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GRANDE ABC- TURIM

Palavras-chave
#Sistemas de transporte urbano

#Redes de transporte integradas

#Mobilidade metropolitana e urbana

#MaaS

#Sistemas de monitoramento inteligentes

#Cidades saudáveis

O Consórcio Intermunicipal Grande ABC é um consórcio de cidades localizado a leste da Área 
Metropolitana de São Paulo, e inclui as seguintes municipalidades: Santo André, São Bernardo do 
Campo, São Caetano do Sul, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra e Diadema (atualmente não-
membro do Consórcio).

A cidade associada europeia, Turim, é um importante centro comercial e cultural no norte da Itália, e é 
capital da região de Piemonte.

A COOPERAÇÃO EM RESUMO

A EXPERIÊNCIA EUROPEIA EM PLANEJAMENTO 
INTEGRADO DO TRANSPORTE DE TURIM INSPIROU O 
GRANDE ABC, NO BRASIL, A ESTRUTURAR UM PROJETO 
INTEGRADO DE TRANSPORTES PARA O TERRITÓRIO DO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL.

Objetivos

1 2 3
Coordenação das 
ações em trânsito e 
transporte público 
na região do Grande 
ABC

Adoção de 
tecnologias que 
inovam e melhoram 
a qualidade 
dos serviços de 
transporte público

Projeto do Centro 
de Controle 
de Mobilidade 
Regional e novos 
aplicativos

Áreas temáticas de cooperação
Mobilidade Urbana e Cidades Sustentáveis



Atividades 

A cooperação com Turim concentrou-se na 
integração das agências envolvidas na gestão dos 
transportes; na troca de experiências tecnológicas 
relacionadas à Mobilidade como Serviço (MaaS); 
e na criação de um Centro de Controle de Tráfego 
integrado e transferência de tecnologia no Grande 
ABC.

Durante as duas visitas de estudo implementadas em 
2018, os representantes de ambas as cidades tiveram 
a oportunidade de compreender os respectivos 
desafios in loco e de se reunir presencialmente para 
traçar ações conjuntas. O Plano de Ação contemplou 

as seguintes atividades a serem implementadas no 
Grande ABC:

Integração de modos de transporte

Projeto do Centro de Controle de Mobilidade Regional 
(em andamento)

Plataforma Única

Novo Aplicativo para Transporte Público

Fortalecimento da Governança e Melhoria das 
Estruturas de Gestão

 Partes envolvidas

Turim (UE): Cidade de Turim; 5T Politécnico de Turim, 
Turim Wireless.

Grande ABC (LAC): Consórcio Intermunicipal Grande 
ABC; Prefeituras e Secretarias de Mobilidade dos 7 

resultou na constatação de que a implantação 
de um sistema integrado de transporte público 
não é apenas um desafio tecnológico, mas 
principalmente de governança, ainda pendente 
na região do Grande ABC.

A configuração institucional que Turim tem com 
a Telematic Technologies Transport Traffic Torino 
(5T) é de grande interesse para o Grande ABC. 
No Plano de Ação, as cidades concordaram em 
trabalhar juntas nas seguintes atividades:

1- Estudo de Integração Tarifária dos Modos de 
Transporte e Projeto de Integração da Tecnologia 
de Bilhetes do Grande ABC

2- Projeto do Centro de Controle de Mobilidade 
Regional e Novos Aplicativos (InfoMobility)

3- Fortalecimento da Governança e Melhoria das 
Estruturas de Gestão

Tráfego e mobilidade são um dos principais 
desafios da região do Grande ABC. O Consórcio 
elaborou um Plano de Mobilidade Urbana 
Sustentável que permitiu um balanço fácil e bem 
estruturado dos desafios da região. Turim, por sua 
vez, já encontrou soluções eficazes para enfrentar 
os desafios de transporte e mobilidade da cidade.

O Plano Grande ABC de Mobilidade Urbana 
Sustentável e a experiência de Turim com 
soluções eficazes para enfrentar os desafios 
de transporte e de mobilidade permitiram uma 
discussão inicial entre as duas cidades sobre 
possíveis áreas de colaboração.

Durante a visita técnica da delegação de Turim 
ao Grande ABC, ficou evidente a importância 
de propor primeiro a integração dos serviços 
de transporte para a posterior aplicação das 
tecnologias disponíveis nesse campo. Isso 

PRINCIPAL INTERVENÇÃO – PROJETO PILOTO

municípios integrantes do Consórcio - Governo do 
Estado de São Paulo - Governo Federal (possível 
agente financiador); Anton Engenharia e Urbanismo 
Ltda.; Hitech Tecnologia e Sistemas S.A.; Instituto Mauá 
de Tecnologia.



PRINCIPAIS IMPACTOS A NÍVEL 
LOCAL
Com a implantação do Centro Regional de Controle 
de Mobilidade, o Grande ABC será o primeiro 
Consórcio Público do país a operacionalizar a gestão 
do tráfego e da mobilidade de um conjunto de 
municípios, possibilitando a integração em termos 
físicos, tarifários e institucionais de toda a rede de 
transportes na região. Além disso, possibilitará, no 
futuro, a integração mais ambiciosa com a Região 
Metropolitana de São Paulo.

Neste contexto, Turim transferiu o sistema integrado 
de bilhetagem 5T (cartão BIP) para o sistema de 
mobilidade metropolitana Consórcio Grande ABC. 
Espera-se que a integração das plataformas de 
pagamento, incluindo a utilização de aplicativos 
móveis, tenha um impacto positivo no aumento da 
utilização do transporte público na zona.

Contextos que parecem geograficamente e 
culturalmente muito distantes geralmente 
compartilham os mesmos desafios no 
desenvolvimento urbano e podem se beneficiar 
de inovações já testadas pela cidade associada.

No Brasil, são 74 regiões metropolitanas, das 
quais 27 têm mais de 1 milhão de habitantes. A 
transferência da experiência e do conhecimento 
tecnológico acumulado neste Projeto pode 
beneficiar a todos.

Aprendemos muito sobre a importância 
de trabalhar de forma tripartite entre o 
Setor Privado / Universidade / Setor 
Público.

O IUC tem sido importante como embaixador 
da cooperação entre as cidades da UE e da 
ALC e deve continuar no futuro, permitindo uma 
cooperação mais ampla, incluindo companhias 
e empresas que podem compartilhar não 
apenas soluções tecnológicas, mas também 
ideias e conceitos já testados.

- Turim

- Grande ABC

Em primeiro lugar, há um crescimento pessoal, a nível 
humano, para todos os participantes da cooperação, 
pois é uma oportunidade de conhecer realidades muito 
diferentes. E você leva esse crescimento de volta para sua 
cidade também. Em segundo lugar, existe sempre um valor 
agregado na partilha de conhecimentos ou experiências.

É preciso perceber que somos uma aldeia global em 
que nossas ações, coletivas e individuais, devem ser 
a favor desta aldeia, é preciso incentivar a troca de 
experiências sem esquecer a cultura de cada lugar, e 
que as melhores alternativas são construídas por uma 
ação coletiva.

LIÇÕES APRENDIDAS E VALOR AGREGADO DO IUC 

CONTRIBUIÇÃO PARA MARCOS INTERNACIONAIS

Tópicos relacionados com os ODS e Agenda 
Urbana para a UE:

Agenda Urbana para a UE: Mobilidade Urbana; 
Qualidade do ar 

Além disso, o desenvolvimento de projetos-piloto 
(de pequena escala) em conjunto com a expertise 
da cidade de Turim proporcionará aos tomadores 
de decisão política do Grande ABC boas práticas e 
referências, que permitirão uma melhor avaliação dos 
investimentos necessários na região, com o fim de 
melhorar o setor dos transportes e da mobilidade.

Desenvolvimento 
Urbano

Ação 
Climática



INTERESSE EM FUTURAS REDES TEMÁTICAS
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