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Prefácio

Objetivos deste trabalho:

O Caderno Smart Stations in Smart Cities busca

consolidar o trabalho realizado pelo Comitê de

Inovação da CPTM, na promoção da 1ª Semana de

Inovação e Hackathon da Companhia Paulista de Trens

Metropolitanos – CPTM, realizados entre os dias 19 e

24 de outubro de 2021.

Este produto representa o empenho da CPTM em

prover ambiente de inovação e disrupção, internos à

Empresa, bem como estabelecer diálogo com demais

atores envolvidos nos processos de

inovação e construção de conhecimento dentro da

sociedade contemporânea.

Parceiros e apoiadores tiveram papel decisivo na

construção deste momento da Companhia, que

alcança hoje novo patamar de evolução em áreas e

temas ligados à inovação, gestão de pessoas e do

conhecimento por elas gerado, aplicando-os a seus

processos cotidianos e promovendo a

qualificação, cada vez maior, da prestação do serviço

de transporte sobre trilhos.

3

Organizar as ideias, ações e resultados da

1ª Semana de Inovação e Hackathon da CPTM
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01  Introdução

A importância das ações de apoio e fomento à inovação.   

4

A CPTM reafirma, com orgulho, seu papel de
protagonismo como ente responsável pela
mobilidade sobre trilhos nas Regiões Metropolitanas
de São Paulo e Jundiaí. Fomentando iniciativas de
inovação, a Empresa busca melhorar o dia a dia de
milhões de passageiros que utilizam os seus trens e
estações como parte de suas viagens.

A Jornada do Cliente CPTM, a Pesquisa Voz Feminina,
o Master Business Innovation Ferroviário – MBI e o
programa I.ON de fomento à cultura da inovação e
transformação organizacional são algumas das ações
pioneiras dentro do segmento de transportes
brasileiro, demonstrando a atenção e o grau de
responsabilidade da Empresa junto à sociedade.

As mudanças na MISSÃO e VISÃO da Empresa,
ocorridas em 2019, reafirmam o compromisso da
CPTM em providenciar mobilidade com excelência e
acesso a serviços associados, qualificando cada vez
mais a experiência de seus clientes.

O desenvolvimento constante e o incentivo à
evolução técnica dos colaboradores, têm sido outra
forma de fomento ao empreendedorismo e ao
aperfeiçoamento operacionais, sempre com foco na
melhoria contínua de processos e ações.

O poder para mudar o transporte está em nossas
mãos. Vamos lá!!
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Com o estabelecimento de nova abordagem estratégica,
a CPTM, uma das maiores empresas ferroviárias e de
mobilidade da América Latina, lança o desafio de
incorporar Smart Stations in Smart Cities como parte da
Transformação Digital da empresa e orientar o Futuro da
Mobilidade nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e
Jundiaí.

Parte-se do entendimento de que é preciso inovar e
aproveitar o potencial de novos sistemas e de novos
agentes econômicos, com o objetivo de aprimorar a
experiência do cliente ao oferecer serviços que os
coloquem no comando de sua jornada.

Ao passo em que as novas tecnologias de informação e
comunicação colocam o cliente, cada vez mais, em
posição de protagonismo nas relações de consumo,

enquanto prestadores de serviços de transporte
continuamos a buscar, diligentemente, como melhorar
nossos processos para criar novas oportunidades de
negócio e responder rápida e adequadamente aos novos
desafios e expectativas do setor.

Nesse contexto, a CPTM se abre para buscar soluções
que possam proporcionar perspectivas e contribuições
para seu desenvolvimento.

Ao trabalharmos juntos, podemos criar alternativas que
melhorem nossos serviços e promovam papel mais ativo,
diversificado e estratégico às nossas 96 estações.

O que nos move?

02  CPTM
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O QUE É UMA SMART CITY ?
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Uma cidade inteligente é um local onde as redes e
serviços tradicionais se tornam mais eficientes, com a
utilização de soluções digitais em benefício dos seus
habitantes e empresas.

Smart city vai além do uso de tecnologias digitais, para
melhor uso de recursos e menos emissões. Significa
redes de transporte urbano mais inteligentes, melhor
abastecimento de água e instalações para a eliminação

de resíduos, além de formas mais eficientes de iluminar e
climatizar edifícios.

Significa também uma administração pública mais
interativa e ágil, espaços públicos mais seguros e que
atendam às necessidades de uma população mais
longeva.

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-
urban-development/city-initiatives/smart-cities_en
acessado em: 14.12.21, tradução livre (grifo nosso)

03  Smart Cities

Meio catalisador para melhorias contínuas na qualidade de vida das pessoas

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/topics/cities-and-urban-development/city-initiatives/smart-cities_en
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“Uma sociedade futura que se beneficia da tecnologia
para seu avanço econômico e resolução dos seus
problemas”, a declaração do primeiro-ministro japonês
Shinzō Abe, em 2017, apresenta o conceito principal da
Sociedade 5.0, presente no 5° Plano Básico de Ciência e
Tecnologia, elaborado pelo governo japonês e divulgado
em janeiro 2016.

Até então, o desenvolvimento tecnológico tinha como
objetivo principal acelerar e automatizar processos -
produção em massa. Isto começa a ser alterado no século
atual com a chamada revolução 4.0, caracterizada pela
intensa incorporação da robótica, de tecnologias de
informação, telecomunicações e inteligência artificial às
atividades industriais, possibilitando a customização em
massa e ampliando significativamente a descentralização
de processos e atividades.

O advento do termo smart (inteligente) às tecnologias e
dispositivos eletrônicos passou a determinar uma nova
revolução, definida como 5.0. Os equipamentos e
sistemas inteligentes são caracterizados pela
conectividade à internet (IoT), coletando, processando e
compartilhando dados. A organização integrada do fluxo
e processamento de dados (ecossistemas informatizados)
possibilita um outro nível na relação homem-máquina,
em que a inovação deixa de ser apenas focada na indústria
e setor terciário para conectar pessoas, suas atividades e
seus equipamentos de forma integralizada, compartilhada,
personalizável e sob demanda.

Paradigma no duo humanidade-tecnologia.

Sociedade 5.0
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A proposta Sociedade 5.0 é centrada no ser humano, ou
seja, os avanços tecnológicos deverão ser desenvolvidos e
utilizados com o objetivo de aprimorar a qualidade de vida
humana, otimizando e beneficiando experiências em
questões ligadas à segurança, mobilidade,
sustentabilidade, saúde, etc.

Maior eficiência energética, menor geração de resíduos,
otimização no uso e desempenho de materiais, a
preservação dos recursos e biomas naturais, o incentivo
ao desenvolvimento social integrado, participativo e
criativo (cocriativo) em busca do bem comum são
questões que compõem o novo modelo de Sociedade
proposto.



EM UMA SMART CITY...

Espaço Público

Bem Comum Cidadania

Administração

Infraestrutura

SMART CITY

Cada elemento 
possui dimensões:

Sociais;
Culturais;
Econômicas;
Ambientais;
Relativas à resiliência e 
eficiência dos 
serviços oferecidos.
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Infraestrutura

Administração

Cidadania
Bem Comum

Espaço Público

Capacidade de repensar sua
infraestrutura urbana, ser 
uma fonte de inovação e
possibilitar mudanças e
avanços tecnológicos;

Leva em consideração 
todos os elementos que
constituem o tecido urbano,
com o objetivo de garantir
o equilíbrio social, 
econômico, financeiro, 
ambiental e cultural, com
vista para a melhoria
contínua da qualidade de
vida de seus habitantes;

Proporciona papel ativo dos
consumidores a partir do
fornecimento facilitado de
Informações, via
smartphones e
computadores.
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Contemporâneas, análogas e complementares ao
conceito Sociedade 5.0, as Smart Cities (Cidades
Inteligentes) reafirmam questões já identificadas como
prioritárias, na concepção exposta como paradigmáticas
para a estruturação do referido modelo que redefine a
relação homem-máquina.

Reúnem atributos tecnológicos como hiperconectividade,
big data, inteligência artificial, automação e IoT,
utilizando-os como instrumentos para a qualificação
espacial e das dinâmicas urbanas, sendo assim a resposta
concreta aos anseios da Sociedade 5.0: "tecnologia e a
hiperconectividade devem servir à qualidade de vida
humana."

São conceitos adjacentes à definição de Cidades
Inteligentes, o de Cidades Compactas, que incentivam a
utilização de modos ativos e compartilhados de
transporte, uso do solo diversificado e incremento da
escala local, vitalidade urbana, ruas e espaços públicos
ativados e o entendimento de que as ocupações e o usos
múltiplos destes sítios, contribuem para que as noções
de coletividade e uso compartilhado do território urbano
sejam absorvidas e praticadas pelas comunidades,
promovendo o aumento da sensação de segurança e
qualificação do uso dos espaços das cidades.

Meio catalisador para melhorias contínuas na qualidade de vida das pessoas.



MODELO DE SMART CITY

SMART 

MOBILITY 

SMART 

GOVERNANCE 

SMART 

ECONOMY 

SMART 

ENVIRONMENT 

SMART 

INFRASTRUCTURE

SMART 

TECHNOLOGY 

SMART 

HEALTHCARE 

SMART PEOPLE SMART LIVING 

SOCIEDADE

5.0
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O QUE É SMART MOBILITY?
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04 Smart Mobility

É a Mobilidade como elemento essencial para a

melhoria da qualidade de vida das populações. Para

isso, devemos: incentivar a utilização de novas

tecnologias, através da disponibilização de aplicativos

mais intuitivos e responsivos; incrementar o uso da

mobilidade ativa, principalmente nos deslocamentos

de primeira e última milhas; disponibilizar soluções

mais sustentáveis e menos poluentes para os

deslocamentos, como o incentivo ao uso do

transporte público, bicicletas e veículos elétricos.

Busca-se obter, como resultado destas iniciativas,

ruas mais ativas, nas quais as populações

desenvolvam suas atividades cotidianas com menores

investimentos de tempo, em ambientes urbanos mais

qualificados, e com maior qualidade de vida.

Pode-se caracterizar, assim, mais um índice vinculado

ao conceito de Smart Cities, a Mobilidade Inteligente,

ou Smart Mobility.
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Smart Mobility

Inclusiva, integrada, sustentável, tecnológica e

inovadora, a Mobilidade Inteligente promove e

qualifica a relação entre as pessoas e as cidades as

quais habitam e ocupam, tornando seus

deslocamentos mais qualificados, através de novos

modos de estabelecer conexões e criar caminhos,

com percursos de viagem mais convenientes,

dinâmicos, céleres, ou seja, otimizados.
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A hiperconectividade e o poder de personalização, que caracterizam a revolução 5.0, devem ser assimilados às jornadas
dos clientes, com o desenvolvimento de plataformas digitais que permitam a combinação de modais, tarifas (compra do
direito de viagem) e itinerários – Mobility as a Service (MaaS) –, otimizando as experiências de deslocamento.

Maas - Mobilidade como Serviço
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A oferta deve ser absorvida e utilizada de forma
integrada, tornando a intermodalidade uma das
caraterísticas de maior destaque sobre o tema,
tendo impacto direto no papel das estações, como
hubs de integração modal, bem como sua
importância e função dentro de seus meios urbanos
de inserção.

Mobilidade
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A atualidade traz questões até então não exploradas, como o uso
compartilhado de modos (automóveis e modos ativos, bicicletas, patinetes),
utilização de novas matrizes energéticas (veículos elétricos e movidos à
hidrogênio) e os serviços de transporte sob demanda. Estes novos modelos
tornam ainda mais complexo o ecossistema da mobilidade.

Vê-se, então, o surgimento de novos serviços e operadores, que devem ser
regulados e incorporados ao planejamento da rede, para possibilitar a
criação de um sistema eficiente, efetivo e integrado de transporte. Seu
objetivo principal é entender e atender às necessidades e interesses dos
clientes.

Torna-se ainda mais necessária a adoção de processos integrados de gestão,
nos quais dados captados por todos os operadores sejam consolidados,
compatibilizados e analisados, para que os processos decisórios sejam
realizados de forma multisciente, transparente e participativa.

Deslocar, compartilhar, integrar

Fonte: https://itdpbrasil.org/programas/desestimulo-ao-automovel

https://itdpbrasil.org/programas/desestimulo-ao-automovel
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Aprovada em 2012, a Política Nacional de Mobilidade
Urbana, Lei nº 12.587 apresenta as diretrizes nacionais
sobre o tema:

Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, o
fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da
política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de
Mobilidade Urbana.

Art. 3º O Sistema Nacional de Mobilidade Urbana é o conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte, de
serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos de pessoas e cargas no território do Município.

Política Nacional de Mobilidade Urbana

Fonte: https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/cartilha_lei_12587.pdf

https://antigo.mdr.gov.br/images/stories/ArquivosSEMOB/cartilha_lei_12587.pdf


E-BOOK Smart Stations in Smart Cities | CPTM – DP – DPEP

21

Os modos de transporte são, por definição, os meios de
deslocamento pelos quais as pessoas e cargas se
deslocam no espaço. São identificadas duas categorias
para execução destes deslocamentos: os modos ativos e
os motorizados de transporte.

Os modos ativos, ou não motorizados, são aqueles
praticados através da tração humana, fazendo uso ou não
de equipamentos, como por exemplo, respectivamente,
pedalar ou simplesmente caminhar.

Já os modos motorizados consistem naqueles
tracionados, principalmente, por propulsão mecânica,
como automóveis, motocicletas, ônibus, trens, etc.

Atualmente, os modos de transporte são divididos em
seis categorias: rodoviário, ferroviário, hidroviário,
aeroviário, dutoviário e infoviário, sendo que os dois
últimos são utilizados apenas para cargas e dados.

Modos

Como nos deslocamos?
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O conceito básico de integração é incorporar, unir ou agregar elementos em um mesmo grupo. Por analogia, a
integração no transporte é a combinação de modos em uma viagem, sendo os valores e o tempo gastos, algumas das
premissas básicas para a tomada de decisão para a utilização de mais do que apenas um modo, permitindo assim a
elaboração de matrizes de viagem diversas, redução de custos e/ou tempo, além de incremento da capilaridade em
determinadas regiões das cidades.

Integração

Multiplicidade de escolhas como espaço de ação e progresso
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Existem cinco níveis de integração, cada qual com sua
importância e grau de complexidade:

A integração informativa trata das informações presentes
em um equipamento de transporte, acerca de serviços ou
modos nos arredores, direcionando o passageiro a eles;

A integração física consiste na conexão física entre
sistemas ou modos de transporte e sobre a possibilidade
de sair de um e acessar o outro e como esse transbordo é
realizado;

A integração operacional diz respeito de como as viagens
entre dois ou mais modos são encadeadas, permitindo
uma conexão entre eles. O atributo principal é o
intervalo, observando se há algum tipo de sinergia nas
operações;

A integração tarifária diz respeito aos valores a serem
desembolsados ao usar dois ou mais modos de
transporte durante uma viagem. Se os sistemas são, de
fato, integrados, geralmente há redução no valor total
cobrado;

Por fim, a integração sistêmica, nada mais é do que união
de todos os níveis anteriores, desde que estejam
funcionando em sua plenitude.
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INTEGRAÇÃO

INFORMATIVA

OPERACIONAL

FÍSICA

TARIFÁRIA

SISTÊMICA
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A CPTM possui grande destaque em relação à integração
modal, uma vez que grande parte de suas estações conta
com conexões à terminais de ônibus, bicicletários, pontos
de táxis e baias para embarques e desembarques
adjacentes às suas infraestruturas. Além disso, alguns dos
munícipios atendidos pela Companhia possuem
integração tarifária, permitindo a redução no valor
investido na compra do direto de viagem em
determinados deslocamentos.

Embora possua alta capilaridade - a rede atende 23
municípios - há cidades das regiões metropolitanas de
São Paulo e de Jundiaí, nas quais o atendimento se dá de
forma indireta, por exemplo, por meio de linhas de
ônibus, que ligam essas cidades até as estações CPTM
mais próximas.

Elo fundamental na cadeia intermodal
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Integração informativa

Em todas as suas estações, a CPTM informa sobre
serviços e localizações do entorno, orientando o
passageiro que acaba de desembarcar. Na Estação Franco
da Rocha, as informações contemplam a relação das
linhas de ônibus municipais que atendem os dois
terminais, localizados em lados opostos da estação.

Integração tarifária

Além da cidade de São Paulo, com os ônibus gerenciados
pela SPTrans, a CPTM possui integração tarifária com três
outras cidades: Barueri, Jandira e Itapevi, todas atendidas
pela Linha 8-Diamante, permitindo uma redução tarifária
para o passageiro que usar o serviço integrado.
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Integração física

• Ônibus: ao longo de suas 7 linhas, parte das estações
possuem integração física com terminais urbanos ou
rodoviários, permitindo que o passageiro possa fazer uma
viagem usando dois ou mais modos de transporte em sua
viagem;

• Bicicletários: Atualmente existem 34 bicicletários
administrados pela CPTM, que ofertam mais de 6.300
vagas, distribuídas em todas as linhas. O uso é
completamente gratuito, bastando um simples cadastro
para sua utilização.

• Automóveis: a CPTM firmou, no final de 2021, um
Termo de Cooperação com a Uber, visando a ampliação
da integração modal com os automóveis
compartilhados, que farão uso de baias das estações. No
projeto piloto, foram escolhidas 14 estações, sendo duas
por linha, com grande potencial de viagens integradas.
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Acessibilidade

FÍSICA

“A Acessibilidade”, símbolo criado 
em 2015 pelo Departamento de 

Informações Públicas da Organização 
das Nações Unidas (ONU), 

representa a harmonia entre o ser 
humano e a sociedade, simbolizando 

a inclusão de todas as pessoas, em 
todos os lugares.

FINANCEIRA

Quando um serviço público 
depender de uma cobrança para 

sua utilização, esta deve ser 
condizente com as possibilidades 
econômicas do povo, ou seja, a 

mais baixa possível.

GEOGRÁFICA

Acessibilidade enquanto 
atributo espacial dos lugares e 

dos territórios, através das 
infraestruturas de transporte, 

que oferecem possibilidades de 
deslocamentos conforme as 
condições e características 

modais.

FUNCIONAL

Confiabilidade, 
praticidade e eficiência 
enquanto propriedades

fundamentais de 
atendimento e 

operação 
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Acessibilidade física
Das 96 estações, 73 são consideradas acessíveis, dotadas
de equipamentos que permitem acesso inclusivo para
pessoas com deficiência física. As demais estações estão
em processo de reforma para uma futura certificação de
acessibilidade pela ABNT.

Acessibilidade financeira
Com o pagamento de apenas uma tarifa, é possível, ao
passageiro, utilizar as 7 linhas da empresa, sem a
necessidade de um novo pagamento nas transferências
entre linhas. Considerando a abrangência da malha da
CPTM, há um ganho financeiro significativo, permitindo
grandes deslocamentos com um custo reduzido,
sobretudo comparado a outros modais.

Estado da arte na CPTM
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Acessibilidade geográfica
A CPTM atende, hoje, 23 cidades, sendo 20 delas dentro da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). É uma capilaridade
altíssima, ao considerar que parte dessas cidades possuem
serviços de ônibus sem eficiência ideal. Em algumas delas, a
CPTM é a principal ou única alternativa de deslocamento, sendo
que em pesquisa realizada no ano de 2021, cerca de 12% dos
passageiros não conseguiriam chegar a seu destino sem a
existência da CPTM.

Acessibilidade funcional
A rede da CPTM tem uma grande praticidade, eficiência e
eficácia, permitindo viagens rápidas e diretas, conectando
diversas cidades sem o inconveniente atraso por fatores
externos, como congestionamentos, além atender aos anseios
dos passageiros que utilizam seus serviços. Além disso, suas
linhas transpõem obstáculos físicos, naturais ou não,
encurtando distâncias e reduzindo o tempo de viagem.
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O QUE É UMA SMART STATION?
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Dentro do ecossistema da mobilidade, as estações figuram como importantes nós (hubs) que providenciam
conectividade através de integrações modais, servindo não apenas como pontos de entrada e saída ao sistema,
mas como verdadeiras articuladoras das intersecções urbanas, fazendo uso de novas tecnologias que facilitam o
fluxo de pessoas e informações no tempo e no espaço (ITS – Intelligent Transport Systems), mediante infraestrutura
integrada de comunicação baseada em dados inteligentes.

05  Smart Stations

Hubs de mobilidade e serviços

Strasbourg Railway Station , 
Strasbourg . França. Fonte: 
https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Strasbourg_Railway_Station_at_Ni
ght,_Alsace,_France_-_Diliff.jpg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strasbourg_Railway_Station_at_Night,_Alsace,_France_-_Diliff.jpg
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Smart city

Smart station

Estação Cidade

Tecnologia
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Os clientes esperam que as soluções de transporte
atuais, os possibilitem a empregar o tempo de forma mais
produtiva, ou seja, que possam realizar outras ações (por
exemplo: ler, ouvir música, assistir vídeos, estudar ou até
trabalhar) enquanto estão em deslocamento. Além disso,
desejam que estas soluções estejam alinhadas com seus
valores pessoais (sustentabilidade, flexibilidade,
transparência, qualidade, privacidade, interatividade,
entre outros).

Esta demanda contínua do público, pela melhoria dos
serviços e a qualificação de suas experiências junto ao
transporte, impulsionam o setor pela busca constante na
otimização de processos, indo além das ações vigentes
para buscar novas oportunidades de negócio, e
responder de forma rápida e efetiva aos novos desafios e
expectativas.

Smart Management



E-BOOK Smart Stations in Smart Cities | CPTM – DP – DPEP

35

Le Train Bleu - Gare de Lyon, Paris . França
Fonte: https://www.le-train-bleu.com/fr/

Yulin Guzheng Band Concert no Taipei Station Hall Stage Side, Tapei . Tawian
Fonte: 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yulin_Guzheng_Band_Concert_at_Taipei_Station_Hall_Stage_Si
de_View_20150609.JPG

Integração Chitose Airport e Sapporo Station, Sapporo . Japão 
Fonte: https://www.sapporostation.com

https://www.le-train-bleu.com/fr/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yulin_Guzheng_Band_Concert_at_Taipei_Station_Hall_Stage_Side_View_20150609.JPG
https://www.sapporostation.com/
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No contexto urbano, cada estação é um equipamento
público singular, de forte carga simbólica e socioeconômica
para o ambiente ao seu redor. A diversificação de suas
atividades comerciais, para além dos serviços de
deslocamento, contribui para o aumento da vitalidade e
dinamismo do entorno imediato, ao mesmo tempo em
que melhorias arquitetônicas e urbanísticas (TOD – Transit
Oriented Development) apresentam-se como ferramentas
fundamentais, para reforçar a integração e o papel
estratégico das estações na cidades, pois agregam valor aos
espaços e os tornam melhores e mais humanizados,
confortáveis, seguras e interessantes para as jornadas e
experiências dos clientes.

Smart Design

Shinjuku Expressway Bus Terminal em Shinjuku Train Station, Tóquio . Japão
Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strasbourg_Railway_Station_at_Night,_Alsace,_France_-
_Diliff.jpg

Grand Central Station, Nova Iorque . EUA

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Strasbourg_Railway_Station_at_Night,_Alsace,_France_-_Diliff.jpg
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Em suma, uma smart station deve
considerar, de forma integrada,
aspectos sociais e condicionantes
futuras do negócio ferroviário para
aprimorar suas funções, buscando
tornar-se mais atrativa, agradável,
inclusiva, sustentável e eficiente.
Neste sentido, os dados e tecnologias
inteligentes são recursos chave, na
facilitação dos processos de tomada
de decisão, e no direcionamento de
ações de gestão com maior
transparência, velocidade e precisão.

Hubs de mobilidade e serviços

HUB DE 
MOBILIDADE

INFORMAÇÕES 
E SERVIÇOS

EMPREENDIMENTOS
ASSOCIADOS

PRAÇA DA 
ESTAÇÃO
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Cidade
 Incentivo às centralidades
 Entornos urbanos ativados
 Ponto de referência urbana
 Espaço para uso comum
 Agregador social
 Segurança

Mobilidade
 Deslocamentos
 Multimodalidade
 Conectividade
 Acessibilidade
 Direito de Viagem

 Tecnologia + MaaS
- Aplicativos + IoE

 Comércios e serviços associados
- Receitas não tarifárias

 Informações 
- Sobre a viagem
- Sobre o transporte 
- Sobre a cidade

Oportunidades

 Marca + Papel Social

 Satisfação do Cliente



Transformar uma estação em uma smart station é 

promover seu lugar legítimo na dinâmica da smart

city como hub de mobilidade.

É diversificação de suas atividades comerciais, 

transformando-a num modelo de negócio atrativo e 

sustentável.
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INICIATIVAS IMPLEMENTADAS
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Experiência do Cliente

Excelência Operacional

Novos Modelos de Negócio

Transformação Corporativa

SATISFAÇÃO

MAIOR AUTONOMIA 

FINANCEIRA

INOVAÇÃO

SMART STATION

= =

Para a CPTM Oportunidades
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Ciclovia Rio Pinheiros
Possui 21,5 quilômetros de extensão, entre a Avenida
Miguel Yunes (entre as estações Jurubatuba e
Autódromo) e a estação Villa-Lobos – Jaguaré, ao longo
da Linha 9-Esmeralda.

A ciclovia conta hoje com 6 pontos de apoio com
sanitário, bebedouro e atendimento, localizados ao longo
do percurso: Avenida Miguel Yunes, Santo Amaro, Vila
Olímpia, Cidade Jardim, Cidade Universitária e Villa-
Lobos/Jaguaré.

Em 2020, através de chamamento público, a Companhia
passou a gestão do espaço para a Farah Service, que fez
obras para recuperar e pintar o pavimento, providenciou
nova sinalização, instalou novos sanitários com chuveiros
e pontos de apoio para ciclistas.

Ações inovadoras que qualificam a experiência de nossos clientes 

06  Iniciativas Implementadas
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Em parceria com a iniciativa privada, a estação da Linha
9-Esmeralda passou por uma remodelagem estrutural
para redução de impactos ambientais, com novos
equipamentos e infraestrutura que beneficiam
passageiros, priorizando energia limpa e a preservação de
recursos naturais.

A estação conta com infraestrutura própria para gerar,
captar ou reaproveitar a maior parte dos insumos
necessários na operação do local. A modernização
permite que a parada alcance até 100% de
autossuficiência nos meses em que houver
disponibilidade para geração de energia limpa ou reuso
hídrico.

A parceria entre o Governo do Estado e as empresas
Eletromidia e Santander, permitiu a instalação de 234
placas solares sobre a cobertura da estação Vila Olímpia.
Juntas, elas vão gerar cerca de 8.500 quilowatts-hora por
mês e zerar a tarifa de energia elétrica do local, estimada
em torno de R$ 300 mil anuais custeados pelo poder
público.

Estação Sustentável - Vila Olímpia
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Serviço ferroviário inaugurado em 18 de abril de 2009
pela Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
(STM) e pela CPTM (Companhia Paulista de Trens
Metropolitanos). Tem como objetivo integrar pontos de
interesse turístico localizados ao longo da via férrea.

O serviço foi desenvolvido para aqueles que enxergam na
ferrovia, muito mais que um meio de transporte eficiente
para os seus deslocamentos, mas uma excelente
oportunidade para conhecer sua história, criando uma
nova opção de turismo nas Regiões Metropolitanas de
São Paulo e Jundiaí.

Atualmente, há três opções de trajeto: Luz-Jundiaí, Luz-
Mogi das Cruzes e Luz-Paranapiacaba. Os trens partem da
Estação da Luz, um dos mais importantes marcos
arquitetônicos do país e um dos poucos monumentos da
cidade tombados pelos órgãos de preservação do
município, do Estado e da União. No caso do trajeto Luz-
Paranapiacaba, o passageiro pode optar por realizar o
embarque e desembarque na Estação Prefeito Celso
Daniel-Santo André (Linha 10-Turquesa, da CPTM), com
tarifa diferenciada.

Expresso Turístico
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Iniciativa pioneira de doação de uma estação
ferroviária, realizada pela iniciativa privada, junto
a um empreendimento empresarial. Destaca-se o
benefício financeiro pela menor oneração dos cofres
públicos, uma vez que os investimentos majoritários
foram realizados pela iniciativa privada, representando
aproximadamente 75% do custo total da obra.

Ao mesmo tempo que amplia o acesso ao
empreendimento privado, a inserção da nova Estação
João Dias diminui a distância entre estações existentes
(3,9km), o que promove a melhoria e oferta do
transporte sobre trilhos, para uma região em intensa
transformação no uso e ocupação do solo.

A previsão de atendimento da nova estação é de
aproximadamente 10.500 passageiros por dia.

Não obstante, um novo ponto de acesso à rede
metroferroviária, apoia e qualifica a mobilidade dentro da
Região Metropolitana de São Paulo, e proporciona
oportunidade de acesso à emprego e serviços,
promovendo a redução de desigualdades na apropriação
do espaço urbano e gerando desenvolvimento e inserção
social e econômica para a população.

Novos Modelos de Negócio
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Tendo como premissa o desenvolvimento sustentável, os
espaços verdes também devem ser projetados, de modo
a colaborarem com a drenagem superficial do entorno,
além de priorizar o plantio de espécies dos biomas
nativos, das Regiões Metropolitanas de São Paulo e
Jundiaí. Elementos de infraestrutura verde como jardins
de chuva, canteiros pluviais, pisos drenantes e outros
elementos correlatos, estão sendo concebidos e
executados em diversas estações e pátios da Companhia.

Com esta iniciativa, a CPTM conquistou o segundo
prêmio no “Melhores Práticas 2021” na categoria
“Valores Institucionais”, promovido pela Union
Internationale des Transports Publics (UITP - Latin
America).

O Boulevard João Carlos Martins, conjunto arquitetônico
composto por marquise, escadas fixas e elevador interliga
a estação da Luz (plataforma 1) ao estacionamento da
Sala São Paulo e da Estação Pinacoteca. O percurso, de
aproximadamente 225 metros, conta com duas linhas de
bloqueios, paisagismo, iluminação LED, som ambiente e
câmeras de monitoramento e vigilância.

Infraestrutura verde e novas conexões
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O BIM (Building Information Modeling), conhecido no
Brasil como Modelagem da Informação da Construção, é
um conceito que conjuga processos e ferramentas
tecnológicas, visando a organização e o gerenciamento
da informação utilizada durante todo o ciclo de vida de
uma edificação, incluindo concepção, construção,
gerenciamento e manutenção.

A modelagem da informação da construção é mais do
que um modelo tridimensional, é uma maneira de
coordenar informações por intermédio de banco de
dados integrados, onde objetos virtuais paramétricos e
inteligentes correspondem aos elementos previstos e
necessários para a futura construção real.

Desde 2012, ações vêm sendo continuamente
implementadas, com o objetivo de disseminar e
implantar a metodologia BIM na CPTM. Além dos 7
projetos desenvolvidos internamente, destaca-se
resultados como o 4º Prêmio Tecnologia &
Desenvolvimento Metroferroviários ANPTrilhos-CBTU em
2017, finalista do 1º Prêmio BIM da Administração
Pública em 2018, abertura do Portal BIM na Intranet e
desenvolvimento da Biblioteca BIM CPTM (com mais de
480 elementos) em 2019 e o lançamento da Plataforma
de Capacitação BIM em 2021.

Plataformas colaborativas inteligentes
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Em 2021 foi firmado acordo entre a CPTM e a USTDA,
U.S. Trade and Development Agency, no valor de
US$760.600,00 para a contratação de Estudo de
Viabilidade, que desenvolverá um Plano de
Implementação para incorporar análise Big Data,
Inteligência Artificial e Internet das Coisas (IoT), na
transformação da infraestrutura e plataformas de
Tecnologia de Comunicação e Informação atuais, em uma
rede de sistemas colaborativos e inteligentes que podem
fornecer soluções eficazes para toda a Companhia.

Desde 2020, nossas equipes de segurança contam com o
auxílio de drones em ocorrências notáveis que
demandem imagens aéreas, ou como ferramenta de
auxílio na localização de pessoas escondidas ou que
estejam caminhando ao longo da faixa ferroviária. Além
disso, este tipo de equipamento contribui nos processos
de inspeção de sistemas e componentes da área de
manutenção da CPTM.

ITS – Intelligent Transport Systems Drones 
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O TOP QR Code, novo Bilhete Digital QR Code da CPTM,
conta com a praticidade de poder ser adquirido e utilizado
direto pelo smartphone, por meio do aplicativo TOP,
disponível para celulares Android e IOS.

Visando aproximar-se de seus clientes e construir canais
mais dinâmicos e interativos, a CPTM conta com perfis nas
principais redes sociais (Instagram, Twitter, Facebook,
Youtube, Linkedin e Tiktok) que juntos somam mais de 1
milhão de seguidores.

Novas formas de comunicação e pagamento
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Mapa da Jornada do Cliente

SERVIÇOSBILHETETRANSPORTE
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O estudo da Jornada do Cliente CPTM busca mapear,
através da relação com os pontos de contato, todas as
experiências vividas pelo cliente em seu contato com a
marca CPTM, antes, durante e depois da utilização do
serviço oferecido pela Companhia.

O Inova CPTM é um prêmio de intraempreendedorismo
corporativo, que busca promover e estimular a inovação
aberta aplicada dentro da companhia.

Criado para promover a cultura da inovação e
potencializar as ideias dos colaboradores, o Comitê de
Inovação é formado por profissionais de variadas
formações e de diversas áreas de atuação na CPTM e
possui foco estratégico, analisando ideias e tomando
decisões, proporcionando o estímulo à inovação e
melhoria contínua da organização.

Inovação e empreendedorismo



E-BOOK Smart Stations in Smart Cities | CPTM – DP – DPEP

53

A Semana de Inovação é dedicada à abordagem de temas
relevantes para a transformação do negócio, buscar
soluções de mobilidade que possam proporcionar
perspectivas e contribuir para o desenvolvimento
conjunto, através de Webinars e Painéis Interativos com
Especialistas de mercado e acadêmicos. O Hackathon cria
sinergia entre a atuação da CPTM, a comunidade externa
e o cenário global.

Inovação e empreendedorismo
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Inovagão é o laboratório de inovação da CPTM instalado
no pátio da Estação Luz, e pretende funcionar como local
para treinamentos, experiências, desenvolvimento e
testes de projetos, produtos e novos designers, além de
equipamentos que auxiliem na melhoria da prestação de
serviço no transporte sobre trilhos. O Inovagão também
será um recurso para integração com entidades do setor
de mobilidade e instituições acadêmicas.

Inovação e empreendedorismo
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A busca pela implementação da cultura da inovação,
através da promoção de iniciativas e ações que
fomentassem o seu processo de internalização na CPTM,
criou a oportunidade, em 2021, para a criação do Comitê
de Inovação da CPTM.

Composto por colaboradores das diversas diretorias da
Companhia, o grupo conta com uma visão abrangente a
respeito do serviço de transporte sobre trilhos prestado
pela CPTM, nos 23 municípios das RMSP e RMJ. Um dos
principais desafios enfrentados pelo Comitê de Inovação,
neste ano, foi a realização da 1ª Semana de Inovação e
Hackathon CPTM, que aconteceram entre os dias 19 e 26
de outubro, com o tema “Smart Stations in Smart Cities”.

07  1ª Semana de Inovação – Smart Stations in Smart Cities

Como adequar ações e empreender inovação diante dos desafios da nova realidade urbana?
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A semana contou com painéis e webinars dos quais
participaram especialistas em atuação no mercado e na
academia, em áreas relacionados ao transporte, à
mobilidade urbana e à inovação. Foram apresentadas e
discutidas iniciativas e propostas, que buscaram criar
sinergia entre as atividades ligadas ao transporte e o
atual estágio de implementação do conceito de cidades
inteligentes.

Durante o evento, foram exploradas quatro verticais de
Inovação: Transformação corporativa, Excelência
operacional, Experiência do cliente e Novos modelos de
negócios.

Como adequar ações e empreender inovação diante dos desafios da nova realidade urbana?
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A Semana de Inovação teve sua Abertura conduzida pelo
Presidente da CPTM, Pedro Tegon Moro, e três diretores
da Companhia: Gilsa Eva De Souza Costa (Diretoria
Financeira), Luiz Eduardo Argenton (Diretoria de Operação
e Manutenção) e Eduardo Jorge Da Cunha Caldas Pereira
(Diretoria de Planejamento e Novos negócios).

Em suas falas, todos ressaltaram a importância da
realização do evento, que reafirma o compromisso da
CPTM com a mobilidade urbana da população atendida
por seus serviços. A implementação da cultura da
inovação na Companhia, tem como foco principal a
melhoria da experiência de seus passageiros durante o seu
contato com a marca CPTM, conforme vem sendo
explorado nos estudos “Jornada do Cliente CPTM”.

Como adequar ações e empreender inovação diante dos desafios da nova realidade urbana?
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O 1º painel da Semana, “Como integrar Inovação,
Smart Station e Smart Cities?" contou com a
participação de Roberto Sbragia (Diretor-Presidente
da FIA - Fundação Instituto de Administração), Elias
de Souza (Líder da área de Governo e Serviços
Públicos da Deloitte no Brasil), Felipe Maruyama
(Diretor de Inovação em Governo do Impact Hub à
frente da operações do IdeiaGov) e Ana Waksberg
Guerrini (Economista Sênior de Transporte do Banco
Mundial).

As discussões do painel teceram considerações a
respeito daquele que parece ser o elo promotor da
integração questionada: o atendimento aos desejos e
necessidades das comunidades envolvidas, ou
diretamente afetadas, pelo serviço de transporte.

Integração do sistema de mobilidade, parcerias serviços centrados no cliente.
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Assim, a tecnologia, a infraestrutura de transporte e a
promoção da mobilidade devem estar a serviço da
qualificação da relação estabelecida entre as
populações e a prestação do serviço de transporte
(mobilidade). A oportunidade estabelecida por esta
relação cria o espaço para a implementação de
ambientes urbanos mais responsivos, resilientes,
sustentáveis e, consequentemente, integrados.

A agenda contou ainda com mais duas palestras:
Gabriela Barbosa (Gerente de Políticas Públicas e
Relações Institucionais na Uber) e Victor Mendes
Pereira (Gerente de Estratégia e Produto para a área
de transporte público da Uber) apresentaram o
estado da arte dos projetos de inovação e integração
do serviço por aplicativo com demais modos de
transporte e Fernando Ribeiro (Professor no Centro
Universitário FEI nas Áreas de Superestrutura
Metroferroviária e Microssimulação de Tráfego)
apresentou trabalho sobre ITS (Intelligent Transport
System) e microssimulação computacional de tráfego.

Integração do sistema de mobilidade, parcerias serviços centrados no cliente.
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O segundo dia do evento teve início com a participação
de Sergio Avelleda (Conselheiro Sênior para Mobilidade
Urbana no WRI Ross Center for Sustainable Cities), Diego
de Melo Conti (Professor do Programa de Pós-Graduação
em Sustentabilidade da Pontifícia Universidade Católica
de Campinas - PUCCamp), Rafael Castelo (Professor da
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo -
POLI/USP, da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo - PUC/SP, e do Centro Universitário FEI) e Eleonora
Pazos (Diretora da UITP América Latina) que compuseram
na mesa do painel “Qual papel da Smart Station na
mobilidade de uma megalópole?”.
O debate definiu as estações como elementos urbanos
que extrapolam seu papel, como pontos de acesso à rede
de transporte. Referenciais, articuladoras dos espaços e
das dinâmicas urbanas, com grande impacto dentro das
comunidades nas quais estão presentes, a mobilidade é

um dos elementos diretamente afetados por sua
existência dentro de seus meios urbanos de inserção.
Os painelistas ainda destacaram a relevância dos demais
atributos, influenciados pela presença das estações, entre
os quais: funcionais, como ponto destino para utilização
de serviços e atividades não diretamente vinculados à
mobilidade; simbólicos, marcos urbanos e referenciais
históricos para as comunidades do entorno, reafirmando
também noções de segurança e localização espacial para
a comunidade em geral.

Elevar o uso e satisfação do nosso sistema, além do engajamento com a marca CPTM.
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A Normatização Técnica de Cidades Inteligentes foi o
tema apresentado pelo Alex Abiko (Professor Titular da
Escola Politécnica da USP e Coordenador do Grupo de
Ensino e Pesquisa "Engenharia e Planejamento Urbanos”)
em sua palestra, na qual apresentou o trabalho que vem
sendo desenvolvido pelo Conselho Brasileiro de
Construção Sustentável em relação ao estudo,
normatização e criação de indicadores com o objetivo de
auxiliar as cidades a orientar e avaliar o desempenho da
gestão de seus serviços urbanos, bem como o seu
respectivo impacto na qualidade de vida de suas
populações.

O Cliente, suas necessidades, desejos e qualidade do
atendimento prestado estiveram em pauta em duas
palestras do dia. O Prof. Fábio Cabrini (Professor da FIA
nas áreas de desenvolvimento de aplicações para

ambientes inteligentes utilizando tecnologias) discutiu
formas de levar o uso e satisfação do sistema de
transporte sobre trilhos da CPTM, além da promoção de
maior engajamento dos Clientes e da Comunidade em
geral com a marca CPTM. Rodrigo Maruxo (Especialista
em Business Excellence, CEO da MRX - Maruxo
Consultoria & Treinamento) apresentou “A Magia da
Excelência”, palestra na qual analisa o estudo de caso
“Disney”, e discute o que é e como praticar a excelência
no atendimento.

Elevar o uso e satisfação do nosso sistema, além do engajamento com a marca CPTM.
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Duas palestras voltadas à gestão abriram o terceiro dia do
evento. A Profa. Alessandra Montini (Professora dos cursos de
MBA da FIA, orientadora dos programas de mestrado e de
doutorado na FEA-USP e coordenadora de Grupos de
Pesquisa no CNPQ,) destacou o impacto e a interface
existente entre a gestão e a implementação de novos
modelos urbanos e organizacionais, destacando sua
importância para o enfrentamento de novos paradigmas que
busquem e promovam a disrupção.

O Prof. Arivaldo Leão (Professor da Faculdade de Arquitetura
da Universidade Federal da Bahia,) estabeleceu o elo de
ligação entre os conceitos de cidades inteligentes e suas
formas de implantação, permitindo uma leitura abrangente e
sistêmica acerca de estratégias que fomentem e possibilitem
a sua implementação.

Influenciar a cultura organizacional, liderança, modelos de gestão, processos e 

tecnologia para adaptabilidade ao novo.
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O painel “Qual cenário atual e futuro das Smart Cities?”, do
qual participaram Willian Rigon (Responsável pelas áreas de
Marketing e Comercial da Urban Systems, atua na área de
pesquisas Institucionais, sendo o pesquisador responsável
pelos estudos das Melhores Cidades para Fazer Negócios e
Ranking Connected Smart Cities), Aline Cardoso (Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo da
Prefeitura de São Paulo), Caio Vassão (Professor de programas
de graduação e pós-graduação e sócio-fundador da
Bootstrap, head of innovation da Kyvo) e o jornalista Luis
Fernando Bovo (Diretor de conteúdo e operações do Estadão
Blue Studio), traçou o estado da arte das Cidades Inteligentes
brasileiras.

Os painelistas foram unânimes em observar que, temas como
prestação de serviços no formato remoto e sob demanda,
cidades compactas e a tecnologia, caraterística a todo o
conceito Smart, devem buscar atender novas demandas das
comunidades em busca de um novo modelo de cidadania,
mais participativo, colaborativo e cocriativo, gerando
ambiente urbano mais inclusivo e humano.

Influenciar a cultura organizacional, liderança, modelos de gestão, processos e 

tecnologia para adaptabilidade ao novo.
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Ferrovia, sustentabilidade e o papel do setor público
como integrador de todos estes elementos compuseram
a pauta do quarto e último dia da Semana de Inovação.
O Prof. Isak Kruglianskas (Diretor geral da Fundação
Instituto de Administração – FIA, e professor titular na
Universidade de São Paulo - USP) e Caio Luz (Secretário
executivo das Subprefeituras da Prefeitura de São Paulo)
apresentaram em suas palestras temas voltados à
implementação da cultura da inovação, abordando
respectivamente, a promoção da sustentabilidade e o
papel da gestão pública para a qualificação da mobilidade
urbana.

Maximizar a utilização de ativos, fomento às energias renováveis e tecnologias digitais.
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Maximizar a utilização de ativos, fomento às energias renováveis e tecnologias digitais.

Jurandir Fernandes (Presidente Honorário da Divisão
América Latina e Vice-Presidente Honorário da União
Internacional de Transportes Públicos - UITP), Roberta
Marchesi (Diretora Executiva da Associação Nacional dos
Transportadores de Passageiros sobre Trilhos -
ANPTrilhos), Fernando de Mello Franco (Professor da FAU
Mackenzie, Pesquisador e Consultor Especialista Urbano
para diversos órgãos multilaterais e do terceiro setor),
Isadora Cohen (Fundadora do INFRACAST e Diretora
Presidente da InfraWomen Brazil) compuseram a mesa
do último painel da Semana, “Qual é a contribuição do
Transporte Ferroviário para a sustentabilidade em Smart
Cities?”.
Desta vez, os trilhos tiveram protagonismo, sendo
observado sob diversos ângulos, seja na relação urbana
estabelecida com as cidades nas quais são presentes, sua
importância como modal de transporte promotor da

mobilidade, ou ainda em seu papel como elemento de
valorização do território, no qual sua presença funciona
como elemento de incremento do valor do solo urbano.
Foram também discutidos os formatos de absorção e uso
da maior valia financeira adquirida por estes territórios,
por parte dos atores, públicos e/ou privados, envolvidos
nestes processos.
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08 Hackathon (22 A 24/10)

Como transformar a CPTM no elo fundamental 

da mobilidade e promotora da qualidade de 

vida da sociedade na qual está inserida?

Entre a abertura do desafio na sexta-feira 22 de outubro
às 18hs, até o encerramento do prazo de submissão dos
projetos, às 11hs do domingo (24), 20 equipes inscritas
trabalharam 41 horas ininterruptas no desenvolvimento
de projetos disruptivos e inovadores, com emprego de
novas tecnologias, para facilitar o fluxo de pessoas e
informações no tempo e espaço, por meio do uso intenso
de dados inteligentes e de infraestruturas de
comunicação.

Durante a construção dos trabalhos, os times contaram
com o apoio e orientação de 13 mentores do corpo
técnico da CPTM e mais 21 mentores convidados
externos que são referência nos segmentos de mercado
em que atuam.

Além disso, na tarde do sábado (23), Laura Gurgel
(Business developer da Sai do Papel Aceleradora, business
designer e professora do MBA da FIAP) forneceu
importantes insights e diretrizes para entregar pitchs
eficazes e atrativos.

No domingo (24), Alessandra Yoshida (Proprietária da
Change Manager, empresa de Gestão de Mudanças e
Desenvolvimento Humano) apresentou a palestra "Inovar
é preciso. Seja o protagonista dessa mudança.“



E-BOOK Smart Stations in Smart Cities | CPTM – DP – DPEP

69

Projetos premiados.

Os laureados contemplaram, respectivamente, melhorias
no desempenho operacional:
• Primeiro lugar: projeto “Supervisão do sistema de

alimentação da sinalização ferroviária da Linha 7-
Rubi”;

• Segundo colocado: “Projeto Angelita”, chatbot de
inteligência humanizada focado na melhoria de
atendimento; e

• Terceiro prêmio: “App Atenas” – aplicativo de
marketing interlocal de exploração de receitas não
tarifárias.

Por fim, o ganhador do “Prêmio Eng. São Paulo”, exclusivo
para equipes formadas exclusivamente por colaboradores
CPTM, foi o projeto “Gestão automatizada das linhas de
bloqueios”, dedicando atenção ao fluxo de passageiros no
interior das estações, qualificando a experiência destes
clientes em seus deslocamentos no interior dos edifícios
em seu acesso às plataformas ou em suas transferências
(integrações) internas.
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Toda a experiência de proposição, realização e obtenção
de resultados provenientes da 1ª Semana de Inovação da
CPTM, trouxe a oportunidade para que todos os
colaboradores e participantes do evento
compartilhassem conhecimento e produzissem de forma
interativa, ágil e criativa, diversas propostas e ações a
respeito do estado da arte acerca das Smart Stations in
Smart Cities.

As relações estabelecidas entre as infraestruturas de
transportes e as cidades, permitem observar que a
inteligência contida nos conceitos Smart podem apoiar a
construção de uma sociedade mais integrada, equânime,
isonômica e inclusiva. A tecnologia e a inovação
despontam como ferramentas importantes na
qualificação, funcional e social, dos ambientes urbanos.

09 Conclusões

A tecnologia a serviço das pessoas.
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A mobilidade contida nestas cidades inteligentes, deve
contemplar e apoiar seus objetivos específicos de forma
abrangente. Assim, o privilégio às distâncias locais e a
consequente economia de tempo nos deslocamentos
cotidianos, o incentivo à mobilidade ativa, o uso
compartilhado e integrado dos modais de transporte,
tendo a tecnologia como motriz na operacionalização
destes processos, são algumas das caraterísticas que
criam o vínculo que se deseja alcançar.

Concluímos este ciclo de estudos e aprofundamento, com
a certeza de que a carga tecnológica contida nos conceitos
Smart encontra relevância à medida que pode construir
sociedades e cidades melhores e com maiores
oportunidades para todos.

A tecnologia a serviço das pessoas.
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10  Aprendizados

As estações de transporte são elementos urbanos catalisadores, aonde atividades
diversas podem ser incorporadas, dando uma nova dimensão à sua presença.
Sergio Avelleda (WRI)

A cidade inteligente é pensada de forma integrada.
Elias de Souza (Deloitte)

Nela as políticas de Mobilidade devem providenciar maior 
equidade, sustentabilidade e ambientes urbanos mais 

humanizados, utilizando a tecnologia como instrumento para 
a promoção da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. 

Ana Waksberg Guerrini (World Bank) 

A Inovação aberta é um modelo de gestão empresarial que promove a colaboração
com pessoas e organizações externas à empresa. Ela propõe uma verdadeira ruptura
cultural corporativa, buscando livrar-se da “mentalidade de silo” das empresas.
Felipe Mayurama (IdeaGov)

A ferrovia continua sendo imprescindível para a estruturação do território 
urbano, e seus meios de inserção. Ela é responsável pelo incremento do valor do 

solo e fomenta o desenvolvimento urbano de forma abrangente. 
Fernando de Mello Franco (Universidade Mackenzie) 
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Elas são hubs de mobilidade e estabelecem relação com as comunidades 
dos seus entornos. As estações têm vida própria e são pontos referências 

dentro das comunidades (centralidades) nas quais estão presentes 
(Making presence e Placemaking).

Eleonora Pazos (UITP) 

Assim, aplicar os conceitos de cidades compactas surge como resposta à necessidade de 
adequação das estruturas urbanas à escala humana, frente à aceleração de implementação 

de padrões dispersos de urbanização ainda praticados na atualidade. 
Rafael Castelo (FEI) 

As estações extrapolam seu papel como ponto de entrada e/ou saída da rede de
transportes (início ou final de viagem). A tecnologia relacionada ao conceito “Smart”
não pode ter a finalidade em si mesmo. Suas extremidades devem contemplar a
qualidade de vida e o bem-estar das pessoas.
Diego de Melo Conti (PUC-Camp)

A transformação digital das cidades é parte do processo colaborativo estabelecido entre a cidade e o cidadão, qualificado
à medida que a cultura urbana evolui. Assim, sua “adjetivação” - Cidade Digital, Cidade Sustentável, Cidade para o
Cidadão, Cidade como Serviço, Cidade Glocal (global e local) – traduz status da caraterização dos ambientes urbanos.
Ganham destaque três modelos urbanos interligados: a Smart City, a Cidade Compacta e a Cidade Distribuída (em rede).
Caio Vassão (Kyvo Inovação)
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Estes modelos evocam um novo paradigma social, no qual as noções de exclusividade, posse e individualismo
dão lugar ao compartilhado, coletivo e cocriativo. Colaborativo é a palavra que ilustra a importância das consultas
públicas e dos diálogos necessários entre o Estado e a população, em busca de consenso e comum acordo.
Luis Fernando Bovo (OESP)

O transporte público, mola mestra de toda a mobilidade, mantém seu papel como elemento estruturador de todo o 
processo acima citado. Os trilhos permanecem como uma opção modal que garante economia de tempo, frequência 

e confiabilidade para os deslocamentos, menor índice de poluição ambiental (sustentabilidade).
Roberta Marchesi (ANPTrilhos) 

Esta nova forma de relacionamento garante o melhor uso dos espaços públicos, mais relacional e
responsivo às necessidades das populações que os utilizam e abre a oportunidade para a
estruturação da economia do futuro: digital, criativa, verde, colaborativa, compartilhada e inclusiva.
Aline Cardoso (PMSP)

As políticas públicas são responsáveis pela regulação deste cenário, providenciando uma forma 
mais eficiente de prestação de serviço, com foco a aumentar a qualidade de vida do cidadão, e 

potencializar formas de melhor aproveitamento dos recursos públicos. 
Isadora Cohen (INFRACAST) 

As Hélices Triplas - Governos, Academias e Empresas integradas - podem promover o 
desenvolvimento orientado à comunidade. 

Roberto Sbragia (FIA) 
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