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Aos próximos governantes
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EDITORIAL

AN P

É preciso que existam propostas claras de como realizar ações prá-
ticas que melhorem a acessibilidade das pessoas. Mas é fundamental 
combater decisivamente a falta de capacidade de gestão, evitando, a 
todo custo, a insanidade de fazer sempre a mesma coisa, esperando 
resultados diferentes.

As eleições produzem um momento singular na vida dos cidadãos, 
momento que deve se prestar ao livre debate de ideias, diferentes 
visões de mundo e a proposição de soluções para os principais pro-
blemas que afligem a vida da maioria dos brasileiros.

A ANTP participa desse debate há mais de 37 anos, preocupada sempre 
em oferecer alternativas de solução aos principais problemas urbanos do 
país, particularmente aqueles voltados ao transporte e trânsito. Um dos 
principais problemas do Brasil hoje está localizado na perda de eficiência 
das cidades, o que tem gerado significativa perda de competitividade, com 
menor atração de negócios e menor geração de empregos de qualidade.

As cidades precisam ser eficientes para se tornar mais competitivas. 
Os problemas relativos ao transporte público nas grandes metrópoles, 
uma das grandes questões que marcaram as manifestações de junho 
de 2013, estão indissociavelmente ligados à falta de eficiência da 
gestão pública. A baixa utilização dos recursos de financiamento 
colocados à disposição pela União e o descuido dos organismos con-
cedentes do transporte pela qualidade do serviço que é oferecido à 
população denotam um problema histórico.

Poucas cidades organizaram entidades e organismos de gestão do 
transporte público. É gritante a ausência do Estado brasileiro em agir 
para instruir e orientar os municípios sobre procedimentos de capta-
ção de recursos de financiamento para infraestrutura.
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É inegável que apenas boas cidades conseguirão promover o desenvol-
vimento, seja da qualidade de vida, seja até mesmo do segmento econô-
mico. Neste aspecto, a ação dos governantes é essencial, a começar do 
investimento em planos diretores, como previsto no Estatuto da Cidade.

A melhoria da mobilidade urbana deve ser entendida primordialmente 
como a melhoria significativa da acessibilidade das pessoas, o que 
envolve a organização urbana. É preciso dar um melhor uso às ruas, 
às calçadas, invertendo a hierarquia hoje estabelecida, que tem no 
pedestre o menor beneficiado, e o uso do automóvel como o maior 
definidor das ações práticas, não somente das ações dos governan-
tes, como dos investimentos em infraestrutura.

As cidades precisam criar condições que viabilizem a quebra da rela-
ção negativa que se estabeleceu historicamente entre o transporte 
público e a distribuição inadequada do solo urbano. O espraiamento 
da mancha urbana em todas as cidades brasileiras, com concentra-
ção massiva de empregos em sua área central, gerou redes de trans-
porte extensas e de baixa eficiência, elevando sobremaneira o custo 
geral do sistema. O transporte se tornou refém histórico do cresci-
mento desordenado das cidades. O adensamento das cidades deve 
ser meta constante, visando sempre a aproximação de locais de 
emprego, moradia e atividades essenciais.

Temos claro que a eficiência das cidades deve buscar em primeiro lugar 
melhorar a infraestrutura já existente, redefinindo os usos e a ocupação 
dos espaços urbanos. Antes de se criar novos serviços é preciso garan-
tir a qualidade (e eficiência) dos já existentes. Além disso, é fundamen-
tal promover a capacitação de todos os atores envolvidos no serviço de 
transportes - usuários, empresários, comunidade e governo - como 
requisito importante para obtenção de qualidade e eficiência.

Esperamos dos candidatos que postulam os principais cargos públi-
cos do país propostas claras de como realizar ações práticas que 
melhorem a acessibilidade das pessoas, que ajudem os municípios a 
se tornarem mais eficientes. É preciso dar consequência ao discurso 
político, pois a população exige direitos que custam dinheiro. Há que 
se definir as fontes de recursos, ao mesmo tempo em que se constro-
em propostas para minimamente atender às demandas sociais.

Na era da informática e num mundo conectado por redes sociais, 
certamente há como se elaborar planos e orçamentos públicos mais 
efetivos, bem como ferramentas de consulta da sociedade, que pos-
sibilitem uma leitura imediata, não apenas das demandas, como tam-
bém da avaliação da qualidade dos serviços públicos.
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