
Fundado em 1985, o Instituto de Políticas 
de Transporte e Desenvolvimento (ITDP, 
sigla em inglês para Institute for 
Transportation and Development Policy) 
é uma organização sem fins lucrativos 
que promove o transporte sustentável e 
equitativo no mundo. 

O Brasil chegou ao início do século XXI como um país urbano, com cerca de 82% 
da sua população vivendo em cidades. No país desde 2002, o ITDP acredita 
que transporte mais eficiente caminha de mãos dadas com qualidade de vida e 
igualdade social. 

Com sede em New York, EUA, e escritórios na Argentina, Brasil, China, Índia, 
Indonésia, México, o ITDP possui uma equipe multidisciplinar de mais de 60 
profissionais em planejamento urbano, transportes e  políticas públicas.
Seu conhecimento técnico e experiência reflete-se em reconhecimento 
internacional e excelência na execução das suas atividades: hoje 93%  
de cada dólar recebido é investido diretamente em seus programas. 
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“Uma ciclovia é um símbolo que demonstra que um 
cidadão numa bicicleta de US$30 é tão importante 
como outro cidadão em um carro de US$30.000.”
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Promovendo soluções  
de transporte sustentável  
e equitativo.



O transporte de alta capacidade pode 
movimentar milhões de pessoas de forma 
rápida e confortável, com menos combustível 
e espaço que os automóveis. Por isso, o ITDP 
Brasil dissemina boas práticas internacionais 
de planejamento de sistemas BRT (sigla em 
inglês para Bus Rapid Transit).

É urgente reconquistar o espaço do pedestre e repensar 
o uso do automóvel. Por isso, o ITDP Brasil dissemina 
informações e boas práticas para influenciar políticas 
públicas que limitem a circulação de carros e a oferta de 
estacionamento.

Desestímulo

O ITDP busca influenciar políticas a 
fim de priorizar o transporte público, 
pedestres e ciclistas.

Fo
to

s:
 S

te
fa

no
 A

gu
ia

r

O ITDP atua na promoção do transporte 
não motorizado por meio de parcerias com 
o governo e com a sociedade, de forma 
a transformar cidades em espaços mais 
humanos, sustentáveis e equitativos.

A atuação do ITDP é inspirada no Desenvolvimento 
Orientado ao Transporte (TOD, sigla em inglês para 
Transit Oriented Development) que estimula a criação de 
espaços urbanos mistos, densos e integrados, reduzindo 
a necessidade do carro.
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