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RESUMO
Na maioria das nações novas técnicas são aplicadas para redução de
emissões de gases de efeito estufa. Dentro da problemática ambiental e da
mudança de clima, os governos e corporações iniciam projetos diversificados,
em todos os ramos industriais, na área de serviços, na gestão de produtos e
logística, no relacionamento com consumidores, parceiros, governos e
empregados. Estes projetos são dos mais variados tipos. Em geral, o setor que
mais emite gases de efeito estufa, nas grandes metrópoles e regiões
desenvolvidas, sejam polos de serviços ou industriais, é a de transporte. Por
isso, no Estado de São Paulo e principalmente na capital, são importantes
projetos que colaborem com políticas mitigadores de emissões. A área de TIC
– Tecnologia de Informação e Comunicações é um colaborador que traz a
inovação, traz tecnologias que quebram paradigmas e diminuem o nível de
emissão. Esta dissertação visa investigar e analisar as várias iniciativas nesta
área de transporte – sempre com aplicação de TIC – e aplicá-las depois sobre
o modelo do inventário da Cetesb, isto é, projetado sobre o patamar do Estado
de São Paulo. A partir dos retornos que estas iniciativas obtiveram fora do
Estado, uma projeção das reduções potenciais é feita ao longo do tempo e
finalmente uma lista de ações com este âmbito é proposta.

Palavras-chaves: Emissões; TIC; Gases de Efeito Estufa; Transporte; São
Paulo.

ABSTRACT
Reducing Greenhouse Gases Emissions in Transportation in the State of
Sao Paulo through Information Technology and Communications
Reducing Emissions of Greenhouse Gases in Transportation in the State
of Sao Paulo through Information Technology and Communications In the
majority of the economies in the world, new techniques are applied to reduce
emissions of greenhouse gases. Within the environmental issues and climate
change, governments and corporations begin to initiate projects of all types in
all industries, in areas of services, product management and logistics;
relationship with customers; business partners; governments and employees.
These projects have diverse categories. Usually the area that emits more
greenhouse gases in large cities and developed regions – which are also poles
or industrial services – is the transport segment. Therefore, the State of São
Paulo and especially in its main city, projects that are important to collaborate
with such policies. Today, the sector called ICT - Information and
Communications Technology are applied to bring innovation, new technologies
to break paradigms and decrease the emissions level. This dissertation aims to
discuss the various initiatives in this area of transportation - always with the
application of ICT - and then applying on the model inventory Cetesb. It means,
projected onto the level of São Paulo. The returns from these external initiatives
brought to a projection of reduction at State of São Paulo. Those potential
reductions are calculated over time with our data to establish an amount or
reduction at São Paulo. Finally, a list of actions in this context is proposed.

Keywords: Emissions, ICT, Greenhouse Gases, Transportation, São Paulo.
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1

INTRODUÇÃO
Nesta dissertação serão investigadas iniciativas de redução de

emissão de gases de efeito estufa na área de transporte para o Estado de
São

Paulo.

Após

se

explicitar

os

objetivos

deste

trabalho,

um

desenvolvimento conceitual do tema se dará, antes de se detalhar a
proposta de cada iniciativa. Finalmente o resultado da eventual aplicação de
cada iniciativa será demonstrado sobre o inventário de gases de efeito
estufa para o Estado.
1.1 Motivação
Hoje, governos se reúnem e apresentam propostas de mudanças
ligadas ao meio-ambiente em vários encontros internacionais – como nas
conferências mundiais das Nações Unidas. São composições de esforços
entre os países em torno de revisão de processos industriais; mudanças na
matriz energética para uso de energia limpa; redução do desmatamento e
processos de reflorestamento; investimento em projetos de baixo carbono
locais ou estrangeiros (fazendo uso do mercado de carbono); uso de uma
cadeia de logística

e

consumo mais sustentável e

combinações

diferenciadas de talentos e deficiências regionais dentro de cada nação
para prover processos inteligentes, que induzam no seu conjunto
diminuição em produção de Gases do Efeito Estufa (GEE).
Em grande parte desta estratégia, dependendo do tipo de esforço para
prover a redução de GEE, a proposição de métodos que se relacionam com
automatização, autorregulação, uso de processos inteligentes e uso de
processos interdependentes e comunicantes trazem uma significativa
contribuição para a redução.
Grande parte destes métodos é proveniente da indústria de
Tecnologia de Informação e Comunicações (TIC). Muitas vezes estes
métodos não agem sobre a própria tecnologia de informação e
comunicações como atividade-fim, mas sim em apoio a outros setores,
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capacitando-os na forma de ferramenta a que estes emitam menos gases
de efeito estufa.
Assim, o que leva ao desenvolvimento deste trabalho seria o seguinte
questionamento:
As tecnologias estado-da-arte de Informação (ou informática) e de
Telecomunicações podem promover a redução de emissão de GEE,
acarretando

uma

economia

de

baixo

carbono,

ou

ainda,

uma

descarbonização da economia. A descarbonização (ou como encontrado
em textos de língua inglesa, dematerialization) aqui se entende como um
uso a menor de materiais em determinada atividade, seja de produção de
bens, seja na disponibilização de serviço, assim como na forma que a
sociedade consume estes bens e serviços. Uma economia com uso menos
intensivo de materiais detém na soma destes processos uma quantidade
menor de materiais empregado, diminuindo assim sua pegada de carbono,
ou suas emissões de gases de efeito estufa.
Neste trabalho procura-se sistematizar e quantificar o potencial do
setor de TIC na redução de GEE.
1.2

Objetivos

1.2.1 Gerais
Avaliar o quanto o uso de equipamentos, instrumentação, métodos e
controles, provido pela indústria de informática e telecomunicações, pode
contribuir direta ou indiretamente, para a redução de gases de efeito estufa.
1.2.1.1 Específicos
Estudo sobre a Redução de Gases de Efeito Estufa no Estado de São
Paulo por meio do segmento de Tecnologia de Informação e Comunicações
para a área de transporte:
a) Análise das principais categorias de emissores de CO2EQ do
Estado de São Paulo;
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b) Investigação das principais tecnologias e aplicações no
segmento de TIC (Tecnologia de Informação e Comunicações)
na área de transporte com potencial redução de CO2EQ;
c) Proposição de um Modelo de Reduções, isto é, utilização de
uma série de iniciativas já testadas anteriormente fora do Brasil,
e consequente aplicação do seu respectivo grau de redução
sobre determinada categoria de emissões, de acordo com cada
iniciativa identificada e sobre os dados do inventário de
emissões de CO2EQ. Neste caso, via ferramentas de TIC e para
a área de transporte do estado;
d) Grupo possíveis ações que por meio da TIC colaborem com
redução de emissão de CO2EQ para o setor de transporte.

1.3

Método e Procedimentos Metodológicos
Em linhas gerais, será feita uma pesquisa bibliográfica com a

verificação de casos de sucesso, utilização de prognósticos e tendências
tanto da questão climática, quanto da evolução das tecnologias de
informação e de comunicações aplicadas em transporte para o caso do
Estado de São Paulo.
De acordo com SEVERINO (2002), na elaboração desta dissertação,
buscou-se fazer uma leitura analítica seguindo algumas etapas no âmbito
de estruturação do material e criação do texto:

•

Textual: primeira abordagem dos textos com vista à preparação
para a leitura, fazendo uma leitura rápida para se adquirir uma
visão do conjunto da mesma;

•

Análise temática: compreensão da mensagem passada pelos
textos, determinando o tema-problema, a ideia central e as
secundárias;
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•

Interpretativa: interpretação dos textos, aproximando e associando
as ideias dos mesmos com outras ideias relacionadas à mesma
temática, exercendo uma atitude crítica em termos de coerência,
validade, profundidade, alcance e juízo pessoal do material;

•

Problematização: discussão do texto, identificando e debatendo
questões explícitas ou implícitas nos textos. Esta fase foi adaptada
por utilizar simulação de modelos e comparações dos novos
resultados colhidos contra resultados em aplicações externas no
âmbito dos tópicos relacionados com este trabalho;

•

Síntese pessoal: reelaboração pessoal da mensagem, elaborando
um

novo

texto

mediante

retomada

pessoal

e

raciocínio

personalizado, com discussão e reflexão pessoais.
De outra forma, utilizando do método de pesquisa descrito acima, a
própria estrutura desta dissertação se formou a partir dos seguintes
procedimentos de investigação:
a) Identificação dos problemas climáticos atuais e investigação
das necessidades de pessoas, empresas e governos de rumar
a economia de baixo carbono;
b) Entidades

nacionais

e

internacionais

importantes

na

investigação das emissões de gases de efeito estufa;
c) Análise do corrente em termos de emissões: Análise do
Inventário da Cetesb e outros órgãos nacionais;
d) Estudo das iniciativas propostas para redução de emissões de
GEE no setor de transporte, considerando as de ênfase em
redução de emissões em por meio de TIC, alguns critérios de
exposição foram constituídos para cada uma das iniciativas:
•

Definição

da

Iniciativa,

as

referências

externas

relacionadas, as tecnologias relacionadas e o método de
cálculo aplicar a redução experimentada externamente
sobre os dados do Estado de São Paulo;
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•

Patamar de Reduções propostas, análise de custos e
ações para cada iniciativa;

•

Apresentação do Impacto Individual da Iniciativa frente ao
inventário de gases atual e projetado até 2030;

e) Consolidação

do

grupo

das

Iniciativas

em

transporte

investigando o impacto da aplicação de todo o conjunto
projetado até 2030 no Estado de São Paulo.
1.4

Produtos
Serão gerados produtos que poderão apoiar programas públicos ou

corporativos de redução de gases de efeito em estufa para a área de
transporte. Isto pode se dar por meio da análise de resultados das
aplicações de iniciativas apontadas; e alternativamente por meio da
utilização direta (parcial ou total) de um grupo de ações que iria de encontro
àqueles resultados das aplicações de iniciativas.
Os principais produtos propostos neste trabalho serão:
• Mapa de Impacto de redução emissões CO2EQ com apoio TIC
para a área de transporte até 2030;
• Recomendação de Ações de Redução em um programa no
escopo da indústria TIC para o Estado na área de transporte;
Mas também, produzidos ao longo do desenvolvimento do trabalho:
• Base

de

Práticas

de

Políticas

Públicas

e

Privadas

Descarbonização da Economia na área de Transporte.

de
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2

DESENVOLVIMENTO CONCEITUAL
Nesta seção será embasado o conceito aplicado ao estudo de

iniciativas de redução de emissão de gases de efeito estufa na área de
transporte.
2.1

Caracterização de uma Economia de Baixo Carbono
A humanidade de uma forma geral tem se preocupado nas últimas

décadas com o processo de mudança climáticas, suas origens, seu
processo e seus impactos para a vida normal no planeta. Ainda que em
diversos graus e interpretações em todo o mundo, é uma discussão
constante em fóruns científicos, financeiros e governamentais de vários
países e em encontros internacionais.
Segundo STERN (2009), a mudança climática se daria de maneira
simplificada em um processo de causa e efeito em quatro fases:
• Aumento da atividade humana em cada região do planeta como
elemento principal de alteração no padrão de emissões de GEE
globais principalmente nas últimas décadas;
• Emissão de gases de efeito estufa no planeta e migração para o
estoque único na atmosfera, também aumentando a sua
concentração (normalmente medida em partes por milhão em
um volume gasoso, referenciado aqui como ppm);
• Maior concentração de GEE na atmosfera exacerbando o efeito
físico de gases estufa com resultado de retenção a maior de
calor e aumento de temperatura no planeta;
• Mudança climática devido à mudança de temperatura e seus
impactos na humanidade, isto é, relacionado ao próprio impacto
nos meios antrópicos, biótico e físico.
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Em cada uma destas fases, se percebe que cientistas, economistas e
governantes se posicionaram de maneira um pouco divergente. No entanto,
com o passar do tempo certa convergência é percebida na interpretação da
relação causa-efeito em todo o processo, assim como se nota uma certa
concordância com as dimensões no impacto na humanidade.
O presente trabalho não pretende discutir ou se posicionar de maneira
específica em um grau de maior ou menor risco, mas sim optar pelas
medições mais aceitas e focar no desenvolvimento proposto, usando a
conceituação de economia de baixo carbono com as teses mais
amplamente aceitas.
Assim, de acordo com STERN (2009) a economia de baixo carbono é
uma proposta que se faz necessária quando uma atividade humana
intensiva se dá (peculiar à 1ª fase apontada acima). Esta economia assim
se denominaria de baixo carbono, pois emitiria gases de efeito estufa ou
gases equivalentes ao dióxido de carbono de maneira reduzida, por isso
não causando as consequências descritas nas outras fases; isto é, os
efeitos adicionais negativos que impactam a humanidade.
Assim, é baixo carbono, pois emite menos GEE, e é referido como
economia, pois é entendido como ações da própria sociedade que gerariam
essa redução devido a transformações em sua economia.
De outra forma, pode-se entender que uma economia de baixo
carbono é um modelo econômico com baixo consumo de energia, poluição
baixa e de baixa emissão de GEE. A questão-chave da economia de baixo
carbono é concretizar a alta eficiência no uso de energia, mecanismos de
desenvolvimento com energia limpa, busca de uma produção sustentável, e
incluir inovação tecnológica na produção de energia, na redução de
emissões, nas estruturas industriais e institucionais da própria economia.
Não existem convenções difundidas no mundo que incluam limites de
valores de emissões para se definir explicitamente se uma economia é ou
não de baixo carbono. Porém pode-se medir uma economia no ranking de
um grupo econômico a qual pertence (por exemplo, medir intensidade de
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carbono per capita da economia analisada no G 20 ou na esfera
geopolítica a qual pertença).
Esta economia proposta passa então a ser avaliada e gerida nação a
nação, havendo programas nacionais de introdução de economias de baixo
carbono com integrações multilaterais com outras nações, na gestão interna
de regiões, estados/departamentos/províncias e prefeituras, isto é, na
hierarquia de gestão publica no escopo de cada nação.
Os países com economias de baixo carbono seriam dessa forma
tipicamente

nações

que

conseguiram

introduzir

práticas

que

são

consideradas atualizadas e efetivas no sentido de redução de emissão de
GEE. E são compatíveis com uma redução do risco da mudança climática
no planeta.
2.1.1 Quantidade socialmente ótima de poluição
Para responder à pergunta: O quanto de poluição de uma sociedade
deveria permitir -- no texto dos autores CALLAN e THOMAS (2010) e
STAVINS (2005) se explica que o benefício marginal de uma unidade
adicional de poluição tem de ser comparado com o custo marginal dessa
unidade adicional. O custo marginal social é o custo total para a sociedade
como um todo para produzir uma unidade adicional. Não é apenas o custo
direto a cargo do produtor, mas também inclui o custo para o ambiente
externo e outras partes interessadas. Como resultado, tem-se o custo social
marginal.
O custo marginal social (MSC) é expresso como segue:
MSC = MPC + MEC; Sendo MSC = custo marginal social;
MPC = custo marginal privado; MEC = custo marginal externo
Custos ou benefícios sociais levam em conta as externalidades,
enquanto os custos e benefícios privados não o fazem. Uma externalidade
é uma consequência de uma atividade econômica, que não é transmitida
por

meio

de

preços,

experimentada

por

um

terceiro

que

não

necessariamente concordou com a atividade. Uma externalidade pode ser
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positiva (é um benefício para o terceiro) ou negativa (que é um custo para o
terceiro).

Figura 1 – Equilíbrio em Abatimento de
Emissões
Fonte: (CALLAN; THOMAS, 2010)

Conforme a Figura 1, o MSB de redução é o ganho social de ter um
ambiente mais limpo, é a demanda da sociedade no combate à poluição. A
sociedade está disposta a pagar por um ambiente mais limpo, mas essa
vontade diminui com o aumento do nível de redução das emissões. O
equilíbrio é alcançado quando MSC é igual a MSB. Qeq é a quantidade ideal
de redução no campo social. É desejável reduzir as emissões enquanto os
benefícios marginais são mais elevados do que os custos marginais.
De uma forma análoga, o benefício de cada unidade de redução de um
poluidor é o dano evitado que teria sido causado pelas emissões segundo
alguma unidade de emissão de poluidores.
A unidade de redução da poluição pode ser entendida como medidas
de uma saída de uma função que inclui algumas entradas tais como
produtos químicos ou matérias-primas, desenhando assim uma curva com
uma a função resultante e um resultado com um poluente típico, por
exemplo, um tipo de gás de efeito estufa.
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A teoria econômica ilustra o nível ideal de controle de poluição como a
intersecção de destas curvas, que representam esses dois custos marginais
como funções do nível de poluição: os custos marginais de abatimento
aumentam quando há redução de poluição, e por outro lado, o dano
marginal da poluição aumenta quando há aumento da poluição.
Se uma inovação faz com que a curva que representa o custo marginal
de abatimento se desloque para baixo, então o ponto em que as duas
curvas se cruzam se deslocará para um nível mais baixo de poluição, assim
implicando em um nível maior de redução.
Para minimizar o custo de um determinado nível de redução da
poluição, a alocação eficiente de redução entre os poluidores tornaria igual
o custo marginal de controle de poluição para todos os poluidores. A teoria
econômica pode ilustrar essa alocação de custo eficaz de controle de
poluição entre duas fontes de poluição. Isto é representado pela intersecção
de duas curvas inclinadas que representam seus custos marginais, como
uma função crescente do próprio nível de redução da poluição de cada
fonte, como demonstrado na figura de nível social de abatimento.
Se uma inovação faz uma curva se deslocar para baixo mais em uma
fonte do que em outra, então o ponto em que as duas curvas se cruzam
mudará para um nível mais elevado de abate dessa fonte e um menor nível
de abate da outra.
A fonte com custos mais baixos de redução deve abater mais, para
deixar os seus custos marginais maiores, enquanto a outra fonte deve
abater menos, até que seus custos marginais sejam iguais, mais uma vez.

2.2

Entidades que Medem o Volume de Emissões e Mudança Climática
No que tange ao esforço em todas as frentes (tecnologia, energia limpa,

tratamento resíduos, uso da terra, etc.) se quer evitar um aumento de
temperatura para patamares que causem impactos significativos ao planeta:

26
[...] A ONU calcula que seria necessário um investimento
imediato de valores que variam entre US$ 50 bilhões e US$ 70
bilhões por ano. [...] O Brasil, como a maioria dos países em
desenvolvimento, já sofre e seguirá sofrendo com os impactos
da alteração climática. As regiões de produção agrícola terão
que se adaptar às novas culturas, enquanto os estados de
zonas costeiras deverão se preocupar com a elevação do nível
do mar (PEREIRA, 2010).

2.2.1 Análise de Mudança Climática devido a Emissões de GEE do IPCC
O Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) é a organização
que mais orienta a questão de mudança climática e, como é comum neste
tipo de discussão, há muitas críticas tanto de grupos conservadores e
otimistas com relação a mudanças, como grupos mais pessimistas com a
velocidade de mudanças.
No entanto suas projeções são constantemente utilizadas para análises,
políticas de energia e mudanças nas economias.
Na Figura 2, estão relacionados a concentração de gases estufa em
ppm (eixo da abscissa) com o aumento de temperatura em relação a 1990
(eixo da coordenada).
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Figura 2 – Grau de Aquecimento segundo Concentração de GasesEstufa
Fonte: Adaptado INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE
CHANGE (2010), (IPCC) – Figura SPM-7

Assim, projeta-se a questão da estabilização da temperatura, por
exemplo, em 550 ppms ocorre uma mudança de mais de 2º C em 2100, e o
planeta sofre incrementos de temperatura sendo mantido este patamar; e
por volta de 3,5º C após uma estabilização. Esta concentração (não tão
distante da atual, os 430 ppm CO2EQ, sendo 388 ppm de CO2) está
aumentando em mais de 1,5 ppm por ano.
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Por esta hipótese, uma mudança de 3,5º C na temperatura da
superfície da terra presume impactos muito significativos, ainda que com
diferenças de interpretação encontradas na literatura, o nosso clima, a
nossa economia e o modo de vida da sociedade mudariam drasticamente.
Por tudo isso, há ampla discussão em formas de reduzir a concentração
de GEE, isto é, de reduzir as emissões de GEE decorrentes de atividades
humanas, via as empresas, via a gestão pública, via a mudança do
comportamento das pessoas. Assim, as discussões se referem a novas
formas de produção, de consumo, de utilização de recursos, de reciclagem
e tratamento de resíduos. São mudanças profundas em todo o mundo, que
variam com a conscientização, com viabilidades de cada economia, e de
acordo com os recursos disponíveis de cada grupo.
Esta tarefa é interdisciplinar, pois agrega informações de todos os
setores da economia e pretende de forma colaborativa introduzir novas
técnicas que colaboram nesse modelo de redução. Após um trabalho de
consolidação destes modelos, estas entidades produzem propostas do tipo
top-down, que então realimentam os construtores de políticas nacionais,
corporativas e o próprio cidadão para priorização e entendimento destas
oportunidades.
2.2.2 Cadeia de formação de efeito estufa e mudanças climáticas
Em STERN (2007), se descreve uma cadeia de ligação entre gases do
efeito estufa e mudanças climáticas (Figura 3). A Figura 3 traduz o ciclo de
produção de gases de efeito estufa, desde as origens, onde se tem
produzido gradativamente maior concentração de GEE (na figura, uso da
Terra e outras emissões), gerando um desbalanceamento energético, que
por sua vez provoca aumento das temperaturas atmosféricas e dos
oceanos. Estas mudanças por sua vez produzem uma série de
retroalimentações nas próprias emissões, que finalmente impactam o meio
antrópico, biótico e físico.
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Figura 3 – Gases Estufa versus Mudanças Climáticas

Fonte: (STERN, 2007)
2.2.3 Impacto de Aumento na Temperatura Global
Conforme STERN (2007), se as emissões anuais continuarem nos
níveis atuais, os índices de gases de efeito estufa seriam quase o dobro dos
níveis pré-industriais até meados do século. Se esta concentração for
sustentada,

as

temperaturas

são

projetadas

para,

eventualmente,

aumentarem 2-5 º C ou até mais.
2.2.4 Análise de Emissões da UNFCCC
Algumas propostas de redução provenientes de entidades que
participam destas discussões já estão bastante evoluídas. O controle de
redução já é feito com resultados claros e se percebe que a União Europeia
conseguiu resultados mais recentes de redução, conforme o relatório da
European Environment Agency (EEA), que submete oficialmente os dados
ao United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
expressos na Figura 4 abaixo:

30

Figura 4 – Emissões de Efeito Gases Estufa na Comunidade Europeia
Fonte: Adaptado de EUROPEAN ENVIRONMENT AGENCY (2012)

A União Europeia compara os dados de reduções reais com metas do
próprio grupo ou mesmo as metas do protocolo de Quioto.
Uma das vantagens da União Europeia é que se permite que se exibam
fatores de redução expressivos devido ao alto grau de recursos. Isto porque
suas economias em geral são bastante desenvolvidas e industrializadas e
há uma boa coesão trazida pela convergência política e de sistemas
econômicos e de comércio internacional trazido pelas práticas de
engajamento do próprio bloco econômico.
Por outro lado, o bloco tem uma situação de tamanho de população e
pirâmide econômica-social relativamente estável, o que facilita uma gestão
de novas tecnologias de redução, ao se considerar que esta se faz sobre
um cenário razoavelmente estático.
2.2.5 Análise de Risco de Não Atingimento de metas pelo DBCCA
Assim, outras entidades analisam o risco de não atingimento de metas
de redução. Por exemplo, o relatório da DEUTSCHE BANK CLIMATE
CHANGE ADVISORS (2010), também conhecido como DBCAA, uma
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consultoria sem fins lucrativos do Deutsche Bank Group. As metas de
redução estabelecidas pela organização no relatório de investidor do grupo
seriam:
•

Objetivos do Protocolo de Quioto, com limites para as emissões de
38 países desenvolvidos (Anexo B);

•

Objetivos

internacionais

de

emissões,

estabelecidos

especificamente no âmbito da UE, onde acordos de partilha dos
encargos atribuem metas de mitigação entre as regiões;
•

As metas nacionais de emissões, onde os países estabelecem
metas independentes de acordos internacionais;

•

Submetas de emissões nacionais, onde as regiões, estados ou
cidades estabelecem suas próprias metas.

A consultoria propõe uma análise de risco por país como expresso na
Tabela 1:
Tabela 1 – Risco por País e Fluxo de Capital

Fonte: Adaptado de Deutsche Bank Climate Change Advisors (2010).
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Esta análise foi feita por uma entidade com reputação em avaliação de
risco (consultoria pertencente a banco global). Esta análise não foca em
subsetores de economias, mas sim em aspectos da própria economia de
cada país, no que tange a sua política de controle de emissões.
Não é necessário tomar a análise de risco como verdades absolutas,
mas servem como alguma referência, e se crê que este tipo de relatório
será cada vez mais comum. Alguns itens foram interpretados e aqui
destacados sobre as informações de DBCCA (2010) contidas na Tabela 1:
•

O dispêndio de China e EUA são similares, porém os riscos dos
EUA são maiores. De acordo com posturas recentes de gestores
e certa cultura voltada mais ao consumismo, justifica este
tendência. A política centralizada chinesa talvez facilite este tipo
de implantação em larga escala;

•

A Alemanha se destaca com uma taxa de capital investido
bastante alta (a maior da tabela, dividindo a penúltima coluna
pela última). É verdade que, por exemplo, sua política de energia
limpa (principalmente energia eólica) é exemplo global;

•

Indonésia, México e Rússia investem relativamente menos em
políticas de redução, e possuem papéis importantes nas
contribuições globais de emissões;

•

Dentro da União Europeia, Alemanha e França aparecem com
menor risco, enquanto Itália e Reino Unido apresentam maior
risco. Isto é possivelmente devido a matriz energética mais ou
menos limpa de cada nação.

2.2.6 Projeções e Análise Setorial pela McKinsey
O relatório da MCKINSEY & COMPANY (2010) contribui no
desenvolvimento da análise com análises fragmentadas por região ou setor
da economia. Abaixo se demonstra uma evolução BAU1.

1

BAU significa “Business as Usual” ou “Negócios de Maneira Corrente”
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A Figura 5 exibe primeiramente uma análise por setor:

Figura 5 – Emissões Globais por Setor em 109t CO2EQ Ano
Fonte: Adaptado de MCKINSEY & COMPANY (2010)

Seguem algumas observações para a figura 5:
•

Somente o setor de energia é responsável para mais de um em
quatro unidades de volume de emissão de GEE. As principais
oportunidades de redução em energia se dariam com
introdução de CCS2, Energia Nuclear, e Utilização de Energia
Renovável;

•

O perfil do setor energético de cada região ou país impacta
fortemente seu perfil de emissões e por sua vez a gestão de
políticas de redução. Países com peso em energia nuclear
(como França) ou perfil de energia hidrelétrica (como o Brasil)

2

CCS é “Carbon Capture and Storage” ou “Captura e Armazenamento de Carbono”
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ou energia baseada em não renováveis (como China e Estados
Unidos) trazem esta diferenças.
•

Os outros três grandes grupos seriam: Indústria (Petróleo, Gás,
Cimento, Metais, Químico, etc.); Setores relacionados com
Consumo (Transporte, Prédios e Lixo/Resíduos); e Setores
relacionados com uso da terra (Agricultura e Florestas);

•

Contribuições de reduções típicas devido à mudança de
comportamento de consumidores seriam:
o

Mudanças em prédios residenciais ou comerciais como:
Uso de Energia, Ar Condicionado, Aquecimento de Água,
Iluminação, Dispositivos de controle e segurança e
Utilização a menor do espaço;

o

Transporte em estradas: Carros menores, direção mais
eficiente, menor utilização;

o

Transporte Aéreo: Utilização Menor;

o

Transporte Modal: Viabilização e Aplicação para mudanças
em direção a transportes por ferroviário, ônibus, a pé ou de
bicicleta;

o

Agricultura: Diminuição no consumo de carne em regiões
em desenvolvimento; Mudança de consumo de carne de
ruminantes para outros tipos de animais;

o

Efeito de Transbordo em setores industriais: Diminuição no
uso de cimento (Prédios), Ferro e Aço (Prédio e
Transporte) e Químicos (Prédios e transporte).

Com relação à redução setorial, algumas oportunidades são
alinhavadas no relatório MCKINSEY & COMPANY (2010), e quantificadas
em cada setor para redução abaixo do BAU para 2030, conforme a Figura
6. Nota-se o potencial destacado em torno de energia, transporte e uso da
terra:
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Figura 6 – Abatimento Potencial por Setores e Elementos-Chave
Fonte: Adaptado de MCKINSEY & COMPANY (2010)
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De acordo com práticas e observações de investimentos em cada
área, o relatório segue com uma análise de custos de abatimentos por área,
conforme a Figura 7:

Figura 7 – Investimento por Setor para Abatimentos Potenciais
Fonte: Adaptado de (MCKINSEY & COMPANY, 2010)

O Relatório aponta para necessidades de investimentos maiores em
transporte, prédios e energia.
Em um segundo bloco é apontado os setores de Ferro/Aço, Químicos,
Florestas e Gás/Petróleo.
Com relação à proposta dessa dissertação, exatamente este primeiro
bloco oferece as maiores oportunidades de contribuição em reduções, já
que são justamente onde as tecnologias de comunicação e informação se
fazem importantes na transformação do setor para diminuição de reduções.
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Estes tipos de programas de redução se fazem por gestão pública,
incentivos de todos os tipos ao setor privado e mesmo ações de
informação. As metas de redução são trabalhadas também através de
ações regulatórias.
2.3

A Economia e o Papel das Corporações na Redução de Emissões
Nesta seção serão investigadas como as corporações reagem em

relação ao meio ambiente e como contribuem com programas de redução
de gases estufa.
2.3.1 A Relação da Economia com o Meio Ambiente
Segundo CALLAN e THOMAS (2010), a Economia e o Meio-Ambiente
se relacionam através de um fluxo de recursos e resíduos, em um Modelo
de Equilíbrio de Materiais, onde ocorre uma interdependência da atividade
econômica e natureza da seguinte forma, expressa na Figura 8:

Figura 8 – Fluxo de Recursos – Relação Economia e Meio Ambiente
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Fonte: Adaptado de CALLAN E THOMAS (2010)

Assim, existe um Fluxo de recursos que caracteriza a Economia dos
Recursos Naturais – preocupada com os fluxos de recursos da natureza
para a atividade econômica.
Este fluxo se soma ao fluxo clássico de consumo e produção de bens,
serviços característicos da economia. Na figura acima, procura-se
acrescentar neste processo os aspectos ambientais (Natureza) que se
relacionam com o fluxo econômico.
Desta forma se relaciona a economia com o meio ambiente, isto é,
atividades que reflitam, por exemplo, maior consumo, maior reciclagem,
aumento do poder aquisitivo dos consumidores finais, maior atividade
industrial, etc. vão de alguma impactar de alguma forma o uso de recursos
naturais. Isto porque os fluxos de recursos e resíduos estariam autorelacionados e por isso produziriam impactos em toda cadeia.
2.3.1.1 O Papel das Corporações na Redução de Emissões
SENGE (2008) criou um quadro que demonstra a conexão entre
sustentabilidade e as funções essenciais de qualquer negócio. Muitos
executivos podem olhar para este modelo e perceber que esta conexão
simplesmente não havia sido feita antes.
Se os gerentes e funcionários são apáticos sobre a sua organização
no que tange a esforços de sustentabilidade, é mais devido ao fato de não
ver como ela se liga aos objetivos de negócio. Como resultado, os esforços
são geralmente fragmentados, reativos e pouco integrados na missão
principal da empresa e planos de negócios.
O Quadro 1 abaixo ajuda as pessoas a colocar suas atividades de sua
organização em perspectiva, e mostra como eles podem trabalhar juntos
para criar e manter valor e simplificar a tomada de decisão estratégica.
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Quadro 1 – Quadro de Valor Sustentável
Fonte: Adaptado de (SENGE, 2008)

Além disso, como relata MAKOWER (2009), os consumidores hoje se
importam como seu consumo afetará o meio-ambiente. A percepção de
produtos e serviços e a escolha por consumir dentre concorrentes, o que
mais preservará os recursos naturais são decisões comuns, mesmo com
opções de dispêndio maior. Este comportamento já pode ser repetidamente
observado.
2.3.2 Estratégia para Atuação no Campo Ambiental
No estudo de ESTY e WINSTON (2006) se demonstram regras de
ouro, com valores fundamentais que permitem uma eco-vantagem. As
“Regras de Ouro” seriam as que transformam o verde em ouro, isto é
produzem riqueza a partir do entendimento da cadeia de valor na economia
da produção sustentável; em outras palavras, embute no viés capitalista de
acumulação de riqueza as vantagens da atenção a valores como recursos
naturais, sustentabilidade, e assim o neologismo mais recente de uma
economia voltada à ecologia, isto é, ao “verde”. Estes valores são
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expressos nos itens de cada quadrante, de acordo com as ações para obter
VANTAGENS e evitar DESVANTAGENS, assim como CURTO ou LONGO
PRAZO, conforme a Figura 9:

Figura 9 – Regras de Ouro para uma Corporação
Fonte: Adaptado de ESTY e WINSTON (2006)

Assim, ESTY e WINSTON (2006) seguem afirmando que uma atitude
de Eco-Vantagem, apoiada pelas ferramentas certas de rastreamento, um
foco no redesenho e uma cultura de gestão ambiental, é a fundação para
transformar o verde em ouro.
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2.3.3 Sustentabilidade para as Empresas
Conforme

a

publicação

TERRA

3.0

(2009),

práticas

de

sustentabilidade também se aplicam às empresas. Uma empresa pode,
perfeitamente, argumentar e provar, por exemplo, que não polui, porque
filtra a fumaça que sai de suas chaminés, trata a água que usa e não joga
efluentes nem no solo nem nos cursos de água, tampouco no esgoto.
Poderia afirmar que é limpa, ou verde, do ponto de vista da noção antiga
de poluição, de maneira incorreta se as matérias-primas utilizadas sejam
fabricadas por empresas que poluem, ou que não adotam as mesmas
práticas denominadas limpas.
Com relação às emissões de gases de efeito estufa que provocam o
aquecimento global acelerado, o qual, por sua vez, gera mudanças
climáticas em escala global, o raciocínio não pode ser equivalente. A
empresa tem de se responsabilizar pela quantidade total de equivalente de
carbono, embutida em seu produto. É claro que isso deveria valer para
qualquer efeito danoso ou de risco atribuído a determinado produto.
Cada empresa é corresponsável pela quantidade de carbono que
trafega em sua cadeia de valor – abrangendo, inclusive, o descarte do
produto após seu consumo ou uso – e pelo índice de carbono emitido por
todas as suas operações internas: estocagem, movimentação de cargas,
atividades produtivas, serviços associados, vendas, administração e gestão.
2.3.4 A Importância do Processo de Inovação
De acordo com STERN (2007), a inovação é crucial na redução dos
custos das tecnologias. Uma melhor compreensão deste complexo
processo é necessária para descobrir o que as políticas podem ser
necessárias para incentivar as empresas a oferecer as tecnologias de baixa
emissão do futuro.
O autor define inovação como a exploração bem sucedida de novas
ideias. Identificaram-se quatro tipos de inovação em relação à mudança
tecnológica:
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•

Inovações incrementais;

•

Inovações radicais;

•

Mudanças nos sistemas tecnológicos;

•

Mudanças de paradigma técnico-econômico.
A Figura 10, descrita abaixo sintetiza o processo de inovação:

Figura 10 – O Processo de Inovação
Fonte: Adaptado de (STERN, 2007)

Inovação é muito mais do que invenção: é um processo ao longo do
tempo.
No processo acima, se percebem agentes importantes para o
processo de inovação. Uma área voltada à pesquisa como semente do
processo, como o berço típico da inovação, até chegar ao final típico do
processo – o consumidor final. O governo fomentando inovações por meio
de subsídios, leis, incentivos e a partir da regulação da atividade de
pesquisa e acadêmica; e a comunidade de negócios e financeira
(empresas) participando do processo visando priorizar por sua parte com as
leis do próprio mercado as tecnologias comercialmente promissoras.
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Um processo completo e difundido de inovação aumenta as chances
de exploração de tecnologias diferenciadas e de ruptura, permitindo
melhorias dos processos atuais ou mesmo revolução nos mesmos. Na área
que será explorada – contribuição de TIC à área de transporte, este
processo de inovação é vital e realmente se beneficia da participação de
todos estes agentes.
2.3.5 Estratégia para um Polo em Tecnologia Limpa
PERNICK e WILDER (2008) propõem um guia de construção de um
centro de tecnologia limpa. Existem várias ações específicas que uma
cidade ou região devem tomar com o lançamento de um esforço para se
juntar às fileiras de centros de desenvolvimento de tecnologia limpa. Segue
um resumo das principais recomendações do autor:

2.4

•

Avaliar as tecnologias limpas atuais em uso;

•

Identificar líderes;

•

Criar uma instituição que atraia tecnologia limpa;

•

Criar um projeto de perfil relevante;

•

Envolver os serviços públicos locais;

•

Formar um conselho consultivo sobre tecnologia limpa.

Fontes de Dados para Emissões de Gases de Efeito Estufa no Estado
Segue um estudo de Fontes de Dados para emissões de GEE no

estado de São Paulo. Também serão feitas comparações do perfil do
estado em relação ao perfil nacional.
2.4.1 Relatório McKinsey
O Relatório MCKINSEY e COMPANY (2010), Caminhos para uma
Economia de Baixo Carbono no Brasil, possui algumas versões regionais ou
nacionais, como é o caso do Brasil. Este relatório é muito utilizado em todo
o mundo para análises conjunturais e da mesma forma, para este trabalho
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seus números serão utilizados como uma referência em linhas gerais e não
para suportar cálculos.
Se utilizando do mesmo formato anterior, o relatório traça as
oportunidades de redução de emissão de CO2EQ no nosso país, conforme
expresso na Figura 11:

Figura 11 – Emissões de Gases de Efeito Estufa no
Brasil
Fonte: MCKINSEY & COMPANY, 2010

Em princípio, já se percebe um padrão diferente do relatório global (e
de muitas outras nações ou regiões), que seria a questão do uso da terra.
Tanto para a questão de reflorestamento/florestamento quanto para o uso
de terras para agropecuária. Assim o Brasil cresceria até 2030 em 28% em
suas emissões, para chegar a 2,83 x 109t CO2EQ por ano. Destes 2,83
somente 28,6% seriam para os setores tradicionais no perfil de emissões
como de energia, transporte, indústria, prédios e resíduos.

45

De acordo com o relatório, o governante, legislador e os empresários
precisam ter esta prioridade para contribuir de forma efetiva para a redução
de GEE sob nossa responsabilidade como, por exemplo, promover:
•

Consumo de madeira proveniente de reflorestamento através
origem legalizadas ou observação de selos certificadores;

•

Fiscalização de fronteiras de florestas ou vegetação nativas;

•

Planejamento de uso e limitação de áreas para agricultura,
pecuária;

•

Planejamento de reflorestamentos;

•

Incentivo a consumo alimentar de animais não ruminantes
(emissão de metano) ou menor consumo relativo de carne;

•

Controle de bioma nativo para evitar uso extensivo de
extrativismo e agropecuária;

•

Plano de auditorias mais eficaz para o controle de uso da terra.
Investimento

e

utilização

de

tecnologias

melhores

de

fiscalização.
Dada a imensa diversidade do nosso território, essas políticas se
traduzem mais ou menos fortemente conforme a região (por exemplo, a
questão de uso da terra para florestas, se daria em menor grau para o
Estado de São Paulo, devido ao seu perfil industrial).
Dessa forma, se segundo este Relatório, foram produzidos 2,21 x 109t
de CO2EQ em 2005 no Brasil, conforme a Figura 11. Mais a frente, conforme
será detalhado, segundo CETESB (2012), no Estado de São Paulo, no ano
de 2005, foram emitidos 72.735 x 103t CO2, isto é, cerca de 3,3% deste
valor sobre o montante nacional geral.
Assim, cabe notar que foram diferentes anos de coleta, utilização de
diferentes metodologias e diferentes conjuntos de gases que se
contabilizaram. No caso do Estado somente o dióxido de carbono, exclui
poluentes do setor químico, de resíduos, embora considere o consumo de
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energia das plantas industriais, mas tão somente com foco na matriz
energética industrial, de prédios e de transportes.
Isto parece realmente ser o perfil ou o foco de maiores emissões do
estado. Não se deve neste momento descartar os outros elementos
contribuintes, mas aguardar inventários mais completos para o Estado
(cabe também notar aqui que o relatório da Cetesb para o Estado é dos
mais completos quando comparados com outros Estados brasileiros).
Mas de toda forma, conforme já se nota anteriormente, o foco desta
dissertação é justamente atuar sobre os itens assinalados e inventariados
neste momento para o estado (energia, transporte e prédios), o que então
não impediria por si, a aplicação das ferramentas do setor de TIC sobre
estes dados.
2.4.2 Ministério de Ciências e Tecnologia
Também o MINISTÉRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (2010)
guarda um inventário nacional de emissões, mas separadas na agregação
do país para os diferentes gases que compõe os GEE, conforme a Figura
12:
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Figura 12 – Emissões e Remoções Antrópicas por GEE no Brasil
Fonte: MINISTÉRIO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (2010)

Em todos os casos, os principais gases que compõe são sempre
relacionados com uso da terra.
2.4.3 Dados de Secretarias do Estado de São Paulo
A SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS DO
ESTADO DE SÃO PAULO (2012) tem projetos, incluindo o PITU Programa Integrado de Transporte Urbano - que é um plano de
investimentos com metas de desenvolvimento relevantes para o futuro de
transporte:
[...] o PITU 2025 deve ser tomado como um plano indicativo,
que abre amplas possibilidades de mudanças estruturais na
cidade e em seu sistema de transportes, mas cuja implantação
integral dependerá de evolução da conjuntura políticoadministrativa, da sua aptidão para produzir um estilo de
gestão cooperativa sustentada, ao longo de vários anos e do
comportamento dos mercados envolvidos (SECRETARIA DOS
TRANSPORTES METROPOLITANOS DO ESTADO DE SÃO
PAULO, 2012).
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Já, a SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE
SÃO PAULO (2012), através do Anuário Estatístico de energéticos por
município no estado de 200, lista os 15 maiores Municípios consumidores
de energia no ano base de 2010, conforme a Tabela 2:
Tabela 2 – 15 maiores Municípios consumidores de energia

Fonte: SECRETARIA DE SANEAMENTO E ENERGIA

Assim a exceção de Ribeirão Preto, todos estes municípios estão a
menos de 100 km do eixo capital-Campinas, o que confirma uma
participação de emissões provavelmente concentradas em atividades
industriais, transporte e energia.
A seguir é ilustrado na Figura 13, da Fundação Sistema Estadual de
Análise de Dados (SEADE), onde mais uma vez se percebe os perfis da
indústria do Estado.

49

Figura 13 – Perfil das Indústrias do Estado
Fonte: FUNDAÇÃO SISTEMA ESTADUAL DE ANÁLISE DE DADOS
(2010)

Podem-se observar nesta figura que as áreas de maior emissão se
concentram os maiores valores (maior riqueza, cor de fundo da região
próxima ao vermelho) para a indústria como, por exemplo: fábrica de refino
de petróleo e álcool (cor do setor do gráfico-pizza cinza veja região da
Baixada Santista); Petroquímica (cor do setor do gráfico-pizza rosa; veja
regiões da Baixada, de São Paulo, de São José dos Campos e de
Registro).
Já para as regiões com perfis focados em Alimentos Bebidas e
Artefatos de Couro (cor do setor do gráfico tipo pizza em Amarelo e
Laranja). Veja regiões do norte e noroeste do estado.
Expresso na Figura 14, o relatório de 2005 da SECRETARIA
MUNICIPAL DO VERDE E DO MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO (2010), o
perfil da capital se direciona mais a serviços e transportes (uso de energia):
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Figura 14 – Emissões por fonte da Capital
Paulista
Fonte: SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE E
DO MEIO AMBIENTE DE SÃO PAULO (2010)

2.4.4 Desenvolvimento Econômico e Cidades Sustentáveis
Segundo a matéria na SCIENTIFIC AMERICAN (2011), os espaços
das cidades podem ser entendidos como constituintes de seis mundos
distintos e complementares, a saber: O mundo do trabalho; da moradia; do
lazer; da cultura laica e religiosa; da saúde e do ir e voltar.
Já no estudo de FITZGERALD (2010) sobre a capital sueca,
Estocolmo, esta se abraçou à sustentabilidade no início de 1970 e recebeu
vários prêmios por seus esforços, inclusive sendo a Capital Verde da
Europa de 2010. Estocolmo é referência em todos os aspectos do
desenvolvimento sustentável, mas principalmente nas duas áreas onde as
cidades sofreram
edifícios.

maior impacto de transporte público e eficiência de
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No transporte, todos os modais são planejados de forma sinérgica. Os
resultados foram expressivos: a expectativa era de que o tráfego seria
reduzido em 10 a 15%, mas o número ficou entre 22 e 25%. A utilização do
transporte público aumentou cerca de 6%. No início do ensaio, 55% de
moradores de Estocolmo foram contra o sistema, mas a resistência diminuiu
e aceitação chegou ao ponto em que o sistema ficou permanente um ano
após a sua introdução.
A NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL (2011) traz uma análise per
capita interessante, comparando as principais cidades de alguns países. No
caso do Brasil, São Paulo tem um padrão de emissão per capita, menor que
a média brasileira, uma característica de cidades com grande densidade
demográfica, conforme a Figura 15 – Emissão per capita de algumas
cidades.

Figura 15 – Emissão per capita de algumas cidades
Fonte: NATIONAL GEOGRAPHIC BRASIL (2011)
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2.5

Considerações Finais
Como uma avaliação geral deste capítulo conceitual, destaca-se que:
• Os governos de nações, grupos econômicos, regiões, cidades,
etc. procuram reduzir sua emissão de gases de efeito estufa,
visando atingir metas internacionais ou internas, através de
políticas de suas secretarias ou ministérios, priorizando ações e
reservando
dependentes

verbas.
de

Frequentemente

tecnologias.

Um

estas

jargão

ações

são

utilizado

para

economias que atingem ou visam este fim é denominado
economia de baixo carbono;
• Há várias entidades, de origem internacional, nacional ou local
que se propõe a medir as emissões de carbono. As medições
podem ser por setor; por região; podem ter origem para medir
somente

para

uma

empresa

(visando

atingimentos

de

regulatórios ou metas de qualidade); ou para uma unidade
geopolítica (cidades, estado, região ou país). A credibilidade e
reputação de um órgão que mede emissões são tanto maiores
quanto mais transparente e idônea é a entidade aferidora,
assim como é maior de acordo com uma metodologia de
medição conhecida e padronizada. A Cetesb é fundamental
para as medições de emissões de gases no Estado de São
Paulo e utilizada extensivamente neste trabalho;
• Considerando que projetos de redução de emissões são
trabalhos em andamento, no que tange ao desenvolvimento de
técnicas, políticas e das próprias tecnologias – a análise do que
ocorre fora do contexto geopolítico de cada grupo específico
envolvido com análise de emissões locais é importante. Isto
porque se torna potencial e passível de reuso, o mesmo
desenvolvimento no contexto local.
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• Observa-se que os dados disponíveis para o Estado de São
Paulo ainda precisam de alguma maturação com introdução e
melhorias: Inventários Setoriais e Regionais; Bases Unificadas
e Colaboração entre órgãos; Padrões Internacionais de
Medição. Em relação à peculiaridade do tipo de coletas no
Estado, se percebe: Foco Indústria (Em relação à Floresta);
Inovação

característica

na

Indústria

Paulista;

Maior

Disponibilidade de Dados (em relação a outras regiões); Maior
Disponibilidade de Dados para CO2 (Em relação a outros GEE);
Esforço de Coleta em crescimento.
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3

BASE DE INFORMAÇÕES PARA O CONJUNTO DE INICIATIVAS
Neste capítulo são detalhadas cada uma das iniciativas para redução

das emissões de gases do efeito estufa.
3.1

Redução de Emissões no Segmento de Transporte
Nesta seção será investigado conceitualmente como se dá a redução

na área de transporte.
De acordo com CALLAN e THOMAS (2010), a área de transporte seria
situada tipicamente como uma fonte móvel pontual, segundo esta
classificação contida no Quadro 2:

Quadro 2 – Fontes de Poluição
Fonte: CALLAN e THOMAS (2010)

O INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (2011), ou IEA, como mostra
a Figura 16, a partir de dados do relatório do IEA e com dados de 2009, se
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vê o peso relativo de emissões do setor rodoviário em todo o transporte no
mundo, assim como a posição relativa do Brasil nas nações que mais emite.
O Brasil seria o 9o emissor na área de transporte.

Segunda IEA, 15 Maiores Emissores em Transporte no Relatório "por setor em 2009"
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Figura 16 – 15 Países que mais Emitem em Transporte
Fonte: INTERNATIONAL ENERGY AGENCY (2011)

De acordo com STERN (2009), é provável que o transporte rodoviário
se expanda rapidamente com as pessoas nos países em desenvolvimento
adquirindo veículos motorizados. O Brasil mostrou o quanto pode ser
conseguido em duas décadas no setor de transporte rodoviário através da
criação rápida de uma estratégia em biocombustíveis após as crises do
petróleo dos anos 1970 – incluindo troca de motores de automóveis e com
fornecimento de infraestrutura para a venda de combustíveis alternativos.
Um nível próximo do zero de carbono pode equivaler a um próximo de
zero em transporte rodoviário de carbono como já foi visto neste trabalho.
Veículos Elétricos e híbridos já estão em operação e estão rapidamente
melhorando. O progresso técnico no armazenamento de eletricidade
através de diferentes formas de bateria é provável que se dê rapidamente,
incluindo novos tipos de tecnologias radicais como nano-baterias.
Armazenamento por meio de hidrogênio tem um potencial real também,
infraestrutura esta que já está sendo construída em alguns países como a
Suécia.
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O desenho das cidades e o papel do transporte público terá um efeito
poderoso. O transporte gera frequentemente muito desperdício, por
exemplo, com ocupação única veículos e nos congestionamentos. No
entanto, existem políticas sensatas e apropriadas a cada caso, tais como
taxa de congestionamento, que podem promover melhor uso da
infraestrutura existente e um bom projeto físico e tecnológico pode tornar os
sistemas de infraestrutura de trabalho muito mais eficientes.
O transporte aéreo também irá crescer rapidamente – voos
domésticos na China, por exemplo, estão aumentando cerca de 15% ao
ano e 186 novos aeroportos devem ser construídos até 2010, enquanto as
emissões de transporte aéreo, atualmente, apenas equivalem a 3-4% do
total.

Então

este

valor

pode

subir

–

de

acordo

com

o

INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2010) – para até
15% dos gases do efeito estufa até 2050 devido ao aumento na demanda
por voo. Além disso, os seus efeitos vão para além de gases padrão
(incluindo rastros de vapor) e as opções são limitadas, pelo menos no
momento para combustíveis alternativos, e isto implica que o transporte de
ar irá ser particularmente problemático no futuro. No curto e médio prazo,
motores mais eficientes, aviões mais leves e maior ocupação podem dar
contribuições importantes, assim como incentivos para estes movimentos
através da tributação, preços e regulação. Em longo prazo, combustíveis
alternativos e uma nova relação potência-peso serão essenciais.
Como discorre o ESAFETY FORUM (2011), em todo o mundo
desenvolvido ou em desenvolvimento, o segmento de transportes é sempre
um contribuinte significativo a emissões de gases estufa. As emissões deste
tipo são resultantes de motores de combustão movidos normalmente a
diesel ou a gasolina, presentes em utilizações de vários tipos, desde
automóveis de passeio até frotas de caminhões de grandes empresas. O
volume de emissões se dá de acordo com o mistura de tipos de
combustíveis (gasolina, diesel e etanol) e com o mistura de modos de
transporte

(rodoviário,

aéreo,

ferroviário;

privado

pessoal,

frotas

corporativas, público) em cada cidade, estado, país ou região. Em
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metrópoles típicas do mundo desenvolvido, predominam dentre o conjunto
de emissões, as resultantes do transporte público e privado. Este é o caso
da cidade de São Paulo.
Como é sabido, no que se refere à matriz nacional de consumo de
combustíveis para transporte, há uma grande utilização do etanol no
transporte terrestre, o que favorece de maneira fundamental nosso quadro
de emissões de GEE.
No entanto, ainda é considerável a utilização de derivados de
combustíveis fósseis não renováveis em todo o país.
Portanto as iniciativas de aplicação de tecnologia no segmento de
transporte são de larga aplicação e necessidade, como meio de melhoria
dos índices verdes. Estas iniciativas se dão via gestão pública, corporativa
ou mesmo na questão pessoal, onde micro decisões sobre transporte
impactam o todo.
O uso de tecnologia permeia as discussões sobre estas melhorias e a
indústria de TIC tem papel fundamental neste contexto. Isto é, utilização de
tecnologias específicas desta área para direta ou indiretamente, auxiliar
reduções de CO2 em várias atividades ligadas a transporte ou uso direto de
meios de transporte.
As aplicações de TIC em segmentos econômicos, de industriais ou de
serviços como é o caso de transportes merecem uma classificação
específica para permitir um estudo de aplicações compartimentado:
a) Diretas ou Indiretas:
• Diretas seriam, por exemplo, um dispositivo acoplado a sistema
automotivo que regule a emissão de CO2 sem a decisão do
condutor. Indireta por exemplo, seria uma instrumentação no
painel do veículo que daria condições ao condutor de mudar
algum perfil ou comportamento reduzindo emissões.
b) Por modo de transporte:
• Transporte Rodoviário Urbano (com Veículos Leves);
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• Transporte Rodoviário de carga (com Veículos Pesados a Diesel);
• Transporte Rodoviário Público Urbano (Ônibus, Vans etc.);
• Transporte Aquaviário;
• Transporte Aéreo;
• Transporte Ferroviário;
• Transporte Metroviário;
• Transporte Não emissores (Bicicletas, Caminhada, etc.).
Em última análise, poderia se abranger para toda a emissão causada
por transporte incluindo: a própria emissão humana; cargas que emitem
GEE; etc. No entanto não serão aqui estes itens tratados como emissores
pelo efeito marginal de sua emissão ou mesmo por ter um efeito de base
em todas as emissões antrópicas. Por esse motivo não interfeririam na
opção de transporte tradicional, podendo nessa hipótese ser contabilizada
fora do setor, no que tange a emissões.
c) De acordo com a fonte de energia ou combustível:
• Óleo Diesel
• Óleo Combustível
• Gasolina
• GLP
• Querosene
• Eletricidade
• Etanol
No todo estas classificações são úteis para ajudar a tipificar cada
iniciativa; medir no todo suas contribuições relativas; examinar as
defasagens em áreas que necessitam maior aplicação de tecnologias
(maior intensidade de carbono relativa); reaplicar tecnologias em outras
economias, nações, etc.
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3.2

A Importância de Inventários de Gases de Efeito Estufa
Por que fazer o Inventário de emissões? É um consenso, a

importância de realizar inventários:
[...] em virtude da mudança do clima e do crescimento do
consenso da comunidade científica e da opinião pública sobre
o papel dos gases do efeito estufa (GEE) para a questão, a
necessidade de conhecer e quantificar as emissões de tais
gases tornou-se cada vez mais indispensável (FREIRE M. D.;
TOCALINO,R.; MELLO, A.; MENDONÇA, C.B.; ROCHA, M. ,
2009).

Apesar da sua importância e abrangência, o debate em torno do tema
pelos diversos patrocinadores ainda precisa aumentar. Entretanto, a cada
dia que passa mais setores e organizações se comprometem com uma
ação adequada para consolidar a medição de suas emissões.
Atualmente, a identificação dos impactos que cada uma das atividades
destas organizações gera ao meio é fundamental para garantir a
continuidade e guiam o planejamento de qualquer organização. Antes de
discorrer sobre os impactos que a cultura de quantificação de emissões
imporá sobre a dinâmica mundial e seus desdobramentos correlatos, é
necessário definir o conceito de um inventário de emissão de GEE, com
base nas atuais metodologias disponíveis.
O inventário de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa
de uma organização é um instrumento que permite sua auto avaliação e
retrata a preocupação corporativa com o assunto. Dessa forma, cada
organização pode transformar o discurso em atitude responsável, com a
finalidade de compreender o seu perfil de emissões de GEE e possibilitar o
conhecimento de abrangência do impacto das suas ações organizacionais
no meio ambiente.
O inventário das emissões de GEE é regulado principalmente pelas
normas e padrões produzidos por ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
NORMAS TÉCNICAS (2007), GREENHOUSE GAS PROTOCOL (2012) e
INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE (2010):
• ABNT NBR ISO 14064-1;
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• ABNT NBR ISO 14064-2;
• ABNT NBR ISO 14064-3;
• Greenhouse Gas Protocol-GHG;
• IPCC (Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas).

Motivações para uma empresa realizar seu inventário:
• Conhecer com precisão as emissões associadas às atividades
analisadas e quantificar as emissões futuras, em razão de
novos investimentos e do crescimento orgânico da companhia;
• Cumprir obrigatoriedades governamentais por contingenciamento
ao cumprimento de metas de redução;
• Buscar conformidade com a ISO 14064;
• Orientar política da organização para mudanças climáticas;
• Sustentar

projetos

de

neutralização

e

programas

de

compensação voluntária;
• Firmar o pioneirismo da marca em relação às mudanças
climáticas, ajudando no apoio a ações corporativas;
• Identificar novas oportunidades de projetos de MDL e demais
projetos que gerem reduções de gases de efeito estufa;
• Realizar benchmark de emissões de gases de efeito estufa por
setor de atuação.

Na matéria de sustentabilidade do GUIA EXAME (2011) é apontado
que o inventário de Gases de Efeito Estufa por empresas está em um
processo crescente de adesão, conforme a Figura 17 – Adesão de
Empresas que Realizam o Inventário de GEE.
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Figura 17 – Adesão de Empresas que Realizam o Inventário de
GEE
Fonte: GUIA EXAME (2011)

3.3

Projetos do Governo do Estado de São Paulo: A Cetesb
A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb é a agência

do

Governo

do

Estado

responsável

pelo

controle,

fiscalização,

monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição.
A Cetesb lançou em 2011, o Primeiro Inventário de Emissões
Antrópicas de Gases de Efeito Estufa Diretos e Indiretos do Estado de São
Paulo, com o compromisso de São Paulo de proteção do meio ambiente
global e de promover a transição para uma economia de baixo carbono no
estado.
O inventário contém estimativas de emissões de Gases de Efeito
Estufa ocorrido em São Paulo entre 1990 e 2008, com base na metodologia
do IPCC – Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas. O Inventário
é parte da Comunicação Estadual, definida pela a Política Estadual de
Mudanças Climáticas de São Paulo - PEMC (Lei Estadual nº 13.798/2009),
conforme referido em SAO PAULO (2010). Esta comunicação formaliza o
compromisso do Estado frente aos desafios das mudanças climáticas
globais, dispõe sobre as condições para as adaptações necessárias aos
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impactos derivados das mudanças climáticas, e procura reduzir ou
estabilizar a concentração de GEE na atmosfera. A PEMC também
determina uma meta de redução de CO2 da ordem de 20%, abaixo das
emissões de 2005, a ser atingida no ano de 2020.
Este trabalho é de grande importância para a política ambiental de
nosso estado e para todo o país. O trabalho foi realizado com o rigor da
metodologia internacional do IPCC, proporcionando uma confiabilidade de
dados maior para auditores ou interesses externos e por outro lado
garantindo uma padronização na medição e apresentação de dados.
A ideia é que o inventário seja publicado em outras versões, segundo
preconiza o próprio IPCC. Naturalmente o trabalho do Estado poderá servir
de modelo inclusive para outras unidades do país, com unificação de metas,
trabalhos colaborativos e priorização regional em políticas ambientais
nacionais.
O trabalho teve participação ampla de órgãos públicos, um grande
número de empresas privadas ou estatais, pesquisadores e universidades
de todo o estado e uma contribuição consultiva importante da Embaixada
do Reino Unido no Brasil.
As iniciativas que aqui são apresentadas se baseiam nos números
deste inventário, para cálculo de bases de emissões nos diversos setores
ou fontes.
Algumas análises em princípio são importantes neste caso, para situar
nosso estado no perfil de emissões e também investigar as emissões de
transportes, no qual se tange o alcance deste trabalho.
Esta análise traz resultados um pouco diferentes devido a esta
metodologia, sendo esta diferença peculiar em todo relatório baseado na
metodologia do IPCC.
•

Via registro do consumo final por setor na abordagem setorial
ou chamada de bottom-up;

63

•

Via registro do consumo aparente na fonte chamada de análise
top-down.

Este inventário é um passo importante para que empresas da indústria
paulista também realizem seu inventário de forma a conhecer e controlar
sua participação na emissão de gases.
Outros estados da federação já têm seus inventários com a mesma
metodologia, outros estão se preparando, possuindo dados parciais de
alguns segmentos e por fim em alguns se prevê a criação de inventários no
futuro.
São vários os benefícios de ter um inventário de emissões, ressaltase:
• Oportunidades de redução de custos, com maior eficiência nos
processos e uso de energia, matérias-primas;
• Apontar setores que impactam mais ou menos a cadeia de
emissões permitindo gerenciar de maneira mais eficaz a
emissão de GEE;
• Dar condições melhores de participação em mercados de
emissões de GEE;
• Melhorar a imagem na economia nacional e internacional e atrair
investimentos;
• Traçar e detalhar com clareza metas de redução e de
responsabilidade socioambiental.
O trabalho dessa dissertação remete mais a este último benefício
(metas de redução), pois se detalha em certo setor (transporte) com uso de
ferramentas específicas uma contribuição à política estadual.
O inventário da Cetesb é um amplo estudo acerca dos emissores
estaduais, sendo realmente um trabalho inédito e dentro dos padrões
internacionais de medições de GEE antrópicos.
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Este inventário servirá de apoio ao estudo corrente, sendo projetado
sobre ele as hipóteses de melhorias no setor de transporte com ferramentas
da indústria TIC.
3.3.1 Análise dos Números do Inventário da Cetesb
Examinando a Figura 18, colhida do Inventário da COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (2011), se vê um panorama em
2005 dos emissores de gases no Estado:

Figura 18 – Emissões de GEE em São Paulo e no Brasil
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (2011)

• Trata-se de uma análise top-down das emissões do estado. A
relação São Paulo versus Brasil (última coluna) de emissões
traz uma informação básica para o perfil de emissões do
estado. O Brasil tem como grande ofensor os setores de uso da
terra e agropecuário, onde o Estado de São Paulo possui uma
matriz dedicada à produção industrial, trazendo também os
setores de resíduos e energia com maior utilização. Em que
pese as contribuições nestes setores do estado (cerca de um
para quatro no país), a contribuição total é de apenas 6,4%
devido a preponderância de emissões do país computadas fora
do estado;
• Pode-se observar no Estado a predominância industrial, e no país
a predominância do uso da terra;
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• Para a administração estadual ou municipal, este perfil se torna
importante para priorização em torno de sua administração
direta, em que pese interdependência de produção e consumo
interno no que tange ao país;
• O setor de energia é de longe o maior emissor do estado, onde se
localiza o setor de transportes. O consumo é baseado em
combustíveis e motores emissores de CO2, e tem um perfil bem
característico, conforme a Figura 19 – Emissões por tipos de
GEE no Transporte de Estado São Paulo (em um total de quase
38 x 106 t CO2EQ):
Emissões totais de GEE do Setor de Transporte no
Estado de São Paulo (Gg)
0,04%
0,04%
0,67%
97,88%

2,12%

CO2
CH4
N2O

1,18%

NOx
CO

0,20%

VOC

Figura 19 – Emissões por tipos de GEE no Transporte de Estado São
Paulo
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (2011)

Se acrescentarmos dados análogos do IPCC em 2004 em uma figura
comparativa, se teria o seguinte perfil, demonstrado na Figura 20:
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Cetesb (Tabela 4)/2005 + IPCC/2004
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Figura 20 – Perfil de Emissões de GEE em São Paulo, no Brasil e no
Mundo.
Fontes: Adaptador pelo Autor de COMPANHIA AMBIENTAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO (2011) e INTERGOVERNMENTAL PANEL
ON CLIMATE CHANGE (2010)

Observa-se aqui o perfil do São Paulo mais próximo ao mundial,
justamente devido à questão particular do uso da terra no país, que seria o
grande ofensor nos cálculos do IPCC. A área de energia é realmente o
maior peso do estado (57,2%). Para entendermos a participação do setor
de transportes no Estado, é necessária outra análise pertinente ao
inventário, a análise setorial, veja a Figura 21:
Setor Energético
Amplo

2008

1%

3%
5% 1%

Consumo não
Energético

5% 1%

Setor Industrial
30%

Setor de
Transporte
Setor Comercial
Setor Residencial

54%

Setor Público
Setor
Agropecuário

Figura 21 – Participação do Setor de Transporte nas emissões de CO2
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(2011)
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Nesta análise em 2008, o setor de transporte ganha um destaque
muito grande, sendo responsável por 54% das emissões, e é naturalmente
muito esperado que se de grande ênfase a gestão ambiental de transportes
no estado.
Olhando mais de perto o perfil de emissões, dentro do setor de
transporte, pode-se retirar do inventário da Cetesb uma figura interessante
(Figura 22):

Emissões GgCo2 em 2008 por Setor no Estado

1.463; 3%
457; 1%

5.618; 13%
Segmento Aéreo
Segmento Rodoviário
Segmento Ferroviário
Segmento Hidroviário

35.171; 83%

Figura 22 – Emissões por Segmentos no Setor de Transporte
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(2011)

Pode-se perceber na Figura 22, que o segmento rodoviário é o grande
emissor do estado, sendo responsável por 83% das emissões.
Dentro do setor rodoviário, conforme a Figura 23, se teria ainda uma
quebra de subsetores para análise:
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Em issões GgCo2 em 2008 no
Segm ento Rodoviário no Estado

1.070; 3%

11.938; 34%
Gás Natural
Óleo Diesel
Gasolina
22162; 63%

Figura 23 – Emissões por Segmentos Rodoviários
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(2011)

Isto é, se vê aqui um predomínio de óleo diesel com 63% de emissões
(certamente com grande peso de transporte de carga).
Na Figura 24, há outros dois gráficos retirados do inventário, onde se
completa a análise das emissões na área de transporte:
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Emissão de Co2 em por Motores com Combustíves em
2005
Comerciais
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10%
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Figura 24 - Participação por Tipo de Veículo no Segmento Rodoviário
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(2011)

Observe que os automóveis (para uso particular ou comercial)
correspondem a 68% em número, e 40% das emissões, e os caminhões
correspondem a 3% em numero, porém 35% das emissões. Podemos
concluir em princípio:
•

A

predominância

de

emissões

em

por

veículos

motorizados no Estado é na categoria de automóveis,
tanto em quantidade quanto em volume de emissões;
•

Grande intensidade de emissões de caminhões.

Os dados que foram utilizados foram relacionados com CO2, que
naturalmente é somente um dos tipos de GEE. Porém para o perfil de
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emissões em transporte no Estado, CO2 é responsável por quase 98% das
emissões, com dados retirados do próprio inventário, sendo assim relevante
que a análise se foque sobremaneira nas emissões de CO2 para este fim,
demonstrado na Figura 25:

Emissões totais de GEE do Setor de Transporte no
Estado de São Paulo (Gg) em 2005
0,04%
0,04%
0,67%
97,88%

2,12%

CO2
CH4
N2O

1,18%

NOx
CO

0,20%

Figura 25 – Tipos de Gases de Efeito Estufa nas Emissões de
Transporte
Fonte: COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
(2011)

VOC
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3.4

Projetos do Governo Federal
O governo federal, no comunicado oficial Por Dentro do Brasil via o

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2012) declara seu compromisso no
campo das de reduções:
O Ministério do Meio Ambiente é o coordenador das políticas
ambientais nacionais. Sua estrutura é composta por secretarias
que tratam de mudanças climáticas e qualidade ambiental,
biodiversidade e florestas, recursos hídricos e ambiente
urbano, extrativismo e desenvolvimento rural sustentável e
cidadania ambiental... Estados e municípios estão em processo
de adequação à presença do tema ambiental na agenda
nacional de desenvolvimento e cada vez mais tratam do
assunto de forma especializada e em órgãos específicos para o
tema.
O Brasil reconhece ser parte da solução do problema e nesse
sentido apresentou compromissos voluntários de redução de
emissões entre 36,1% e 38,9% em relação às emissões
projetadas até 2020, não se furtando a assumir o seu papel e
as suas responsabilidades, conforme estabelecidas na
Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. O
Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), lançado em
2008, constitui-se em um marco relevante para a integração e
harmonização de políticas públicas ligadas ao tema
(MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2012).

O MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (2010), por meio do
Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de GEE, traz
estatísticas setoriais do país.
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Na Figura 26, mais uma vez, a participação histórica relativamente
pequena do setor de transporte (mudança no uso da terra seria o maior
ofensor).
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Figura 26 – Evolução de Emissões de Transportes no Brasil
Fonte: MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (2010)

Já a participação do setor rodoviário, na Figura 27:
Emissões de GgCO2 no Brasil (MCT;2009)
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Figura 27 – Participação de Transportes em Emissões de CO2
no Brasil
Fonte: MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (2010)

73

3.5

Projetos internacionais
Como em vários segmentos, há várias iniciativas de outros países ou

bloco de países, que buscam introduzir aplicações de TIC na gestão de
transportes.
É importante que se analisem tais iniciativas para traçar as próprias
diretrizes locais, a partir do sucesso de cada estruturação, idealmente
suportada pelo órgão executivo adequado, pelos órgãos regulatórios, e pela
própria sociedade de uma maneira a firmar de maneira ampla, o sucesso de
cada programa.
Algumas fazem estudos globais -- como a Climate Group (relatório
Smart2020), International Telecommunication Union (ITU) ou International
Data Corporation (IDC) – e outras são locais, focadas na melhoria de cada
país onde ela se dá. Tais iniciativas não devem ser copiadas simplesmente,
pois cada local necessita ser explorado de acordo com sua matriz de
problemas, perfil econômico e capacitações tecnológicas. Igualmente, cabe
após o entendimento deste conjunto, determinar em que medida cada
iniciativa pode ser utilizada.
3.5.1 Smart2020
O Consórcio GeSI conforme THE CLIMATE GROUP (2010) é uma
parceria internacional de grandes empresas do setor TIC interessadas na
criação e promoção de tecnologias e práticas que promovam a
sustentabilidade econômica, ambiental e social e crescimento econômico e
na produtividade. O GeSi produziu o relatório SMART 2020 que objetiva
produzir uma economia de baixo carbono na era da informação, isto é,
apresenta casos de uma indústria TIC orientada para o futuro e
respondendo rapidamente ao desafio do aquecimento global.
O grupo procura demonstrar que a indústria das TIC é uma peçachave na criação de uma sociedade de baixo carbono e poderia fazer muito
mais para ajudar a empurrar o mundo nesta direção até 2020.
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O SMART 2020 identificou muitas oportunidades para a indústria das
TIC, a substituição de bens e serviços com equivalentes virtuais e propôs
uso de algumas tecnologias para permitir a eficiência energética. O setor
das TIC deve agir rapidamente para demonstrar que é possível, e dar
mensagens claras aos políticos sobre os alvos e continuar a inovar
radicalmente para reduzir as emissões.
O SMART 2020 é citado em muitos trabalhos de redução de GEE com
ferramentas de TIC por um certo pioneirismo neste tema.
3.5.2 ITU
Segundo o INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (2010),
o ITU, o setor TIC tem um papel fundamental a desempenhar na luta contra
a mudança climática através da redução dos gases de efeito estufa. O
aumento da utilização das TIC é parte da causa do aquecimento global,
também devido às centenas de milhões de computadores e mais de um
bilhão de aparelhos de televisão muitas vezes não desligados durante a
noite, em casa ou nos escritórios. Mas as TIC podem também ser uma
parte essencial da solução, devido ao papel que desempenham no
monitoramento, mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Mas
também a própria área de transporte recebe um aumento de volume por
novos negócios do setor de internet. Aqui, esta contribuição do setor TIC
para maiores emissões, será entendida como uma evolução da própria
economia e da sociedade, onde constantemente novos canais de vendas e
distribuição são lançados junto com as inovações.
O trabalho do IPCC mostra que as emissões globais de gases de
efeito estufa aumentaram em 70% desde 1970.
O setor das TIC em si (nesta definição, telecomunicações,
computação e Internet, mas excluindo os transmissores e receptores de
radiodifusão) contribui cerca de 2 a 2,5% das emissões de GEE, em pouco
menos de 1 milhão de toneladas de CO2 equivalente. O principal
componente disto são as necessidades de energia de computadores
pessoais, monitores de dados e data centers. Telecomunicações fixas e
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móveis também contribuem significativamente. Como a indústria de TIC
está crescendo mais rápido do que o resto da economia, esta percentagem
deve aumentar ao longo do tempo. As TIC têm o potencial de ajudar a
encontrar uma solução para reduzir as emissões globais de outros setores
da economia.. Mas as TIC podem também ser uma parte essencial da
solução, devido ao papel que desempenham no monitoramento, mitigação e
adaptação às mudanças climáticas.
Embora as TIC representem apenas cerca de 2,5% das emissões de
gases do efeito estufa, têm o potencial para ser utilizado na redução dos
outros 97,5% das emissões em outros setores. Pode-se fazer isso
principalmente através da criação de oportunidades para a redução (ou
deslocação) das aplicações existentes que geram dióxido de carbono
(CO2).
Provavelmente a área mais óbvia para as oportunidades de redução
de carbono oferecidas pelas TIC é a redução de necessidade de
deslocamento físico. O setor das TIC oferece uma série de ferramentas e
serviços que podem teoricamente substituir as viagens, sobretudo as
viagens de negócios, que vão desde o substituto comum (por exemplo, email, chamadas telefônicas de texto, mensagens) para o mais sofisticado
(como videoconferência de alto desempenho).
A segunda área onde as TIC têm sido amplamente utilizadas para
reduzir as emissões de CO2 provocadas pelo transporte é o uso de
sistemas de transporte inteligentes (SIT). Estes sistemas são utilizados em
aplicações, tais como eco condução, taxa de congestionamento, bem
como para a gestão do tráfego e melhoria de estacionamento.

3.5.3 IDC
O INTERNATIONAL DATA CORPORATION (2010), o IDC, uma
entidade do mundo de tecnologia com reputação de longa data, produziu
um relatório de como as TIC pode reduzir as emissões de carbono.
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O IDC fez uma avaliação das tecnologias selecionadas na sua
pesquisa e mostra que uso intensivo de tecnologia pode reduzir as
emissões em mais de 25% ao ano até 2020 em comparação com os níveis
de 2006.
A metodologia do IDC considerou quatro áreas - geração e distribuição
de energia, edifícios, transportes e indústria – investigando oportunidades
para redução de emissões de carbono.
Para o IDC, edifícios e transportes oferecem possibilidades igualmente
grandes de redução, o primeiro com o uso de TIC com sistemas de
construção inteligentes e os últimos pela utilização das TIC para aperfeiçoar
as cadeias de suprimento.
O IDC propõe um índice de sustentabilidade por pais: Um Índice de
Sustentabilidade Nacional /Empresarial.
Os índices nacionais mostram onde os países atualmente estão em
uso das TIC para reduzir emissões e o potencial de redução. O índice de
negócio observa as atitudes das empresas em países selecionados para
questões relacionadas com a redução das emissões de carbono. Algumas
conclusões interessantes dos índices do IDC são:
•

Japão é capaz de utilizar as TIC para reduzir as emissões de
forma mais eficaz do que qualquer outro país;

• Seguindo de perto o Japão um grupo de mercados emergentes e
maduros está bem posicionado para utilizar as TIC (os EUA,
França, Alemanha, Reino Unido e Brasil);
• Atitudes de Negócios podem variar, mas as organizações na
China relatam o forte alinhamento entre a sua gestão, compra e
metas de sustentabilidade ambiental.
3.5.4 Rita - Departamento de Transporte dos Estados Unidos
O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DOS ESTADOS UNIDOS
(2011) através de sua área RITA – “Research and Innovation Techonology
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Administration” defende a utilização forte de Sistemas Inteligentes de
Transporte (SIT). Segundo este relatório, os SIT fornecem um conjunto
comprovado de estratégias para enfrentar os desafios de garantir a
segurança e reduzir o congestionamento, enquanto acomoda o crescimento
em número de passageiros de trânsito e movimentação de cargas. O uso
de SIT melhora a segurança do transporte e mobilidade, e aumenta a
produtividade através do uso de comunicações avançadas, sensores e
tecnologias de processamento de informações que abrangem uma ampla
gama de informações sem fio e com fio de comunicações baseado em
eletrônica. Quando integrado em infraestrutura do sistema de transporte, e
em veículos próprios, essas tecnologias podem aliviar o congestionamento,
melhorar a segurança e aumentar a produtividade norte-americana.
Para apoiar a implantação de iniciativas do RITA e para enfrentar os
desafios que enfrentam os EUA no sistema de transporte, uma junta de
trabalho do RITA desenvolveu um conjunto de recursos de conhecimento.
Esta coleção de recursos baseados na Web fornece acesso imediato a
informações de suporte a tomada de decisão sobre a implantação e
operação de SIT para melhorar o desempenho do sistema de transporte.
Trata-se de uma fonte muito interessante de experiências internas e
externas ao país, com vistas a aplicações em casos nacionais (nos Estados
Unidos).
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3.5.5 Fórum do Esafety da Comunidade Europeia
Uma das iniciativas mais importantes na Comunidade Europeia é o
Grupo de Trabalho estabelecido pelo ESAFETY FÓRUM (2010). Este fórum
estabeleceu uma metodologia para Sistemas Inteligentes de Transporte
(SIT).
A metodologia consiste em classificar as contribuições com 7 medidas
verdes (SIT Verde M.1 a M.7) de contribuições segundo fases de trabalho:
M.1 Suporte a Eco Condução de Veículo. Esta medida é uma das
mais efetivas e atua diretamente no comportamento do motorista. O
comportamento pode ser mudado de maneira instrucional, informação em
tempo real, incentivos, através de SIT.
M.2 Gerência de Eco Tráfico. Esta medida se relaciona com o
problema crescente de congestionamento em grandes metrópoles devido
ao consumo extra de combustível nestes casos. Oferecer fluxos de tráfego
melhorados devido à redução de jornada, mobilidade eficiente e redução de
ciclos de parada - reinício diminui então a emissão de GEE.
M.3 Eco Informação e Guia. Este grupo de medidas inclui dois temas
principais, primeiro a Informação e orientação para o condutor e segundo
informação e orientação para o viajante. Devido ao crescimento explosivo
de dispositivos portáteis de navegação, uma alta proporção de motoristas e
viajantes agora usa a orientação de rota como um assistente para encontrar
o seu caminho e também para receber informações de trânsito e evitar
congestionamentos.
M.4 Eco Demanda e Gerência de Acesso. São dois, os tipos de
medida que podem influenciar as emissões e o consumo de energia:
Gestão da Demanda e Gestão de Acesso. Cada um tem um foco diferente,
mas ambos são utilizados para melhor gerir a mobilidade, agindo
diretamente na demanda por mobilidade, ao contrário de gestão do tráfego
que tenta aperfeiçoar sua oferta.
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M.5 Serviços de Eco Mobilidade. Um grupo de aplicações que se
utiliza de TIC para complementar os principais meios de deslocamento e
transporte considerado sob Sistemas de transportes inteligentes (SIT).
Estes serviços (principalmente destinados a pessoas e não para
mercadorias) possuem uma qualidade aliada a um menor impacto sobre o
ambiente em relação ao uso do transporte rodoviário individual.
M.6 Eco Frota e Gerência de Logística. Este domínio de aplicação é
ligado a Sistemas Inteligentes de Transporte Verde de frete e logística, e
também gestão de frotas.
M.7 Eco Monitoração e Modelagem. Esta é uma área horizontal, no
sentido de que não é um serviço de fim em si, mas pode ser um atributo
essencial para todos os outros serviços. Técnicas de monitoramento de
tráfego estão rapidamente se tornando mais precisas, com uma cobertura
mais completa da rede rodoviária e com melhorias como a integração com
dados históricos.
3.5.6 Comissão de Desenvolvimento Sustentável do Reino Unido
Outro trabalho europeu importante é o promovido pela COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO REINO UNIDO (2010) do Reino
Unido. Cabe-se alguma análise para o âmbito de cooperação das várias
iniciativas da Europa, também cumpre notar a qualidade de trabalhos
realizados e assim buscar as melhores oportunidades de aplicação em
nosso caso.
Este trabalho explora as iniciativas em algumas áreas e discute as
oportunidades e os riscos, para então propor recomendações à gestão
pública.
As áreas cobertas pelo SDC seriam:
•

Reduzir as necessidades de Deslocamento;

•

Influenciar a Escolha da Forma de Deslocamento;

•

Mudar comportamento do Condutor do Veículo;
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•

Mudar Operação do Veículo;

•

Aumentar Fator de Ocupação do Veículo;

•

Melhorar Eficiência de Redes de Transporte.

A cooperação de TIC nestas áreas teria um papel, segundo o SDC:
•

Facilitador;

•

Capacitador;

•

Participante Indireto.

TIC poderia suportar programas públicos de
•

Recompensas;

•

Punições;

•

Tratamento de Escolhas.

3.5.7 Estudo do Departamento de Energia dos EUA (1997)
O National Energy Technology Laboratory (NETL) realizou um estudo
para o DEPARTAMENTO DE ENERGIA DOS ESTADOS UNIDOS (2010).
Assim, já em 1997, fez-se um estudo interessante de redução de emissões
para sua área de transporte. No capítulo de transportes, o estudo se referia
ao potencial de reduções: Respondendo por 32% das emissões de CO2
EUA e 26% do uso de energia, e quase totalmente dependente dos
combustíveis de petróleo, o setor dos transportes representa oportunidades
importantes e desafios para a tecnologia avançada.
encontram-se
convencionais,

na
na

melhoria

contínua

promessa

de

de

novos

As oportunidades

tecnologias
sistemas

de
de

veículos
propulsão

revolucionários e combustíveis alternativos, e na aplicação das tecnologias
da informação para gerenciar e integrar os sistemas de transporte
intermodal de maneiras inovadoras e mais eficientes. Avanços nas
tecnologias de informação criam novas oportunidades para aumentar a
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eficiência de todo o sistema e comunicação transformando o segmento de
transporte para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida global.
O estudo detalha as análises da seguinte forma:
• Avanços em veículos convencionais;
• Híbridos, elétricos e veículos de célula combustível;
• Veículos de carga;
• Veículos de combustível alternativo;
• Transporte Terrestre de ar e de alta velocidade.

3.5.8 CLIMA 2030 / EUA (2009)
Outra iniciativa importante é o programa norte-americano Climate
2030, descrito em CLEETUS (2010). É um programa da UCS (Union of
Concerned Scientists), que tem um âmbito nacional de um programa de
energia limpa. Um correspondente de 30% das emissões de CO2 no país
para o segmento é apontado na seção de análise de transportes nos EUA.
O estudo classifica as reduções do programa em três tipos:
•

Mudanças na Direção de Veículo: Tecnologia para Melhorar a
Eficiência de Uso de Combustível e Ar Condicionado;

•

Abastecendo de forma Inteligente:

Mudando

para

um

combustível com baixa emissão de carbono;
•

Deslocamento sem Estradas: Reduzindo a Quilometragem
reduzida percorrida.

3.5.9 Aperfeiçoamento de Recursos em Transportes na China
Outro estudo importante é o da República da China, Transporte
Verde - Melhoria de Recursos no Setor de Estradas na República
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Popular da China. É um projeto em colaboração do BANCO DE
DESENVOLVIMENTO ASIÁTICO E MINISTÉRIO DO TRANSPORTE DA
CHINA (2010):
• O objetivo do trabalho é analisar como o desenvolvimento
do sistema rodoviário na República Popular da China afeta o
uso da terra, o uso de energia, e a qualidade do ambiente; e
se uma gestão mais eficaz do sistema de transporte poderia
limitar ou reduzir esses impactos.
Quadro de Políticas / Ações:
• Desenvolver uma abordagem abrangente de Planejamento de
Transporte de nível nacional, provincial e local;
• Aperfeiçoar a Estrutura da Rede Rodoviária;
• Melhorar o Desenvolvimento de Projetos e Design;
• Estimular o Desenvolvimento da frota moderna pela Aplicação de
Tecnologia da Informação e Reforma da cobrança de taxas de
manutenção;
• Atualizar e aplicar normas para o tamanho do veículo,
Especificações do motor, Configuração e Operação;
• Gerenciar Demandas de Transporte;
• Suporte de financiamento para oportunidades inovadoras no
desenvolvimento de infraestrutura de Transporte;
• Melhorar a Formação de Recursos Humanos.

3.5.10 NICTA
O National ICT Australia Ltd é o Centro de Excelência em Pesquisa
Tecnológica em Comunicações e Informação australiano. O objetivo é
construir e entregar projetos de pesquisa em TIC com resultados comerciais
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para a Austrália. O NICTA quer ser um dos melhores dez centros do mundo
de pesquisa em TIC até 2020.
NICTA e a autoridade de Trânsito de Sidney, na Austrália (Road
Transportation Authority) formaram uma parceria sob o nome de Transporte
Inteligente e Estradas (STAR) na área de Sistemas Inteligentes de
Transporte, como descrito em o NICTA (2010).
O objetivo é aumentar a eficácia do tráfego existente e infraestrutura
de transportes utilizando a tecnologia inteligente. Esta parceria lançou as
bases do sistema de tráfego de sucesso Sydney Coordinated Adaptive
Transport System (SCATS). O projeto já promoveu novos métodos de
modelagem de tráfego com algoritmos de controle e análise, bem como a
criação de bancos de dados de tráfego.
3.6 Adaptação Local das Iniciativas Externas
Neste momento, é amplo o uso de novas tecnologias com vistas a
maior eficiência ou redução de emissões em todo o mundo. Várias
tecnologias se agregam nos planos de governo de cidades, regiões ou
nações provenientes de centros de pesquisa de empresa, de instituições
acadêmicas ou órgãos governamentais.
Assim, torna-se útil ao se estabelecer metas locais, que se analise
com detalhes os programas externos visando priorização de políticas, de
acordo com o perfil de emissões de cada área objetivo contra o tipo de
iniciativa em cada uma das experiências externas.
Portanto, estabelecer prioridades de acordo com a pesquisa interna e
tecnologias nacionais ou locais, é bastante eficiente, porém mediar estas
iniciativas com resultados testados em outras regiões pode adicionalmente
trazer inovação e alcançar novos patamares de redução, se bem aplicados
e avaliados no seu custo-benefício.
Um programa coordenado destas iniciativas pode trazer uma política
estruturada a um estado ou região, pois ela compreende projetos em fases,
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retornos

por

iniciativas,

investimento

em

pesquisa,

mudança

de

comportamento e integração com outros programas de redução de GEE.
Não costuma haver um índice alto de certeza quando se aplica pela
primeira vez um novo tipo de tecnologia em larga escala, no caso deste
estudo, em uma frota numerosa e heterogênea de elementos de transporte.
Alguns itens podem variar para diferentes grupos regionais, uma vez
aplicada a mesma tecnologia, ainda que para um universo similar de
elementos

de

transporte,

de

acordo

com

interesse

em

adesão,

possibilidades econômicas, maturidade tecnológica, cultura e foco político.
Se há por um lado uma série de experiências em outros locais com
resultados medidos e não se pode garantir que haverá o mesmo resultado
em aplicação local, ainda é valido utilizar um conjunto de índices e aplica-os
às condições locais. Uma recomendação baseada em projeções externas
pode ser um blueprint, ou um modelo para que seja corrigido em interações
com os gestores privados de transporte ou mesmo após pilotos de
aplicação de tecnologia.
As iniciativas que serão avaliadas aqui e projetadas sobre os números
locais, foram escolhidas a partir de experiências medidas em outros locais,
sejam cidades, ou regiões. Foram mais ou menos extensivas a elementos
da área de transporte (amostragem, frotas empresarias, áreas específicas
de cidades, etc.).
Cada iniciativa será definida no seu contexto e entendimento neste
trabalho, e assim, serão investigadas as tecnologias empregadas, as
experiências realizadas e uma projeção da aplicação desta iniciativa no
Estado, e por fim possíveis ações para a aplicação de cada uma das
iniciativas. Por fim, um estudo de consolidação das iniciativas aplicadas,
suas interações e também o resultado esperado na redução de emissões
no estado da aplicação deste conjunto.

4

ANALÍSE E AÇÕES DE IMPLEMENTAÇÃO DAS INICIATIVAS
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Nesta seção, serão investigadas em detalhe cada uma das iniciativas
que compõe a redução de gases de efeito estufa para transporte através de
TIC.
Além de um conteúdo descritivo para cada iniciativa, serão abordados
para cada uma, itens relacionados a custos comuns de cada uma, somado
às ações típicas na sua implementação.
Os custos aqui descritos, são normalmente referências externas, não
sendo em absoluto uma marca precisa de dispêndio para sua
implementação, já que estes custos variam enormemente de acordo com
escopo geográfico e de tipos de serviços implementados.

4.1

Eco Direção
A iniciativa de Eco Direção trata do tema de propiciar uma condução

ecológica em Veículos Automotivos. Muitas Montadoras já têm projetos de
andamento com boa maturidade como a Nissan e a Fiat em parceria com a
Microsoft.
A tecnologia empregada consiste em um equipamento que se acopla
ao barramento de dados de monitoração e controle do carro (conhecido
também por CAN – Controller Area Network).
Há três tipos de tecnologias envolvidas, conforme a Figura 28:
• Apoio a Rota Dinâmica: Com informações de Trânsito para evitar
congestionamento e utilizar sistemas cooperativos (por outros
condutores/veículos);
• Interação com Veículo: Direção Assistida (monitoração de Freios,
Pneus, Marcha, Aceleração, etc.);
• Interação com Informação Externa – Utilização de Benchmarks e
Análises Realimentações.
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Figura 28 – Tipos de Tecnologias para Eco-Direção
Fonte: Elaborado pelo Autor

Os exemplos relacionados com estas tecnologias de Eco Direção
seriam: Dispositivos a bordo, sendo que algumas tecnologias já existem;
comunicação Banda Larga e Sistemas de localização (como GPS); as
bases de dados públicas ou metropolitanas, isto é – provedores públicos ou
privados; e também Navegadores com funções expandidas.
Em

parelelos

alguns

aceleradores

à

Tecnologia

podem

ser

considerados como treinamento e campanhas de conscientização.
Seguem detalhes de quatro referências externas de aplicação de
tecnologias para Eco Direção:
a) Relatório THE CLIMATE GROUP (2010)
Eco Direção Comercial – Equivalente a reduçao global de 0,25 de
milhão de tonelada CO2EQ do total de abates de logística inteligente, que
corresponde a 1,52 milhão de tonelada CO2EQ em termos Mundiais. A
premissa foi de diminuição de 12% da intensidade de carbono, melhorando
o estilo de direção.
b) Programa ESAFETY FORUM (2010)
As Tecnologias em uso neste programa seriam: Consumo de
combustível; Assistente Parada-Reinício; Sistema de Eco Navegação;
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Indicador de Mudança de Marcha; Transmissão Semiautomática avançada;
Monitoração automática na pressão do pneu.
As Ações TIC (com uso de SIT) seriam as seguintes: Suporte a
Viagem Ecológica; Navegação Melhorada com adoção de algoritmos para
guia de rota dinâmica; Monitoração a bordo de instrução on-line para
comportamento com eco direção.
Vários países europeus implantaram estas tecnologias em boa escala,
e melhorias possibilitadas através de TIC foram principalmente: HMI
(Interface Homem-máquina); Suporte Real time; Registro da direção no
percurso com análise / realimentação; Benchmark on-line via internet;
Suporte a mapa digital e informação de localização; Adaptação Individual
Dinâmica ao Tráfego; Adaptação Dinâmica ao Tráfego – Controle de
cruzeiro em rede com sistemas colaborativos via comunicação sem fio.
Uma referência importante do ESAFETY FORUM (2010) seria o
programa Sentience no Reino Unido e o Programa de Eco-Direção de
montadoras como Nissan com metas de Reduções de 20% no consumo de
combustível e 7% de efeito em longo prazo. Na Holanda, houve redução de
emissões de 97 a 222 x 103t CO2EQ. O Programa Europeu para as
Alterações Climáticas (European Climate Change Programme) calcula que
a eco direção pode reduzir 50 milhões de toneladas de emissões de CO2 na
Europa até 2010.
c) Projeto ECODRIVEN:
Outra iniciativa na Europa é ECODRIVEN da COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO REINO UNIDO (2010) projeto
SmarterMoves, que aponta uma redução de 5 a 25% de emissões de CO2;
tem como referência o Programa da Fiat Eco:Drive com apoio de tecnologia
da Microsoft e tem foco em políticas;
d) Projeto VIBAT:
O Projeto VIBAT é do HALCROW GROUP (2011) usado como um
programa público da Escócia destacado no seu Item PP7 – Ecological
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Driving com metas descritas no Subitem 7ª: Sistemas Nacionais –
Economia de 2,5 x 106t CO2 e no Subitem 7ª: Sistemas Nacionais e Locais
– Economia de 4,5 x 106t CO2.
4.1.1 Custo da Iniciativa
Algumas

características

serão

apontadas

com

relação

ao

comportamento do custo para Eco-Direção. Em primeiro lugar, este custo
tem característica positiva. Isto é, as reduções de CO2 (após investimento e
mudanças) são proporcionais à redução de gastos com combustível.
Segundo, pode surgir uma redução de gastos com Eco Direção, mas
seria pouco significativa uma correspondente consequência de aumento do
volume de deslocamentos para estes condutores, somente por este motivo.
Isto é, não será considerado um abatimento da redução de emissões
relacionado a esta iniciativa devido a aumento de consumo gerado pela
mesma.
Por último, com relação ao custo propriamente dito, ele seria
caracterizado

pela

aplicação

por

tecnologia

de

sistemas.

Assim,

considerando preços típicos do mercado, é apontado:
•

Cerca de 3 milhões de Reais de Investimento e 0,2 milhões de
Custos Anuais, por Sistema Provedor Cooperativo;

•

Cerca de 400 reais para Equipamento Cliente para Conexão a
Sistema Colaborativo, e criação de aplicativos móveis nos terminais
individuais móveis atuais com conexão sem fio de banda larga), por
Unidade Veicular Colaborativa;

•

Cerca de 400 reais por Unidade Veicular de gestão do veículo on-line
Projetando um dispêndio ao longo do tempo, é necessário um

apanhado da frota potencialmente impactada pela iniciativa. Segundo a
CETESB (2012), a frota circulante no Estado em 2011 é de 13,6 milhões de
veículos, divididos em 9 milhões de automóveis, 1,6 milhões de comerciais
leves, 500 mil ônibus e caminhões e 2,5 milhões de motocicletas.
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Utilizando o conjunto de Automóveis, Comerciais Leves e Caminhões,
há cerca de 11 milhões de veículos elegíveis para a iniciativa. Para o
atingimento de toda a frota em um certo período, há no período total um
investimento potencial total de 7 bilhões de reais, distribuídos ao longo dos
anos planejados para uma implementação.

4.1.2 Ações
Quando se discute como implantar de fato as tecnologias e inovações
trazidas, pode-se analisar que outras iniciativas – no campo de ações de
organizações e pessoas se dariam para atingir o objetivo de redução com
Eco Direção. Para esta iniciativa, são dados a seguir exemplos cuja origem
de ação se daria no setor público, privado e pelo próprio consumidor.
No setor público, ações seriam: Realizações de campanhas; criação
de incentivos; Implantação de sistemas colaborativos / provedores de
informação / complemento regulatório e de legislação quando necessário.
Ao setor privado, se atribui neste contexto, a modernização da
tecnologia (pelas montadoras; na comercialização de dispositivos; pelas
provedores de insumos de tecnologias pertinentes) visando o retorno
financeiro de produtos e serviços “ecológicos”, posicionamento de mercado,
etc.
Finalmente pelo próprio consumidor – caberia o próprio investimento
em Eco Direção através de comportamento e adesão para dispositivos de
controle (tipicamente em veículos que já o possuam e tragam o preço
embutido).
Ao

se

implantar

estas

ações,

pode-se

pensar

também

em

aceleradores para aumentar a adesão ao uso pela população do estado.
Alguns exemplos seriam:
a) Programas de Governo criando condições regulatórias Indutores da
mudança (exemplo taxação a menor às montadoras para veículos
com informação Eco Direção e outros incentivos às Montadoras);
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b) Inspeção e Monitoramento Veiculares;
c) Competição Livre das Montadoras oferecendo modernização;
d) Treinamentos a Condutores de Eco Direção;
e) Conscientização Pública;
f) Programas Acadêmicos/Pesquisa de Dispositivos para Eco Direção;
4.2

Gestão Inteligente de Tráfego

Gestão Inteligente de Tráfego consiste em analisar as condições de
tráfego em tempo real e em resposta ajustar e acomodar as condições
segundo o foco necessário, tipicamente, redução de congestionamentos,
reduzir emissões, reduzir a incidência de comportamento parada e reinício. As
aplicações típicas seriam:
a) Gestão de incidentes
b) Medidas de acesso a vias principais
c) Gestão de velocidade
d) Aperfeiçoamento e coordenação de sinalização
e) Gestão de corredores e vias rápidas
No que tange a tecnologias, Gestão inteligente de tráfego consiste em
uma série de recursos ou ferramentas dedicadas a uma gestão melhorada
do trânsito, com auxilio da tecnologia da indústria de TIC, proporcionando
de certa forma uma nova geração no que tange a Gestão de Transporte.
Os sistemas dinâmicos de controle de sinalização de trânsito se
apoiam em coletas de dados em tempo real e se utiliza de um modelo
interno (e também realimentado) para estimar medições de desempenho do
fluxo e aperfeiçoá-lo. Estas coletas se baseiam em eventos como paradas,
atrasos, lentidões de fluxo dos veículos.
Tais medidas são num segundo momento convertidas em consumo de
combustível, emissões de GEE, tempo total de percurso, e através da
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realimentação da análise destes sistemas computacionais, realimentas a
sinalização e controle para aperfeiçoar as medidas que se queiram.
Outras medidas estratégicas são, por exemplo, induzir a criação de
estacionamentos, tráfego intermodal e priorizar linhas de transporte público.
Assim um sistema inteligente de gestão de trânsito se apoia
normalmente em:

•

Ferramentas SIT, Simuladores e Modeladores com Análise e
Realimentação. Onde coletas são realizadas em pontos estratégicos
de trânsito, através de vários métodos e depois alimentam uma base
de dados. Um sistema inteligente de transporte (SIT) se utiliza destas
informações, de modelos preditivos preexistentes para influenciar em
tempo real decisões sobre o tráfego de veículos;

•

Coleta de Informação em Rede e através de Câmeras em pontos
chave. Normalmente, são utilizadas câmeras de monitoração com
tradução automática de eventos chaves através da interpretação do
comportamento dos veículos e do fluxo;

•

RFID, GPS, GIS. O RFID (Radio Frequency Identification) pode ser
usado como alternativa para coleta de informações de veículos.
Exige um aparelhamento no veículo com um identificador. Um
sistema GPS (Global Positioning System – como existente nos
navegadores típicos em pleno uso) e consequente interação de
informação na rede é uma das formas de integração do veículo com
infraestrutura de controle. Um sistema GIS (Geograpihcal Information
System) para a gestão inteligente de transporte utiliza mapas e
informação geográfica para sobrepor às plantas de trânsito as
informações dinâmicas do fluxo.
O CARBOTRAF como descrito em CARBOTRAF EC (2012) é um

projeto da Comunidade Europeia que é bastante completo se utilizando das
características de Gestão de Tráfego Inteligente.
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O CARBOTRAF se baseia numa parte de coleta externa, nos pontos
públicos de gestão (Interface em Tempo Real) e em utilização de modelos e
simuladores de dados de tráfego. Um Sistema Inteligente de Transporte
analisa todos estes fatores, inclusive os dados de emissões e poluição, para
auxiliar da decisão da gestão de tráfego em tempo real e assim produzir
uma gestão dinâmica. Veja seu fluxo na Figura 29:

Figura 29 – Fluxo de Informação para SIT com Gestão de Tráfego
Fonte: Adaptado de CARBOTRAF EC (2012)

Um outro projeto bastante completo é da Gestão Pública australiana, o
NICTA, conforme NICTA (2010).
Na cidade de São Paulo o SCOOT (2012), é um sistema que está em
fase de implantação e testes. O SCOOT está implantado em várias cidades
inglesas, onde melhorias no trânsito foram percebidas;
Conforme ESAFETY FORUM (2010), na Itália, a FIAT implantou em
algumas cidades, o UTOPIA / SPOT inicialmente em Turim. Hoje o sistema
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se encontra implantado em outras cidades do país, assim com na Holanda,
nos EUA, na Noruega, Finlândia e Dinamarca;
Também citado por ESAFETY FORUM (2010), outro projeto na
Europa é o CVIS, um sistema colaborativo (Cooperative Vehicle
Infrastructure Systems). Os sistemas colaborativos interagem entre si, isto
comunicações

veículo/veículo,

infraestrutura/veículo,

infraestrutura/infraestrutura ocorrem produzindo uma rede dinâmica, de
maneira inteligente e fornecendo dados para gestão inteligente do fluxo e
da própria condução do veículo;
Adicionalmente, várias iniciativas significativas em todo o mundo
(Coreia do Sul, Suécia, Alemanha, Japão, etc.) deixam clara a atenção e a
importância que o tema desperta para autoridades ambientais e de trânsito,
além de empresas do ramo de transporte e automobilística;
Descrito em DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DOS ESTADOS
UNIDOS

(2011),

o

RITA

(Research

and

Innovative

Technology

Adminstration do Departamento de Transporte dos Estados Unidos) reúne
estudos de aplicações para o meio ambiente, visando principalmente
redução de gases-estufa.
Por ser uma iniciativa relativamente nova no âmbito de administração
urbana, não existem muitas experiências medidas de redução de CO2. Para
este trabalho, serão balizadas projeções como do programa de controle de
tráfego em Toronto, de 3 a 6 % de redução.
Mas também, outros índices de redução pode ser citados. Conforme
ODA, KUWAHARA, NIIKURA (2012), um ação experimental em Gestão de
Tráfego em Kawaski no Japão, trouxe uma redução de 7%;
O Projeto da Comunidade Europeia em Andamento EASYWAY EC
(2012) tem um objetivo de redução de 2% (a partir de casos já realizados);
Conforme E-BUSINESS WATCH (2011), alguns projetos específicos
dentro deste tema atingem reduções significativas como o de Gestão de
Velocidade em Turim, na Itália, com reduções de CO2 de 4,2 a 6,9%;
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Também apontado por E-BUSINESS WATCH (2011) o Sistema de
Gestão de Sinalização em Oakland County, em Michigan, nos Estados
Unidos, com redução de CO na ordem de 2,5 a 4,2% (não houve medições
de redução de CO2 documentada).
4.2.1 Custo da Iniciativa
O custo tem característica positiva. Isto é, haverá reduções de CO2
(após investimento e mudanças) proporcional à redução de gastos com
combustível.
Pode haver um aumento da demanda por combustível devido à
redução do gasto de consumo por trajeto, mas o aumento de demanda por
este motivo é considerado marginal e não será considerado nos cálculos de
redução.
O custo se caracterizaria por aplicação por tecnologia de sistemas,
considerando preços típicos do mercado:
•

Cerca de três milhões de Reais de Investimento e 0,2 Milhões de
Custos Anuais por Sistema Provedor Cooperativo;

•

Cerca de 400 reais para Equipamento Cliente para Conexão a
Sistema Colaborativo e criação de aplicativo nos terminais móveis
atuais com conexão sem fio de banda larga) por Unidade Veicular
Colaborativa;

•

Cerca de 400 reais por Unidade Veicular de gestão do veículo online.
Algumas considerações adicionais de experiências com esta iniciativa

relacionada a custos serão descritas a seguir.
Inicialmente, é preciso considerar o custo de congestionamento do
Estado. Somente na capital, um estudo público pelo grupo ENGENHEIROS
FINANCEIROS & CONSULTORES (2012), o EFC, chegou a 34 bilhões de
reais (cerca de 27 bilhões por deixar de produzir e cerca de 7 bilhões de
excedente de combustível).
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Segundo o DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DOS ESTADOS
UNIDOS (2010), para projetos locais, em cada dólar investido em
coordenação de sinalização, 40 dólares retornam para o público em forma
de tempo e economia de combustível. Isto é, são projetos com alta taxa de
retorno.
Um dos itens de custo a se avaliar é capacitação de um Centro de
Gerência de Transporte para uma determinada região. Naturalmente, se
entende que diversos investimentos e graus de maturidade existentes
influenciam nesta capacitação para a gestão de certa região, no entanto
valem algumas considerações sobre um centro de transporte.
Citado em DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DOS ESTADOS
UNIDOS (2010), um centro de transporte integra uma variedade de
aplicações para facilitar a coordenação de informação e serviços dentro do
sistema gerenciado.
Há um senso comum que sem o reforço de uma coordenação
operacional centralizada que oferece um Centro de Gerencia Transporte, o
resultado seria um maior congestionamento, segurança, fluxo reduzido e
uma série de inconvenientes para o público que viaja na região.
Um Centro de Gerencia Transporte pode ser implantado como um
sistema virtual acessível via dispositivos remotos ou um sistema físico onde
os operadores simples ou múltiplas partes interessadas estão localizados
em uma estrutura permanente e tem acesso centralizado a aplicações
múltiplas.
Co-localização de operadores com interesses na mesma região
podem melhorar a coordenação interdepartamental e comunicações
resultando em maior eficiência e produtividade em toda a rede de
transportes. Por exemplo, se um operador sistema sofre alguma falha,
outros operadores podem ser capazes de implementar respostas de
mitigação para minorar os impactos sobre o público que viaja.
De maneira geral, os benefícios de um Centro de Gerencia Transporte
variam

muito,

dependendo

de

sua

finalidade,

configuração,
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responsabilidades de serviço, desempenho e nível de integração. Os
sistemas de gestão de transporte integrado têm potencial para produzir os
seguintes benefícios:
•

Melhor gestão do tráfego, de consultoria estratégicas, um controle de
ações;

•

Informação atual e exata fornecida ao público que viaja;

•

Aumento da eficiência das operações de manutenção;

•

Utilização mais eficaz do pessoal e recursos institucionais;

•

Integração operacional e coordenação ampliada, e baseada em
processos formais.
O custo de Centro de Gerência de Transportes pode variar bastante.

Os Custos Primários incluem o tamanho das instalações, o número de
organismos presentes, bem como o número de funções desempenhadas
pela instalação.
Os planejadores tipicamente examinam as seguintes categorias de
custos para ajudar a garantir custos não sejam contabilizados de maneira
precoce e orçamentos possam ser adequadamente financiados.

4.2.2 Instalações, Comunicações, e Hardware
O custo de um Centro de Gerência de Transporte pode depender do
tamanho e complexidade de construção, número de agências abrigadas e
funcionalidades suportadas. Segundo o ITS, órgão pertencente ao
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DOS ESTADOS UNIDOS (2010), o
investimento de componentes físicos pode variar de US$ 1,8 milhões para
US$ 11,0 milhões por facilidade e têm operações anuais e manutenção
(O&M) que variam entre US$ 50.000 a US$ 1,8 milhões por ano.
Os custos mais elevados refletem a complexidade de uma grande
instalação, que suporta múltiplas agências e integra várias funções. Os
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custos mais baixos são para um pequeno prédio que suporta o
funcionamento de um único órgão ou agência.
Em um cálculo de ampliação de funcionalidades de SIT para o Estado,
segundo uma estimativa top-down, propõe-se utilizar uma previsão de
dispêndio mais ampla, com um valor de 63 milhões de reais com 3 centros
de transporte e custos de 3,8 milhões de reais por ano.

4.2.3 Ações
•

Setor Público – Investimento de SIT em Gestão de Trafego.
Captação de recursos públicos e remuneração alternativa em função
de redução de emissões medidas de acordo com programa.

•

Setor Privado – Propostas de parceria para provimento do Governo
de sistemas inteligentes de gestores de trafego (nas diversas
modalidades hoje operantes).

•

Acelerador para Adesão e Recomendações

a) Utilização ou Ampliação de Planos-pilotos em cidades ou regiões
específicas (como o Projeto Scoot, com aplicações já realizadas pela
CET São Paulo), conforme SCOOT (2012);
b) Detalhamento com Estudos de Caso e projetos de maior magnitude;
c) Busca de financiamento de projetos de maior escala com parcerias
(executores) visando garantias de redução de emissões e mesmo
compartilhamento de risco.
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4.3

Gestão de Carga
O transporte de carga sofreu modificações nos últimos anos. Um dos

motivos foi o surgimento de comércio eletrônico.
Conforme YOSHIMOTO e NEMOTO (2010), nos últimos anos, o custo
dos computadores pessoais e periféricos caiu acentuadamente ainda que
sua capacidade de processamento e de armazenamento tenha crescido.
Da mesma forma, como o crescimento dos serviços de banda larga e
uso de Internet tiveram seus custos reduzidos, ainda que com velocidades
de ligação maiores. O menor custo e maior funcionalidade dos sistemas de
informação e comunicação teve um efeito de aumentar a população de
usuários de Internet e favoreceu o crescimento do e-commerce.
O E-commerce cresceu na medida em que o custo do equipamento de
informação e comunicação caiu, bem como despesas de comunicação, e
por sua vez o número de usuários da Internet aumentou.
Apesar de que o comércio eletrônico permite que vendedores não
estejam em uma loja, e por outro lado, os compradores da necessidade de
visitar a mesma, se requer de qualquer forma a entrega de bens do
vendedor ao comprador.
Isto criou uma argumentação de que o comércio eletrônico aumenta o
volume do transporte efetivo e aumenta o tráfego rodoviário e urbano.
Ao mesmo tempo, outras pesquisas sugerem que a indústria de TIC
irá ter um efeito positivo no tráfego. Por exemplo, como o comércio
eletrônico alcançou um determinado nível de difusão pode ter reduzido a
utilização de veículos privados para fazer compras, se promoveu uma maior
eficiência na entrega conjunta de itens baseados no compartilhamento de
informação aos operadores deste ramo evitando assim um aumento no
volume de tráfego.
A pesquisa centrada no impacto da TIC no transporte de passageiros
e de carga existe já há algum tempo, mas o crescimento rápido mais
recente de e-commerce; a informatização dos prestadores e transporte em
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caminhões; e tendências de e-government (gestão publica integrada)
tornam necessário o estabelecimento de uma nova visão do assunto.
Segundo SESSA e ENEI (2011), Logística e Gestão de Carga foram
revolucionados pela utilização crescente das TIC. Esta é talvez a área em
que o impacto das TIC no transporte é maior.
A estrutura das cadeias de abastecimento mudou assim como a
localização e o volume de produção, transformação e armazenagem de
sites que têm se adaptado à nova tecnologia.
O alinhamento das cadeias de abastecimento também foi alterado com
a concentração do comércio internacional sobre os portos e aeroportos, a
racionalização da oferta básica, a desintegração vertical da produção, a
localização geográfica dos fornecedores mais distantes, customização e o
aumento na entrega direta.
Tais mudanças refletem-se no aumento da utilização de veículos
rodoviários de mercadorias, que podem ser mais facilmente adaptada à
nova logística.
Os custos de transporte foram ainda mais reduzidos através de uma
melhor concepção, a utilização de contêineres, e um aumento na
capacidade de carga dos navios e aviões.
Uma nova automatização na movimentação de carga, centros de
distribuição, portos e aeroportos, bem como uma maior modularidade e
reduções nas embalagens, todos contribuíram para revolucionar os
sistemas de carga.
As TIC tem desempenhado um papel instrumental no intercâmbio de
informações, acompanhamento e rastreamento, permitindo o aparecimento
de novos conceitos de produção e serviços introduzidos, no tempo de
concretização e melhorando os fatores de carga.
A Gestão de Carga com apoio de SIT de coleta dados sobre a carga
como tendo informação útil e dinâmica e recuperada de maneira facilitada.
Seria por assim dizer, uma carga inteligente. Com esta informação, a
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monitoração, manuseio, acompanhamento da carga é mais bem gerido,
deste seu transporte e manuseio de maneira individual ou como um item
dentro de pacotes de carga.
Esta informação também acrescenta um nível de interação entre
clientes, transportadoras e autoridades.
Finalmente, a carga inteligente dá melhores condições para gerir o
fluxo de tráfego, diminuindo as emissões de poluentes assim como
diminuindo os congestionamentos.
Esta característica de interação muda o conceito se perceber a carga
como um elemento passivo, e esta passa a ser um provedor de serviços de
informação, dando informações de posicionamento, fluxo e segurança
quando ocorrer estes eventos aos interessados nesta informação. A partir
daí, decisões e alternativas para transporte intermodal, agendamento dos
eventos do transporte comercial, situação das vias e acessos utilizados
serão providas entre as partes e possivelmente alimentando uma base de
dados central.
No contexto de autoridades de trânsito, empresas transportadoras,
clientes e usuários poderão utilizar esta informação de maneira segura e de
acordo com seu interesse.
Com estas características de informação granular e dispersa, que é
convergida e organizada eventualmente em centros de informação, os SIT
se fazem necessários, assim como as tecnologias de criação e recuperação
destas informações no domínio de transportadores nas rodovias do Estado.
Em que pese a grande importância de outros meios de transporte de carga
(como aquaviário e ferroviário), o foco aqui se dará no transporte rodoviário.
A gestão de frota tradicional, que incluem os veículos leves
comerciais, vans e os caminhões, se beneficia destas informações com
gestão adicional de localização, utilização, ocupação, trajeto, etc.

101

A carga e a frota passam neste contexto a serem percebidas em
tempo real, de forma dinâmica, facilitando a tomada de decisão em diversos
graus.
Esta gestão possibilita, para um mesmo volume de mercadorias em
circulação, uma redução de emissões de Gases de efeito estufa. Isto
porque é evitada uma série de eventos que aumentam emissões
(congestionamentos, paradas, opções mais poluentes de transporte), assim
como a taxa de ocupação dos contêineres dos veículos aumenta devido ao
ganho de eficiência do processo com um todo, como uma rede integrada.
Os efeitos de rebate de mecanismos integrados com apoio de SIT e da
indústria TIC, que reduzindo o consumo de combustível, e aumentando a
eficiência da entrega, acarretariam um aumento da demanda de
mercadorias transportadas, não são considerados aqui. De outra forma fica
embutido este aumento em outro tópico (como e-Commerce, ou
crescimento de volume de transporte devido a desenvolvimento econômico,
maior eficiência comercial e acesso a informação na Internet, por exemplo).
De acordo com ESAFETY FORUM (2010), no domínio dos
transportes, os SIT atuando como sistemas de navegação para automóveis
e VICS (Sistemas Veiculares de Informação e Comunicação), que fornece
interfaces com informações de trânsito, começaram a encontrar o seu
espaço em veículos particulares. Para veículos comerciais é agora fácil
para rastrear a localização de veículos e cargas através de GPS, e aplicar
essas informações para a melhoria das rotas de viagem e carga e ter
precisão em horários de chegada.
Além disso, uma grande promessa também é visto pelo uso de
etiquetas eletrônicas (RFID) e Comunicação Dedicada de Curto Alcance
(CDCA) e sistemas para recolher pedágios nas autoestradas.
O acesso a Internet via celulares rapidamente está em ampliando seu
uso e juntamente com sua capacidade de usar serviços de mensagens, se
podem encontrar informações rodoviárias por outros meios.
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A Empresa pode se utilizar dos celulares em uma série de recursos,
desde gestão de um vendedor da agenda para aplicações logísticas – como
fotografar o interior de um recipiente de expedição com a câmara digital
interna e enviar a imagem no exterior para mostrar como um item foi
embalado.
Há outras tecnologias chave relacionadas ao transporte inteligente de
carga.
Arquitetura orientada a Serviços (SOA) é uma tecnologia importante do
mundo de tecnologia de informação, pois proporciona uma maneira de
agentes heterogêneos se comunicarem através de um protocolo aberto de
serviços, normalmente usando os padrões de Web Services. Este seria uma
forma de comunicação ideal para os agentes do transporte (veículos,
dispositivos ativos de trânsito, centro de informação e coleta).
Tecnologias de reconhecimento e recuperação de informação como
RFID (Uso Infravermelho para identificação de itens físicos) podem equipar
a carga inteligente de um caminhão em alternativa à inspeção in-loco nos
postos de autoridades, nas estações de transito rodoviário, descartando a
necessidade de identificação através de papéis e evitando paradas.
Uma ferramenta integrada de planejamento de itinerário com os dados
de transporte requeridos, mas também alimentados por necessidades
externas dentro da margem de viabilidade do itinerário e agendamento (de
outras

empresas

fornecedoras

ou

transportadoras,

por

exemplo,

aumentando a ocupação do veículo, dando eficiência à rede como um
todo). Para isso, não só uma integração da frota dentro de um escopo de
uma empresa se utiliza, mas também interação com parceiros via Web
Services Empresa a empresa (B2B). Naturalmente não só a tecnologia
muda, mas um paradigma cultural ligado a forma de comercializar e
transportar bens é transformado.
Tecnologias de comunicação em redes fixas e móveis de comunicação
através de SOA podem dar uma linguagem comum, aberta, baseada em
serviços padronizados e seguros entre os diversos atores, além de ligar os
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centros de informação da empresa fornecedora / transportadora com sua
frota.
Também segundo E-BUSINESS WATCH (2011), algumas tecnologias
adicionais, hoje são discutidas na gestão de frota:

•

Sistemas de Cabine. Sistemas de comunicação no interior da
cabina estão frequentemente disponíveis como parte de um amplo
sistema de rastreamento de veículos. Já que sistemas de
rastreamento requerem um computador de bordo para enviar
informações à base, é relativamente fácil construir um sistema de
mensagens que permite que informações (normalmente mensagens
de texto) sejam enviadas para redirecionar outro caminho. Existe
uma vasta gama de sistemas de mensagens hoje disponíveis para
comunicação com os motoristas, incluindo painel frontal simples com
telas do tipo LCD, dados pessoais tipo PDA ou mesmo terminais de
dados com teclados em miniatura.

•

Sistema

de

Rastreamento

Rastreamento
de

Veículo

é

de

Veículo.

geralmente

Um

Sistema

composto

por

de
um

computador de bordo, um receptor de satélite GPS (Global
Positioning System) e um dispositivo de comunicação, que são
normalmente combinados num único dispositivo oculto dentro do
veículo. O receptor de GPS transmite informações sobre a posição
do veículo para o dispositivo de comunicação, que retransmite as
informações para um computador central geralmente situada na sede
da empresa. Um gestor de transportes pode então ver exatamente
em que situação o veículo se encontra em um arquivo com mapa e
informações (normalmente mensagens de texto) que eventualmente
pode ser enviado de volta aos veículos.
•

Sistemas de Navegação por Satélite (sat-nav). Os sistemas satnav utilizam um dispositivo de GPS na cabina e monitor (geralmente
contido em uma única unidade) para substituir a necessidade de um
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mapa de estrada ou catálogo. Os sistemas de navegação por satélite
(sat-nav) permitem que os condutores planejem sua rota e recebam
orientação durante a rota. Os sistemas oferecem mapas detalhados
e podem ser expandidos para incluir outras cidades e mapas de ruas.
Pontos

de

interesse

como

hotéis,

restaurantes,

postos

de

combustível, depósitos de distribuição e varejo também podem ser
encontrados.
•

Sistemas de Gestão de Armazéns. Os sistemas de gestão de
armazéns podem ser pensados como um centro de comando de um
armazém

que

interliga

diferentes

sistemas

tais

como

encaminhamento de veículo, pacotes de agendamento integrados e
sistemas da cadeia de suprimento. Estes sistemas controlam
mercadorias recebidas, as encomendas dos clientes e estoques. Os
sistemas incluem transação com dispositivos móveis de gravação
para registrar atividades de coleta e embalagem.
•

Escaneamento de Produto e Sistemas de Rastreamento Identificação por rádio frequência (RFID). Tecnologia de Identificação
por Radiofrequências (RFID) é um meio de identificar produtos e
ativos. RFID – Radio Frequency Identification utiliza um chip de
computador

com

uma

mini-antena

que

transmite

e

recebe

informações por ondas de rádio. Grandes quantidades de informação
podem ser lidas simultaneamente. Ao invés de contar ou ler cada
item de um rolo de papel, todo um grupo de produtos etiquetados
pode

ser

lido.

As etiquetas RFID podem armazenar grandes quantidades de dados,
e podem ser lidas em diferentes distâncias, dependendo do design
do sistema. Existem dois principais tipos de etiqueta:
a) Etiquetas Ativas - que são regraváveis e necessitam de bateria;
b) Etiquetas Passivas (somente leitura), utilizadas para rastrear ativos
retornáveis e de itens de baixo valor, são alimentadas pelas ondas
de rádio transmitidas a partir do dispositivo de leitura.
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•

Sistemas de Gestão da Frota. Sistemas de Gestão da frota são
essencialmente aplicações avançadas com bases de dados que
podem ajudar a gerir o dia-a-dia de gestão. Eles provêm a
administração necessária para manter os veículos na estrada
(acompanhando quando veículos necessitam de ser inspecionados,
quando testes estejam pendentes, etc.), e ajudam a gerenciar as
informações sobre a frota ao longo do tempo. Provêm relatórios
sobre um amplo leque de áreas operacionais (incluindo uso de
combustível, acidentes, custos de manutenção e serviço histórico).
Sistemas de gestão da frota são geralmente constituídos por um
número de módulos ou tabelas da base de dados sobre diferentes
áreas operacionais, tais como veículos, condutores e oficina; e todos
estes são ligados em conjunto para permitir gerar informações sobre
a atividade da frota como um todo.

•

Gestão de Incidentes. Gestão de Incidentes é o uso sistemático,
planejado e coordenado de pessoas, instituições, recursos físicos e
técnicos para reduzir a duração e impacto dos acidentes e melhorar
a segurança dos condutores, vitimados por acidente e socorristas de
incidentes.
A gestão de incidentes pode reduzir os efeitos de congestionamento
relacionados ao incidente, diminuindo o tempo para detectar
incidentes; o tempo necessário para responder aos veículos para
chegar; e o tempo necessário para tráfego de regresso às condições
normais.
Integrar informação do viajante com gestão de incidentes sistemas
pode reduzir as emissões em até 3% e melhorar a economia de
combustível em até 1,5%.
A gestão de incidentes sistemas pode exigir a utilização de

diversas tecnologias: Equipamento de detecção; Câmeras com Circuito
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fechado de televisão (CCTV); Dinâmica de mensagem sinais (DMS) e
Serviço de patrulhas de Segurança.
Não existem ainda experiências completas de redução de emissões ou
de uso de combustíveis de uma forma ampla para Gestão de Carga com
apoio de ICT, mas alguns trabalhos foram feitos nesta direção.
Segundo GIANNOPOULOS (2011), o Reino Unido trabalha com uma
projeção de 76% de redução de emissões em torno o setor de transporte.
Grande parte por tecnologias não relacionadas diretamente com ICT, mas
certamente que ICT tem uma parte importante nestas propostas.
KARAMITSOS (2010) analisa um estudo da Comunidade Europeia
que sustenta uma redução de CO2 na ordem de 2% para planejamento de
trajeto para cargas.
Segundo HALCROW GROUP (2011), o programa PP9 de transporte
de carga prevê um potencial de redução no Reino Unido de 2,5 a 0,7 x 106t
CO2EQ dentro de um pacote de reduções de emissões em transporte da
ordem de 15,4 x 106t CO2EQ, que equivale a 60% de redução da base de
1990. Para TIC, dentro do programa PP5, há redução de 1,2 x 106t CO2EQ a
0,2 x 106t CO2EQ para o mesmo escopo.
Segundo BOSCHIAN., FANTI, IACOBELLIS e UKOVICH (2012), um
estudo de caso específico para o impacto de soluções TIC para Gestão de
Carga, foi feito em Trieste na Itália, com utilizações de modelo e
simulações, a partir de aplicações pontuais de tecnologias conhecidas. A
medição foi em termo de tempo total do transporte de carga (no escopo
medido). E para tanto, uma diminuição expressiva do tempo foi percebida,
um total de 70% de melhoria (tempo médio de 42,49 horas para 13,09
horas) e a vazão projetada de caminhões por mês duplicaria quando
aplicado as facilidade da tecnologia de TIC/SIT.
Há outras referências importantes para o estudo de Gestão de Frota.
Segundo UNITED STATES DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
(2011). A cidade de Columbus no estado de OHIO, nos Estados Unidos
possui um programa de Gestão Eletrônica de Frota (CEFM – Columbus
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Eletronic Freight Management). É um programa bastante completo que
engloba vários serviços e tecnologias inovadores.
Segundo EUROPEAN COMISSION (2011), O relatório RUMO A UM
SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES se foca em fretes como uma
contribuição investigativa para a integração e interoperabilidade em toda a
Europa do grupo de Mobilidade e Transporte da Comunidade Europeia. É
na verdade, um apanhado de subprogramas, e é bastante completo e
referência para o tema
Pesquisadores da Universidade de Trieste e Politécnica de Bari na
Itália -- BOSCHIAN., FANTI, IACOBELLIS e UKOVICH (2012), possuem um
extenso e interessante específico para suporte de TICs no setor, seu
trabalho na Gestão de Frete Análise do impacto de soluções de TIC na
gestão de fretes internacionais é utilizado como referência em muitos
trabalhos atuais;
Nos Estados Unidos, há um programa muito amplo de uso de
Sistemas Inteligentes de Transporte na RITA (Research and Innovative
Technology

Administration)

pertencente

ao

DEPARTAMENTO

DE

TRANSPORTE dos ESTADOS UNIDOS (2010). Além das iniciativas locais,
há muitas referências de aplicações e parcerias em todo o mundo.
4.3.1 Custo da Iniciativa
O custo tem característica forte positiva e relativamente fraca negativa.
Isto é, haverá reduções de CO2 (após investimento e mudanças) e redução
de gastos com combustível de forma proporcional de maneira majoritária,
no entanto um rebate minoritário com aumento do volume da demanda
devido a um custo menor, já que o frete é parte da venda do produto.
Alguns comentários adicionais com relações a custos de outras
experiências serão feitos.
O custo de sistemas para gestão de frota, segundo o estudo TNO
REPORT FOR THE EUROPEAN COMMISSION (2011), custaria entre dois
e quatro milhares de Euros por veículo incluindo uma aplicação composta
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com módulos de hardware no veículo e software em rede e integração com
software de terceiros.
O custo será agregado de acordo com evolução de cada empresa. O
custo total o equivalente ao setor de transportes privado ao longo do
período atual até 2030.
Considerando cerca de 2,2 milhões de veículos em 2008, 7,3 mil reais
(aproximadamente três mil euros) para tal este custo seria de 23 bilhões de
reais de todo o setor distribuídos em quase 20 anos.
4.3.2 Ações
No setor público, um investimento de SIT em Gestão de Frota, no que
tange a ser um facilitador em inspeções assim como fomentar tecnologias
de ICT e construir plano de longo prazo de capacitação e regulatório para o
setor; Utilização da informatização e criação de processos automáticos para
combate ao transporte informa (permitindo regulação sobre toda a frota e
gestão estruturada da mesma).
Para o setor privado – Construir plano de diretor baseado em retorno
de investimento de curto e longo prazo para melhorias no setor a partir de
investimento com TIC/SIT. Melhorar a eficiência do transporte de cargas de
uma forma geral com os SIT.
4.3.3 Aceleradores para Adesão e Recomendações
•

Negociação de Planos-pilotos em cidades ou regiões específicas
com empresas de maior porte que atuem em uma região, a partir de
uma parceria público-privada;

•

4.4

Detalhamento com Estudos de Caso e projetos de maior magnitude.

Gestão de Estoques com Sistemas Automatizados de Logística
As primeiras iniciativas investigadas; a saber, as de Eco Direção,

Gestão de Tráfego, Gestão de Frota e Tráfego Intermodal lidam com
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reduções de emissões a partir do condutor, do gestor de frota e de carga, e
das autoridades de trânsito, mas todos no momento seguinte do início do
processo de geração de um evento transporte: da própria necessidade de
deslocação de pessoas ou de bens, de mercadorias.
Neste

grupo

de

iniciativas,

processos

de

necessidade

de

deslocamento, comportamento, decisões variadas de consumo entram em
discussão. Da mesma forma se discute a logística relacionada com Gestão
de Estoques, seja na redução direta do nível de estoques, sejam em
decisões de infraestrutura de armazenamento. Estas decisões são
relacionadas com localização, uso de terceiros, níveis toleráveis de risco e
atraso na entrega de bens.
O gestor de estoques determina níveis ótimos de armazenamento,
agregando elementos de eficiência de entrega, perenidade, custo de
entrega e já usa sistemas que o ajudam na gerência de seu material e
mercadorias. A gestão de estoques já é madura, e várias soluções de TIC já
a apoiam, para as empresas que tem esta visão e foco de investimento.
No entanto, nosso foco aqui atenta para o seguinte:
•

O uso de sistemas e automatização em controle de estoques não é
plenamente difundido no Brasil. Mesmo no Estado de São Paulo, que
detém uma ótima infraestrutura quando comparada com a média do
país, o que se traduz por níveis mais altos de estoque, e por
consequência, níveis mais altos de transportes ineficientes, remetendo
ao foco de emissões de GEE;

•

Logística Verde é relativamente nova, e é mais um ingrediente para o
gestor de estoques, que agora procura gerir não só os aspectos
tradicionais, mas também o programa de redução de emissões de GEE
da empresa, ou algo similar;

• Há uma série de ferramentas, de sistemas gestores de estoque (ou um
modo de se utilizar as ferramentas de gestão) que dão novas
perspectivas de gestão, introduzindo variáveis de melhoria, que antes
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não eram relevantes (como localização de silos de armazenamento em
locais com impacto ambiental reduzido; escolhas de terceiros com
reputação no trato ambiental).
Em que pesem itens como Logística Reversa, Manufatura Verde,
Controle Verde de Fornecedores e Designers (Cadeia Verde) sejam itens
de grande importância, não serão objetos de investigação por se afastarem,
no atual contexto, das contribuições de ICT.
Assim, os gestores de estoque nessa perspectiva procuram atentar
para o seguinte:
•

Buscar grupos de fornecedores de matéria-prima ou insumos, que
favoreçam a cadeia de suprimento em termos de localização e
logística operacional;

•

Escolher Formas de transporte que se traduzam em meios menos
poluentes (notadamente ferroviário e aquaviário);

•

Gerir Cadeias de suprimento, que como um todo sejam menos
poluentes, e assim tomando decisões de localização de silos de
armazenamento, escolha de terceiros, alternativas verdes de
transporte;

•

Atender regulatórios, assim como boas práticas de sustentabilidade
(por exemplo, a norma ISO 14000).

Importante notar hoje a formalização de metas ambientais atrelados
formalmente a metas empresariais, como relata a pesquisa do ILOS (2011).
Pela Figura 30, pode-se perceber que 50% dos líderes em logística
têm metas ambientais (em que pese uma métrica mais agressiva para
executivos em geral de 58% com metas ambientais):
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Figura 30 – Cumprimento de Metas Ambientais Gerais em quanto a
Logística.
Fonte: ILOS (2011)

As tecnologias pertinentes de melhoria em gestão de estoques são
predominantemente processuais, isto é, não atuam diretamente no
processo operacional, mas na sua gestão e tomadas de decisão. Segundo
o BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (2011), o BNDES, um
mapa de softwares na cadeia de suprimento pode ser aplicado, conforme a
Figura 31:
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Figura 31 – Softwares na Cadeia de Suprimento
Fonte: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO (2011)

Enterprise Resource Planning (ERP) O ERP (planejamento de
recursos empresariais) e um sistema integrado de gestão responsável pelo
gerenciamento dos fluxos de informação internos e o principal aplicativo de
software empresarial no cenário mundial. Warehouse Management System
(WMS). O WMS, ou Sistema de Gerenciamento de Armazém, permite
melhorar as operações de um armazém ou centro de distribuição, pois
aumenta a precisão das informações de estoque, a velocidade e a
qualidade das operações e a produtividade do pessoal e dos equipamentos
do depósito. Há também os conceitos de Supply Chain Management
(SCM) e Supplier Relationship Management (SRM). O SCM é um
software de caráter estratégico cuja finalidade e aperfeiçoar o fluxo dos
produtos, serviços e informações dos fornecedores de uma empresa aos
seus clientes, enquanto o SRM auxilia o gerenciamento do relacionamento
com os fornecedores.
Softwares como SEAT (Análise Ambiental/ Melhoria da Cadeia de
Abastecimento) é uma ferramenta de software interativo da empresa Clean
Metrics – CLEAN METRICS (2012). A ferramenta pode ser usada para
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quantificar e melhorar o desempenho ambiental da cadeia de suprimento.
Ele permite aos usuários que facilmente modelem elementos da cadeia de
suprimentos - incluindo transporte, armazenagem e produção – de uma
perspectiva de uso de energia e das emissões de dióxido de carbono; e
fornece métodos para

analisar,

elaborar relatórios e

explorar os

melhoramentos no desempenho ambiental da cadeia de fornecimento.
CARBON VIEW (2012): CarbonView é uma ferramenta que gere a
pegada da cadeia de fornecimento construído pela empresa de mesmo
nome. O CarbonView ferramenta permite às empresas aperfeiçoar a sua
cadeia de suprimentos, focando em métricas financeiras e emissão de
carbono. A ferramenta pode ajudar empresas alcançar reduções de custos
e emissões de carbono dentro da organização e em toda a cadeia de
fornecimento. A ferramenta usa a informação da pegada de carbono atual
para informar a pegada em um ponto no tempo futuro. A ferramenta
desenvolve estatísticas ecológicas sobre a pegada de carbono para
produtos, processos, e toda a organização, ou até em toda a cadeia de
abastecimento. Com bases de dados de estudo de ciclo de vida para
fornecer dados ecológicos e de uso de carbono, a ferramenta é capaz de
analisar e elaborar relatórios sobre a estática pegada de carbono.
A IBM (2012) desenvolveu a ferramenta SNOW (Bancada para
melhoria da rede de cadeia de fornecimento ou Supply Chain Network
Optimization Workbench). Construída sobre uma base de arquitetura de TI
orientada a serviços (SOA), SNOW utiliza integração com softwares
tradicionais de integração no ambiente de TI. A ferramenta foi concebida
para atuar em 5 grandes áreas de logística:
•

Produto - SNOW avalia as emissões de CO2 impacto dos materiais
como auxílio para identificar alternativas ecológicas;

•

Compras - a ferramenta considera os impactos de escolha de
fornecedores nas emissões de CO2;

•

Produção - SNOW determina perfil de emissões de CO2 associadas
a processos de fabricação;
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•

Armazenamento - SNOW considera requisitos de armazenamento e
seus impactos ambientais associados;

•

Transporte e distribuição - A ferramenta analisa as emissões de CO2
aos modos de transporte, tamanhos de embarcações e níveis de
serviço.
A IBM defende que em muitos casos é possível diminuir os centros

pela metade, baixando assim custos de logística e reduzindo as emissões
de CO2 em até 15%.
Em apoio aos processos de logística, há tecnologias que suportam o
controle de estoques, como relatado em UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
(2012):
•

Intercambio eletrônico de dados (EDI);

•

Sistemas de código de barras e identificação por radiofrequência
(RFID);

•

Centros de distribuição com esteiras de alta velocidade com
controles avançados de direcionamento e chaveamento;

•

Confiabilidade e precisão do uso de tecnologia a laser na
identificação de contêineres.
A redução esperada se traduz em necessidades de unidades de

transporte em menor quantidade após um uma correta modelagem de toda
a cadeia de logística.
Isto é, com o uso de simuladores, modeladores, coleta de informação
automatizada, SIT, sistemas GIS e GPS, a cadeia de suprimento pode ser
corretamente descrita e modelada. Economias no armazenamento de
mercadorias (menores emissões na utilização de plantas) podem ser
também alcançadas, no entanto, entende-se aqui que esta melhoria não
caiba no setor de transporte. Uma segunda classe de economia se daria ao
escolher o melhor grupo de veículo de transporte para a demanda de
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entregas da empresa ou operadora de transporte. Isto é, de maneira
dinâmica, o modelo de toda a cadeia estará indicando se utilização de
conjuntos de Vans, caminhões leves / médios / pesados; rígidos /
articulados, opções com ênfase em Just in Time ou para montagem de
veículos, atributos de perenidade, opções para atender exigências de custo
e tempo de entrega, de maneira a preservar as exigências do negócio –
complementar com redução de emissões pela melhor combinação de meios
de transporte.
Tipicamente, a menor emissão acarretará comumente em menores
custos e podendo ou não acarretar em tempo médio de entrega menor.
De toda a forma, com o uso de ferramentas TIC, se poderá simular
com todas as exigências citadas qual a melhor combinação da frota para a
carga requerida visando redução de emissões.
Em um regime de simulação, de maneira constante e em tempo real, a
tomada de decisão se torna mais precisa e produz uma estratégia mais
limpa de uso de transporte.
Uma outra fonte – INTERNATIONAL DATA CORPORATION (2010),
ou IDC – em estudo de tecnologias-chave para potenciais redutores de
CO2, aponta um ganho de 33 x 106t CO2EQ para o Brasil em 2020, com
implantação de ferramentas de ICT. Para o IDC, os ganhos com cadeia de
suprimento seria o maior de todos para o setor. Neste cálculo estão
incluídas melhorias visando transporte multimodal, conforme a Tabela 4.
Com estas análises e aplicando as tecnologias chaves, a melhoria de
logística e da cadeia de suprimento seria de 17% para o mundo e 37% de
todas as reduções potenciais para o Brasil segundo o relatório. O número
de 33 x 106t CO2 de redução absoluta recai sobre uma base de 2006 do
IPEA de 332.400 x 106t CO2 de produção total de CO2.
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Tabela 3 – Emissões Reduzidas com Tecnologias em Transporte

Transporte: Poupanças Potenciais quantificadas das Principais Tecnologias
(potencial anual em Mt de CO2EQ não emitidas em 2020)

G20 (Excluindo CE)

983

Otimização de
Transporte
Privado
(Navegação,
Ferramentas,
Ecodireção)
323

Estados Unidos
China
Japão
Russia
Canada
Alemanha
Brasil
Mexico
França
Reino Unido
Italia
India
Coreia do Sul
Arabia Saudita
Australia
Indonesia
Argentina
Africa do Sul
Turquia

426
86
58
54
38
36
33
33
31
31
28
24
20
19
18
17
10
10
10

140
28
19
18
12
12
11
11
10
10
9
8
7
6
6
6
3
3
3

País

Cadeia de
Suprimento e
Otimização de
Logística

Conferência
Virtual e
Telecomutação

Veículos
Eficientes (PHEV,
EV)

Monitoração e
Otimização de
Fluxo de Tráfego

Total

162

103

65

1637

70
14
10
9
6
6
5
5
5
5
5
4
3
3
3
3
2
2
2

45
9
6
6
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1

28
6
4
4
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1

709
144
96
89
63
60
55
55
52
51
47
40
34
32
31
28
17
17
17

Fonte: INTERNATIONAL DATA CORPORATION (2010)

Um Estudo da Agência estado-unidense de Proteção a Meio Ambiente
– ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (2012), ou

EPA, aponta

para variações expressivas de emissões de acordo com as opções
escolhidas, de uma taxa muito menor de emissões, ao simular uso de
transporte sem qualquer estudo (utilização do mesmo tipo frota para
diferentes demandas de carga).
Um estudo nacional, o SEMEAD – USP (2012) relata que custo de
logística foi de 9% nos EUA contra 12% no Brasil (incluindo Estoques e
Transporte).
Em um artigo de eficiência do setor brasileiro sobre os operadores
logísticos WANKE, AFFONSO (2010), em uma análise fim a fim – Análise
Envoltória de Dados (DEA) e ressalta a importância de ferramentas TIC
para modelagem e análise de dados e acusa variações de mais de 10% em
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índices de eficiência para controle de estoques, uso de ERP, consultas pela
Internet e rastreamento com uso de ferramentas inovadoras.
Um relatório importante é o do BANCO INTERNACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO (2010), o BID, que aponta para deficiências de
logística específica para o Brasil.
•

Excessiva participação do transporte rodoviário, em detrimento do
comércio por via fluvial e marítima e do transporte ferroviário;

•

Interferência do transporte de cargas nos fluxos urbanos em
decorrência da falta de anéis rodoviários e ferroviários;

•

Baixa eficiência nos portos, problemas recorrentes em acessos
hidroviários e terrestres;

•

Demoras excessivas devido a inspeções aduaneiras e fitossanitárias;

•

Deficiências na rede de rodovias: problemas de capacidade em
alguns trechos, más condições de manutenção, necessidade de
recuperação;

•

Distorções nos fluxos de tráfego devido à tributação local;

•

Roubos de mercadorias no transporte rodoviário;

•

Requisitos para fortalecimento institucional: dados, estratégia, um
conselho logístico nacional.

4.4.1 Custo da Iniciativa
Cabe o mesmo comentário do comportamento de custo em relação a
gestão de carga.
Isto é, o custo tem característica forte positiva e relativamente fraca
negativa. Assim, haverá reduções de CO2 (após investimento e mudanças)
e redução de gastos com combustível de maneira majoritária e
proporcional. No entanto um rebate minoritário se dará com aumento do
volume da demanda devido a um custo menor, já que o custo embutido de
estoques e logística faz parte do valor final de venda do produto.
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O custo por sistemas é muito variável, já que várias tecnologias
englobando hardware, software e serviços são oferecidos para cada
empresa.
O relatório setorial do BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
(2012), comenta a respeito de valores de logística:
Os gastos mundiais com logística alcançam US$ 3,5 trilhões,
sendo que, para cada país, os gastos variam de 9% a 20% do
PIB. As estimativas para o mercado global dos PSL apontam
para cerca de US$ 300 bilhões (BANCO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO, 2012).

Segundo a REVISTA VEJA (2010), existe uma necessidade de
investimento em logística. Segundo João Guilherme de Araújo, diretor de
desenvolvimento de negócios do Instituto Ilos de Logística e Supply Chain:
[...] Somos absolutamente dependentes do transporte
rodoviário e, mesmo assim, nossa infraestrutura rodoviária é
inferior. Para lançar um padrão de alto nível no transporte
rodoviário, seria preciso algo como 8,6 trilhões de reais.
Segundo o consultor, o Brasil investe ao ano 0,6% do PIB em
infraestrutura logística. A proporção é a maior desde o final da
década de 1970 e início dos anos 80, quando se verificou
gastos na ordem de 1,86% do PIB. Para recuperar o tempo
perdido, contudo, o especialista alerta para a necessidade de,
pelo menos, retomar a antiga disposição. Pelo menos três
vezes mais do que hoje em dia (REVISTA VEJA, 2010).

4.4.2 Ações
Algumas ações do Setor Público poderiaam se dara para questão de
estoques. Uma Automatização e adaptação da regulação dos Operadores
de logística; assim como na sua interação com contratantes e autoridades,
propiciará práticas de bom desempenho automatizadas;
Também é importante o fomento à padronização de uma plataforma
de troca de informações entre os atores de logística.
Quanto a ações do setor privado, pode-se apontar a criação de
planejamento em sistemas de logística com prioridades de investimento.
Também uma incorporação dos sistemas automatizados nas metas
ambientais e financeiras da empresa. Finalmente a padronização de
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Responsabilidades dos operadores de logística contratados é uma ação
importante do setor.
4.5

Transporte Multimodal
A transferência modal é a redistribuição dos fluxos de transporte para

outros modos de transporte (como rodoviário, ferroviário, ou água).
Uma região pode ter maiores benefícios de mudanças modais com
aplicação de tecnologia de acordo com a infra-estrutrura existente e o
comportamente atual de usuários.
Normalmente, para trajetos maiores as mudanças de modais são
menos retristas, isto é, pode-se ter maiores benefícios quando se pensa
como um todo, na região do Estado e um pouco menos quando se
considera o alcance de iniciativas para somente uma cidade.
Normalmente se pensa em alternativas com modais para suavizar o
uso dos meios mais utilizados, no nosso caso, o transporte rodoviário. Para
se utilizar de outros meios, neste sentido – o meio ferroviário seria uma
opção típica, é necessário que empresas e a gestão pública analisem não
só a oferta de transportes como um todo, mas de como uma procura em
serviços transporte se beneficiaria de uma mudança modal. Isto é,
determinadas condições de prazo, tipo de transporte (pessoas, cargas
perecíveis, etc.), distribuição de silos e uso de logística.
Observar experiências externas neste sentido é normalmente um dos
caminhos para aplicação local.
Segundo ESAFETY (2010), a transferência modal para práticas mais
sustentáveis e eficientes modos espaço concentrar em quatro áreas:
a) Evitando modos motorizados e preferindo andar de bicicleta e
caminhar, devido à infinidade de benefícios que isso cria (redução de
congestionamento, da saúde e melhoria da qualidade do ar, redução
de ruído e maior coesão social). Isso pode incluir uma série de
medidas, incluindo a redução dos limites de velocidade, restringindo
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volumes de transportes motorizados e criação de alta qualidade,
rotas seguras e atraentes para os ciclistas e pedestres;
b) Mudando de veículos automóveis de particulares para o transporte
público. Aumentar o número de passageiros em transportes públicos
existentes melhora a eficiência (em termos de passageiros por
quilômetro), melhora a viabilidade e pode levar à melhoria da
qualidade de serviço. Usuários regulares de transportes públicos
também tendem a ter níveis mais elevados de caminhadas e
ciclismo. Esta categoria deve incluir medidas para melhorar a
intermodalidade entre diferentes formas de transporte público e
viagens ativas;
c) Medidas para deslocar mercadorias do modo rodoviário para o
ferroviário;
d) Medidas

para

se

evitar

viagens

aéreas

usualmente

pouco

sustentáveis.
Os Sistemas de Transportes Inteligentes (SIT ou ITS) podem apoiar
transportes públicos dirigindo o foco de pesquisa e alocação de recursos
para transporte multimodal, viagem sem interrupção e transporte público
apoiado por sistemas de transporte inteligentes.
O transporte intermodal de mercadorias oferece uma das melhores
oportunidades para uma maior utilização dos modos ferroviário e aquaviário
devido a sua capacidade de integrar tais modos de maneira efetiva e dentro
de movimentos porta-a-porta no sistema de transportes. No entanto, essa
integração requer uma intervenção política considerável.
A FIESP comenta em sua página na internet – FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO (2010), características dos
operadores de transporte multimodal:
[...] O Operador de Transporte Multimodal é a pessoa jurídica
contratada como principal, e não como agente, para a
realização do transporte multimodal de cargas da origem até o
destino, por meios próprios ou por intermédio de terceiro, o
qual pode ser transportador ou não. Assume perante o
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contratante a responsabilidade pela execução desses
contratos, pelos prejuízos resultantes de perda, por danos ou
avarias às cargas sob sua custódia, assim como por aqueles
decorrentes de atraso em sua entrega, quando houver prazo
acordado.
A Operação de Transporte Multimodal é aquela que, regida por
um único contrato de transporte, utiliza duas ou mais
modalidades de transporte, desde a origem até o destino. Tal
operação é executada sob a responsabilidade única de um
Operador de Transporte Multimodal (OTM). O Transporte
Multimodal de Cargas compreende, além do transporte em si,
os serviços de coleta, consolidação, movimentação e
armazenagem de carga, des-consolidação e entrega, enfim,
todas as etapas indispensáveis à completa execução da tarefa.
Em 19 de fevereiro de 1998, foi sancionada a Lei nº 9.611, que
dispõe sobre o Transporte Multimodal de Cargas no Brasil,
visando melhorar a qualidade e a produtividade dos
transportes. Em sua essência, estabelece a operação não
segmentada – serviço porta-a-porta – e a figura do Operador
de Transporte Multimodal (OTM), definindo a responsabilidade
de cada interveniente na operação (FEDERAÇÃO DAS
INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010).

Os gestores políticos precisam se planejar para influenciar um
conjunto de tecnologias intermodal no futuro. É conveniente uma
cooperação externa para efetivar processos de negócios industriais e
procedimentos sustentáveis de uma forma estruturada.
Investimentos são necessários para atingir as metas de logística
amplas e ser transparente, confiável, disponível, acessível, seguro,
sustentável e responsável.
Uma maior utilização com ferramentas TIC é especialmente importante
para o transporte intermodal, devido à necessidade de criar o movimento de
transporte sem interrupção porta-a-porta, envolvendo dois ou mais modos e
para permitir o fluxo de informações entre os diversos atores, operadores e
intermediários envolvidos.
Assim, espera-se uma maior presença de tecnologias ricas em
conteúdo e experiências e na interação visual e multimodal.
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Segundo o estudo do COMITÊ DE MUDANÇA CLIMÁTICA DO REINO
UNIDO (2010), a transferência modal gera transporte menos intensivo em
carbono e um melhor planejamento da viagem.
Diferentes modos de transporte têm intensidade de carbono muito
diferente (ou seja, g CO2 / passageiro / km). Dependendo da faixa de
valores, que é muito maior para viagens aéreas domésticas, e bem menos
para o transporte ferroviário elétrico (dado o mix atual geração de
eletricidade) e zero para ciclismo e caminhada.
Até mesmo mudanças modestas em volume de tráfego para grandes
distâncias com emissão de GEE com alta intensidade poderiam gerar
reduções significativas.
Em algumas cidades do mudo, já existem serviços da internet que
ajudam no planejamento de viagem sugerindo alternativas e informando
custos ou emissões.
Segundo ESAFETY FORUM (2010), no que tange a decisões
pessoais, algumas informações são importantes para decisão sobre a
modalidade de transporte:
•

Informação de antes da viagem com base no perfil pessoal, a
finalidade da viagem e preferências, interesses pessoais, etc.;

•

Experiência de viagem sem interrupção (informação de reserva,
suporte e pagamento, mudança de modal em rota);

•

Suporte de informações de rota através da jornada com base na
preferência do viajante e informações em tempo real (tráfego,
meteorologia incidente, etc.);

•

A coleta de realimentação pós-viagem para validar a experiência do
viajante;

•

Sistema de realimentação para o viajante no tempo de viagem, os
impactos ambientais, em comparação com outras opções de viagem.
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O nosso sistema de transporte é bastante baseado no setor rodoviário
como já demonstrado. Também nesta comparação expressa na Figura 32,
segundo a UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (2012), isto se torna evidente.
Em se tratando de transportes, a matriz de participação dos modais
apresenta expressiva concentração no modal rodoviário, diferente do que
ocorre nos EUA:

Figura 32 – Matriz de Transportes Brasil e Estados Unidos
Fonte: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (2012)

O que também se pode tirar daqui é que as iniciativas no setor, em
que pese um padrão de emissões mais limpo do setor rodoviário brasileiro
em relação ao estadunidense, oferecem um bom potencial de redução de
emissões.
E também mesmo dentro do setor rodoviário, conforme a Tabela 4 e
Figura 33; retiradas do INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA
APLICADA (2010), O IPEA, se analisa o transporte urbano nos centros
urbanos brasileiros, e o fator de emissão varia bastante de modalidade para
modalidade:
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Tabela 4 – Emissões relativas do transporte urbano – matriz modal de CO2

Fonte: INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (2010)

Figura 33 – Participação dos Emissores nas Cidades segundo o Modo
Fonte: IPEA (2010)

Segundo o projeto Coalizão de Empresas pelo Clima, da
FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
(2011):
[...] O setor de transporte do Brasil é caracterizado pela
concentração nos derivados de petróleo como fonte de energia,
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apresentando uma participação razoável de combustíveis
renováveis (álcool etílico anidro e hidratado8), e uma
distribuição modal desbalanceada em favor do transporte
rodoviário
(FUNDAÇÃO
BRASILEIRA
PARA
O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 2011).

A Figura 34 demonstra certa flutuação histórica no uso de etano e
gasolina e a predominância de Óleo Diesel, considerando todo o Brasil:

Figura 34 – Estrutura de Uso de Energia Final no Setor de Transporte
Fonte: FUNDAÇÃO BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL (2011)

As tecnologias que favorecem a transferência modal em favor de
transporte público, por exemplo, normalmente estão relacionadas com
informação para planejamento em tempo real.
A junção ou integração de redes de diferentes modais, através de
troca de informações através de ferramentas (sistemas) de TIC, é possível
uma melhoria em algum nível do tempo total de viagem, assim como
utilização mais racional dos modais. Isto se aplica tanto a viagem de
passageiros como de movimentos de transporte de carga
Estas informações para planejamento podem ser dadas antes da
viagem ou durante a própria viagem. Isto pode levar a se alterar a escolha
das modalidades de transporte na direção de meios mais ecológicos e mais
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sustentáveis de transporte (por exemplo, caminhar, andar de bicicleta,
partilha de automóveis, transportes públicos, comboio e transporte interno
de água versus caminhão, carros e aviões).
Sistemas de informação em tempo real ajudam os viajantes escolher
as melhores rotas e horários de partida com base nas condições viárias e
rotas de trânsito, horários, tarifas e informações de chegada do veículo.
Os Sistemas de Inteligentes de Transporte (SIT) podem ser projetados
para melhorar a informação pública sobre alternativas de transporte público,
induzindo uma mudança modal livre de alternativas que produzem mais
emissões e consumir menos combustível por viagem.
Exibição de mensagens de trânsito relacionados em Painéis de
Mensagens Dinâmicas, que compara o tempo de percurso dirigindo ponto a
ponto com o tempo de viagem de trânsito em conjunto com os próximos
horários de trem irão encorajar os passageiros a utilizar os modais
alternativos na hora do rush.
É interessante neste tipo de iniciativa avaliar a eficácia do trânsito
sobre o comportamento dos passageiros para determinar a percentagem de
passageiros que mudaram ou estão dispostos a alterar os modos de viagem
de carro para os outros modais.
Além disso, podem-se incorporar informações em tempo real da
viagem no próprio modal alternativo, bem como informações de
disponibilidade de estacionamento.
Provedores de informações que operam SIT podem compartilhar
informações coletadas por detectores associados com sistemas de gestão
de vias públicas. Estes provedores SIT também podem enviar informações
de dispositivos em veículos capazes de exibir informações do viajante. Um
esforço coordenado entre administrações e regiões diferentes ligadas a
viagem multimodal favorece o tipo de escolha.
O uso de localizadores automáticos de veículos para operação em
frota, dando informações de incidentes, atrasos em determinada rota, pode
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sugerir alternativas que economize combustível, tempo e/ou emissões em
tempo real, muitas vezes por outros modais.
O despacho de mercadorias com auxílio de sistemas interage com
este tipo de informação para uma escolha aperfeiçoada, isto é com
utilização de SIT.
Tais sistemas não precisam se ater a uma determinada carga com
certa agenda e rota para aperfeiçoamento, mais se utilizar de toda a
demanda prevista para esta escolha melhorada.
Segundo o relatório THE CLIMATE GROUP (2010), a mudança
melhorada em modais tem o potencial de redução de 1% de emissões no
seu prognóstico geral de reduções (no caso para mudança na direção de
ferroviário e aquaviário).
Já o programa australiano SEED (2008), reporta seu plano de reduzir
de 85% para 60% uso de veículos privados de transporte através de
mudanças de modalidade.
O

relatório

do PEW

Center -- BAKER e

PLOTKIN (2011)

estadunidense para redução de emissões para transportes relata um
potencial de até 5% atribuído a transporte modal, deixando de 2 a 5% de
potencial mitigação para logística de carga.
O Relatório do ESAFETY FORUM (2010) para a comunidade europeia
prevê um potencial de 15% de redução somente para melhorias em
transporte modal, e 7% adicionais com a ajuda de SIT. O relatório ainda
prossegue afirmando que vinculado à prestação de serviços baseados nas
info-mobilidade

TIC

promovendo

viagens

sem

descontinuidades

intermodais. Viagens de transportes públicos envolveriam até 66% menos
emissões de efeito estufa por passageiro-quilômetro de carros particulares.
No próprio Governo de São Paulo, através da SECRETARIA DO MEIO
AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO (2009), através do PDDT/SP,
Plano Diretor de Desenvolvimento de Transportes de São Paulo, reconhece
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a necessidade de redução da participação do modal rodoviário até 65%,
apresentando significativo ganho ambiental.
De acordo com NATVIG, WESTERHEIM, MOSENG, VENNESLAND
(2012), ARKTRANS é a arquitetura norueguesa para SIT multimodal. O
ARKTRANS abrange todos os modos de transporte (marítimo, ferroviário,
rodoviário e aéreo), bem como frete e transporte de passageiros. É o
resultado de um estudo exaustivo de todo o setor de transporte e todos os
modos de transporte. A primeira versão do ARKTRANS foi criada em um
projeto de pesquisa cofinanciada pelo Conselho de Pesquisa da Noruega.
A realização do trabalho é assegurada por meio de SIT, com base no
financiamento do Ministério dos Transportes e Comunicações. O fluxo de
processos do Arktrans é resumido conforme a Figura 35:

Figura 35 – Modelo de Informação de Transporte Arktrans
Fonte: NATVIG, WESTERHEIM, MOSENG,
VENNESLAND (2012)

129

Como descrito em NICTA (2010), o STaR UI (Smart Transport and
Projects) procura usar a tecnologia multimodal com interface de usuário
para auxiliar a interação do operador com aplicações em salas de controle.
O projeto STaR com sua interface de usuário introduz a interação do
utilizador multimodal para os sistemas de controle de tráfego para melhorar
a eficiência das operações. A área de pesquisa principal avalia a
experiência cognitiva na sala de controle de operadores e visa equilibrar
melhor a maneira de como os fluxos são alocados pelos operadores
individuais.
De

acordo

com

DEPARTAMENTO

DE

TRANSPORTE

DOS

ESTADOS UNIDOS (2011), no RITA, do departamento de transporte
estadunidense,

criou-se

uma

empresa

de

estilo

conselho

de

administração. É um Conselho de Gestão com SIT quê desenvolve e
orienta a política federal O Administrador de RITA dentro do Departamento
de Transportes dos EUA. O RITA tem a responsabilidade pela direção
estratégica e supervisão da gestão do programa Departamento para SIT. A
atividade é coordenada pelo Escritório do Programa ITS Conjunta, que é
composto por gestores de programas e coordenadores de multimodais DOT
suas iniciativas.
A ideia do RITA foi criar uma sala de controle como solução para
promover em escala integrada o transporte multimodal.
4.5.1 Custo da Iniciativa
O custo tem característica forte positiva e praticamente nula negativa.
Isto é, haverá reduções de CO2 (após investimento e mudanças nas
tecnologias correlatas) assim como redução de gastos com combustível.
O custo por sistemas é bastante variável, já que várias tecnologias
englobando os sistemas ITS são oferecidas, sendo feito aqui alguns
comentários com relação a dispêndio com esta iniciativa em outras
experiências.
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Existem custos associados às tecnologias citadas, como painéis
públicos, salas de controle que inclui gestão multimodal, incluindo pessoal,
equipamento e softwares tipo SIT, como por exemplo, uma sala de controle
no Estado de Massachusetts custa ao governo estadual 200 mil dólares,
conforme MASSACHUSSETS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
(2012).
De acordo com EZELL (2012), O Departamento de Transporte
estadunidense, calcula que estados e cidades gastem anualmente entre
500 milhões e 1 bilhão de dólares em projetos de SIT, incluindo os que
foram citados.
4.5.2 Ações
Há ações sugeridas para esta iniacita. Para o Setor Público, Quanto a
políticas públicas, é indicado desenvolver uma metodologia de avaliação de
CO2 para as medidas de TIC, incluindo o transporte multimodal de
passageiros e mercadorias, tendo em conta toda a cadeia de efeitos, desde
o comportamento do usuário até a emissão de CO2 (eficiência).
Pode-se também incentivar o desenvolvimento de dados com
qualidade sobre o tráfego global da rede do estado; de cidades; terminais;
tráfego; etc., e que esses dados são disponibilizados em condições claras.
Um aumento da ação conjunta do estado no Brasil no domínio das TIC
e desenvolvimento do modelo paulista de parceria entre o público e o
privado são ações complentares propostas ao setor.
Quanto ações do Setor privado, algumas recomendações são
propostas, como introdução de serviços de viagens atrativas em regiões
metropolitanas; ofertas ao setor público das tecnologias referidas ao
transporte multimodal; e por último um estudo de gestão de frotas e
transporte de mercadorias com uso de outras modalidades de transporte
com auxílio de ferramentas SIT.
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4.6

Necessidade de Deslocamento
Anteriormente se tinha uma definição da Gestão da Necessidade de

Deslocamento (ou de certa forma, uma “Descarbonização da área de
transportes”) mais restrita, ligadas somente a produtos: Mais amplamente,
Necessidade de Deslocamento se refere à redução absoluta ou relativa na
quantidade de materiais necessários para servir funções econômicas.
A Gestão da Necessidade de Deslocamento, representada uma
diminuição do consumo na economia em relação ao PIB no que tange a
energia ou mercadorias, e oferecem um caminho para redução de emissões
mesmo com o desenvolvimento.
A Gestão da Necessidade de Deslocamento importa enormemente
para o ambiente humano. Menor intensidade de materiais da economia
poderia reduzir a quantidade de lixo produzido, limitar a exposição humana
a substâncias perigosas, e conservar paisagens.
Algumas vezes surgem temores de que a humanidade vai esgotar
seus recursos em breve, tanto o seu material e recursos energéticos.
Historicamente, tais medos não se provaram tão drásticos para os
chamados recursos não renováveis, tais como metais e petróleo. No
entanto, se a economia humana fosse descuidada ao metabolizar grandes
quantidades de carbono da Terra, ou cádmio, a consequência sanitária e
ambiental poderia ser terrível. Enquanto isso, os chamados recursos
renováveis, como florestas tropicais, estão sofrendo em termos de
renovação quando a demanda é alta. Assim, a necessidade de
deslocamento crescente, certamente sustentaria a economia humana em
longo prazo.
A redução na necessidade de deslocamento está ocorrendo? Certos
produtos, como computadores pessoais e latas de bebidas, tornaram-se
menores e mais leves ao longo dos anos. No entanto, os efeitos de rebordo
ainda estão acontecendo. Um caso preocupante é que o consumo total de

132

papel aumentou apesar das afirmações de que a revolução da informação
eletrônica criaria um escritório sem papel.
Durante séculos os livros de papel, jornais, panfletos e revistas têm
sido os principais meios de documentos legíveis. O desenvolvimento
tecnológico já abriu oportunidades totalmente novas de como documentos
de texto podem ser fornecidas.
A revolução digital já impactou a Música, Filmes e TV, e agora a
impressão está passando por uma rápida transformação e uma primeira
onda é impulsionada por formas de mídia digital e uma segunda onda de epaper isto é, a mídia digital. Essa transformação não está acontecendo sem
resistência. O desenvolvimento tecnológico, muitas vezes colide com
modelos de negócios antigos e quadros políticos que suportam as velhas
formas de prestação de serviços.
A leitura inteligente, por exemplo, é uma mudança de paradigma, do
físico para o digital, que está ligada não apenas com as reduções diretas de
emissões, mas também os efeitos indiretos que permitem que a sociedade
se torne mais eficiente no uso recursos.
No nosso país, o IBGE, o INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATÍSTICA (2013), no seu relatório Pesquisa sobre o Uso das
Tecnologias de Informação e Comunicação nas Empresas, com dados
de 2010, aponta uma penetração por empresas no acesso a extranet, de
14,4% no total de empresas no país. Dado que a Extranet representa o
acesso seguro de parceiros, vendedores, clientes e fornecedores, isto
poderia ser encarado como uma fundação em um contexto de estudo
nacional, para utilização de trabalho remoto e posterior expansão.
O relatório adiciona alertando para os motivos pelo qual as empresas
não se utilizam de Internet:
Tais motivos podem ser simultaneamente marcados pela
empresa: tipo de negócio não necessita do uso da Internet; alto
custo do serviço à Internet; não tem pessoas na empresa que
saibam usar a Internet; não considera a Internet segura; não
(há) cobertura de banda estreita e/ou banda larga na região; as
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atividades que utilizam a Internet são realizadas fora da
empresa por terceiros; e outros.

De acordo com INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION
(2012), no documento ICTS for e-Environment, numa análise de emissões
nos Estados Unidos, confirma um potencial significativo de redução em
algumas atividades ligadas à gestão da necessidade de deslocamento,
conforme a Figura 36.
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• CDs de Plastic
• Jornais
• Papel de Escritório
• Papel usado em residências
Tele-Medicina
• Visitas de Enfermeiras em Casas

Economias
Reais
Correntes

Previsão
Incremental
(10 anos)

37.5
N.A.

206.3
N.A.

45.0
4.8
28.1
56.8

247.7
N.A.
28.1
312.4

36.3

199.8

1.4
0.5
7.9
2.9
0.7

7.3
2.5
57.4
N.A.
N.A.

1.6

N.A.

N.A. – Estimativa não Disponível

Figura 36 – Reduções de GEE para Algumas Atividades
Fonte: INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (2012)

O Relatório Smart2020, THE CLIMATE GROUP (2010) também faz
um estudo bastante com números bastante agressivos:
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Por exemplo, nos EUA, se até 30 milhões de pessoas
pudessem trabalhar em casa, as emissões poderiam ser
reduzidas 75-100 x 109t CO2EQ em 2030. Isto é comparável a
prováveis reduções de outras medidas, como utilizar veículos
eficientes (THE CLIMATE GROUP, 2010).

Estudos de casos externos parecem comprovar isso, mas não são
globalmente conclusivos. O departamento de transporte do Reino Unido fez
um estudo onde percebeu que o trabalho remoto reduz a quilometragem
percorrida pelo carro não utilizado de trabalhadores remotos em 48 a 77%,
o que, tendo em conta alguns aumentos nas viagens nacionais, representa
uma redução de 11-19% em ambas as quilometragem e viagens.
O que o estudo de caso mostra é que o impacto de trabalhar em casa
varia dependendo da quantidade de tempo gasto em casa e da eficiência da
economia em que trabalho remoto é introduzido. Por exemplo, se um
número significativo de pessoas trabalhou de casa mais de três dias por
semana, isso poderia levar a economia de energia de 20-50%, mesmo com
o aumento da energia usada em casa ou viagens viajante não.
O trabalho remoto permite que os empregadores construam escritórios
menores, que exigem menos energia para construir e manter. No entanto, o
impacto é muito menor se for inferior a três dias por semana, pois ainda
seria necessário para manter espaço no escritório. Além disso, em países
eficientes, tais como Japão, o impacto do trabalho remoto pode ser
reduzido.
Tele e videoconferência também poderia reduzir as emissões.
Estimativas

anteriores

conservadoras

sugerem

que

a

tele

e

videoconferência podem substituir entre 5 e 20% das viagens de negócios
global. Aplicações de videoconferência avançadas na fase inicial de
implantação poderiam ter um impacto muito significativo em ambientes bem
distribuídos, como serviços na indústria nos setores público e privado.
Um

relatório

interessante

da

operadora

de

telecomunicações

australiana Telstra conforme TELSTRA (2012) traz números interessantes:
O estudo mostrou que o trabalho remoto proporciona os maiores
benefícios ambientais, quando um empregado de escritório, normalmente é
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baseado em comutação de uma distância de retorno total diário maior que
34 km. O empregado ganha um adicional por mudar, dado maior o benefício
ambiental do trabalho remoto.
O trabalho remoto pode economizar uma média de até 0,25 t de
emissões de gases de efeito estufa por empregado por ano. Por exemplo,
se 10% de uma empresa de 5.000 funcionários aderissem ao trabalho
remoto; conforme o relatório, eles iriam economizar 121 t de emissões de
gases de efeito estufa por ano.
Os principais fatores que influenciam os resultados de economia
obtidos incluem:
•

A eficiência energética dos edifícios. Quanto menos a energia
utilizada no escritório da empresa é eficiente, maiores serão os
benefícios ambientais do trabalho remoto (na migração de local de
trabalho proveniente da empresa). Mesmo que o escritório da
empresa reduza seu consumo de energia em 75%, ainda pode haver
um benefício ambiental do trabalho remoto;

•

Eficiência energética em casa. Quanto mais eficiente for a energia no
escritório de casa utilizada, maiores serão os benefícios do trabalho
remoto. Somente quando a energia consumida no escritório de casa
aumenta para mais de 1.212 kWh de energia por ano (40% acima do
valor inicial), o impacto associado ao trabalho remoto ultrapassa os
impactos associados com o trabalho no escritório;

•

A energia limpa. Quanto mais o escritório em casa contar com fontes
de energia mais limpas, maiores serão os benefícios ambientais de
trabalho remoto;

•

Ganho de espaço. Quanto mais espaço puder ser poupado dentro do
escritório, menos trabalhadores irão requerer acomodações de
escritório em qualquer dia, e local não definitivo se tornando a norma,
maiores serão os benefícios ambientais do trabalho remoto. Se 50%
do

espaço

original

ocupada

por

trabalhadores

remotos

for
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consolidado imediatamente, os aumentos de aquecimento global se
beneficiaria em torno de 0,25 tCO2EQ por trabalhador.
Em relatório da Etno, o WORLD WILDLIFE FUND (2012), ou WWF
tem-se o seguinte objetivo de 50 milhões de tCO2EQ por ano com as
Ferramentas TIC até 2010, incluindo:
a) Reuniões virtuais - reduzindo cerca de 24 milhões de tCO2EQ / ano
assim divididos:
•

Áudio conferência: metade dos trabalhadores de 25 países da União
Europeia (UE-25) substituindo reuniões presenciais com uma
chamada de áudio conferência com mais de 2 milhões de CO2EQ por
ano;

•

Vídeo conferência: a substituição de 20% das viagens de negócios
no UE-25, equivalendo a mais de 22 milhões de tCO2EQ por ano.

b) E-dematerialization - redução de cerca de 4 milhões de toneladas de
CO2 / ano:
•

Faturamento on-line, secretária eletrônica virtual, tributação baseada
em Web, e-governança;

•

Para atingir a meta de uma campanha europeia e diminuir a
necessidade de deslocamento é necessário, incentivando as
medidas, o estabelecimento de processo de rotulagem para produtos
de produto para serviço.

c) As medidas combinadas / Teletrabalho - reduzindo cerca de 22
milhões de toneladas de CO2 / ano:
•

10%

dos

trabalhadores

dos

países

da

UE-25

tornam-se

trabalhadores de local flexível (remotos) e assim resultando em 22
tCO2EQ redução por ano.
Esta redução de 50 milhões de 22 tCO2EQ é pequena quando
comparada com o potencial de soluções de TIC, mas ainda é mais do que
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as emissões de CO2 dos setores de transportes da Áustria e Finlândia
combinados.
Há vários conceitos ligados a aplicação de tecnologias ligadas a
redução da necessidade de deslocamento. Uma descrição mais detalhada
está contida no Apêndice A, “Conceitos Relacionados a Necessidade de
Deslocamento”

4.6.1 Custo da Iniciativa
O custo tem característica forte positiva e fracamente negativa. Isto é,
haverá reduções de CO2 de trajeto e uso de energia nas empresas e uma
proporcionalmente pequena geração de gastos com energia em casa ou no
ambiente remoto, não sendo computados estes custos neste trabalho.
O custo unitário por opção de trabalho remoto são os equipamentos
(PC), assim como os serviços de telecomunicações e segurança
correlacionados.
Para a empresa, este custo em bases anuais, se daria em torno de
2.000 reais anuais por funcionário.
Alguns comentários de experiências anteriores serão feitos em
seguida.
Os custos são associados à prática do chamado e-commerce.
Normalmente fazem parte do investimento corporativo, no desenvolvimento
da empresa no mercado.
Segundo um relatório de OVERMYER (2012), feito para o governo dos
Estados Unidos, os custos poderiam ser distribuídos assim.
•

Suporte remoto de trabalho: Inclui equipamentos, como computador
pessoal e uma combinação de fax / impressora / copiadora;

•

Serviços de Telecomunicações: Inclui equipamentos, tais como
conferência de voz, serviço de telefone, conectividade de rede
remota de trabalho;
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•

Suporte Corporativo: Inclui acesso seguro à rede e acesso a
aplicações e Administração.
A expectativa de custos é organizada conforme o Quadro 3:

Custos / Benefícios Comparação de Investimentos Teletrabalho
Casos de Negócio (50% do Contingente com
teletrabalho)

Investimento Benefícios
Total
Totais

Valor Líquido Retorno de
Presente Investimento

Milhões de Dólares

Trabalho em Casa (Exemplo ilustrativo da
organização com Serviços de Telecomunicações
100.000 funcionários no total)

$16.0

$36.2

$20.2

225%

Serviços de Telecom (Exemplo ilustrativo da
organização com Serviços de Telecomunicações
50.000 funcionários no total)

$15.6

$31.1

$15.1

200%

Serviços Corporativos (Exemplo ilustrativo da
organização com Serviços de Telecomunicações
10.000 funcionários no total)

$0.22

$3.4

$3.2

1500%

Quadro 3 – Custos e Benefícios de Investimentos com Trabalho remoto
Fonte: OVERMYER (2012)

4.6.2 Ações
Será adaptado aqui o trabalho de OVERMYER (2012), que contem
recomendações para o uso de trabalho remoto, quando aplicado nas
agências governamentais estadunidenses:
Recomendação Um: Os órgãos governamentais devem desenvolver
um plano abrangente para trabalho remoto, que deve responder às
seguintes perguntas:
•

Qual é o trabalho remoto na organização, e como ele funciona para o
empregador e os empregados?

•

O que se espera do trabalhador remoto?

•

Quais são as posições organizacionais e responsabilidades de
trabalho para qualificar o trabalho remoto (Alguma lei que regule o
tema)?
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•

Qual o plano de formação trabalho remoto?

•

Como será o desempenho do trabalhador remoto poderá ser
avaliado?

•

Quais são os requisitos de treinamento e oportunidades para os
trabalhadores remotos?
Recomendação Dois: Os órgãos devem desenvolver de forma clara,

os acordos e políticas escritas de trabalho remoto, contendo os papéis e as
responsabilidades dos trabalhadores remotos e dos gerentes.
Recomendação Três: Funcionários e gerentes devem receber alta
prioridade na implantação da diretriz de trabalho remoto. Os estudos de
caso elaborados para este relatório demonstram a importância de colocar
uma alta prioridade na formação como um elemento crucial para o sucesso
do trabalho remoto na organização.
Recomendação Quatro: Os órgãos devem desenvolver métricas
eficazes de atuação. Isso pode ser em termos de rendimento do trabalho,
qualidade de trabalho, ou alguma outra métrica relevante.
Recomendação Cinco: Os gerentes devem basear em avaliações
individuais de desempenho, não em presença.
Recomendação Seis: Os órgãos governamentais devem prestar uma
atenção maior para a chamada gestão por resultados, e os gestores terão
de gerenciar de forma proativa. Com posições que são elegíveis para o
trabalho remoto, a localização é irrelevante. Os órgãos terão de administrar
por resultados de medição, ao invés de pontas de assentos.
Recomendação Sete: Os gerentes devem rever o desempenho do
empregado com base em resultados mensuráveis.

Desempenho do

empregado para os trabalhadores remotos, deve ser baseada em métricas
apropriadas para o trabalhador remoto individual, e as tarefas de trabalho
que eles realizam.
Recomendação Oito: Os gerentes devem adotar uma abordagem mais
proativa e estilo de gestão inclusiva. Devem-se incluir os trabalhadores
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remotos em atividades de rotina de escritório de colaboração. Contato
regular e programado com os trabalhadores remotos, tanto entre colegas
como entre supervisores. Videoconferência por vídeo é também eficaz
como um substituto para a face a face visitas.
Recomendação Nove: Os órgãos governamentais devem incluir
tecnologias de trabalho remoto nos seus orçamentos, e permitir que os
funcionários usem o seu próprio equipamento quando prático.

Estudos

anteriores descobriram que há uma diferença mínima em despesas a
tecnologia necessária para suportar os trabalhadores remotos no nível
básico, e a tecnologia necessária para apoiar os trabalhadores mais atuais
no local, especialmente para os trabalhadores do conhecimento. Os órgãos
públicos devem então planejar um orçamento para itens adicionais
necessários que envolvem viabilizar o trabalho remoto. Com base na
experiência até à data, órgãos mudaram para utilização de computadores
portáteis que podem ser levados para casa, ao invés de máquinas desktop,
fornecendo um conjunto de software adequado para todos os funcionários
(não apenas os trabalhadores remotos).
Recomendação Dez: Os órgãos públicos devem se concentrar em
questões de segurança, enquanto a implantação de políticas de trabalho
remoto novos.
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5

PROJEÇÃO DE CÁLCULOS PARA AS INICIATIVAS
Neste capítulo, as seis iniciativas abordadas anteriormente serão

projetadas no escopo de dados relativo ao Estado de São Paulo.
Os números aqui apresentados precisam ser entendidos como uma
referência, e não uma marca precisa. Estas projeções servem para nortear
priorização de investimentos e ressaltar as possibilidades de redução de
emissões específicas para este contexto. Assim, este trabalho não se ateve
a medir com detalhe um resultado aplicado no Estado (como uso de
simulações, projetos-pilotos, reuniões de trabalho visando projeções
detalhadas com fornecedores e autoridades públicas, etc.).
Este trabalho pode sim ser derivado a partir das referências em alto
nível aqui demonstradas.
Será utilizado em cada iniciativa abates com níveis percentuais
considerados altos, médios ou baixos, da ordem respectivamente de 7%,
3,5% e 2%. Isto é, será aplicado um grau de abate de emissões para
determinada categoria de veículos de acordo com a iniciativa, a categorias
e seus perfis locais, assim como as informações existentes de outros
projetos externos que estejam relacionados.
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5.1 Eco Direção
A redução esperada para esta iniciativa seria no subsetor de
transporte Rodoviário:
•

Urbano com Veículos Leves -- Redução de CO2 no pacote de
utilização no Estado de Gasolina, Etanol e GNV;

•

De Carga com Veículos Leves na maioria a Diesel;

•

Público Urbano com Ônibus e Vans -- Redução de CO2 no Diesel
(com reduções parciais de Eco Frota e Trólebus).
O método de cálculo será baseado em experiências anteriores de

outros países (segundo referências externas). Não há um padrão repetitivo
e mensurável de forma precisa individualmente para esta mudança, pois se
trata de uma mudança de comportamento na direção. Será utilizada uma
redução na Emissão de 7% para o Estado de acordo com as experiências
citadas nas referências externas.

Impacto dos GEE no Volume Corrente no Estado de São Paulo
Segundo o inventário da Cetesb, na seção de Emissões de
Transportes Rodoviários e na seção Setorial as emissões para transporte
no Estado em 2005 totalizaram 39.824 x 103t em 2005 inserido nas
emissões totais do estado no mesmo ano de 72.735 x 103t.
Os dados do inventário demonstram, por exemplo, que para a
categoria “automóveis” em 2005, o estado de São Paulo emitiu perto de
15.000 x 103t de CO2, sendo este o maior peso dado na tabela (7%). De
fato sendo controles que dependem em maior grau do condutor, as opções
sobre automóveis seriam os que mais representariam uma adesão
acarretando em maior redução relativa. Em segundo lugar, com pesos
médios na tabela (3,5%), os comerciais leves e caminhões, pois possuem
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uma autonomia de opções em eco-direção menor, dadas as regras a que se
submetem, e também o grau de economia já adquirido na prática
convencional de direção.
Presumimos que o impacto para GNV, motocicletas e ônibus é
aproximadamente igual a 0%, pois para GNV espera-se um impacto relativo
bem menor na eco direção. Para motocicletas, não são conhecidas práticas
de redução específica em sua condução; e para ônibus, a forte adesão a
regras e dispositivos do gestor da frota, assim como as características de
trajeto e paradas impedem um grande impacto via esta iniciativa.

144

Para toda a Tabela 5 – Cálculo de Abatimento para a Iniciativa de EcoDireção onde a Eco Direção é aplicável há um abate total de 1.581 x 103t,
ou 2,17% sobre o total emitido no estado.
Tabela 5 – Cálculo de Abatimento para a Iniciativa de Eco-Direção
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Redução Projetada até 2030
O crescimento do setor de transporte no estado foi de 85% desde
1990 até 2008, segundo o inventário da Cetesb.
Segundo dados do Plano Nacional de Energia do MME, se tem um
crescimento de todo o setor de transporte brasileiro, na demanda por
combustíveis líquidos, até 2030 na ordem de 165,52% sobre o ano de 2004.
Assim, utilizando um cálculo conservador o estado demandaria um
crescimento na taxa de 1,5 sobre o ano de 2005 até 2030, projetando em
2030, um abate de emissões de CO2 em torno de 3.952 x 103 t ao ano (Item
“Participação Total Aplicável em 2005”).
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5.2 Gestão de Tráfego
Segue o detalhamento para a projeção da iniciativa de Gestão de
Tráfego para o Estado de São Paulo.
A redução esperada se daria no setor de transporte rodoviário:
•

Transporte Rodoviário Urbano com Veículos Leves (automóveis e
comerciais leves) - Redução de CO2 no Mix de utilização no estado
de Gasolina, Etanol e GNV;
O método de cálculo será baseado em experiências anteriores de

outros países (segundo referências externas).
Para nossa aplicação, no Estado de São Paulo, um estudo mais
aprofundado poderia ser feito para um cálculo mais preciso, no entanto
utilizar um percentual de abate médio, da ordem de 3,5%, para as
categorias citadas. Isto parece um número bastante conservador, dá uma
margem muito grande de segurança para aplicação deste tipo de redução.
Entende-se que somente estas categorias terão benefícios de gestão
de tráfego, pois são as que sofrem maior impacto de tráfego urbano
(caminhões em grande parte em rodovias e horários diferenciados,
motocicletas com impacto marginal menor e ônibus sem alternativas de
trajeto).
Impacto dos GEE no Volume Corrente no Estado de São Paulo
Aplicando a redução esperada de 3,5% para o setor na categoria
citadas acima, há uma redução esperada anual de 634 x 103t de CO2 sobre
a base de 2005 (“Total Aplicável em 2005”).
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Veja a Tabela 6 – Cálculo de Abatimento para a Iniciativa de Gestão
de Tráfego.
Tabela 6 – Cálculo de Abatimento para a Iniciativa de Gestão de Tráfego

Fonte: Elaborado pelo Autor
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Redução Projetada até 2030
Utilizando da mesma forma que a base da iniciativa anterior, isto é, um
crescimento adicional em torno de 1,5 do montante inicial (+150%). Se para
2005, há um abate de 634 x 103t. Para toda a tabela onde a Gestão
Inteligente de Trafego é aplicável há um abate de 1.586 x 103t projetado
para 2030, na razão de 0,87% sobre o total emitido no estado em 2005
(“Participação Total Aplicável em 2005”).
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5.3 Gestão de Carga
Segue o detalhamento para a projeção da iniciativa de Gestão de
Carga para o Estado de São Paulo.
A redução esperada se daria no transporte Rodoviário de Carga com
caminhões, onde se espera uma redução de CO2 na Demanda de Diesel.
Normalmente é consenso que mesmo sem medições empíricas de
gestão integrada de carga, há algum espaço para melhorias no setor de
Gestão de Carga, nas diversas hipóteses consideradas, desde taxa de
utilização do veículo até a velocidade de processo de inspeção de carga.
Por outro lado, se entende que comerciais leves teriam impacto marginal
(muito pequeno) devido a natureza de carga, das demandas, do trajeto, e
do esquema de custeio.
O método de cálculo terá como base aplicação de índice obtido por
referências externas.
A partir as referências citadas utiliza-se um patamar de redução de
médio, isto é, de 3,5% para o setor (caminhões).
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Impacto dos GEE no Volume Corrente no Estado de São Paulo
Com o patamar de 3,5%, há uma redução esperada anual de 461 x
103t de CO2 para 2005, ou 0,63% sobre o total emitido no estado, conforme
a Tabela 7 – Cálculo de Abatimento para a Iniciativa de Gestão de Carga.
Tabela 7 – Cálculo de Abatimento para a Iniciativa de Gestão de Carga
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Redução Projetada até 2030
Conforme os cálculos anteriores se estabelece crescimento adicional
na ordem de 150% até o ano de 2030.
Onde a Gestão Inteligente de Carga é aplicável há um abate em 2030
de 1.153 x 103t de CO2.
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5.4 Gestão de Estoques com Sistemas Automatizados de Logística
Segue o detalhamento para a projeção da iniciativa de Sistemas
Automatizados de Logística para o Estado de São Paulo. A redução
esperada no transporte Rodoviário de Carga com Veículos Leves e
caminhões seria:
•

Redução de CO2 na Demanda de Diesel (restrito a categoria de
caminhões);

•

Redução de CO2 na Demanda de Gasolina e Etanol para Veículos
Comerciais Leves
Estes tipos de veículos são os diretamente impactos por sistemas

inteligentes na gestão de estoques. Entende-se que há
Será utilizada como base a taxa de redução do IDC, sendo, porém
uma meta agressiva para todo o país. O método do IDC também aponta
para uma redução como melhorias através de ferramentas de TIC (e
também melhorias de mudança de processos).
Assim, na Cadeia de Suprimentos e Melhoria de Logística, o estudo
aponta para poupança de 33 x 106t CO2EQ para o Brasil em 2010. E se
considerarmos o total de cerca de 92 x 106t CO2EQ de emissões em 2010
previstas na Matriz Energética Nacional do MINISTÉRIO DE MINAS E
ENERGIA (2010), isto é, um equivalente de redução percentual de mais de
35%, para 2020.
Sobre essa base, será considerada uma redução para o Estado de
São Paulo, onde será aplicado um nível de abate relativamente alto (7%),
mas em um patamar conservador em face aos números apontados pelo
trabalho do IDC.
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Impacto dos GEE no Volume Corrente no Estado de São Paulo
Assim, conforme a Tabela 8, Aplicando a redução esperada de 7%
para o setor (caminhões e veículos comerciais leves), há uma redução
esperada anual de 1.097 x 103t de CO2 para esta classe, ou 1,51% sobre o
total emitido no estado.
Tabela 8 – Cálculo de Abatimento para a Iniciativa de Gestão de Estoques
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Redução Projetada até 2030
Assim, conforma uma aproximação utilizada, o estado demandaria um
crescimento na taxa de 1,5 sobre o ano de 2005 até 2030, projetando em
2030 um abate de emissões de CO2 em torno de 2.741 x 103t ao ano, ou
1,51% em termos percentuais neste período.
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5.5 Transporte Multimodal
Segue o detalhamento para a projeção da iniciativa de Transporte
Multimodal para o Estado de São Paulo. A redução esperada de se daria
em torno de todas as categorias, a exceção de ônibus. Isto é, todos os
outros tipos de transporte “optando” por outro meio como ferroviário ou
transporte coletivo público (que teriam um efeito de abate negativo, porém
aqui considerado desprezível)
Será utilizado um patamar comum dos estudos anteriores da seguinte
forma:
•

Migração de Carga no Setor Rodoviário para o Ferroviário, assim
como veículos a GNV, resultando num patamar de redução de 2,0%
(não serão calculados os acréscimos marginais em emissões no
transporte ferroviário);

•

Migração do transporte de carga em comerciais leves, e de
motocicletas no Setor Rodoviário para o Ferroviário, resultando num
patamar de redução de 3,5% (não serão calculados os acréscimos
marginais em emissões no transporte ferroviário);

•

Migração no uso de Veículos Privados para o Transporte Público,
com redução próxima de 7% (não será computado o acréscimo
marginal de um passageiro utilizando transporte público).
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Impacto dos GEE no Volume Corrente no Estado de São Paulo
Aplicando a redução esperada para o setor (conforme cada categoria),
há uma redução esperada anual de 1.417 x 103t de CO2 para esta iniciativa,
ou 1,95% sobre o total emitido no estado, conforme a Tabela 9 – Cálculo de
Abatimento para a Iniciativa de Transporte Multimodal:
Tabela 9 – Cálculo de Abatimento para a Iniciativa de Transporte Multimodal
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Redução Projetada até 2030
Assim,

utilizando

uma

aproximação

conservadora

o

estado

demandaria um crescimento na taxa de 1,5 sobre o ano de 2005 até 2030,
projetando em 2030 um abate de emissões de CO2 em torno de 3.542 x
103t ao ano.
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5.6 Necessidade de Deslocamento
Segue o detalhamento para a projeção da iniciativa de Gestão de
Necessidade de Deslocamento para o Estado de São Paulo.
A redução esperada se daria no transporte rodoviário de condutores e
passageiros, espera-se uma redução de CO2 na Demanda de todos os
combustíveis. Serão utilizadas as premissas:
•

54,5 x 109t CO2 em 2030 para emissões de transporte no estado
(conforme gráfico Cetesb, projeções sobre emissões de transporte,
excetuando transporte de carga, projetados a 150% de 2005),
conforme evolução esperada de emissões;

•

Para 30% de emissões de seu trajeto;

•

Para 75% de emissões de trajeto evitadas pelos trabalhadores
remotos individuais;

•

Para 10% de adesão do trabalho remoto de automóveis, 5% de
motocicletas e veículos a GNV.
De acordo com WORLD WILDLIFE FUND (2012), percebe-se que

para a América Latina, espera-se um patamar de emissões de veículos
leves de 49 x 106t CO2EQ. Considerando 30% de emissões diretas derivadas
de conectividade, e 75% de emissões evitadas por trabalhadores remotos
individuais. Por exemplo, para uma adesão de 10%, há uma redução em
2030 devido a trabalho remoto de 1,1 x 106t CO2. Isto é, 49 x 30% x 75% x
10%. Como a seguir, refletindo mais dados na Tabela 10:
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Tabela 10 – Emissões Evitadas com Trabalho remoto
Emissões com
Emissões Evitadas
Veículos Leves
com apoio de
em MtCO2e em
Reuniões Virtuais
2005
Países da OECD da
America do Norte
Países da OECD da
Europa
Países da OECD do
Pacífico
FSU
Europa Oriental
China
Restante da Ásia
India
Oriente Médio
America Latina
Africa
Total

Emissões com
Redução de Emissões em
Adesão
% emissions % de trabalho
Veículos Leves
MtCO2EQ por tele trabalho
de trabalho remoto evitado
em MtCO2e em
Remoto
por indivíduos baixo médio alto
baixo médio alto
2030/BAU

274

458

0,3

137

5%

15%

30%

6.9

20.6

41.2

189

335

30%

100

5%

15%

30%

5.0

15.1

30.1

68

108

0,3

32

5%

15%

30%

1.6

4.8

9.7

14
12
36
45
12
22
49
18
738

32
30
108
113
38
45
144
49
1459

40%
0,4
40%
0,4
40%
0,4
40%
0,4

13
12
43
45
15
18
58
20
493

5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%

15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%
15%

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

0.6
0.6
2.2
2.3
0.8
0.9
2.9
1.0
24.7

1.9
1.8
6.5
6.8
2.3
2.7
8.6
2.9
74.0

3.9
3.6
12.9
13.5
4.5
5.4
17.3
5.9
148.0

Fonte: WORLD WILDLIFE FUND (2012)

Há então um método de cálculo sendo o produto das reduções
esperadas:
•

54,5 x 106t CO2 em 2030 x 30% de emissões de trajeto x 75% de
emissões de trajeto evitadas pelos trabalhadores remotos individuais
x 5 ou 10% de adesão do trabalho remoto, que equivale 0,48% no
montante geral, ou em 2030, 1.542 x 103t CO2.
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Impacto dos GEE no Volume Corrente no Estado de São Paulo
Segundo o inventário da Cetesb, na seção de Emissões de
Transportes Rodoviários e na seção Setorial as emissões para transporte
no Estado em 2005 totalizaram 39.824 x 103t CO2EQ em 2005 inserido nas
emissões totais do estado no mesmo ano de 72.735 x 103t.
Há 21.800 x 103t CO2EQ como emissões passíveis de redução aos
níveis de 2005.
Aplicando a redução esperada conforme o método, há uma redução
esperada anual para os níveis de 2030 de 1.227 x 103t de CO2EQ para esta
iniciativa.
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Há para o patamar de emissões, então um potencial de redução de
0,48% onde é aplicável a redução, conforme a Tabela 11:
Tabela 11 – Cálculo de Abatimento para a Necessidade de Deslocamento
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Fonte: Elaborado pelo Autor

Redução Projetada até 2030
Assim,

utilizando

uma

aproximação

conservadora

o

estado

demandaria um crescimento na taxa de 1,5 sobre o ano de 2005 até 2030,
projetando em 2030 um abate de emissões de CO2 em torno de 3.855 x
103t ao ano.
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5.7

Tendências de Emissões e Consolidação de Resultados
Neste capítulo se comentará sobre as tendências para as de emissões
de gases de efeito estufa no estado, um exercício com aplicação dos
resultados colhidos das iniciativas nos números de emissão no estado e
finalmente as recomendações para implantação destas iniciativas.
5.7.1 Projeções de Emissões
Em primeiro lugar seguirão algumas projeções que realçam a
importância do setor de transportes no padrão de emissões do estado no
futuro e as tendências da matriz de emissões.
Evolução de Emissões de acordo com sua Matriz Energética
De acordo com o Balanço Energético de 2010, da SECRETARIA DE
ENERGIA DO GOVERNO DE SÃO PAULO (2011), a participação do setor
de transporte irá aumentar em 3% no período 2005 a 2035, sendo o maior
aumento relativo do Estado.
Em valores absolutos, quase 89 x 106t CO2 previstos para 2020 e
quase 130 x 106t CO2 projetados para 2035, conforme a Figura 37 abaixo
colhida a partir de COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO
PAULO (2012).

164

Figura 37 – Participação Setorial na Demanda Energética do Estado em 2035
Fonte: SECRETARIA DE ENERGIA DO GOVERNO DE SÃO PAULO (2011)

MME
No Plano Nacional de Energia 2030 contido em MINISTÉRIO DE
MINAS E ENERGIA (2011) a evolução de combustíveis líquidos até 2030
também tem uma evolução considerável na área de transportes, com
crescimento de 2004 até 2030 de 165%, conforme a Figura 38.
MME - Plano Nacional de Energia 2007
Evolução da demanda de combustíveis líquidos por setor
(mil ton equiv petroleo)

Setor industrial

Setor comercial

140000
120000
100000

Setor público

80000
Setor de transportes

60000

Setor agropecuário

40000

Setor residencial

20000
0
2.004

2.010

2.015

2.020

2.025

Figura 38 – Evolução da Demanda de Combustíveis Líquidos por Setor
Fonte: MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA (2011)

2.030

165

Nesta Figura 39, também do MME, no documento Matriz Energética
Nacional, também de 2030, a estrutura de emissões de CO2 do setor
ressalta que do lado produtivo, o setor de transportes e a indústria são os
maiores contribuintes para o crescimento das emissões no longo prazo –
68% do total.

Figura 39 – Emissões por Fonte até 2030
Fonte: MME (2012)

5.7.2 Projetando Emissões segundo dados da Cetesb até 2030.
A seguir, os dados do MME para crescimento de Transportes em nível
nacional, relativos a 2004, conforme o Quadro 4:

Quadro 4 – Previsão MME para Transportes
Fonte: Elaborado pelo Autor

Uma série temporal denominada aqui como linha (a) do Quadro 5 para
futura referência. A ideia é utilizarmos este patamar nacional para o estado
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de São Paulo (embora haja naturalmente variações de crescimento em
cada estado da federação).
Considerando que em São Paulo, em 2004 houve uma base de
emissões em totais com o seguinte patamar, com valores em 103t CO2,
conforme o Quadro 5:

Quadro 5 – Base de Emissões Cetesb 2004
Fonte: Elaborado pelo Autor

Aplicam-se os percentuais de aumento da linha (a) do Quadro 4 sobre
o valor de 2004, para obter a série da segunda linha do Quadro 6, marcada
como (1), que seria um crescimento normal, ou no jargão de análise de
emissões, um crescimento sem abatimentos, da maneira corrente.

Quadro 6 – Emissões Cetesb Projetadas até 2030
Fonte: Elaborado pelo Autor

Considera-se a meta de redução de 20% até 2020 do PEMC sobre o
ano base (a base seria de 2005, mas será tomado aqui como o mesmo
percentual relativo a 2004). A curva desta meta será ajustada aqui para
uma diminuição relativa comparada ao crescimento do próprio volume de
transportes (BAU), isto é uma meta mais suave. A meta governamental
seria uma diminuição absoluta dos valores em 2005, isto é, uma meta muito
mais agressiva.
Pode-se aqui admitir valores de transição para esta redução e também
após a mesma, como estabelecido na terceira linha do mesmo quadro.
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A quarta e quinta linhas do Quadro 6 se referem às reduções dos
números em (1), respectivamente a redução realizada e novo patamar após
a redução.
No Seguimento, as iniciativas foram separadas no Quadro 8 em bloco
de cores, pois há uma atenuação mútua quando aplicadas em conjunto.

•

Bloco em Azul, de aplicação direta em veículos, que mudam a
eficiência no uso de veículos e reduzem emissões.
I. Eco Direção;
II. Gestão de Tráfego;
V. Transporte Multimodal.

•

Bloco em Verde, de aplicação indireta, que diminuem a quantidade
de deslocação:
III. Gestão de Carga;
IV. Gestão de Estoques com Sistemas Automatizados de Logística.

•

Bloco em Amarelo, com aplicação indireta no sistema de transporte,
que inibe a necessidade de deslocação:
VI. Necessidade de Deslocamento.

Na segunda linha do Quadro 7, seria a atenuação de cada uma das
iniciativas, na terceira linha uma atenuação por interpolação quando
iniciativas do mesmo bloco são aplicadas em conjunto, e na quarta linha,
um novo efeito de atenuação, entre os blocos, quando aplicados em
conjunto.
A atenuação por interpolação se baseia em que uma iniciativa de certa
forma já se sobrepõe a outra quando o impacto positivo já inclui melhorias
sobre o mesmo conjunto de práticas, comportamentos ou uso do transporte.
Assim, para as 3 iniciativas (I, II e V), se tem uma atenuação final de 30%
sobre a somatória do bloco, e para as 2 iniciativas (II e IV) do 2º bloco, há
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uma atenção final de 20%, e finalmente para a iniciativa VI, não caberia
interação alguma, ou seja, não se teria atenuação.
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Assim, recolheram-se as melhorias em cada iniciativa, e o percentual
de redução em cada uma, de acordo com o Quadro 7:

Quadro 7 – Consolidação de Iniciativas para o Estado
Fonte: Elaborado pelo Autor

Dessa forma, uma Redução Consolidada das Iniciativas se daria
aplicando cada bloco em conjunto, dando o resultado RC apontado na
última linha do Quadro 8.
Assim, se imaginarmos que as iniciativas TIC possam ser aplicadas
gradativamente em cada período, há, por exemplo, uma aplicação gradual
expressa na segunda linha do Quadro 8 descrito abaixo -- linha (3).

Quadro 8 – Redução Consolidada das Iniciativas
Fonte: Elaborado pelo Autor

Ao aplicarmos a Redução Consolidada das iniciativas sobre esta
evolução, há a segunda linha com a série (4). Finalmente, aplicando estes
percentuais da série temporal (4), na curva BAU de evolução de emissões
no estado, há a última linha do quadro 9.
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Assim, estas iniciativas reduziriam em 2020, um patamar próximo a
3,2 x 106t de CO2; e em 2030, próximo a 10,9 x 106t de CO2 ou neste caso
5,7% das emissões do Estado.
Estes valores se referem a CO2, mas para o caso de transporte, isto
corresponde a mais de 98% de todos os GEE do estado.

5.7.3 Consolidação das Recomendações das Iniciativas.
Construir-se-á dessa forma a Figura 48, que conteria um gráfico de
redução aplicado após as iniciativas.
Em Azul, se teria o crescimento BAU, em roxo, as metas de redução
(20% até 2020 e projetadas até 30% em 2030), e em amarelo, o abatimento
destas iniciativas utilizando ferramentas TIC. O gráfico abaixo registra na
evolução do tempo de 2004 (histórico) até 2030, e em emissões em 103t
CO2.
Existem três curvas projetas, a primeira seria o patamar de BAU para
as emissões da Cetesb registradas em 2005 e projetadas conforme
tendência do MME (Plano Nacional de Energia) até 2030 (em AZUL).
Também registra o plano de redução de 20% em 2020 conforme
metas do PEMC, e extrapola em aproximação números intermediários antes
(2015) e depois (2025, 2030, com reduções respectivamente de 25 e 30%,
em ROSA).
E finalmente os ganhos dentro destas curvas na aplicação de
ferramentas TIC, representado pela cor AMARELA, conforme a Figura 40.
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Figura 40 – Evolução da Redução através das Iniciativas contra Evolução BAU
Fonte: Elaborado pelo Autor

5.8 Revisões de Políticas para Atingir as Metas Propostas
Para cada uma das seguintes iniciativas algumas ações foram
sugeridas.
Em termos de políticas de alto nível e revisão de aplicação de ações
TICS, pode-se elencar incluir na pauta de políticas o papel das TICS:
•

Políticas energéticas;

•

Políticas fiscais;

•

Contratos públicos;

•

Políticas de transporte;

•

Políticas de eficiência;

•

Políticas de investimento;

•

Políticas de inovação;

172

•

Políticas de exportação e importação.
Com relação à pauta de investimentos do estado, no que tange a

redução de Emissões em Transporte com apoio de ferramentas TIC, poderse-ia elencar:
•

Estudos de Tecnologias de Potencial aplicação nos diversos setores
do Estado, com Custo e Retorno de Investimento, Redução de
Emissões, Viabilidade Técnica e Comercial;

•

Criação de Grupos de Trabalho com representantes públicos,
privados; de grupos de tecnologia, econômico, ambiental;

•

Elaboração

de

um

Plano

de

Pesquisa,

Desenvolvimento

e

Implantação de Ferramentas, com apoio do setor público e de
instituições de pesquisa.
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6

CONCLUSÃO

6.1 Considerações sobre o Foco deste Trabalho
Este trabalho teve o objetivo de estruturar um grupo de iniciativas
reconhecidas como eficientes no setor de transportes, através de
aplicações em todo o mundo, pelos órgãos competentes e áreas de
pesquisa e inovação.
Para que esta estruturação se desse, uma base conceitual foi
desenvolvida de forma a situar o setor de transporte do Estado de São
Paulo, no contexto de outros setores ou regiões no que tange a emissões
no país. E da mesma forma, apresentar os objetivos e resultados das
entidades que contabilizam as emissões em todo o planeta, sejam setoriais
ou em toda a economia.
No estudo de iniciativas, foram abordados seis casos, todos para a
área de transporte. Estes casos foram descritos no que tange a aplicação
de tecnologias de informação e comunicações no setor de transporte. Com
os números das experiências investigadas, foram projetados os valores do
que seria o número de redução para subsetor correspondente na área de
transporte do Estado. A partir daí, se atribuiu qual percentual de redução se
daria com resultados similares em cada uma das iniciativas, uma vez
aplicados sobre o subsetor de transporte relacionado.
Finalmente foram colhidos dados de tendências de emissões para o
setor no Estado, e uma consolidação dos números de redução para São
Paulo

foi

apresentada,

para

então

se

eleger

quais

seriam

as

recomendações ou ações de órgãos públicos, ou mesmo corporações que
atuem de forma relevante nas emissões do Estado.
Não sendo um trabalho que reflete uma aplicação em campo na região
do Estado de São Paulo, ou mesmo desenvolvimento de novas técnicas – o
que se pretendeu foi demonstrar através da informação disponível – em que
proporção; com que métodos; e com quais ações, a utilização das práticas
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e inovações do setor de TIC podem afetar positivamente as emissões no
Estado. Isto é, agindo diretamente nos programas de reduções de gases de
efeito estufa.
Embora este trabalho se relacione com uma questão ainda polêmica,
que é o peso das atividades antrópicas sobre as mudanças climáticas, é
consenso que este é hoje a redução de emissões de gases de efeito estufa
uma questão fundamental nos campos de pesquisa, na gestão pública e
corporativa.
Cabem aos governos federais, estaduais e municipais, aos órgãos
legislativos e judiciários, evoluírem com o tema que hoje permeia toda
nossa sociedade.
Por isso, as ações de órgãos ambientais para redução de emissões
precisam

ser

bem

estruturadas,

financeiramente

justificadas

e

programadas, tanto no programa de governo quanto dentro das
corporações.
Não só pela consciência ambiental, pela pressão de leis regulatórias,
as corporações se preocupam hoje com uma imagem sustentável para
atingir seus objetivos (junto a cidadãos, clientes ou empregados) de uma
forma eficaz. Não ter uma imagem sustentável significa hoje também não
ser competitivo, não atrair a mão de obra mais qualificada, deixar de vender
ou gastar com danos ambientais (para empresas). Ou de outra forma ter
menores argumentações em mesas de negociação em comércio exterior,
ter uma voz mais ou menos influente junto aos pares executivos locais ou
internacionais (para o poder público executivo).
Portanto, estas ações por si, precisam ser executadas através de
lideranças no setor ambiental.
As lideranças percebem a importância destas ações e a necessidade
de estruturá-las em seus programas de reduções de emissões.
Os custos, as certificações socioambientais são fatores importantes
para estas lideranças.
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Mas não menos importante é perceber o papel da inovação e da
tecnologia para um programa eficiente de redução.
Assim, o setor de tecnologia deve se relacionar com as lideranças
ambientais (e vice-versa) para a execução adequada de um programa de
redução, de acordo com o talento e viabilidade econômica de cada região.
O setor TIC em especial, como foi alvo deste trabalho apresenta estas
soluções como viáveis e prontas em alguns casos, e em outras passíveis de
fomento e/ou investimento para uma ação conjunto de implantação de
iniciativas junto às empresas ou nos setores ambientais públicos.
Estas iniciativas não são as únicas, mas são relevantes no ramo de
transporte, com foi o caso deste trabalho.
Outras iniciativas que se originam no setor TIC e em outros setores da
economia podem ter contribuição específica que já pode ser aplicada.
Também em outras regiões, outras iniciativas podem ser aplicadas,
tendo efeitos similares, de acordo com a matriz de emissões local e o
padrão de emissões em transporte da região.
Por isso, este trabalho pode ser revisado para aplicações diversas
revendo suas fontes e referências, para obter consultorias externas,
reaplicação de técnicas, e troca de informações para os programas locais.
Para as empresas de inovação no setor TIC, a utilização das
referências, pode servir de fonte de lançamento de produtos e serviços
correlatos e consequente oferta aos programas e as lideranças ambientais.
A metodologia (e os números) que foi utilizada pode ser revisada de
acordo com as primeiras aplicações estruturadas locais em campo, e
também pode ser reutilizada para calcular potencial de reduções em outros
mercados e em outros setores. Isto poderá atrair as lideranças ambientais
interessadas em demonstrativos razoáveis que justifiquem o investimento
no alcance do seu programa de redução.
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Novos trabalhos no setor de transporte como um todo, ou mesmo de
novas tecnologias do setor TIC, podem se apoiar na metodologia
empregada aqui para os seus próprios estudos.
Finalmente, uma aplicação das referências demonstradas em
ambiente controlado por amostragem (laboratórios, provas de conceito,
simuladores, etc.), pode ser um seguimento deste trabalho, dando maior
precisão ao cálculo de reduções potenciais.
O cálculo de reduções potenciais só pode ser feito a partir de um
inventário recente e com grau de detalhe adequado, como foi o caso aqui,
portanto o surgimento de inventários detalhados em outras regiões, podem
permitir o mesmo estudo nessas mesmas regiões.
6.2 Polos Econômicos e Megalópole como um Organismo
A capital do Estado cresceu em um padrão incomum em todo o
mundo. Assumiu proporções inimagináveis a poucas décadas atrás, incluiu
no desenho urbano, cidades vizinhas tornando a Grande São Paulo, a
megalópole de fato em vários contextos de integração e influência, incluindo
o transporte.
Conforme foi investigado, o Estado representa a maior concentração
de riqueza nacional e hoje capitaliza o maior volume de tecnologia para
diversos fins. Para transporte, a região também concentra os maiores
investimentos.
O organismo que se expande desta forma, alimenta outras regiões no
mesmo modelo de desenvolvimento, como a região de Campinas ou de
São José dos Campos. O sistema arterial também se expande e dá ao
conjunto de rodovias do estado uma expressão impressionante, em todas
as formas que se meça, sem par no território nacional.
Este papel de trazer a sociedade que vive ou trabalha no Estado, o
setor de transporte procurou realizar em respostas às demandas geradas,
na razão do desenvolvimento regional. Porém, o planejamento do setor foi
direcionado por demandas e exaustão dos fluxos nos modos de transporte,
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sem uma execução consistente de expansão da infraestrutura com as
características necessárias da megalópole.
Em outras palavras, um plano de longo prazo, sustentado e evoluído
através de administrações sucessivas, integrado no âmbito nacional,
estadual e municipal, pareceu não ter uma priorização contra os modelos de
expansão sob demanda, sob a forma que o próprio organismo de transporte
estadual cresceu.

6.3 Impactos Sociais
O crescimento em grandes cidades brasileiras é muitas vezes
chamado de desordenado, porém se determina conforme as motivações de
cada grupo social distribuído nas regiões.
No contexto histórico do Estado, com ondas de imigrantes atraídos por
evolução econômica, bolsões de moradores se instalam em regiões
periféricas, constituindo e um renda per capita relativamente menor. Estes
usuários de transporte, quando optam por transporte público, muitas vezes
precisam de mudança de inter ou intramodal para atingir o destino. No
contexto da administração social, respostas como bilhete-único proveem
inclusão na utilização do transporte, porém não o transforma visando dar
qualidade e sustentação ao longo do tempo. As várias viagens por pessoa
não deu aos menos abastados uma transporte de qualidade, nem mesmo
um preço subsidiado impediu a onda de manifestações em 2013 em prol de
melhorias em transporte e outros setores.
Mais uma vez, uma reação de acordo com demandas determina
administração reativa, com foco em médio ou curto prazo.
Por outro lado, na parte média e alta da pirâmide, um turbilhão de
automóveis se proliferou nas grandes cidades. Sustentando toda a evolução
do organismo econômico-social, os comerciais leves, motocicletas e
caminhões completam o panorama de ocupação das vias.
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Pela qualidade dos serviços públicos, pela manutenção do status quo,
ou mesmo aspectos culturais, o topo da pirâmide prefere em grande parte
fugir do transporte público, optando por características de autonomia,
conforto e individualização.
6.4 Expansão de Rodovias e Eixos Metropolitanos
O Estado tem um padrão alto em termos de expansão das rodovias. Na
capital, frequentes obras intercalam as principais artérias como importante
manutenção do crescimento.
Uma agenda de obras está na pauta da administração pública do
transporte,

como

principal

verba

de

infraestrutura

do

setor.

Isto

é

absolutamente compreensível dentro do exigido para a saúde do transporte,
porém é como se estivéssemos ministrando analgésicos, anti-inflamatórios e
realizando cirurgias,

a um organismo que requer uma intervenção mais

estrutural, talvez uma mudança de comportamento.
A analogia se justifica aqui, realçando que novas formas de gerir
transporte, inspiradas por experiências externas podem não prover a
manutenção da saúde, mais sim melhorar o transporte de maneira estrutural e
dar a todos, qualidade de vida de uma forma ampla.
As melhorias de infraestrutura, as is, serão sempre necessárias no
horizonte de crescimento que há, e não se pode minimizar este esforço, porém
de outro lado é “mais do mesmo”. Uma alternativa recai em gestões que
apoiem mudanças de comportamento pode acenar para um tempo diferente,
no longo prazo para o setor de transporte.
6.5 Planejamento Urbano e Rodoviário.
O que se vê hoje é o pouco espaço para “manobras” no planejamento
as is do transporte estadual e municipal. As rodovias são eficientes mais
tem o efeito colateral de manter a entrega massiva de veículos nos centros
urbanos, onde esta eficiência alimenta os congestionamentos.
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O planejamento urbano de transporte, dada uma área já ocupada, se
ressente deste espaço de manobras para permitir mudanças estruturais na
qualidade do transporte.
O planejamento de rodovias que servem à capital seria suficiente para
a maioria das cidades do mundo, mas sempre apresenta déficit para suprir
na mancha urbana, meios de escoar o trânsito no entorno da capital.
A lógica do crescimento urbano é a mesma, e segue em passo mais
longo que o sistema de rodovias.
Por outro lado, se discutem alternativas modais às rodovias, o que é
excelente por tudo que foi investigado neste trabalho, porém mais uma vez,
é sob demanda de uso, em posição reativa para a construção, e ainda
assim, com prioridade aparentemente menor que o modus operandi de
transporte sobre rodas.
6.6 Densidade e Melhoria do Transporte Público
A densidade em transporte de uma cidade centrada em uso de
automóveis, com alternativas de transporte público insuficientes costuma
ser baixa.
Se outras cidades do mundo, ainda que menores, conseguiram
aumentar a densidade significativamente sem retirar qualidade, isto se
deveu a um planejamento integrado e possivelmente alinhado nas várias
instâncias de administração.

No conceito do transporte como um

organismo, não se pode tratar as questões somente como uma resposta a
escassez de vias para o uso corrente, e sim repensar sempre em como
transformar o próprio uso.
Quando se procura dar saúde de uma forma holística, no maior tempo
possível, antecipar as ações para um quadro diferente se faz necessário.
A melhoria no transporte público, se pensada de maneira abrangente
e que seja boa ao longo de todo tempo, passa por esta mudança de
comportamento, onde se compreende o organismo complexo e todas as
suas interações. E se provê então uma disciplina para mudança de
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comportamento, trazendo então o conjunto de administração para
incorporar esta disciplina.

6.7 Metrô, Corredores e outros Modos De Transporte
No campo de melhorias de infraestrutura, as discussões em torno de
extensão do Metrô; criação de vias rápidas e corredores de ônibus;
incentivo a bicicletas e caminhadas são muito importantes.
Trazem maior ou menor impacto, sempre aumentando a qualidade do
transporte, porém possuem limites, no atual estado de áreas já ocupadas,
distâncias e dificuldades na complexidade urbana. Por estes motivos, estas
obras de infraestrutura ou ações em torno do modo de transporte individual,
tem certo limite de eficiência, dentro dos centros urbanos.
6.8 Cidades Dormitório, Cidades Escritório, Periferia e Desapropriação.
Normalmente no nosso estado, existe uma certa predominância de
tipos de usuários da rede de transporte. No entanto, esta predominância
não é tão marcante entre as diversas cidades.
Por exemplo, pode-se imaginar que uma grande metrópole se
prevaleça com escritórios de representação comercial de indústria ou
serviços, e as cidades periféricas, ou mesmo a periferia da cidade sejam
mais dedicadas a residências e as regiões-dormitório.
No entanto, no contexto da nossa capital e em geral nas grandes
capitais brasileiras, o que ocorre é uma periferia com menor poder
econômico, e repetição de certo modo do padrão da capital ou centro de
influência (como Campinas) em cidades dentro da área de influência. Em
outras palavras, a prevalência de categorias diferenciadas nas cidades do
Estado não é tão marcante, a não ser em áreas mais afastadas da capital.
Isto se deve a evolução de longa data, assim como o estilo de
desenvolvimento que foi realizado.
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Isto causa um certo impacto na administração do transporte no
Estado, pois cidades com prevalência bastante diferente poderiam ser
atendidas de forma diferente no aspecto modal, fluxos e contra-fluxos por
horários, desapropriação mais estruturada e de forma compensada. Assim,
se considera também um certo limite na administração devido a esta
característica mesclada das cidades em um raio bem longo desde o centro
da capital.
6.9 Autoridades do Transporte e Articulação sobre a Rede
De outra forma, as autoridades de transportes (Ministérios Nacionais,
Agências Reguladoras, Associações Privadas, Governos Estaduais e
Municipais), possuem metas que se integram de acordo com os programas
existentes, que são por sua vez, evolutivos prioritariamente como business
as usual. A integração existente se estabelece com objetivos de
complementos das políticas de acordo com a área de atuação, cumprimento
de metas reguladoras ou administrativas, e utilização operacional de verbas
e recursos.
Assim, uma discussão em torno das mudanças estruturais, no
comportamento da sociedade, autoridade que usa o sistema de transporte
parece se dar de uma forma não disruptiva.
Para nosso estado, próximo das grandes áreas de concentração
urbana, entende-se que discussões com este cunho de transformação
precisa haver. Isto passa como se defendeu neste trabalho por uso amplo
de tecnologia com vistas a redução de emissões e precisa passar também
pelo entendimento profundo da economia em torno do transporte.

6.10 Economia no Transporte Estadual
A competição e redução de custos privados têm regido os
mecanismos de evolução do sistema de transporte (como outros). A
administração

pública,

se

lançando

como

promulgadora

do
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desenvolvimento

socioeconômico

estrutura

o

desenvolvimento

de

transporte com este fim.
O transporte público opera na democratização e inclusão social, no
âmbito de oferecer cada vez mais aos indivíduos com menor renda, o
mesmo status.
Em tese, o transporte público em uma análise econômica simplificada
seria deficitário por balancear esta oferta em toda a população.
A administração pública concede o direito de entidades privadas
explorarem as vias públicas, transportando pessoas e bens. Estas
empresas por sua vez trabalham na exploração comercial de seu negócio,
maximizando o lucro ou minimizando gastos. Naturalmente, isto rege e
regerá nossa economia capitalista, sendo um fundamento da mesma que
neste contexto não pode ser mudada.
Cabe então que as autoridades que dirigem o transporte privado e
público encontrem uma forma, que – saindo da forma habitual de operar o
transporte – inclua a inovação como uma rotina e de forma prioritária.
Se for necessário chegar a um padrão do desenvolvimento de
transporte diferente, a inovação precisa ser uma das pautas principais.
Naturalmente, é de esperar que um grande número de especialistas
no transporte colabore na evolução dos diversos modos e sua
infraestrutura. No entanto, assumindo que o conjunto dos sistemas de
transporte no Estado é um grande e complexo organismo, um olhar mais
abrangente para o quadro de transporte e o que está fora dele precisa ser
dado.
A incorporação da dimensão socioambiental é um novo paradigma a
ser incorporado nos processos de inovação.
O papel do Estado, intercedendo nos mecanismos de lucratividade dos
operadores de transporte de forma a incluir as novas dimensões é vital.
Cabe aí entender que a sociedade já tem entendido as necessidades
vigentes na preocupação com o meio-ambiente e emissões de gases-estufa
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sendo, portanto, o papel de interpretar isto dentro dos processos
socioeconômicos, administrativos, e regulatórios.
O papel do Estado, não prescinde para entender toda a rede, todas as
suas dimensões de uso amplo de tecnologia.
6.11 Modelos Econômicos Sobre Bens, Veículos, Concessão de Vias
Os modelos de posse e utilização sobre os bens, sobre os veículos,
sobre utilização e concessão dos meios de transporte, são soberanos no
sistema democrático do Brasil, tendo o poder público como o moderador
habitual no que tange ao sistema de transporte.
O mundo hoje se estabelece fortemente em torno de informação e a
própria sociedade revisa a necessidade de possuir, de como obter bemestar. Naturalmente a liberdade conquistada é um progresso cristalino, mas
porque não se utilizar das formas de se mover e se comunicar da parte de
população que traz fortemente a inovação – os mais jovens ou mais
progressistas?
Mesmo quem trabalha diretamente com inovação, por vezes precisa
de bastante cuidado para analisar as mudanças comportamentais de uma
sociedade que logo estará dominante.
Assim, dar alternativas inovadoras que substituam a necessidade de
deslocamento em todos os setores, também é papel dos gestores de
transporte.
Inserir as tecnologias que já fazem parte do comportamento de muitos,
como os sistemas colaborativos e de distribuição de informação de redes
sociais, pode ser realmente transformador.
Distribuir muitos olhos das vias urbanas, não com intuito de multar ou
espionar, mas monitorar de forma anônima e em detalhe o comportamento
dos diversos usuários da informação preciosa a rede para os gestores e
para os auto-gestores, isto é os usuários de transporte, que já se utilizam
das mídias sociais.
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Integrar o sistema de distribuição de bens com este comportamento,
que onde o utilizar de um bem de forma racional se torna mais importante
do que meramente possuí-lo, talvez na hora errada por ter uma
pressuposição da distribuição ineficiente.
Inserir a autoridade operacional e os operadores de trânsito neste
contexto social, de integração tecnológica, dá meios a uma gestão de fato
integrada, preditiva e precisa.

6.12 Impostação e Regulatórios. Pedágios e Idade da Frota. Uso do Solo
Hoje há um debate sobre novos pedágios sobre outros carros, inibindo
carros mais antigos no centro de grandes áreas urbanas ou mais uma final
de placa na capital.
Por outro lado, procuram-se novas áreas para utilização do sistema de
transporte, trazendo discussões de uso do solo, problemas ambientais.
Novas leis e mecanismos de impostação são também discutidos, seja
na aplicação por categorias de veículos ou mesmo na expansão imobiliária.
Seja utilização de veículo na área de maior transito na área urbana, em
certos horários ou de outra forma, dando uma vantagem por opções trânsito
em áreas menos densas.
Sem questionar cada iniciativa, ao programar cada uma, pode-se
presumir um risco maior de insucesso se não se conhecer em detalhe o
comportamento do usuário, na riqueza de detalhes que tecnologias
permitem. Um sistema integrado de transportes (integrado aqui no contexto
de sistemas integrados de informação, no sentido amplo e extensivo a
todos os agentes de transporte), dá meios de priorizar melhor cada
iniciativa.
6.13 Tecnologia de TIC em Transportes. Transformacional ou Operacional?
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Mesmo a própria tecnologia pode ser implantada com o mesmo
paradigma do business as usual. Em uma visão fragmentada do organismo
de transporte, de toda a rede.
Defende-se que as tecnologias aqui discutidas, precisam ter o cunho
transformacional; trazendo ao transporte mudanças estruturais, desde o
comportamento do usuário do sistema até as autoridades operacionais e de
controle.
Utilizar-se de exemplos externos que deram certo não é garantia de
sucesso. É preciso conhecer com profundidade o Estado e cada
macroregião no que tange a comportamento; infraestrutura; modos;
sistemas de estoque e logística; uso de internet móvel; matrizes
socioeconômicas; e outros diversos fatores que influenciam o sucesso de
cada iniciativa.
6.14 Globalização e Internet
Muito se comenta que a globalização não incluiu os países menos
desenvolvidos, mas demonstrou as diferenças e até aumentou em algumas
ocasiões as diferenças regionais.
No entanto, não se questiona a penetração da Internet na maioria das
regiões do planeta, garantindo ao menos uma boa dose de democratização
de informação.
Hoje, nas mídias sociais, a nova sociedade se habitua a interagir
remotamente, de maneira colaborativa, sem estar necessariamente
conectada fisicamente por um cabo de dados, mas através de redes aéreas
de comunicação.
Este componente é de vital importância no planejamento de longo
prazo em novas formas de gerir transporte, trazendo a inovação tecnológica
e também comportamental.
6.15 Frentes de Tecnologia, Mobilidade, Integração

186

Entender as novas tecnologias utilizadas é ferramental importante
destes gestores.
Não somente as tecnologias, mas as formas que elas já mudam a
sociedade, talvez em outras regiões ou outros setores.
Entender a sociedade em rede é também capital. Incorporar o modo
de atuação de grupos com interesses comuns inseridos das redes sociais é
um alavancador importante na monitoração, colaboração e distribuição de
informação pertinente a cada iniciativa.
Trazer os benchmarks de iniciativas externas pode ser em alguns
casos instrumento importante, para atingir as metas da iniciativa da forma
melhor possível.
Dar a informação apropriada ao condutor de cada categoria de
veículos, e integrá-lo aos centros de monitoração, tornar os centros de
operação e controle como participantes de redes são capacitações que
permeiem as iniciativas envolvidas com tecnologias.
Hoje se fala nas Smart Cities. A participação como tem acontecido em
fóruns deste tipo é essencial, nos fóruns específicos de transporte. No
nosso estado e principais cidades, ter agentes que possam internalizar
inovações pode ser um fomentador de novas iniciativas.
6.16 Muita Informação, Melhor Decisão.
A disponibilidade de informação desta ampla rede, que se representa
em cada uma das terminações nervosas do organismo do transporte: ao
condutor do caminhão; ao gestor da frota; ao motorista do carro de passeio
antes de sair de casa; do responsável por entregas no comercial leve; do
motociclista; do usuário de transporte público; e tantos outros exemplos
representa redução de uso, ou uso inteligente do transporte, que por sua
vez resulta em abates de emissão de GEE.
A melhor decisão para o transporte de pessoas ou carga se dá com
melhor informação, online, completa e distribuída.
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A discussão destes meios em toda a sociedade, incluindo gestores
corporativos e os cidadãos, acelera a implantação de iniciativas e busca
colaboração, que por final altera a percepção da qualidade de prestação do
serviço de transporte público, ou privado.
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Apêndice A – Conceitos Relacionados a Necessidade de Deslocamento
• Tele-trabalho (home-office)
O custo de dirigir por minuto está ficando cada vez mais caro. Hoje
as pessoas e empresas precisam encontrar alternativas à forma de atingir
o empregado e suportar seu transporte.
O teleworking, o home-office, o tele-trabalho, ou mesmo trabalho em
casa é um dos meios mais rápidos de crescimento de lutar contra a alta
destes preços e emissões causados via rede de transportes. Muitas
pessoas estão escolhendo a opção de trabalhar nas suas casas parte do
tempo, ao invés de gastar tempo e combustível – para não mencionar o
envio de outros poluentes. Não só pela opção de economizar estes
recursos, mas os estudos mostraram que os benefícios superam os
contras.
Os empregadores podem permitir que um funcionário trabalhe em
casa, pelo menos por parte da semana de trabalho, e isto já é uma prática
comum. Os Prós incluem:
•

Tempo improdutivo torna-se o tempo produtivo: O tempo gasto na
estrada e em que ficou preso no trânsito pode ser usado de forma
mais produtiva no escritório de casa;

•

Os funcionários têm menos tempo fora devido à doença: Uma vez
que o empregado trabalha mais tempo em casa, vai ter menos
exposição a doenças contagiosas, como gripe e resfriados. Assim, se
gastará menos em custos de seguros de saúde e substituição de
funcionários;

•

Os empregados serão menos propensos a se envolver em um
acidente, uma lesão e ser incapaz de trabalhar;

•

Os funcionários vão economizar em suas finanças pessoais;
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•

Muitos funcionários que poderiam se chamar doentes, vão trabalhar
em seu escritório em casa;

•

Os funcionários não vão demorar tanto tempo fora por questões
pessoais;

•

Os funcionários irão trabalhar pelo menos na duração normal da
jornada de trabalho média.

Os empregadores podem reduzir outras vantagens do cargo como o
reembolso de quilometragem e carros da empresa:
•

Com o empregado que trabalha fora de sua casa, os empregadores
podem reduzir ou eliminar a necessidade de reembolsar os funcionários
para o gás, e o desgaste em seus veículos pessoais;

•

Os empregadores que oferecem oportunidades de trabalho remoto
deixam a oportunidade mais interessante para novos funcionários e
adicionalmente,

reduzir a

taxa

de

rotatividade

de

empregados

existentes;
•

Trabalho flexível, mesmo que apenas dois ou três dias por semana, está
atingindo uma nova força de trabalho que passa o tempo em seus
dispositivos móveis, ou em seu computador de casa. Com a tecnologia
que permite aos trabalhadores entrar em estudos de clientes, registros,
e o software relacionado com o trabalho tradicional; os funcionários são
capazes de trabalhar a partir de sua casa ou em locais remotos fora do
escritório.
Quanto às desvantagens para o empregador oferta trabalho remoto para

seus funcionários, poderia se citar:
•

Não ter o empregado nas proximidades;

•

Algumas posições simplesmente não podem ser feitas em casa;

•

Alguns funcionários vão tirar vantagem de sua oportunidade de trabalho
de casa, trabalhando menos;
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•

O medo de uma quebra de segurança nos registros da empresa, ou no
seu banco de dados, pode ser uma grande preocupação do
empregador.
Embora existam inúmeras razões a favor e contra o trabalho remoto, cada

empresa terá que tomar a decisão sobre se eles vão oferecer esse benefício a
qualquer ou a todos os seus funcionários. No entanto, como o custo de
deslocação para o trabalho aumenta, o congestionamento dos números
crescentes de veículos na estrada fica pior, e da falta de transporte público
continua a ser significativa, deve-se considerar a opção de trabalho remoto.

• Comércio Eletrônico
Segundo INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION (2012),
uma visão integrada e funcionamento do aplicativo de e-business ou eGovernança sistema pode proporcionar muitos benefícios ambientais para
organizações seja no domínio público ou privado.
Como e-Business, e-governança e e-Commerce contribuem para
energia e conservação dos recursos naturais e eficiência energética das
seguintes formas
•

Ao ajudar a limitar a duplicação de esforços e recursos;

•

Por partilha de dados e recursos, automatizando tarefas
repetitivas;

•

Ao aumentar a eficiência no uso dos recursos existentes e / ou
comum,

com

especial

preocupação

com

os

recursos

computacionais e humanos;
•

Diminuindo o uso de papel e contribuir para a evitar
deslocamentos;

•

Diminuindo o tempo de espera e filas;

•

Ao limitar viagens e corte nas emissões de GEE;
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•

Ao reduzir o deslocamento e da poluição em centros urbanos;

•

Ao concentrar os recursos de computação em servidor ou
centros de dados.

Segundo EXCITINGIP.COM (2012), as nossas cidades estão
ficando mais e mais congestionadas, porque as pessoas estão se
tornando mais audaciosas. Todos querem ter um carro e esta atitude está
aumentando os problemas de congestionamento. Neste contexto, por que
as empresas não permitem que uma quantidade considerável de sua
força de trabalho possa trabalhar em casa? Algumas tecnologias de
comunicações permitem às empresas suportar seus funcionários
trabalhando a partir de um local remoto.
A penetração da tecnologia de alta velocidade de banda larga em
quase todo lugar, permite que as pessoas tenham mais de um local de
trabalho.
Os funcionários já têm uma pesada rotina de ter que viajar muitos
quilômetros durante o congestionamento para chegar ao seu escritório.
Naturalmente, a poluição ambiental contribuída por cada carro nas
ruas é enorme. Espaços de escritórios são muito caros e os
empregadores podem também querer reduzir os custos de infraestrutura.
Seguem algumas tecnologias de trabalho remoto que permitem às
pessoas trabalharem em casa.

• Tecnologias de Acesso para Trabalho Remoto

•

Banda larga de alta velocidade na internet - Esta é a tecnologia
que permite acesso rápido à Internet e, portanto, o trabalho remoto;

•

Rede Virtual Privada ou Virtual Private Network (VPN) - Uma
conexão VPN a partir de sua casa Internet a uma rede corporativa
é uma necessidade porque VPN criptografa as sessões e envia
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todas as mensagens através de um túnel seguro através da
Internet;
•

Sistema com duas fases de autenticação – Um fator único na sua
maioria refere-se a nome de usuário e senha de verificação, antes
de permitir acesso à rede remota. Mas, muitas vezes, isso por si só
pode não ser suficiente como nomes de usuário / senhas podem
ser roubadas. Assim, recomenda-se usar outro mecanismo de
autenticação, juntamente com usuário/senha;

•

Virtualização do computador remoto - é uma tecnologia que remete
ou emula as sessões de computadores reais em servidores
remotos de grande porte (no centro de processamento de dados);

•

Acesso remoto ao computador: Existem certas aplicações de
computador remoto que permitem que os funcionários acessem e
se autentique no seu próprio computador.

• Tecnologias de colaboração
▪ VOIP / Telefonia IP: Esta é uma tecnologia usada ao se trabalhar
em um lugar remoto, quando não se é capaz de comunicar com
os colegas ou parceiros de negócios e clientes da mesma
maneira que eles seriam se estivessem no escritório, como dito
anteriormente. Isso é o que um telefone IP / VOIP carregado
virtualmente no computador remoto cliente faz. Pode-se conectar
a empresa de infraestrutura de telefonia IP-VOIP a partir de um
local remoto (pela Internet) e fazer chamadas usando a
infraestrutura da empresa;
▪ Videoconferência / Vídeo Celular: É um diferencial de reunião de
trabalho ver uma pessoa e comunicar com ela. Isso é exatamente
o que os sistemas de videoconferência permitem que se faça.
Existem softwares baseados compatíveis com o padrão H.264 de
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clientes de videoconferência que podem ser carregados para o
PC remoto e pode se usar esta tecnologia para realizar sessões
de videoconferência entre os funcionários da equipe de gestão no
escritório. Os funcionários podem até mesmo usar telefones de
vídeo dedicados (que tem uma tela e uma câmara) para se
comunicar visualmente com as pessoas, através da Internet;
▪ Pontos de encontro on-line e colaboração: Aplicações: ERP /
CRM On-line. A maioria dos funcionários acessam o ERP
(Enterprise Resource Management) ou CRM (Customer
Relationship Management) que são aplicações típicas de
escritório. Muitas destas aplicações são agora web-enabled
(habilitadas via internet), e os funcionários podem acessá-las de
casa usando um simples navegador de internet.

• Tecnologias de Segurança
▪ Existem firewalls (técnicas de proteção que fazem barreiras
inteligentes em uma rede) empregados pela maioria das
empresas que podem impor políticas de quem tem permissão
para acessar qual recurso corporativo. Por exemplo, um
trabalhador (baseado em seu ID de autenticação), pode ser dado
acesso apenas a um determinado servidor / aplicação e que
também usando um conjunto limitado de portas apenas. Tudo o
resto pode ser bloqueado;
▪ Dispositivos em computadores podem ser configurados com
firewalls pessoais e software Antivírus que podem protegê-los de
ameaças potenciais à segurança;
▪ É possível (e recomendado) criptografar todos os dados
corporativos armazenados no computador do usuário para que
nenhuma informação corporativa seja vazada se o computador for
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roubado e pessoas não autorizadas conseguirão acessar os
computadores;
▪ Há tecnologias disponíveis para periodicamente realizar cópia de
segurança de todos os dados corporativos relacionados (no PC
remoto) nos servidores corporativos para que eles sejam seguros
e não são perdidos devido a falhas de disco / exclusões
acidentais, etc.;
▪ Se a virtualização de computadores é usada para permitir acesso
remoto, a segurança é ainda mais reforçada porque todas as
sessões de PCs estão realmente sendo executado nos centros de
dados corporativos com políticas rígidas de firewall. Atualizações /
correções, etc. também podem ser realizadas a partir de um local
centralizado, por pessoal treinado TI;

▪ Existem alguns dispositivos de PC (como flash-drives) que são
feitos exclusivamente para trabalhadores remotos. Todos os
dados corporativos são armazenados nesta unidade flash só, e
podem ser executados usando os aplicativos instalados no PC
remoto.

