banca de frutas que
fica na esquina da Rua Minas Gerais
com Av. Paulista, de fronte à praça
dos arcos coloridos. Gosto também
40
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JOSÉ LUIZ

Portella

consultor de mobilidade,
ex-secretário estadual de
Transportes Metropolitanos

servida de transportes públicos, precisa
ter mais 70 km de metrô e chegar
a 320 km de corredores de ônibus,
ligando as linhas de trem entre si. E
algumas linhas de trem precisam de
um corredor paralelo para dar apoio e

Quem diz que São Paulo tem 74 km

reduzir a lotação das linhas, como na

de Metrô erra, porque aqui se

zona Leste.

convencionou a chamar de Metrô as

A Prefeitura está preparando a

linhas subterrâneas. Não é. Tudo é

nova licitação do sistema de ônibus. É

trem. São Paulo na verdade tem 336 km

necessário mudar o trajeto de muitas

de trens urbanos, pois tem 262 km de

linhas: elas precisam passar a ser vistas

linhas da CPTM. Londres tem 406 km

como auxiliares do sistema de trens e

e não distingue as linhas subterrâneas

não como um sistema autônomo.

das linhas de superfície ou elevadas.

A população de São Paulo já tem um

São todos trens unindo seus bairros.

comportamento propício a reduzir o uso

Então, quando secretário de

do carro. A pesquisa Origem/Destino

Transportes Metropolitanos, sempre

mostra que só 20% das pessoas vão de

considerei a prioridade maior a CPTM,

carro para o trabalho; um terço vai a

porque é só dar um upgrade para ela

pé, porque faz viagens curtas. Então, é

se tornar um sistema tão bom quanto

preciso ajudar essa cultura.

o metrô. Precisa melhorar a qualidade
dos trens e reduzir o intervalo entre

44
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eles. Já fizemos isso em várias linhas.

“Os governos precisam

E as estações da CPTM precisam ser

limitar o trânsito de carros.

integradas com os outros tipos de
transportes: ônibus, bicicleta, táxi e
estacionamento para os carros.
Para a cidade ficar perfeitamente

Paris, a cada ano, reduz em
30 km as vias onde os carros
particulares podem circular.”
45
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“Em São Paulo há dois movimentos marcantes: as
pessoas querem mudar para perto do trabalho ou criam
núcleos de parentes morando perto.”

paulista - Ibirapuera

4

Na verdade, é a cultura tradicional:

carros vai ser limitado. Em Paris, o

no começo do século 20, os patrões

poder público tem uma meta de reduzir

construíam vilas operárias para

em 30 km as vias onde os carros

os funcionários ficarem perto das

particulares podem circular.

fábricas. O Parque Antártica era o

vai largar o carro e ir para o transporte

Matarazzo. A estação Tamanduateí

público, muitos respondem: “Quando

do Metrô era chamada Parada

o transporte público for bom”. Isso é

Vemag porque ali ficava a fábrica de

engano: as mesmas pessoas vão para

automóveis DKW-Vemag.

Londres, acham o transporte público

Eu levo 18 minutos a pé do meu
trabalho, na Alameda Santos, para

mais infernal que o de São Paulo.
A cidade ficou muito melhor para

caminho inverso, porque é uma subida.

o ciclistas. Fizemos, na Secretaria, as

Então costumo voltar para casa a pé.

ciclovias da Marginal Pinheiros e da

marcantes: as pessoas querem mudar
para perto do trabalho ou criam

4

bom, mas a cidade tem um trânsito

casa, na Vila Mariana. O difícil é fazer o

Em São Paulo há dois movimentos

2) CICLOVIA RADIAL LESTE
12,2 km de extensão, do
Tatuapé a Itaquera (zona
Leste), ladeando a Linha 3
Vermelha do Metrô e a Av.
Radial Leste. diversas
Estações Linha 3.

Se você pergunta quando a pessoa

parque dos funcionários das Indústrias

Radial Leste e bicicletários na CPTM.
E a Prefeitura fez as ciclofaixas de lazer.

1) CICLOVIA RIO PINHEIROS
21,2 km de extensão, de
Capela do Socorro (zona Sul)
ao Alto de Pinheiros (zona
Oeste), ladeando a Linha 9
Esmeralda da CPTM.
diversas Estações Linha 9.

3) CLUBE CÍRCULO MILITAR
Rua Abílio Soares, 1.589,
Ibirapuera. Estações Sé,
Santa Cruz, Vila Mariana, Ana
Rosa, Paraíso e Brigadeiro +
diversas linhas.

5) RESTAURANTE RUBAYAT
Alameda Santos, 86, Paraíso.
Tel: (011) 3170.5100.
Estação Paraíso.
Passeios
6) Avenida Paulista
Cerqueira Cezar. Linha
Verde (várias estações) e
Corredor Consolação.
7) Parque do Ibirapuera
Av. Pedro Álvares Cabral,
Ibirapuera.
Tel: (011) 5574.5045.
Estações Santa Cruz, Vila
Mariana, Ana Rosa, Paraíso
e Brigadeiro +
diversas
linhas.

4) RESTAURANTE AMÉRICA
Alameda Santos, 957, Jardim
Paulista. Tel: (011) 3178.4424.
Estação Brigadeiro.

5
7

Isso tudo vai criando um clima

núcleos de parentes morando perto. E

favorável na cidade para as pessoas

cada vez tem mais gente trabalhando

que querem deixar o trânsito.

em casa.
Agora, os governos precisam fazer
a população saber que o trânsito de
46

47

ROTEIRO
jose luiz poretlla
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jOSÉ

Police Neto

vereador, ex-presidente
da Câmara Municipal
de São Paulo

a bicicleta era um óvni. O ciclista era
invisível, hoje ele é visível. É verdade
que morreram muitos, mas a cidade
está melhorando.
Precisamos pensar nos diferentes
percursos e os melhores meios de fazê-los. Para pequenas distâncias, é

Há três anos, abandonei o carro para

melhor fazer a pé; a bicicleta é para

todas as tarefas relativas ao trabalho.

trajetos médios, os transportes públicos

Tínhamos feito uma lei criando o Dia

para os mais longos. Mas, para isso, é

Sem Carro e eu quis treinar para aquela

preciso pensar que as calçadas são o

data. No início, foi uma loucura, uma

meio de transporte do pedestre, elas

canseira. Depois, foi ficando mais fácil.

precisam estar em bom estado. As

O primeiro benefício foi poder

ciclovias precisam ser protegidas para

voltar a brincar com minha filha, pois

o ciclista não correr riscos. Do mesmo

eu estava pesando 95 kg e agora estou

jeito que o governo Serra integrou os

com 70 kg. Perdi 25 kg, tenho mais

sistemas de ônibus e de metrô, agora é

prazer e leveza.

preciso integrar todos os sistemas.

Quando a pessoa vai trabalhar

Para isso, é fundamental inverter

pedalando, o trajeto é animador,

os incentivos ao uso do automóvel

abastece de endorfinas que dão

que o poder público dá sem notar.

muito ânimo. E a volta para casa é

Um exemplo: o projeto da Prefeitura,

um trajeto relaxante, as endorfinas

de construir edifícios de garagens na

são prazerosas. Além disso, o
deslocamento é um exercício, substitui

50
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a ginástica que não deu pra fazer
durante o dia.
A cidade mudou muito nesses três
anos. Eu sinto que, naquele momento,

“É preciso pensar as calçadas
como meio de transporte do
pedestre. Elas precisam estar em
bom estado.”
51
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“A cidade precisa parar de dar incentivos burros
para o uso individual do carro, que aumentam o
congestionamento.”

Centro - zona sul

Passeios de Bike

4

cidade, é um erro estratégico, se há

semelhantes às nossas zonas azuis,

oferta de estacionamento, o preço

foram transformadas em ciclovias.

cai e as pessoas vão usar o carro.

De uma hora pra outra, a capital

Também prédios construídos perto

argentina chegou a 400 km de ciclovias.

de estações de metrô não deviam

O custo é mínimo, reduz as áreas de

ter vagas para automóveis, o que

estacionamento, diminui o uso do carro

barateará seu preço. Mas a lei obriga

individual e aumenta a segurança para

a fazer garagens, aumentando o

o ciclista.

custo. Por que obrigar um shopping

As rotas de bicicletas devem ser

feito sobre uma estação de metrô a

escolhidas entre aquelas vias onde o

construir um grande número de vagas

carro não anda mais que duas vezes

de garagem se as pessoas chegam lá

mais rápido do que a bike. O ciclista

dentro com transporte público? São

anda em média a 20 km/h, no plano.

incentivos burros que a cidade dá ao

Uma rua onde os carros andam de

congestionamento.

30 km/h a 40 km/h não expõe o ciclista

Para melhorar o uso das bicicletas,

à insegurança. Quando a diferença é

é fundamental eliminar o discurso das

maior, a rua é perigosa para o ciclista.

grandes obras. Desconfie toda vez que

Por isso, ruas vicinais são boas para

alguém fala de criar uma ciclovia de

ciclovias. É o que precisamos fazer aqui

R$ 3 milhões, R$ 4 milhões. Em vez de

em São Paulo. É fácil e rápido mudar

grandes ciclovias caras, é preciso fazer

completamente o perfil da mobilidade

como os argentinos: em Buenos Aires,

individual.

3

1) PRAIAS NA REPRESA
DE GUARAPIRANGA
18 praias regulamentadas
pela Prefeitura em 2012 junto
aos parques revitalizados na
região da represa. Veja mapa e
lista em http://migre.me/fgzIl
Estação Largo Treze +
diversas linhas; ou
Estação Grajaú e
diversas linnas.

3) BIBLIOTECA
MARIO DE ANDRADE
Rua da Consolação, 94,
Centro. Tel: (011) 3775.0002.
Estação Anhangabaú e
Terminal Bandeira.
4) ALTO DO BIXIGA
Rua dos Ingleses e
Rua Franceses. Estação
Brigadeiro.

2) CICLOFAIXAS DE
LAZER NO CENTRO
Caminhos protegidos, abertos
aos domingos para o passeio.
Parte de cerca de 100 km de
rotas dominicais em toda a
cidade. Veja mapa e lista em:
www.ciclofaixa.com.br

1
3

as áreas de estacionamento das ruas,
52
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MARCIO

Nigro
Empresário, fundador do
site Caronetas.com.br

Por ser um sistema eficiente
que o Caronetas foi escolhido como
parceiro pelo Banco Mundial em
seu projeto piloto de mobilidade, na
região da Berrini.
A ideia do Caronetas surgiu em

A carona é uma parte do sistema

2008, quando eu estudava a criação

de transporte público. Existem

de uma moeda virtual e tive a ideia de

mais vagas para caronistas do que

compensar quem oferece a carona,

em toda rede pública. Faça uma

sem ter de haver uma barganha

conta: são cinco milhões de carros

entre as partes, que poderia ser

rodando, cada um com três lugares de

constrangedora. No site, o usuário

passageiros: 15 milhões de assentos

compra “caronetas” (cada uma custa

disponíveis. O transporte público

R$ 1,00), que repassa à pessoa que

leva aproximadamente 8 milhões de

deu a carona para que ela troque em

pessoas, pouco mais que a metade.

créditos para a compra de bens, como

Mas as pessoas têm insegurança
de dar e pegar carona. Por isso, tive

em um programa de milhagem.
Mas o benefício fundamental não

a ideia de criar um site para pôr em

é a economia. Você começa a andar de

contato pessoas que fazem o mesmo

transporte público, acaba mudando de

roteiro diário, para que ofereçam ou
peguem carona em ambiente seguro,

56
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pois o cadastro do usuário é cruzado

“Como empreendedor, vejo o

com a base de dados da empresa

congestionamento como uma

onde trabalha. E criamos um
mecanismo de compensação, uma

oportunidade: com cem mil carros

moeda virtual, para cobrir os custos

novos a cada ano, o trânsito ajuda

de quem oferece a carona.

muito o Caronetas a crescer. ”
57
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“As autoridades precisam entender que a carona não
é uma questão privada. É uma solução pública, com
benefícios públicos imediatos.”

Pinheiros - centro

Passeios

hábitos, você lê mais, vê a cidade, se

pela autenticação da empresa em que

distrai, descobre a vizinhança.

a pessoa trabalha. Para se inscrever,

As autoridades precisam entender

empresa cadastrada; ele preenche seu

é uma solução pública, tem efeitos

roteiro e diz se quer pegar ou oferecer

públicos imediatos. E não exigem

carona.
na primeira semana após o lançamento

rodando de qualquer forma, com ou

do site, em 2011: dois funcionários que

sem o caroneiro. Mas, ao mesmo

sentavam lado a lado em uma empresa

tempo, cada carona ocupada significa

descobriram que moravam próximos e

um carro que sai da rua ou um assento

faziam todos os dias o mesmo roteiro.

O principal empecilho à carona é a

1) Centro de
Cultura Judaica
Rua Oscar Freire, 2.500,
Pinheiros. Tel: (011) 3062.2229.
Estação Sumaré.

Aconteceram coisas engraçadas:

para o governo, pois os carros estão

que vaga no transporte público.

58

um usuário precisa ser funcionário de

que carona não é solução privada,

investimento, não têm custo adicional

1

Bairro Vila Madalena
Zona Oeste. Estação Faria
e Estação Vila Madalena.
Corredor Rebouças e
Av. Faria Lima.

3

2) Livraria da Vila
Rua Fradique Coutinho, 915,
Pinheiros. Tel: (011) 3814.5811.
Estação Faria Lima e futura
Estação Fradique Coutinho.
Bairro Paulista,
Bixiga e Centro
Estações Brigadeiro,
Consolação e Anhangabaú
e
Corredor Consolação,
Terminal Bandeira e Av.
Paulista.

Como empreendedor, vejo o
trânsito caótico de São Paulo como

insegurança. Ao conceber o Caronetas,

uma oportunidade. Hoje o Caronetas já

fizemos uma pesquisa de opinião.

tem 1.550 empresas cadastradas, com

8

Descobrimos que 95% das pessoas

550 mil funcionários e colaboradores.

4

dariam carona para familiares, 92%

Diariamente cerca de dez mil caronas

dariam para pessoas da mesma

são dadas na cidade por usuários do

empresa, 80% para conhecidos e só

site. Há um grande caminho pela frente:

20% dariam para desconhecidos, se

com cem mil carros novos entrando nas

tivessem alguma informação sobre ele.

ruas a cada ano, o trânsito ajuda muito o

Por isso, criamos o cadastro que passa

Caronetas a crescer.

3) Livraria Cultura DO
Conjunto Nacional
Av. Paulista, 2.073,
Consolação. Tel: (011)
3170.4033. Consolação.

4) CINE Livraria Cultura
Conjunto Nacional, Av.
Paulista, 2.073, Consolação.
Tel: (011) 3285.3696.
Consolação.
5) Centro Cultural
de São Paulo
R. Vergueiro, 1.000 – Paraíso.
Tel: (011) 3397.4002.
Estações Vergueiro e
Paraíso.
6) Restaurante
Villa Tavola
Rua 13 de Maio, 860, Bixiga.
Tel: (011) 2842.9620.
Estação São Joaquim e
Av. Paulista.
7) Padaria Palma Ouro
Rua Japurá, 11, Bixiga.
Tel: (011) 3242.5989.
Estação Anhangabaú e
Terminal Bandeira.
8) Café girondino
Rua Boa Vista, 365, Largo
São Bento, Centro. Tel: (011)
3229.4574. São Bento.
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maria teresa

Cruz

Jornalista da BandNews FM

no banco do ônibus, ouvir música, ler
jornal. Mudei minha rotina. Hoje trabalho
como produtora e repórter da BandNews
FM. Pego a Linha Vermelha na Estação
Marechal, faço baldeação na Linha
Amarela até a Faria Lima e pego um
ônibus para o trabalho. São 40 minutos.

Desde que mudei para São Paulo, há

Como saio às 16h, depois do

oito anos, escolhi lugares para morar

trabalho tudo o que preciso resolvo de

pensando na facilidade de locomoção.

bicicleta. Há alguns anos, entrei em

Primeiro a Paulista, depois o Centro.

contato com pessoas que usam bike e

Tem gente que se relaciona bem com

conheci as Pedalinas (coletivo feminino

carro, mas não é meu caso. Sou de

de ciclistas). Não importa o que você

Piracicaba, no interior. Trânsito me

faça, vira passeio. Uso a bicicleta para ir

deixa de cabelo branco. Amo São Paulo,

ao cabeleireiro, fazer compras, ir para a

mas para viver aqui decidi não deixar

balada. Adoro andar na Paulista à noite,

congestionamentos me sabotarem.

ver o entardecer no Vale do Anhangabú,

Era trainee na Band, até ir para a

pedalar na Praça Roosevelt. Na Faria

SulAmérica Trânsito, onde fui repórter.

Lima, paro na Casa do Pão de Queijo

Na mesma época, trabalhava no Mais, do

para um café e na Teodoro e descobri o

“Lance!”, e havia mudado para o Centro.

Cuadra Flamenca, onde faço dança.

Saía cinco da manhã da Martiniano de
Carvalho, ia para rádio, no Morumbi, e

Mas conheci São Paulo de verdade
como repórter da Rádio Trânsito.

depois para o jornal, na zona Norte. Fazia
deslocamentos longos. Nessa época

62
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comprei um Fusca, o Ernesto. Aguentei
só um ano essa vida.
No final de 2010, saí da Rádio
Trânsito e redescobri o prazer de sentar

“Trabalhando no trânsito, fiquei
mais aflita com a mobilidade
urbana, sobre como as pessoas
sofrem em seus deslocamentos.”
63

“Conheço bem a realidade dos transportes públicos em
São Paulo, tanto como jornalista quanto como usuária.
O sistema precisa melhorar muito.”

ENDEREÇOS
centro - faria lima

2
Passeios

Descobri as zonas Leste, Norte, Sul.

As pessoas estão usando cada vez

As avenidas Aricanduva, Radial Leste,

mais ônibus, metrô e bike. E só não há

Anhaia Mello, Salim Farah Maluf.

mais gente abrindo mão de seu carro

Trabalhando no trânsito, fiquei mais aflita

porque o transporte público não funciona

com o problema da mobilidade urbana.

bem. Agradeço por morar perto da linha

Se você está fazendo uma cobertura

Vermelha e meu sentido ser Centro-

jornalística sua missão é informar. Não

-bairro. Conheço a realidade do

tem horário a cumprir, embora tenha um

transporte público tanto como jornalista

itinerário. Você está lá para prestar um

quanto como usuária. O sistema é falido,

serviço, avisar o ouvinte para evitar uma

precisa melhorar muito.

região, um trecho parado.

1) Vale do Anhangabaú
Centro. Estação
Anhangabaú e
Terminal
Bandeira.
2) Praça Roosevelt
Centro. Estação
Anhangabaú e
Corredor
Consolação.

2

5) Cuadra Flamenca,
Escola de Dança e
Associação Cultural
Rua Teodoro Sampaio, 1.035,
Pinheiros. Estação Clínicas
e
Corredor Rebouças.
www.cuadraflamenca.art.br
Pedalinas – Coletivo
Feminino de Ciclistas
http://pedalinas.wordpress.com

3) Avenida Paulista
Cerqueira Cezar. Linha
Verde (várias estações) e
Corredor Consolação.
4) Casa do Pão de Queijo
Av. Faria Lima, 3.161, Itaim
Bibi. Faria Lima +
e
Corredor Nove de Julho.

Mas vejo boas iniciativas em relação

Mas comecei a refletir sobre como as

a mobilidade. A ciclovia da Radial mudou

pessoas sofrem em seus deslocamentos.

a vida de quem mora na ZL. A ciclovia da

Acho que o que causa mais estresse é o

Brás Leme é outro exemplo, assim como

compromisso de ter horário para chegar

a da Faria Lima. Mesmo as ciclofaixas

ao trabalho e ficar parado no trânsito.

de lazer e o sistema de empréstimo de

Isso gera ansiedade, depressão. É aí que

bike. Com mais iniciativas como essas

o pessoal animaliza, chuta retrovisor, fica

e o transporte público funcionando as

5

revoltado. Passa a ter uma relação de

pessoas pegariam o carro para quê?

4

3

ódio com a cidade.
Mas acredito que o inconformismo é
importante para a mudança.
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nathalia

Rodrigues

Atriz, participa da novela
“Amor à Vida” (TV Globo)

ônibus cedinho para ir ao colégio e
a me virar na cidade. Depois passei
a trabalhar como modelo, sempre
usando ônibus e metrô. Não é porque
virei atriz que vou deixar esse hábito.

Logo após ter posado para a “Playboy”,

Sou hiperativa e não aguentaria ficar

em agosto de 2012, estava no Terminal

parada horas no trânsito. Para mim,

Bandeira e um senhor mais velho se

andar de ônibus, que pode trafegar

aproximou. Ele ficou me olhando, me

pelos corredores, é a salvação. Chego

olhando, até que algum tempo depois

mais rápido aos lugares. Eu gosto,

perguntou respeitosamente, com seu

sempre gostei. Não tem nada a ver

sotaque baiano: “Você não é aquela que

comigo sustentar um certo glamour e

está na revista, a da televisão? Menina,

viver fora realidade.

mas o que é que você está fazendo aqui?

Comprei um apartamento, que

A Globo paga assim tão mal para você

mantenho até hoje, na Rua Augusta,

ter de pegar ônibus, minha filha!?” Na

onde tudo acontece, tudo funciona 24

época fazia a Natascha, de Gabriela,

horas por dia.

uma das meninas do Bataclan.
É engraçado como as pessoas

Costumo ir a um brechó
maravilhoso, o B.Luxo, frequento a

acham estranho uma atriz, reconhecida
pelo seu trabalho, usar ônibus, metrô.
Por isso costumo postar fotos no
Instagram para mostrar que é normal,

68
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“É engraçado como as pessoas
acham estranho uma atriz,

que sou uma cidadã comum, que paga

reconhecida pelo seu trabalho, usar

muito imposto e tem direito de usufruir

ônibus, metrô. Por isso costumo

do transporte público.
Nasci em São Paulo, morava no

postar fotos no Instagram para

final do Butantã e desde muito nova,

mostrar que é normal, que sou

com 13, 14 anos, comecei a pegar

uma cidadã comum.”
69
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“Quando vêem minhas fotos dentro de ônibus e metrô, me
perguntam se eu não tenho medo. Medo do quê? Tenho
medo é de ficar parada no farol, dentro do carro.”
Galeria Ouro Fino, sempre almoço

e mora meu marido, músico, sou uma

um PF (prato feito) no BH Lanches,

paulistana nata. Como não amar essa

onde também tem a melhor coxinha

cidade?

do mundo, vou ao bar Caos e a um

de dentro do ônibus ou do metrô, me

Sancho. Gosto de passar na Livraria

escrevem perguntando se eu não

Cultura, do Conjunto Nacional,

tenho medo. Medo do quê? As pessoas

e descobri um lugar com peças

se respeitam. Tenho medo é de ficar

maravilhosas, a Calligraphia Galeria

parada no farol, dentro do carro.

e Loja de Artes, na Avanhandava.

Insegurança na cidade posso sentir em

Adoro quando ando pela Av. Paulista e

qualquer lugar, posso ser assaltada

encontro com o cover do Elvis Presley.

dentro da minha casa ou na rua.

Ele sempre está por ali, fazendo

Então, sou totalmente a favor de usar

apresentações. É um artista ótimo!

o transporte público. Sem contar que
com as pessoas, poder observar, é um

ao mais alternativo. Combina com o

laboratório, ajuda no meu trabalho. E

meu estilo de vida. Venho de uma família

normalmente não me abordam, não

que me ensinou a conquistar as coisas

me reconhecem. Às vezes me olham,

dando duro, com muito trabalho suado.

mas acho que pensam: “Se fosse

São Paulo, onde tenho meu grupo de

estaria aqui, andando assim... pelo

teatro e costumo estar em cartaz com

Terminal Bandeira.”

alguma peça, e Rio, onde gravo novela
70

mesmo aquela atriz da Globo, não

1) Brechó B.luxo
Rua Augusta, 2.393, Jardins.
Tel: (011) 3062.6479.
Estação Consolação +
Várias linhas na R. Augusta.
2) Galeria Ouro Fino
R. Augusta, 2.690, Jardins.
Tel: (011) 3082.7860.
Estação Consolação +
Várias linhas na R. Augusta.
http://www.galeriaourofino.
com.br

5

3) Café Starbucks
R. Augusta, 1.987 (es. Al. Jaú),
Jardins. Tel: (011) 3062.4466.
Estação Consolação +
Várias linhas na R. Augusta.
4) Livraria Cultura DO
Conjunto Nacional
Av. Paulista, 2.073, Consolação.
Tel: (011) 3170.4033.
Estação Consolação.

para mim estar nas ruas, em contato

onde você pode ir do lugar mais chique

Apesar de dividir meu tempo entre

7

Quando coloco fotos no Instagram

restaurante de tapas espanhol, o

Acho essa região muito especial,

AUGUSTA

8
1

5) LANCHONETE BH Lanches
R. Augusta, 1.533, Consolação.
Tel (011) 3283.3653.
Estação Consolação ou
Estação Anhangabaú +
Terminal Bandeira ou várias
linhas na R. Augusta.

6) RESTAURANTE
Sancho Bar y Tapas
Rua Augusta, 1.415,
Consolação. Tel: (011)
3141.1956. Estação
Consolação ou Estação
Anhangabaú +
Terminal
Bandeira ou várias linhas na
R. Augusta.
7) CASA NOTURNA CAOS
R. Augusta, 584, Consolação.
Tel: (011) 2365.1260. Estação
Consolação ou Estação
Anhangabaú +
Terminal
Bandeira ou várias linhas na
R. Augusta.
8) Calligraphia
GALERIA E LOJA DE ARTE
Rua Avanhandava, 40,
Bela Vista. Estação
Consolação ou Estação
Anhangabaú +
Terminal
Bandeira ou várias linhas na
R. Augusta.
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paulo

Saldiva
médico infectologista, livre-docente na Medicina da USP

entanto, são menores do que se elas
não praticassem esportes.
Uma outra coisa que estamos
estudando é o estresse social, os
barulhos, os conflitos no trânsito. E
a poluição como amplificador desses

Andar de bicicleta, para mim, é

problemas. Explico: o maior estresse

muito anterior a meus estudos sobre

que um rato de laboratório pode

poluição. Eu sempre andei de bicicleta

sofrer é o confronto com um macho

e, quando estudante, passou a ser um

maior que ele. Mas, se você faz com

jeito de me locomover entre os dois

que esse confronto ocorra em um

campus onde os alunos de Medicina

ambiente poluído, todos os danos se

da USP têm aula, na Av. Dr. Arnaldo e

potencializam.

na Cidade Universitária. Com isso, me
acostumei e nunca adotei o carro.
Acho que a convivência entre

No Brasil, os governantes ainda
engraxam sapatos da indústria
automobilística, dando dinheiro público

bicicletas e carros em São Paulo ficou

para as pessoas comprarem carro e

mais perigosa desde então. Mas fui me

gasolina. Isso é uma grande tragédia

acostumando e aprendendo na medida

histórica. E o que conseguimos? Uma

em que o tempo passava e por isso

velocidade média no trânsito de

tenho um domínio melhor.

10 km/h. Mudamos o clima da cidade

Minha principal linha de estudo
é a poluição e seus efeitos sobre
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o organismo. Neste momento,

“No Brasil, os governantes

preparamos uma pesquisa para

engraxam sapatos da indústria

avaliar os efeitos dos poluentes sobre
as pessoas que correm ou praticam

automobilística, dando dinheiro

esportes na rua. Minha hipótese é de

para pessoas comprarem carro

que elas sofrem problemas que, no

e gasolina.”
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“A maior causa de infarto hoje é o trânsito. Um em cada
dez infartos é devido à poluição do ar.”

ibirapuera - centro

Passeios

para conseguir o quê? Hoje temos um

compreende a cidade, as pessoas, as

deserto quando faz calor e uma piscina

reações. O carro é um elemento de

quando chove e andamos mais devagar

perda da inclusão social.

do que no lombo de burro.
Quando você está preso no

porque uma pessoa opta por não usar
o carro. Aqui na faculdade, quando

e impotente porque não depende de

virei professor, havia uma secretaria,

você. Não existe alívio possível. A prova

dona Hebe, que me chamou um dia

do mal que isso faz está nos estudos

e disse: “Paulo, agora que você virou

científicos que mostram o impacto

professor, não pode mais ficar andando

positivo que a criação do pedágio

de bicicleta”.

4

Hoje, no mundo, a maior causa de

1) Parque do Ibirapuera
Av. Pedro Álvares Cabral,
Ibirapuera, zona Sul. Tel: (011)
5574-5045. Estações Santa
Cruz, Vila Mariana, Ana Rosa,
Paraíso e Brigadeiro + .
“Gosto de olhar o skyline da
Av. Paulista no Ibirapuera ao
fim do dia”

4) CAMINHAR PELA AV.
PAULISTA ATÉ A MEDICINA-USP (AV. DR. ARNALDO)

2) MINHOCÃO (Elevado
Presidente Costa e Silva)
Centro. Fechado ao trânsito
diariamente entre 22h e 6h30
e aos domingos e feriados.
Estação Marechal Deodoro.
“Ver o nascer do Sol na Zona
Norte do Minhocão antes
das 6h”

saúde mental na população. Os caras

infarto é o trânsito. Isso está publicado

perderam o estresse do carro e acima

na revista científica “Lancet”: um em

de tudo passaram a ver gente, conviver

cada 10 infartos é devido à poluição

com outras pessoas nas ruas.

do ar. A cocaína é uma causa mais

Minhas dicas para quem quer andar de bicicleta são:

Eu ando com uma bicicleta

poderosa de infarto, mas tem menos

1. Você precisa saber a

Caloi velha, de 20 anos. Só me sinto

pessoas consumindo cocaína do que

ameaçado pelos automóveis. De carro,

gente exposta ao trânsito. Se você

2

hora de descer e empurrar
a bicicleta, sempre que há
risco;

já fui assaltado. Na bicicleta, nunca.

quer reduzir o risco de infarto após

1

2. Velocidade baixa para

Uma pessoa que não tem ostentação

os 60 anos, a melhor providência é

poder frear;

não tem por que ter medo de andar

encontrar pessoas. E o carro te afasta

3. Tem de saber que o

a pé em São Paulo. Mas o carro

das pessoas.

estimula a paranoia, porque você não
76

Muita gente não entende direito

congestionamento, você fica estressado

urbano em Londres teve sobre a

3

3) Mercado MUNICIPAL
Cantareira
Rua da Cantareira, 306 (junto
ao Parque Dom Pedro II),
Centro. Estações Luz ou São
Bento ou Terminal Mercado
do Expresso Tiradentes;
diversas linhas.

Código de Trânsito não
vale para o ciclista, tem de
desconfiar de todos;

4. Não andar por avenidas,

prefira as ruas vicinais, mais
tranquilas;

5. E, para andar no trânsito
com toda essa fumaça, você
precisa praticar esportes
regularmente, o que vai
gerar endorfinas, anti-inflamatórios naturais que
compensam
a poluição.
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renata

Falzoni

Cicloativista

passou a ser parte da minha figura
pública. Isso me ajuda até hoje. Tem
gente que não usa bicicleta temendo
algum tipo de retaliação. Eu mesma
não fui contratada no escritório onde

Nos anos 1970, levava dez minutos

trabalhava por causa desse meu

de carro até a FAU Mackenzie onde

“hábito que pegava mal”: ir de bicicleta

estudava e uma hora e meia para

atender clientes.

voltar. Essa perda de tempo me fez

Mas são muitos os benefícios de

redescobrir a bicicleta. Em 1976, mudei

usar bicicleta. Consigo juntar lazer,

do Morumbi para a Vila Madalena, onde

mobilidade e cuidado com a saúde.

é tudo mais perto. Foi aí que incorporei

Certamente gasto menos horas no

a bicicleta na minha rotina.

trânsito e posso usar esse tempo para

Com o nascimento da minha filha

outras coisas. Andar de bike me faz

em 1981, tive de resgatar o uso do

sentir poderosa por não depender do

carro. Mas levava a Tatiana para a

carro. Outro benefício é a mudança na

escola com uma bicicleta no carro,

relação com a cidade. Quem vai a pé ou

estacionava, pegava a bike e me

de bicicleta resgata a escala humana,

locomovia com ela até o fim do dia,

consegue ver e interpretar a cidade do

quando voltava para buscar minha filha.

ponto de vista da própria energia.

Mas o momento de “alforria” foi quando

Um ciclista pode descrever a cidade

a Tatiana tirou carta de habilitação. Dei

usando a topografia, árvores, bueiros,

meu carro a ela, em 1999.

calçadas, população, cheiros. O ciclista

Quando comecei a trabalhar na

não passa por uma rua, integra-se a

ESPN, minha imagem passou a ser

80
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associada à bicicleta. Graças a isso,
não precisava mais me preocupar se

“Acho o ato de andar de bicicleta

chegasse molhada da chuva ou com

como opção de transporte por si

as mãos sujas de graxa. A bicicleta

só revolucionário.”
81
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“Quando vou a um lugar pela primeira vez, faço um
planejamento. É preciso pensar no melhor roteiro para
evitar subidas desnecessárias e ruas de movimento
pesado e alta velocidade.”

V. Madalena - faria lima

Passeio

1
2

ela. Graças a isso, pedestres e ciclistas

e estou lá. Um trajeto de 6,5 km que

são quem mais conhece os problemas

faço em 25 minutos. Quando vou a

do espaço urbano. Quem está no

um lugar pela primeira vez, faço um

carro não tem lucidez para entender a

planejamento. É preciso pensar no

própria cidade.

melhor roteiro para evitar subidas

Fui idealizadora do Night Biker’s
Club do Brasil, fundado em 1989,
grupo pioneiro de ciclistas urbanos

grandes cidades da Coreia são piores

as escadarias dos bairros da Lapa, Alto

que o Brasil. Até o Chile e a Argentina

de Pinheiros, Sumaré e Morumbi. Hoje

estão muito à frente no quesito respeito

é possível pedalar ao lado dos trilhos

a pedestres e ciclistas. No país, São

da CPTM, pelo Rio Pinheiros, mas já

Paulo é a melhor grande cidade

pedalávamos ali naquela época. O beco

para pedalar. Acho o ato de andar de

do Batman, na Vila Madalena, era outro

bicicleta como opção de transporte por

cruzo os Jardins, pego a Henrique
Schaumann, subo até a Dr. Arnaldo
82

Já pedalei por 27 países. Entre eles,

levantamos vários roteiros. Exploramos

trajeto fixo. Mas quando vou a ESPN

4) Mercearia do conde
R. Joaquim Antunes, 221,
Jardim América. Faria Lima,
Corredor Rebouças
5) Mercearia São Roque
Rua Amauri, 35, Jardim
Europa. Faria Lima,
Corredor Nove de Julho

pesado e alta velocidade.
só a Bolívia, o México, a África do Sul e

Como trabalho em casa, não tenho

2) CICLOVIA RIO PINHEIROS
21,2 km de extensão, de Capela
do Socorro (zona Sul) ao Alto
de Pinheiros (zona Oeste).
Estações da Linha 9.

desnecessárias e ruas de movimento

noturnos. Para guiar os ciclistas,

point Night Biker’s.

1) Beco do Batman
Rua Gonçalo Afonso, Vila
Madalena. É como uma galeria
a céu aberto de grafite.
Estação Vila Madalena,
R. Cardeal Arcoverde ou R.
Teodoro Sampaio. Link: http://
migre.me/fgDbG

3) Restaurante Bolinha
Av. Cidade Jardim, 53, Jardim
Europa. Faria Lima,
Corredor Nove de Julho

si só revolucionário.

Dicas para quem quer abandonar o carro:
1. Não compre uma bicicleta,
pegue uma qualquer que
esteja encostada na garagem
de alguém e comece a
pedalar na ciclofaixa de
lazer aos domingos. Logo
mais você vai saber o que
quer e o que não quer de
uma bicicleta. Aí sim poderá
escolher a sua.
2. Depois de estar afiado
4
5

na ciclofaixa de lazer,
comece a ir de bicicleta ao
supermercado, à padaria, à
noite ao redor de sua casa. Se
for o caso procure uma turma
de ciclistas noturnos, para
passear à noite. Familiarize-se
com o ato de compartilhar as
ruas com outros veículos.

3. Elabore mentalmente um
roteiro que ache bom para um
dia ir de bicicleta ao trabalho.
Se for o caso, peça ajuda à
turma do Bike Anjo.
4. Experimente usar as

bicicletas compartilhadas do
Itaú. Se elas estiverem em
seu roteiro, elas são uma mão
na roda.

5. Pense na bicicleta como
uma ferramenta de integração
com outros modais de
transporte público, assim
você não precisa ir de ponto
a ponto e sim de bicicleta ao
um trem, metrô ou ônibus.
Com isso você ganha
independência e rapidez.
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Outros convidados

André

Guto

artista plástico

EMPRESÁRIO E OBSERVADOR DE AVES

Farkas
O artista plástico abandonou o carro na

“Quando roubaram meu carro, senti

mesma época em que começou a pintar

pela bike que estava no bagageiro.

nas ruas. Para ele, andar de bicicleta

Decidi não ter outro”, diz o criador da

transforma completamente a percepção

Avistar, feira para observadores de aves.

da cidade. Além de dar sensação de paz

A pé ou de bike, sente os aromas das

e bem-estar, André pedala para mostrar

flores sazonais e encontra os pássaros

que há alternativas de mobilidade

da cidade: só no parque Villa Lobos, vê

em São Paulo: “Quero ajudar aqueles

mais de cem espécies. “Nossa cidade

que sofrem com o trânsito a ver que é

tem mais tipos de pássaros do que

possível mudar”.

Portugal inteiro”, explica.

Daniel

Miriam
e Sofia

Guth

consultor de mobilidade
urbana e amante da fotografia
O custo de manter o carro e a falta
de lugar para estacionar motivaram
o consultor de mobilidade urbana a

86

Carvalho

Homem
de Mello

Fotógrafa e estudante

experimentar outro meio de locomoção.

“Faço uma fotografia de detalhes de

Guth apaixonou-se pela escolha de

coisas, prédios e ruas”, explica Miriam,

andar de bike e aguçou o olhar crítico em

que escolhe onde morar em função

relação à cidade. “O uso da bicicleta me

do acesso ao metrô. Hoje está junto à

permite viver a cena urbana e a fotografia

Estação Ana Rosa. Igual à filha, Sofia: ao

é o registro disso. É um protesto sutil,

ingressar na USP Leste, ela mudou para

uma revolução silenciosa.”

perto da Estação Tatuapé.
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Segurança

JP

Amaral
criador do Bike Anjo

(www.bikeanjo.com.br)

3) Cruzamentos – Muita atenção
quando precisar virar em um cruza-

avise da sua manobra e, aí sim, cruze
para a esquerda.

4) Olho no olho – Faça contato

visual com o motorista. Certifique-se

carro pela bike e fez da mobilidade

de que ele está realmente vendo você.

muita gente com medo de pedalar

Além disso, com uma comunicação

na cidade, em 2010, começou o

olho no olho, o motorista normalmente

Bike Anjo – site em que ciclistas

ficará constrangido em tomar uma

experientes se oferecem para
acompanhar iniciantes. “Hoje são
mais de 600 voluntários mostrando,

atitude desrespeitosa em relação ao
ciclista.

além de dicas de segurança, que a
bicicleta é um agente de mudança,
uma ferramenta de humanização.”

Dicas do Bike Anjo

para quem anda de bicicleta em SP

5) Ultrapassagem – Ultrapasse se

for realmente necessário, mas se ultrapassar, tome cuidado com obstáculos.
Fique atento, por exemplo, com portas
de carro abertas.

6) Gentileza – Quando um moto-

8) Mão certa – Nunca transite pela
contramão.

9) Pedestre – Respeite o pedestre.
10) Planejamento – Antes de sair

de casa, procure uma rota alternativa

para chegar onde precisa sem passar
por grandes vias. Pratique nos finais
de semana. Cheque se a sua bicicleta
está em ordem (freios, selim, corrente,
câmbio, pneus). Use equipamentos de
segurança como capacete, luz dianteira
e traseira e buzina. Na bagagem, leve
água, uma toalhinha, uma camiseta
extra e, dependendo do tempo, uma
capa de chuva.

Outras referências:
Bicicletada

1) Ocupe a faixa – Bicicleta

2) Comunique-se – Não poupe
esforços em movimentar-se para

que você faça uma curva ou qualquer

muito próximo da guia, do lado direito.

avisar ao motorista sobre o que vai

outra atitude gentil, agradeça. Faça

Pedalando assim, carros e ônibus ten-

fazer. Sinalize bem, levante os braços,

um sinal de joia, um movimento com a

tam ultrapassar o ciclista, que fica sem

gesticule.

cabeça, para que ele saiba que a ação

Pedal Verde

foi reconhecida.

http://pedalverde.wordpress.com

também é um veículo. Evite andar

espaço para desviar.
88

sinalização de trânsito.

mento. Faça uma curva para à direita,

Em 2008, JP Amaral trocou o
urbana uma causa. Como via

7) Sinalização – Sempre respeite a

rista lhe der passagem, esperar para

http://bicicletada.org
Pedalinas
http://pedalinas.wordpress.com
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Aplicativos

Vinicius

Mancini

onde o ônibus encontra-se. Além disso,

Taxi Beat

indica quais tem estrutura para receber

Além de chamar o táxi mais próximo, o

cadeirantes.

usuário pode escolher o veículo.

OnibusSP
Aplicativo da SPTrans em que o usuário
consegue ver onde está o seu ônibus em

Há outros aplicativos com serviço
semelhante, como o Easy Taxi, Vá de Táxi
e o 99Taxis.

um mapa que traz a localização. Também
Por andar a pé, Vinícius
Mancini criou no Instagram a
#saopaulowalk, que reúne fotos da
cidade feitas por pedestres. “Para
postar uma foto é preciso parar,
observar. Para isso, você precisa
estar a pé. É um jeito de influenciar
as pessoas de forma criativa.”
Se a #saopaulowalk inspira quem
anda a pé, outros aplicativos

oferece informações sobre as condições
das linhas do metrô.
BusaoSP
Exibe quais são os pontos de ônibus mais
próximos do usuário e o mapa com a
localização para chegar até lá.
Olhovivo

Para andar de bicicleta
Bike Sampa
Necessário para usar as bicicletas do
Itaú espalhadas por diferentes pontos da
cidade. Mostra quais são os postos mais
próximos e se há lugar vago no local onde
a bike será entregue.

facilitam a vida de quem quer

Site da SPTrans em que é possível

abandonar o carro e se locomover

consultar onde estão os ônibus e a

na cidade de maneira alternativa.

velocidade média dos corredores em

Para andar a pé

tempo real.

São Paulo Walk

http://olhovivo.sptrans.com.br

Usa o aplicativo Instagram para reunir

Há informações disponíveis sobre

fotos tiradas por pedestres que registram

transporte público em tempo real no

cenas durante suas caminhadas.

Twitter da SPTrans @sptrans_

Basta usar a #saopaulowalk ou enviar

Aplicativos de celular
PARA AJUDAR a MOBILIDADE

as imagens pelo e-mail contato@
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Para usar táxi

saopaulowalk.com.br

Táxi Aqui

Moves

Permite que o usuário faça chamadas de

O aplicativo traz informações sobre

Onde está meu ônibus?

táxi e acompanhe o trajeto do carro até

quantos passos o usuário dá, o caminho

O usuário digita o nome ou o número

você. Também indica a lista de pontos

percorrido em um mapa de localização e o

da linha e o aplicativo mostra no mapa

próximos.

tempo que leva.

Para andar de ônibus

checar as melhores rotas para seu destino

Moovit

tempo real.

Aplicativo em que usuários compartilham
informações sobre as viagens de ônibus
e metrô. É possível confirmar horários,

e acompanhar a condição do trânsito em
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A mulher que muda a mobilidade
em Nova York
Raul Juste Lores

Michael Bloomberg, e ousou ir contra essa política de décadas.
Impossível ouvir a secretária falando de túneis, viadutos ou vias expressas, como tantos
antes dela.
“Prefiro colocar pedestres, ciclistas e o transporte público nessa equação.”
Sua primeira grande intervenção foi fechar várias pistas da Times Square, a grande praça
turística nova-iorquina, aos carros. Espalhou mesinhas e cadeiras plásticas no lugar,
como se fosse uma praia local. Muita gente ficou horrorizada com o design pobre, quase
improvisado, da solução.
Os comerciantes da área protestaram. Com menos espaço para carros e sem ter aonde
estacionar, as vendas cairiam.
Nada disso aconteceu. Basta uma volta pela Times Square. Ela nunca esteve tão lotada.
Várias lojas gigantes se mudaram para lá. Das vendas ao preço do metro quadrado,
tudo subiu. “Havia uma divisão desigual, com muito mais espaço para os carros, quando
milhares de pedestres circulavam pela região”, diz.
“O espaço para carros e pedestres estava distribuído de forma desigual, havia 70
pedestres para cada dez carros. Hoje, esses pedestres podem ficar mais tempo,
usufruem mais, têm mais espaço. E acabam gastando mais, sem pressa”, diz.
As tais cadeiras e mesinhas que espalhou, parecidas a de botecos no Brasil, fizeram

NOVA YORK – Nenhum grande minhocão cruza Manhattan. Nova York inaugurou sua
primeira linha de metrô em 1904 e teve um ativismo comunitário urbano nos anos 1950
e 1960, liderado pela jornalista Jane Jacobs, que ajudou a domar a vontade típica do
século passado de dar todo espaço e prioridade ao carro em vez do pedestre.
E suas “marginais”, a West Highway e a FDR Expressway, são suficientemente odiadas
pelos nova-iorquinos, por terem deixado a cidade de costas para o rio Hudson e para um
braço do mar. Nos últimos anos, diversos parques estão sendo instalados ao longo de
ambas para mitigar o estrago feito.
Ainda assim, Manhattan é bastante congestionada – tendo a opção, muita gente prefere
usar o transporte individual ao público, com todos os impactos, inclusive ambientais,
conhecidos.
“Durante muito tempo, as autoridades de trânsito tinham como principal missão
encurtar ao máximo o trajeto de carro do ponto A ao ponto B“, me disse Janette Sadik-Khan em seu escritório em Downtown Manhattan no final de 2012. Ela é a secretária
de Transportes de Nova York desde 2007, um dos principais braços direitos do prefeito
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“Ela continou a abrir mais espaço para os pedestres.
Fechou de duas a três pistas em diversos quarteirões da
Broadway, dobrando o tamanho da calçada nos dois
lados e abrindo uma ciclovia ali.”
parte da estratégia. “Se fosse começar por um concurso de design, levaria cinco
anos. Até para trocar um banco em Nova York, há polêmicas, comissões, debates
intermináveis”, diz a secretária.
Ela continou a abrir mais espaço para os pedestres. Fechou de duas a três pistas em
diversos quarteirões da Broadway, dobrando o tamanho da calçada nos dois lados e
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abrindo uma ciclovia ali; e começou a alargar a calçada em cruzamentos importantes

habituais). Para muita gente, não ter de andar duas ou três quadras à noite é um

da cidade, transformando-as em pracinhas (cerca de 50 nasceram assim, igualmente

diferencial para convencê-los a pegar o ônibus noturno.

com cadeirinhas e mesinhas plásticas, guardadas à noite pelos próprios comerciantes

Apesar de todas essas mudanças no equilíbrio entre carros e pedestres ter reduzido o

que se beneficiam com o fluxo de gente que se senta ali).

número de acidentes de trânsito na cidade (um queda de 75% nas mortes entre 2007 e

Sua implantação de ciclovias seguiu o mesmo ritmo: 450 km de faixas exclusivas para

2011), um estudo preliminar da prefeitura diz que as mortes voltaram a subir entre julho

ciclistas em cinco anos, nas laterais de ruas e grandes avenidas, demarcadas apenas

de 2011 e junho de 2012. Segundo o estudo, o número de mortes anuais no trânsito de

por tinta. Ela não fez grandes divisões, muretas ou canteiros – sua pressa em “testar”

Nova York está em 291 (na cidade de São Paulo, são cerca de 1.200).

novos esquemas, que acabam sendo absorvidos pela população, é elogiada por seus

Mais da metade das mortes por trânsito foi causada por motoristas alcoolizados

fãs, que se impressionam com a velocidade dos resultados no moroso serviço público.

e desrespeito ao sinal vermelho. Ela diz que já identificou 25 cruzamentos onde a

E é combustível para seus detratores, que acham que ela deveria ouvir mais os

população de terceira idade se concentra. Quer que o semáforo seja um pouco mais lento

moradores, fazer um trabalho de base, gradual.

nesses lugares, para permitir que os mais velhos atravessem com segurança.

Sadik-Khan trabalha com números e é obcecada por dados. Ela me disse que

Em tempos de onipresença de smartphones nas mãos de nova-iorquinos apressados,

encomendou uma pesquisa para identificar todos os fatores que reduzem a

que trocam mensagens e torpedos enquanto atravessam a Quinta Avenida, a Secretaria

velocidade dos ônibus públicos. Acharam 400 fatores – de árvores muito frondosas

de Transportes vai começar uma nova campanha educativa para os nova-iorquinos, de

em cruzamentos, que fazem os motoristas desacelerarem, à maneira como

melhores hábitos para pedestres.

reformas de calçadas e recapeamentos são feitos, ocupando mais espaço do que

“Todo nova-iorquino se acha um engenheiro de tráfego, cheio de soluções, mas estão

o devido; de pessoas que não têm troco na hora de pagar a viagem à locomoção de

muito desatentos na hora de atravessar vias”, reclama Sadik-Khan. Mesmo em uma

passageiros mais idosos.

cidade considerada quase modelo em transporte público para suas dimensões – 8 milhões

Disse que está enfrentando todos, em conjunto com outras secretarias da prefeitura.

de habitantes, 18 milhões na região metropolitana e 52 milhões de turistas por ano – novos

No meio tempo, 50 km de corredores exclusivos para ônibus foram criados.

sinais amarelos aparecem na rua a cada dia. Mas a principal equação do trânsito em uma

Uma mudança recente para estimular o uso do ônibus à noite é que entre 22h e

cidade, aquela que induz mais trânsito ao facilitar a vida de quem prefere se transportar de

5h o passageiro pode pedir ao motorista onde descer (ignorando os pontos físicos

carro à custa de bilionárias obras viárias, Nova York já derrotou.
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