
1

Relatório de Sustentabilidade 2018

RELATÓRIO DE
SUSTENTABILIDADE

2018



2

Relatório de Sustentabilidade 2018

SUMÁRIO

Apresentação do Relatório 3

Mensagem do Presidente 4

Carta Anual 5

Econômico-Financeiro 9

Planejamento Estratégico 2018 - 2020 12

Relacionamento com Públicos de Interesse 15

Gestão de Pessoas 19

Gestão Social 25

Gestão Ambiental 27

SPTrans e os objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS Mundiais 32

Aprovação 39



3

Relatório de Sustentabilidade 2018

APRESENTAÇÃO DO 
RELATÓRIO

A SPTrans tem forte compromisso com a prestação de um serviço de gestão de transporte de qualidade e efetivo 
comprometimento com a sustentabilidade nas decisões tomadas pelos seus dirigentes. A atual Diretoria pratica um processo 
organizacional objetivo e eficiente, bem como adota uma política de Governança Corporativa, usando análise de indicadores e 
metas, com vistas ao crescimento sustentável da Empresa. O Relatório de Sustentabilidade, referente ao ano 2018, apresenta os 
resultados obtidos pelas áreas social, ambiental e econômico-financeira e foi desenvolvido em consonância com os parâmetros 
estabelecidos nas normas do Global Reporting Initiative – GRI. As informações econômico-financeiras que complementam o 
mencionado Relatório podem ser encontradas no Relatório Anual de Administração, referente ao exercício de 2018.

ABRANGÊNCIA
 
Os dados e as informações apresentadas no presente Relatório correspondem à gestão da São Paulo Transporte – SPTrans no período 
de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2018, contempladas (em alguns casos) com ações de 2019. Esses dados se referem à atuação 
ambiental, econômico-financeiro e social da Empresa como responsável pela gestão de todo Sistema de Transporte Público Coletivo 
Público de Passageiros, na Cidade de São Paulo, a seguir denominado Sistema de Transporte.

MATERIALIDADE
 
Para a definição dos temas relevantes e estratégicos para o relato foram considerados o Programa de Metas da Prefeitura de São 
Paulo – 2017/2020, o Planejamento Estratégico SPTrans 2018/2020, o CDI – Compromisso de Desempenho Institucional 2017/2020, a 
Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa 2018/2019, o contexto de sustentabilidade relatando as principais ações 
ambientais e o desempenho econômico-financeiro e social da Empresa, atendendo às disposições da Lei das Estatais, Lei Federal n° 
13.303/16, de 30 de junho de 2016. 

Prefeito: Bruno Covas 

Secretário de Mobilidade e Transportes: Edson Caram  

Diretor Presidente: Paulo Cézar Shingai 

Diretor de Operações: Wagner Chagas Alves  

Diretor de Planejamento de Transporte: Levi dos Santos Oliveira  

Diretor de Gestão da Receita e Remuneração: Donizete Santana Costa  

Diretor de Administração e de Infraestrutura: Anderson Clayton Nogueira Maia  

Diretor de Relações Internas: Luiz Valério da Silva
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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

A SPTrans aposta no crescimento sustentável. 

Como primeiro presidente de carreira a estar no comando da Empresa tenho muito respeito por nossa história e o propósito de 
construir, ao lado da equipe SPTrans, o futuro da mobilidade das pessoas com base nos conceitos de qualidade, eficiência e segurança. 

A SPTrans é uma Empresa à frente do seu tempo. Passamos por transformações significativas nas esferas social, ambiental e 
econômica, já considerando as diretrizes para as próximas décadas. Avançamos em um processo organizacional mais objetivo 
e eficiente, e a partir da política de Governança Corporativa, estabelecemos o Compromisso de Desempenho Institucional com 
indicadores, metas e prazos, inclusive com foco para o crescimento sustentável. 

Reforçamos, ainda mais, o nosso comprometimento com a excelência do serviço, investindo em infraestrutura, novos uniformes, 
equipamentos, padrões de atendimento e formas mais eficientes de comunicação com a população e, também, em treinamentos 
para capacitar e valorizar a equipe de profissionais da SPTrans. Mas, também, não nos esquecemos de incentivar e reconhecer o 
atendimento qualificado dos motoristas de ônibus. Promovemos a premiação dos Melhores Motoristas do Ano, selecionando aqueles 
que se destacam e que representam o modelo que queremos para a nossa linha de frente. 

Somos responsáveis pelo deslocamento de 10 milhões de passageiros por dia e por manter esta Cidade em movimento. Temos 
uma estrutura que funciona 24 horas por dia e sete dias por semana. Estamos por toda a Cidade e 100% do tempo à disposição da 
população. Por isso, nos dedicamos para que o usuário tenha sempre o melhor transporte. 

Graças ao profissionalismo e comprometimento, a SPTrans alcançou um patamar de excelência que nos qualifica como referência para 
o setor nos cenários nacionais e internacionais. A SPTrans tem o titulo de empresa gestora de um dos maiores sistemas de transporte 
do mundo e, apesar de contar com uma experiência exemplar para realizar esse trabalho, não para de ousar, buscar e promover novas 
ações para melhorar ainda mais. Estamos sempre estimulando e motivando as Empresas Operadoras a nos acompanharem para 
oferecer hoje o transporte do futuro. Promovemos uma grande mudança na frota e, no processo de substituição, só são incorporados 
ao sistema ônibus com motor EURO V, e novas tecnologias que contribuem para o conforto dos passageiros como tomadas USB, wi fi, 
ar condicionado e, alguns modelos, oferecem espaço para bicicletas. 

A SPTrans tem em sua história o envolvimento com projetos que resultam em ações efetivas para construir um mundo melhor e uma 
das provas mais concretas dessa capacidade da Empresa está no desafio em concluir o processo de Licitação do Sistema de Transporte 
Coletivo Público de Passageiros e promover a assinatura dos novos contratos com as Empresas Operadoras. Com esse importante 
passo a SPTrans ampliará a consonância entre a gestão do transporte em São Paulo e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – 
ODS, estabelecidos pela Organização das Nações Unidas – ONU, para melhorar a vida das pessoas em todos os lugares. 

O novo cenário para o Sistema de Transporte na Cidade de São Paulo, já nos coloca diante de grandes possibilidades com relação à 
temática ambiental e, por isso, estamos incentivando estudos e projetos que viabilizem a transição da frota para veículos com zero 
emissão de poluentes, em atenção à Lei Municipal de Mudanças Climáticas. 

A SPTrans está focada em transformar ideias em ações. Por isso que nosso trabalho, em todas as áreas, está sempre só começando. 
Temos o compromisso de manter a referência e o destaque que o Sistema de Transporte da Cidade de São Paulo conquistou ao longo 
dos anos. 

Em nome da Diretoria da São Paulo Transporte, agradeço a dedicação e o envolvimento de toda nossa equipe que com integridade, 
eficiência e muito amor gerencia de forma exemplar um dos maiores Sistemas de Transporte do mundo. 

PAULO CÉZAR SHINGAI 
Diretor Presidente 
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CARTA
ANUAL

Com objetivo de contribuir para melhorar a mobilidade urbana 
e cumprir sua missão de assegurar a universalização do 
transporte público sustentável, proporcionando deslocamentos 
com regularidade, confiabilidade, acessibilidade, conforto, 
segurança e modicidade, o Conselho de Administração e a 
Diretoria Executiva da São Paulo Transporte S/A – SPTrans 
apresentam a Carta Anual de Políticas Públicas e de Governança 
Corporativa. Em 2018, a SPTrans manteve o foco na governança 
corporativa e na gestão estratégica, com a implementação 
do Planejamento Estratégico abrangendo ações de melhoria 
tanto de seus processos finalísticos como das atividades meio, 
o qual se encontra em plena execução e acompanhamento. O 
processo de planejamento estratégico está alinhado às diretrizes 
dos planos e programas de transporte definidos para a cidade, 
assim como ao Termo de Compromisso de Desempenho 
Institucional firmado com a Prefeitura da Cidade de São 
Paulo – PMSP. Em relação à transparência e à implantação da 
Governança Corporativa, a SPTrans concentrou esforços no 
sentido de adequar suas normas e procedimentos à Lei das 
Estatais, reforma de seu Estatuto Social; a criação do Código de 

Conduta e Integridade; a elaboração do Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos; além de outros instrumentos e práticas 
que garantem que a Empresa esteja em conformidade com a Lei 
Federal nº 13.303/2016 e com os demais normativos a que está 
submetida. Com intuito de estimular o conhecimento voltado 
à Governança Corporativa, foram realizados treinamentos 
relativos ao Código de Conduta e Integridade envolvendo todo 
o corpo funcional da SPTrans. Os profissionais da Área de 
Licitações e Contratos juntamente com os gestores de áreas 
técnicas participaram de treinamento específico abordando as 
mudanças trazidas pela Lei Federal nº 13.303/2016 nas licitações 
e nos contratos das empresas públicas e de economia mista. Em 
todas as atividades relacionadas ao processo de Planejamento 
Estratégico foi destacada a fundamentação no modelo de 
Governança Corporativa adotado pela SPTrans em atendimento 
à Lei Federal nº 13.303/2016. Amparados nos resultados obtidos 
e no compromisso de todos os envolvidos, acreditamos em 
grandes avanços no exercício de 2019 no sentido de aprimorar 
a explicitação de nossos compromissos com os objetivos de 
políticas públicas.

IDENTIFICAÇÃO GERAL 

A São Paulo Transporte S/A – SPTrans, empresa vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes da Prefeitura da Cidade 
de São Paulo, apresenta a Carta Anual de Políticas Públicas e Governança Corporativa do exercício de 2018, em conformidade com o 
art. 8°, incisos I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de julho de 2016, como instrumento de atendimento ao interesse coletivo. Em 
conformidade com o art. 8º, inciso I e VIII, da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016, o Conselho de Administração subscreveu a 
Carta Anual sobre Políticas Públicas e Governança Corporativa referente ao exercício social de 2018.

COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA
A composição acionária, em 12/01/2018, é representada a seguir.

2. Acionistas detentores de ações "ao portador" que não se apresentaram para a transformação em ações "nominativas" conforme artigo 19 da Lei 8.088 de 31/10/1990.
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PRINCÍPIOS E VALORES DE CONDUTA

• Ética

• Integridade

• Transparência

• Respeito ao meio ambiente e à dignidade da pessoa 
humana

• Impessoalidade

• Dignidade e decoro no exercício de suas funções

• Boa-fé

• Iniciativa

• Eficiência

• Presteza

• Legalidade

• Compromisso com o interesse público

• Responsabilidade

• Assiduidade

• Pontualidade

MISSÃO
Assegurar a universalização do transporte público sustentável proporcionando deslocamentos com regularidade, confiabilidade, 
acessibilidade, conforto, segurança e modicidade.

VISÃO
Buscar a excelência na gestão do transporte público.

OBJETO SOCIAL
A SPTrans tem por objeto a prestação de serviços de planejamento, gestão, fiscalização e exploração de serviço de transporte coletivo 
urbano de passageiros, e a realização de estudos para sua exploração, nos termos da Lei Municipal n° 13.241, de 12 de dezembro de 
2001. A consecução de seu objeto compreende, também, a contratação de terceiros para a execução de obras, serviços e atividades 
diversas, englobados na prestação do serviço ou a ele vinculados.

Conforme seu Estatuto, a SPTrans poderá assumir outras atribuições afins ao Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros da 
Cidade de São Paulo, que tenham por finalidade contribuir para sua racionalização e aperfeiçoamento nos termos do artigo 29 da Lei 
Municipal n° 13.241, de 12 de dezembro de 2001, em especial:

• Realizar estudos técnicos, econômicos e financeiros 
necessários a subsidiar a Administração Pública;

• Elaborar estudos para o planejamento e o aperfeiçoamento 
dos serviços compreendidos no Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Passageiros;

• Elaborar estudos quanto à viabilidade e à prioridade 
técnica, econômica e financeira dos projetos do Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros;

• Gerenciar e fiscalizar a prestação, a implementação, o 
aperfeiçoamento, a administração e a expansão dos 
serviços e dos planos do Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros, bem como a aplicação dos recursos 
financeiros e orçamentários destinados a tais finalidades, 
de acordo com as diretrizes e políticas estabelecidas pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transportes;

• Exercer a gestão financeira da arrecadação tarifária advinda 
do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, 
bem como a arrecadação decorrente da aplicação de 
multas, conforme legislação específica, aos operadores 
do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, 

de acordo com as diretrizes emanadas pela Prefeitura 
Municipal de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal 
de Mobilidade e Transportes;

• Gerenciar e fiscalizar a execução dos serviços prestados 
pelas empresas contratadas, concessionárias ou 
permissionárias, relativos ao Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano de Passageiros;

• Aplicar as penalidades por infrações relativas à prestação 
de serviço do Sistema de Transporte Urbano de 
Passageiros em decorrência da fiscalização que exercer, de 
conformidade com o Regulamento de Sanções e Multas, 
expedido pela Secretaria Municipal de Mobilidade e 
Transportes;

• Promover as licitações, bem como assinar contratos, 
outorgar permissões e autorizações referentes aos 
serviços do Sistema Municipal de Transportes Coletivos 
de Passageiros, exercendo seu controle e fiscalização, nos 
termos estabelecidos na legislação;

• Exercer as demais atividades destinadas à consecução de 
suas finalidades.

POLÍTICAS PÚBLICAS

INTERESSE PÚBLICO SUBJACENTE ÀS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
A São Paulo Transporte S/A - SPTrans é uma sociedade de economia mista de capital fechado, vinculada à Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes – SMT, cuja constituição foi autorizada pelo Decreto Municipal n° 365, de 10 de outubro de 1946, responsável 
pelo:

• Planejamento do Sistema de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros na cidade de São Paulo;

• Programação de linhas e frota;

• Fiscalização dos serviços e terminais; 

• Controle de receita e remuneração das operadoras;

• Fomento ao desenvolvimento tecnológico com vistas ao 
conforto, acessibilidade e preservação do meio ambiente. 
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A operação do serviço de transporte é realizada por empresas privadas mediante contratos firmados com a SMT, via concorrência 
pública. 

Além de gerenciar o transporte coletivo por ônibus da Cidade de São Paulo, a SPTrans é responsável pela fiscalização dos serviços 
denominados autorizados – taxi, escolar, fretamento, carga frete e moto frete, envolvendo cerca de 74 mil veículos. Atua também junto 
aos demais órgãos responsáveis pelo transporte metropolitano (Metrô, CPTM, EMTU), visando à integração física e operacional do 
transporte no território da cidade.

METAS RELATIVAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE ATENDAM AOS OBJETIVOS
O Sistema de Transporte Coletivo por ônibus do Município de São Paulo, cidade com cerca de 12 milhões de habitantes, gerenciado 
pela SPTrans, é considerado um dos maiores do mundo, transportando, em média, 10 milhões de passageiros por dia, afetando 
praticamente toda a população da cidade e aqueles que aqui transitam. 

Com uma frota de aproximadamente 14 mil veículos, que reúnem um conjunto variado de tecnologias, capacidades e características 
de acessibilidade, o sistema é totalmente operado por empresas privadas mediante contratos firmados com a SMT, via concorrência 
pública.

10 milhões
passageiros em 

dias úteis

1.300
linhas

no total

150
linhas

noturnas

14.000
veículos 

cadastrados

99%
frota acessível

1,1 milhão
litro de diesel/dia

200 mil
viagens 

programadas (dias 
úteis)

3 milhões 
quilômetros em dias 

úteis (68 voltas ao 
redor da Terra)

31
terminais municipais

de transferência
 

500
quilômetros de 

faixas exclusivas

15 milhões
bilhetes ativos

129
quilõmetros de

corredores exclusivos

20 mil
pontos de
paradas

Dada sua importância e transcendência no ambiente urbano, o 
transporte é sempre objeto de recomendações e propostas 
específicas nos planos municipais, os quais norteiam as ações de 
planejamento do sistema de transporte da cidade.  O PDE 2014 
estabeleceu diretrizes para orientar o crescimento da cidade até o 
ano de 2030, estando em conformidade com a legislação federal e 
com a Lei Orgânica do Município de São Paulo. Esse plano traz 
uma mudança no conceito de desenvolvimento urbano, ao 
estabelecer em sua estratégia o desenvolvimento de Eixos de 
Estruturação da Transformação Urbana a partir da infraestrutura 
de transporte coletivo de média e alta capacidade.  O objetivo 
épromover maior aproveitamento do solo urbano nas 
proximidades dos sistemas de transporte coletivo público com 

aumento na densidade construtiva, demográfica, habitacional e de 
atividades urbanas articuladas com boa oferta de serviços, 
equipamentos e infraestruturas urbanas. Dentre os resultados 
esperados está a maior utilização do transporte coletivo público de 
passageiros.  O PlanMob/SP 2015 atende à Lei Federal nº 
12.587/12, que estabeleceu a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana – PNMU e seu conteúdo teve como referência os diversos 
planos de transporte e estudos técnicos elaborados 
anteriormente. O desenvolvimento do PlanMob atentou à 
coordenação da política de transporte e circulação com o plano de 
desenvolvimento urbano.  

POLÍTICAS E PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA
 
Em atendimento à Lei Federal nº 13.303/16, a SPTrans promoveu ao longo de 2018 alterações na sua estrutura organizacional, com 
base nas melhores práticas de governança corporativa e utilizando padrões e metodologias reconhecidas no mercado.  O modelo de 
Governança Corporativa adotado pela SPTrans é composto por: 

• Assembleia de Acionistas 

• Conselho de Administração

• Conselho Fiscal 

• Auditoria Independente  

• Comitê de Auditoria Estatutário (CAE)  

• Comitê de Elegibilidade (COE)  

• Diretoria Executiva 

• Auditoria Interna 

• Ouvidoria 

• Assessoria de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle 
Interno (Compliance) 

• Comitê de Conformidade, Gestão de Riscos e Controle Interno 
(CGE)  

• Comitê de Conduta  

• Comitê de Gestão Estratégica (CGE) 
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Como mecanismos fortalecedores do modelo de Governança Corporativa adotado pela SPTrans em conformidade com a Lei Federal nº 
13.303/16, foram elaborados e institucionalizados os seguintes instrumentos:

• Novo Estatuto Social

• Código de Conduta e Integridade

• Relatório de Sustentabilidade

• Carta Anual do Conselho de Administração

• Regimento Interno do Conselho de Administração

• Regulamento Interno de Licitações e Contratos

• Política de Distribuição de Dividendos

• Política de Divulgação de Informações

• Política de Governança Corporativa

• Política de Transação com Partes Relacionadas

• Política de Conformidade e de Gestão de Riscos

De acordo com a Política de Divulgações de Informações da SPTrans, todos esses instrumentos estão disponíveis no site da Empresa e 
no Portal de Transparência da Prefeitura da Cidade de São Paulo: 
http://transparencia.prefeitura.sp.gov.br/admindireta/empresas/Paginas/SPTRANS.aspx

CÓDIGO DE CONDUTA E INTEGRIDADE - CCI
 
A São Paulo Transporte S/A, cumpre a legislação vigente e as regulamentações aplicáveis aos seus empregados, estagiários, aprendizes, 
prestadores de serviço e clientes e, diante disso, repudia qualquer atividade antiética ou conduta que viole este Código de Conduta e 
Integridade (disponível em: http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/codigo-de-conduta-e-integridade-sptrans) e demais instrumentos 
elaborados de acordo com as políticas da Companhia. O CCI define o conjunto de princípios de ética, respeito às leis, transparência e 
interesse público que orientam a conduta e o comportamento ético de todos os administradores, conselheiros fiscais, empregados, 
estagiários, jovens cidadãos, aprendizes, terceiros a serviço da SPTrans, prestadores de serviço e fornecedores no relacionamento com 
as partes interessadas, visando o combate à prática de atos ilícitos, com destaque à corrupção, fraude, lavagem de dinheiro, suborno, 
assédio moral ou sexual. É dever de todos agir conforme direciona o CCI e difundir os preceitos e regras nele estabelecidos, a fim de 
que o ambiente de trabalho seja confiável, amigável, sadio e seguro.

ACIONISTAS
Assembleia Geral

Conselho de Administração

Conselho Fiscal

Comitê de Auditoria
Estatutário | CAE

Diretoria de Gestão
da Receita e

Remuneração | DG

Comitê de
Elegibilidade | COE

Auditoria Independente

Diretoria da Presidência | DP

Áreas da Presidência da Presidência | DP/GAB
Ouvidoria

DP/GAB/OUV

Gerência de Auditoria
Interna | DP/GAU

Comitê de
Conformidade,

Gestão de Riscos e
 Controle Interno | CCG

Comitê de Conduta Comitê de Gestão 
Estratégica | CGEAssessoria de

Conformidade, Gestão
de Riscos e Controle
Interno (Compliance)

DP/ACO

Diretoria de
Administração e de
Infraestrutura | DA

Diretoria de
Relações Internas | DE

Diretoria de
Planejamento de 
Transporte | DT

Diretoria de
Operações | DO
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ECONÔMICO-
FINANCEIRO
RECURSOS 
 
A principal fonte de recursos é proveniente da Prefeitura do Município de São Paulo - PMSP, como pagamento aos serviços prestados 
pela SPTrans e de repasses para a execução de investimentos em obras de manutenção em corredores, faixas exclusivas e principais 
vias por onde circulam ônibus, e manutenção da rede aérea dos veículos trólebus. Para o pagamento do Sistema de Transporte, a 
empresa recebe repasses da PMSP referentes ao subsídio do transporte público que contempla as diretrizes para a concessão de 
gratuidades, descontos e isenções no pagamento da tarifa pelos munícipes que são beneficiados pela política tarifária em vigor e o 
pagamento de despesas do Transporte Público, incluindo-se ai, o serviço de atendimento ao programa ATENDE+. 

As dotações orçamentárias da PMSP, receitas e correspondentes despesas são organizadas em três grupos:

SISTEMA DE TRANSPORTE
A prestação de serviços de transporte público aos passageiros é mantida com os recursos da receita tarifária apurada com passageiros 
pagantes, venda antecipada de créditos eletrônicos (comum, escolar e vale transporte), integração (CPTM/Metrô/Via Quatro e Via 
Mobilidade), por meio do Sistema de Bilhetagem Eletrônica; e com dotações orçamentárias da PMSP para compensações tarifárias do 
Sistema de Transporte; e para transporte de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida – Serviço Atende+.

SÃO PAULO TRANSPORTE S/A - SPTRANS
A Empresa é contratada pela Secretaria de Mobilidade e Transportes – SMT para executar as atividades de planejamento, fiscalização 
e gerenciamento do Sistema de Transporte, as quais são suportadas pelas receitas próprias obtidas com aluguel de Garagens às 
Empresas Operadoras, gerenciamento do vale transporte, e outras); recursos da PMSP para manutenção e operação do Sistema de 
Transporte; para pagamento de aposentadoria complementar aos empregados da SPTrans; e para aumento de capital social.

PLANO DE INVESTIMENTOS
Os recursos se destinam ao aprimoramento 
da infraestrutura de transporte existente e ao 
desenvolvimento e execução de programas e projetos 
de infraestrutura do Sistema de Transporte, por meio 
de investimentos para permitir a sua estruturação e 
consolidação, bem como melhoria da mobilidade urbana 
com a implantação, reforma e requalificação de corredores 
e de terminais de ônibus, definidos como prioritários 
pela Administração Pública, cuja execução é delegada 
pela PMSP à SPTrans. As fontes de recursos são definidas 
pelas seguintes dotações de Modernização do Sistema 
de Transporte; Acessibilidade, Ampliação, Reforma e 
Requalificação de Terminais de Ônibus; e Ampliação, 
Requalificação e Reforma de Corredores. 

Ao lado Quadro resumo dos valores das fontes dos 
recursos em 2018.

Fonte: Superintendência Financeira
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RESULTADO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 
A SPTrans não possui ativos que produzam receitas operacionais. Sua principal fonte de receitas é o gerenciamento do Sistema de 
Transporte, que compreende a mobilização de pessoal profissional qualificado para a gestão da política pública que compreende o 
transporte e a mobilidade. 

As demonstrações contábeis são elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e a legislação societária, (Lei 
6.404/76 com modificações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações posteriores pela Lei nº 11.941/09) e as normas e 
pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC recepcionado pelo Conselho Federal de 
Contabilidade – CFC. 

As Demonstrações Contábeis de 2018 foram elaboradas e auditadas em conformidade com a legislação aplicável e refletem ativos, 
passivos, receitas e despesas da SPTrans e tem seu desempenho demonstrado a seguir.

2018 2017

CIRCULANTE 130.389       137.550      

   Disponibilidades 17.318         11.329        
   Disponibilidades gerenciadas 20.926         24.100        
   Contas a receber 36.554         52.781        
   Contas a receber gerenciadas 4.812           2.358          
   Outros créditos 52.671         49.021        
   Despesas do exercício seguinte 20                15               
   Provisão para créditos de liquidação duvidosa (1.912)         (2.054)         

NÃO CIRCULANTE 174.051       160.686      

  REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 69.353         55.718        

     Depósitos judiciais 21.441         22.343        
     Outros créditos 47.912         33.375        

  INVESTIMENTOS 64                64               

  IMOBILIZADO 104.560       104.785      

  INTANGÍVEL 74                119             

TOTAL DO ATIVO 304.440       298.236      

A T I V O

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  ENCERRADAS EM DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL EM  DEZEMBRO
CNPJ 60.498.417/0001-58

(em milhares de reais)

2018 2017
CIRCULANTE 103.046          106.857          

   Fornecedores 12.506            14.448            
   Empréstimos e financiamentos 836                 653                 
   Obrigações trabalhistas 9.690              9.234              
   Parcelamentos consolidados - INSS 5.658              5.658              
   Parcelamentos consolidados - OUTROS 15.582            19.009            
   Contribuição social a pagar 131                 277                 
   Outras exigibilidades 8.385              7.732              
   Outras exigibilidades gerenciadas  25.738            26.458            
   Provisão para férias e encargos sociais 24.520            23.388            

NÃO CIRCULANTE 340.101          368.871          

   Empréstimos e financiamentos 10.447            9.504              
   Parcelamentos consolidados -INSS 114.582          114.582          
   Parcelamentos consolidados - OUTROS 10.296            12.014            
   Créditos de acionistas   35.710            35.710            
   Provisão para passivos contingentes 164.312          191.749          
   Outras exigibilidades 4.754              5.312              

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (138.707)         (177.492)         

   Capital social realizado 1.387.929       1.387.929       
         Capital social autorizado 1.966.770       1.966.770       
         Capital a subscrever (578.841)         (578.841)         

   Reserva de capital 2.714              2.714              
   Reserva de reavaliação 59.565            59.565            
   Adiantamentos para aumento de capital 5.156              1.586              
   Prejuízos acumulados (1.594.071)      (1.629.286)      

TOTAL DO PASSIVO 304.440          298.236          

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  ENCERRADAS EM  DEZEMBRO

BALANÇO PATRIMONIAL EM  DEZEMBRO
CNPJ 60.498.417/0001-58

(em milhares de reais)

 P A S S I V O



11

Relatório de Sustentabilidade 2018

2018         2017         

Receita operacional líquida 316.292     303.748     

Custo dos serviços prestados :
   com pessoal (208.840)    (203.284)    
   com materiais (3.961)        (1.982)        
   com utilidades e serviços (4.470)        (5.345)        
   com manutenção e reparos (399)           (343)           
   gerais e administrativos (158)           (160)           
   depreciações / amortizações (517)           (524)           

(218.345)    (211.638)    

Resultado bruto 97.947       92.110       

Receitas (despesas) operacionais :
   com pessoal (55.432)      (102.900)    
   com materiais (782)           (1.149)        
   com utilidades e serviços (26.379)      (22.715)      
   com manutenção e reparos (1.884)        (934)           
   gerais e administrativas 2.165         (5.733)        
   outras 28.458       42.300       
   depreciações / amortizações (895)           (1.027)        

(54.749)      (92.158)      

Resultado antes das receitas e despesas financeiras 43.198       (48)             

Resultados financeiros:
   Receitas 36.875       16.220       
   Despesas (44.255)      (21.379)      

(7.380)        (5.159)        

Resultado antes dos tributos sobre o lucro 35.818       (5.207)        

Distribuição de resultados:
   Provisão para CSLL (603)           (1.281)        

Resultado líquido do exercício 35.215       (6.488)        

Resultado por lote de mil ações integralizadas: 0,30           (0,06)          

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  ENCERRADAS EM  DEZEMBRO

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 
CNPJ 60.498.417/0001-58

(em milhares de reais)
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Alinhado aos planos municipais e ao Termo de Compromisso de Desempenho Institucional firmado com a PMSP e fundamentado 
no atendimento a Lei nº 13.303/16, a SPTrans estabeleceu seu Planejamento Estratégico para o período de 2018-2020, definindo um 
conjunto de metas que atendam aos objetivos de políticas públicas. 

Para desenvolvimento e acompanhamento do processo, foi constituído um Comitê de Gestão Estratégica - CGE, que integra o Modelo 
de Governança Corporativa adotado pela SPTrans. 

O objetivo do trabalho é dar foco, alinhar, estruturar e monitorar as ações das Diretorias, Superintendências e Áreas Técnicas, de forma 
articulada e transparente, direcionando as ações da SPTrans no cumprimento de metas voltadas aos interesses de seu público-alvo: 
usuários, população da cidade, órgãos da administração pública e colaboradores. 

Para determinar o horizonte futuro da Empresa, com base na sua missão e visão, foram definidos os objetivos estratégicos a serem 
perseguidos, considerando às perspectivas do Balance Score Card.

Para avaliação do atendimento aos Objetivos, foram definidos os respectivos indicadores estratégicos.

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO 2018 - 2020
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Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança 
dos serviços oferecidos aos usuários, contribuindo para o 
desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade de São Paulo 

32

Modernizar o funcionamento da SPTrans, com foco na produtividade dos 
processos e efetividade dos resultados, na valorização do corpo técnico e 
no desenvolvimento da infraestrutura física e tecnológica 

62

Construir e consolidar a imagem de excelência e inovação da SPTrans na 
gestão de um dos maiores Sistemas de Transporte Coletivo Público de 
Passageiros do mundo 

5

Buscar o ponto de equilíbrio entre as receitas e as despesas totais 7

Total Geral 106

Objetivos Estratégico Total de Ações 
Associadas

AÇÕES - 2018 INDICADOR PROJEÇÃO RESULTADO 
OBTIDO

Padronização dos Procedimentos de Julgamento da Comissão de Infrações 
e Multas (COMIM).

% de Atividades 
Concluídas

100,00% 100,00%

Elaborar todo material técnico para licitação de serviços de execução de 
pavimentos rígidos em 100 (cem) paradas de ônibus fora dos corredores.

% de Atividades 
Concluídas

100,00% 100,00%

Realizar mapa de manutenção em obras civis das plataformas e canteiros 
centrais em corredores de ônibus. 

% de Atividades 
Concluídas

100,00% 100,00%

Elaborar a documentação técnica para contratar projeto executivo e 
implantação de obras de acessibilidade e instalação de elevadores na 
Parada "14 Bis".

% de Atividades 
Concluídas

100,00% 100,00%

Elaborar a documentação técnica para contratação de empresa 
especializada para a execução de obras civis e implantação de escada 
rolantes no Terminal "Santo Amaro".

% de Atividades 
Concluídas

100,00% 100,00%

Aumento da capacidade de comunicação de dados entre as unidades com 
melhoria significativa na velocidade de acesso a internet.

% de melhorias na 
capacidade de 

comunicação e acesso à 
100,00% 100,00%

Diminuir o número de viagens não efetivadas pelo Serviço Atende+. % de viagens não efetivas 0,13% 0,12%

Diminuir a demanda reprimida do Serviço Atende+. Qtde. de pedidos não 
atendidos

445 434

Aumentar a quantidade de inspeções de emissões de poluentes. Qtde. acumulada de 
inspeções

5.000 5.088

Aumentar a quantidade de desmontagens de rodas programadas no 
semestre.

Qde. acumulada de 
desmontagem de rodas 

403 428

Com base nos Objetivos Estratégicos foi definido o conjunto de ações necessárias à sua consecução, as quais compõem o Plano de 
Metas da SPTrans 2018-2020, o qual foi devidamente submetido e aprovado pelo Conselho de Administração e sua execução vem 
sendo acompanhada de forma sistemática.

Do total de ações revistas, àquelas com prazo de execução fixado para 2018 foram atendidas e superadas em alguns casos, conforme 
demonstrado no quadro a seguir, e as demais estão em andamento. 

Para avaliação do atendimento aos Objetivos, foram definidos os respectivos indicadores estratégicos.

O
B

JE
TI
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S 
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TR

A
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G
IC

O
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Buscar o aumento da sustentabilidade, 
qualidade, eficiência e segurança dos 

serviços oferecidos aos usuários, 
contribuindo para o desenvolvimento da 

mobilidade urbana da cidade de São Paulo 

Modernizar o funcionamento da SPTrans, 
com foco na produtividade dos processos 

e efetividade dos resultados, na 
valorização do corpo técnico e no 

desenvolvimento da infraestrutura física e 
tecnológica 

Construir e consolidar a imagem 
de excelência e inovação da 

SPTrans na gestão de um dos 
maiores Sistemas de Transporte 
Coletivo Público de Passageiros 

do mundo 

Buscar o ponto de equilíbrio 
entre as receitas e as despesas 

totais 

Satisfação dos Usuários do Sistema de 
Transporte

Liquidez Corrente

Satisfação dos Usuários com Atendimento 
do Bilhete Único

Liquidez Geral

Índice de Qualidade do Sistema de 
Transporte

Liquidez Imediata

Composição de Endividamento

Índice de Modernização do Parque 
Tecnológico

Participação de Instituições 
Financeiras nas Obrigações

Índice de Bilhete Único Fraudado Custo Total das Gratuidades

Renúncia de Receita das 
Gratuidades

IN
D

IC
A

D
O

R
ES

 E
ST

R
A

TÉ
G

IC
O

S

Acidentes com Vítimas Fatais envolvendo 
Ônibus do Sistema de Transporte

Execução do  Plano de   Desenvolvimento 
dos Empregados

Satisfação dos Empregados

Índice de Imagem - Usuários e 
não Usuários do Sistema de 
Transporte
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Aumentar a quantidade de veículos com equipamentos de recarga do Bilhete Único 
instalados

2019

Aumentar a quantidade de inspeções de emissões de poluentes nos veículos do Sistema 
de Transporte

2019

Aumentar a média dos resultados das Auditorias de Manutenção da Frota do Sistema de 
Transporte

2019

Implantar nova personalização para o Bilhete Único (Idoso e PCD) 2019

Elaboração do projeto operacional do Corredor de Ônibus "Radial Leste", integrado aos 
futuros Corredores de Ônibus "Aricanduva" e "Itaquera/Líder"

2019

Desenvolver projeto operacional para as linhas municipais na área de influência do futuro 
Corredor Metropolitano Perimetral Leste (CMPL) da Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos (EMTU)

2019

Melhorar o sistema de recepção da comunicação dos validadores eletrônicos instalados 
nos veículos do Sistema de Transporte, através da comunicação on-line com o DataCenter

2019

Diminuir o número de viagens não efetivadas pelo Serviço Atende+ 2019

Diminuir a demanda reprimida do Serviço Atende+ 2019

Aumentar a quantidade de desmontagens de rodas programadas 2019

Aumentar as ações de fiscalização sobre os itens: cronotacógrafo, equipamentos de ar 
condicionado, higiene e limpeza, e equipamentos de acessibilidade dos veículos do 
Sistema de Transporte

2019

Aumentar a média mensal de veículos do transporte diferenciado (taxi, escolar, fretamento, 
carga frete e moto frete) fiscalizados

2019

Requalificar (implantar) as áreas de 100 (cem) plataformas fora dos Corredores de Ônibus. 2020

Requalificar (implantar) o pavimento rígido nas áreas de 100 (cem) paradas fora dos 
Corredores de Ônibus.

2020

Promover toda a acessibilidade universal nos terminais, nas estações do Expresso 
Tiradentes e Parada 14 Bis.(Fase 1 - Projeto Executivo)

2020

Realizar auditoria de treinamento em cada uma das empresas operadoras do Sistema de 
Transporte

2020

Aumentar o número de empresas com classi cação “Bom” no resultado nal do Índice de 
Qualidade do Transporte (IQT).

2020

Reduzir as incidências de linhas classificadas como "Ruim", no Ranking da Performance 
Operacional, nos dias úteis, por dois meses consecutivos.

2020

Eliminar as incidências de linhas classificadas como "Péssimo" no Ranking da 
Performance Operacional, por dois meses consecutivos, nos domingos.

2020

Requalificar o pavimento rígido em 10 km de corredores e faixas exclusivas. 2020

Requalificar o pavimento flexível em 33,4 km de corredores de ônibus ou faixas exclusivas. 2020

Aumentar a capacidade de análise das imagens capturadas pelas câmeras instaladas nos 
veículos pelo sistema de reconhecimento facial ,para identificação de uso indevido por 
terceiros.

2020

Modernizar e atualizar o Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) 2020

Buscar o aumento da sustentabilidade, qualidade, eficiência e segurança dos serviços oferecidos aos 
usuários, contribuindo para o desenvolvimento da mobilidade urbana da cidade de São Paulo 

D
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Quanto às metas relacionadas aos objetivos institucionais da SPTrans, essas são quantificadas por meio daquelas diretamente 
associadas ao Objetivo Estratégico voltado à melhoria na gestão, planejamento e fiscalização do Sistema de Transporte, consolidadas 
no quadro a seguir.
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Diariamente a SPTrans tem a responsabilidade de garantir o transporte de cerca de 10 milhões de pessoas, que se deslocam para 
diferentes pontos em toda a Cidade, na sua maioria, com destino ao local de trabalho, o que torna a informação e o relacionamento 
questões estratégicas para que o serviço de transporte seja executado de maneira segura e confiável.

O estabelecimento e manutenção de canais que possibilitem o diálogo e a troca sistemática de informações estão no centro das ações 
da Empresa, por permitirem maior proximidade às manifestações e necessidades dos usuários, cidadãos, empregados e demais 
públicos, além de assegurar a transparência na gestão. Os públicos de interesse que são impactados e têm influência na prestação dos 
serviços de transporte estão identificados no quadro a seguir. 

 

INFLUÊNCIA 

Prefeitura do Município de São Paulo (acionista controlador), Secretaria 
Municipal de Mobilidade e Transportes – SMT, Departamento de Transporte 
Público – DTP, Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, outros órgãos 
e empresas municipais e estaduais, cidadãos, usuários do Sistema de 
Transporte, empregados (ativos e afastados), estagiários e menores 
aprendizes, comunidade, fornecedores, Empresas Operadoras e imprensa. 

RESPONSABILIDADE 
Prefeitura do Município de São Paulo, SMT, DTP, Conselho de 
Administração, fornecedores, Empresas Operadoras e prestadores de 
serviço. 

PROXIMIDADE 
Setores: transportes, trânsito, construtivo, publicitário, comunicação e 
marketing, comércio e serviços, tecnologia e órgãos públicos. 

REPRESENTATIVIDADE 
Sindicatos, associações, Conselho Municipal de Transporte e Trânsito - 
CMTT, organizações civis, imprensa, organismos certificadores. 

 

RELACIONAMENTO COM
PÚBLICOS DE INTERESSE

A participação dos usuários e cidadãos no acompanhamento da prestação dos serviços de transporte é assegurada pelos canais 
de comunicação e relacionamento disponibilizados pela Empresa, além do contato direto com os empregados. Além desses canais, 
para aferir a satisfação com relação à qualidade dos serviços oferecidos, anualmente, é realizada pesquisa com usuários habituais, 
considerando as seguintes variáveis:

• Conforto dos veículos: refere-se à ventilação, qualidade dos 
bancos, limpeza, lotação e funcionamento de tecnologias 
embarcadas.

• Rapidez da viagem desde o início até o final: relaciona-
se aos tempos gastos pelo usuário nos pontos de parada, 
terminais dentro dos ônibus, tempo total da viagem e 
pontualidade dos ônibus.

• Segurança pessoal e de viagem: diz respeito à condução do 
veículo por parte dos motoristas, iluminação e manutenção e 
conservação.

• Confiança de chegar ao destino: refere-se à confiança do 
usuário nas linhas utilizadas e na boa gestão da linha por 
parte da Empresa Operadora.

• Regularidade no cumprimento dos horários: diz respeito à 
quantidade de veículos prescrita pela Gestora em cada linha, 
o intervalo e pontualidade na saída dos veículos dos TP – 
Terminal Principal e TS- Terminal Secundário.

• Cobrança da Passagem: está relacionada aos mecanismos 
e meios de cobrança de passagem dentro dos veículos, 
tais como: fornecimento de troco, agilidade na cobrança e 
funcionamento do validador.

• Atendimento e comunicação: têm por finalidade avaliar o 
atendimento dos operadores oferecido aos vários segmentos 
de usuários, cumprimento do itinerário correto, atendimento 
às solicitações de embarque. Aspectos concernentes à 
comunicação também estão abrangidos neste item, tais 
como: utilização do uniforme e comunicação visual dentro 
dos ônibus.

• Cuidados com o Meio Ambiente: abrange a utilização pelas 
Empresas Operadoras de combustíveis menos poluentes, 
emissão de fumaça e odor, ruído interno do veículo e a 
manutenção do motor ligado dentro dos terminais de ônibus. 
 
 

Além dessas variáveis, são colhidas sugestões para a melhoria dos serviços e informações sobre os tempos despendidos nas viagens, 
classificados da seguinte forma: tempo médio de espera nos terminais; tempo médio de espera nas paradas intermediárias e tempo 
médio total da residência até o trabalho. 

Os resultados das pesquisas constituem ferramentas poderosas para subsidiar as ações por parte da SPTrans, na qualidade de gestora 
dos serviços, como das empresas contratadas pelo Poder Público para sua operação.
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COMUNICAÇÃO COM USUÁRIOS E CIDADÃOS

E-SIC – SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO
O serviço entrou em vigor em 2012, e desde então, é a plataforma eletrônica de atendimento a todos os pedidos de acesso à 
informação no município de São Paulo, de acordo com a Lei de Acesso à Informação – LAI (Lei Federal nº 12.527/2011) e aos Decretos 
Municipais nº 53.623/2012, 54.779/2014 e 56.519/2015. O e-SIC SPTrans, em 2018, recebeu 495 pedidos dos cidadãos, sendo que, em 
2017, foram 425 pedidos. O aumento de 16,5% nas demandas não foi significativo em virtude da SPTrans ter intensificado a divulgação 
do maior número de informações aos cidadãos, dentro da política de transparência proativa.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O USUÁRIO
Em 2018, a SPTrans recebeu, triou e encaminhou 63.945 demandas originadas dos diversos canais de comunicação abertos aos 
usuários do Sistema de Transporte. Essas demandas estão relacionadas a reclamações, solicitações e elogios, que forneceram à 
SPTrans indicadores que colaboraram no direcionamento das ações de melhoria do Sistema de Transporte e consequentemente na 
qualidade dos serviços prestados aos usuários. Assim, o tratamento dessas demandas e as ações de melhoria buscaram reforçar a 
relação de confiança com o cidadão e contribuir para a construção de imagem positiva da Empresa.

O quadro a seguir mostra o evolutivo mensal dos tipos de demandas e as quantidades recebidas ao longo de 2018, com redução de 
25,6% das demandas recebidas em comparação com o ano anterior. 

ARTICULAÇÃO COMUNITÁRIA
A SPTrans promove a articulação institucional com movimentos organizados, associações de bairros, conselhos comunitários, 
representantes de movimentos reivindicatórios, outros organismos sociais representativos, Assembleia Legislativa de São Paulo - 
ALESP, Câmara Municipal de São Paulo - CMSP, Subprefeituras e demais órgãos públicos, visando a implantação de melhorias e ajustes 
no Sistema de Transporte. Durante 2018, foram atendidas 502 demandas de entidades, distribuídas conforme quadro a seguir. 

Além dos atendimentos diretamente realizados à comunidade junto com as instituições e entidades mencionadas, a Empresa mantém 
e-mail – comunidade@sptrans.com.br – pelo qual acolhe demandas de entidades e de usuários do Sistema de Transporte. Todas as 
solicitações são avaliadas e encaminhadas às Áreas competentes para providências, com atualização das informações sobre o processo 
aos demandantes. Em 2008, foram respondidos 2.001 email(s).

Fonte: Assessoria Técnica da Diretoria de Operações

Fonte: Área de Articulação Comunitária
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COMUNICAÇÃO EXTERNA 

Jornal do Ônibus - Publicação para divulgação de produtos 
e serviços da SPTrans, além de campanhas de cidadania e 
informações de outros órgãos da Prefeitura, direcionado à 
prestação de serviço de utilidade pública. A cada edição são 
produzidos 20,9 mil Jornais que são afixados por 15 dias em 
todos os veícuzos do Sistema de Transporte, nos Terminais de 
Transferência da SPTrans e nos postos de venda e atendimento do 
Bilhete Único. Em 2018, foram produzidas 19 edições. A SPTrans 
produz, também, a versão Jornal do Ônibus – Edição Especial para 
informar aos usuários as alterações operacionais especificamente 
nas linhas onde essa publicação é afixada.

Newsletter – na seção Mudanças Operacionais, do site da 
SPTrans, são publicadas as Newsletters com informações sobre as 
alterações operacionais promovidas no Sistema de Transporte. As 
Newsletters são produzidas especificamente por linha, facilitando 
a compreensão do usuário e sua aproximação com o Sistema. Essa 
ferramenta é uma versão eletrônica do Jornal do Ônibus – Edição 
Especial. Em 2018, foram publicadas cerca de 1.000 newsletters.

Expresso SPTrans F1 - Criação de peças de orientação, sinalização 
e ingressos para o público que utilizou os ônibus da SPTrans para ir 
e vir do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.

Redes Sociais - Em 2018, a conta do Twitter (@SPTrans_) atingiu 
712.495 seguidores e no Facebook (SPTransOficial), 92.050 
seguidores/curtidas, o Instagram (sptransoficial) 14.340 seguidores 
e o Youtube (SPTransSP) teve 2.445 inscritos. Esses canais 
permitem a apresentação dos serviços prestados pela SPTrans de 
forma rápida, direta e eficiente, gerando diariamente conteúdos 
de cunho informativo e institucional.

Publicidade em Ônibus - A publicidade nos veículos que operam 
no Sistema de Transporte é veiculada em mídia eletrônica 
televisiva e mídia impressa. Para a veiculação de material 
impresso, por meio das mídias painéis, anteparos e apoio de mão, 
foram disponibilizados 6.878 veículos, gerando um desconto na 
remuneração de R$ 107.676,00.

Maio Amarelo – A Prefeitura de São Paulo, por intermédio da 
Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes - SMT, aderiu 
ao movimento mundial Maio Amarelo, e a SPTrans participou da 
gestão das ações coordenadas entre o Poder Público e a sociedade 
em São Paulo, que contou com centenas de atividades, para 
chamar atenção do alto índice de mortes e feridos no trânsito.
Dentre as ações promovidas pela SPTrans, destacam-se:

• Inversão de papéis – ação de vivência, integração e empatia 
entre motoristas de ônibus e pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida. Foi realizada no Museu da Inclusão 
entre os motoristas e as Pessoas com Deficiência – PCD(s). 
Em paralelo, os motoristas fizeram trajeto até o Memorial 
da Inclusão por ônibus, em cadeira de rodas (deficiência 
motora), ou tampão de ouvido (deficiência auditiva, ou venda 
nos olhos (deficiência visual). Após a chegada, foi filmado o 
depoimento de cada um sobre a experiência vivenciada que, 
posteriormente, será usado como referência nas atividades 
de treinamento realizadas pela Área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos da SPTrans;

• Andar de ônibus em SP – durante todo o mês, alunos 
do Ensino Fundamental de escola da Cidade aprendem a 
utilizar o transporte por ônibus, conhecendo os códigos 
de identificação dos veículos, uso correto do Bilhete Único, 
Olho Vivo, e conhecem na prática a operação do Expresso 
Tiradentes, corredor exclusivo de ônibus, e do Terminal 

Pinheiros. Em 2018, foram atendidos 450 estudantes;

• Óculos que simulam embriaguez ao volante – participação 
de passageiros, no Terminal Guarapiranga, em simulação que 
mostra como é dirigir sob efeito de álcool;

• Cenário Interativo – instalação de cenário interativo nos 
Terminais Mercado, Lapa e Campo Limpo, as pessoas (adultos 
e crianças) puderam tirar fotos, colocando os rostos no lugar 
dos personagens que utilizam ônibus e passavam mensagens 
educativas e de valorização do transporte.

Motoristas do Ano - Em 2018, a SPTrans em parceria com as 
Empresas Operadoras do Sistema de Transporte promoveram a 
cerimônia de premiação dos 32 melhores motoristas de ônibus da 
cidade de São Paulo de 2017.

Espaço Beleza - Foi criado no Terminal Bandeira, o Espaço Beleza 
planejado para pessoas que precisam de um tempinho para 
retocar a maquiagem, trocar o sapato, fazer uma ligação, arrumar 
a mochila, e se organizar melhor para o decorrer do dia.

Selo “Empresa Posithiva” - A SPTrans recebeu o selo “Empresa 
Posithiva" destinado às empresas que participam da campanha de 
prevenção às doenças sexualmente transmissíveis. Pela primeira 
vez o prêmio foi destinado a uma empresa pública, fruto da 
parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que gerou a 
distribuição de mais de 65 milhões de preservativos masculinos 
nos Terminais de Transferência, desde 2015.

Eventos

Em 2018, foram organizados vários eventos, dos quais se 
destacam:

• Carnaval – informação ao usuário por meio do Jornal do 
Ônibus Especial e comunicação visual nos pontos para 
orientação referente ao Carnaval de Rua. Elaboração 
de informação e comunicação visual para a operação 
Sambódromo;

• Entrega da revitalização do Terminal Parelheiros e da parada 
Vargem Grande da linha 6091/10 Vargem Grande – Terminal 
Santo Amaro;

• Entrega de ônibus novos em garagens das Empresas 
Operadoras, para registrar que todas as regiões da Cidade de 
São Paulo, foram contempladas. Em 2018, foram registrados 
2.500 ônibus novos no Sistema de Transporte;

• Entrega de ônibus elétrico – 100% bateria. Evento realizado 
na unidade de Empresa Operadora.

Cultura nos Terminais 

Por intermédio de parcerias a SPTrans realiza o Programa Cultura 
nos Terminais, levando atrações artísticas, culturais e serviços de 
utilidade pública aos usuários. Destacam-se as seguintes ações e 
parcerias:

• Dia do Desafio – ações que incentivam a prática de esporte – 
SESC Ipiranga; 

• Livro na Faixa – programa que estimula o compartilhamento 
gratuito de livros em 20 Terminais de Transferência: Grajaú, 
Capelinha, Guarapiranga, Santo Amaro, Bandeira, Campo 
Limpo, Lapa, Pirituba, A.E. Carvalho, Carrão, Jardim Ângela, 
Mercado, Amaral Gurgel, Pinheiros, Vila Nova Cachoeirinha, 
Penha, Teotônio Vilela, Cidade Tiradentes, Princesa Isabel, e 
Parelheiros; 

• CAT Móvel – unidade que orienta os trabalhadores na 
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busca por emprego e produção de currículo – Secretaria de 
Desenvolvimento do Trabalho. 

• Jumbos – carrinhos abastecidos com preservativos para 
distribuição gratuita à população - Secretaria de Saúde; 

• Campanhas de utilidade pública – combate a Dengue, 
Febre Amarela, Zica. etc. Ações de vacinação ou informação e 
orientação – Secretaria de Saúde; 

• Sebrae Móvel – instalação de unidade móvel com 
informações e orientações aos usuários sobre 
empreendedorismo; 

• Unidade GLBT – instalação de unidades para orientações 
sobre os direitos da população GLBT (saúde, nome social) - 
Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania

Semana da Mobilidade 2018 – A SPTrans em parceria com a 
SMT e CET, promoveu várias ações e atividades que contribuíram 
para reflexão sobre o uso do transporte coletivo como a 
melhor alternativa para qualidade de vida na Cidade. Durante a 
semana foram desenvolvidas ações de educação, orientação e 
conscientização, com destaque ao uso e integração de diferentes 
modais nos deslocamentos. As ações desenvolvidas foram 
semelhantes as do evento Maio Amarelo. 

Campanhas Publicitárias – A SPTrans prestou suporte técnico e 
acompanhou a produção de filmes sobre mobilidade, terminais, 
bilhete único e outras ações na área de Transporte, produzidos 
pela Prefeitura de São Paulo. Suporte à SPCine e produtoras de 
filmes, na liberação de espaço nas unidades da Empresa, Museu 
dos Transportes e nos Terminais de Transferência para filmes 
comerciais.

Campanha “Juntos Podemos Parar o Abuso Sexual nos 
Transportes” – A SPTrans realizou ações preventivas contra atos 
de violência sexual e discriminação nos ônibus, promovendo 
valores como o respeito. As orientações foram realizadas por 
meio do Jornal do Ônibus, afixado nos coletivos, e nos perfis 
institucionais da Empresa nas redes sociais. Foi produzido folder, 
em conjunto com a Secretaria Municipal de Direitos Humanos 
e Coordenadoria da Mulher, reforçando as orientações e 
procedimentos em caso de abuso sexual e entregue a todos os 
52 mil operadores do Sistema de Transporte. Em dezembro de 
2018, foi assinado convênio entre a SPTrans e o Tribunal de Justiça 
de São Paulo, marcando o início da segunda fase da Campanha, 
com adequação à Lei Federal nº 13.718/2018, que torna crime a 
importunação sexual.

Comunicação Visual – Elaboração e acompanhamento da 
instalação da comunicação visual na nova Unidade BVIII, que 
abriga o moderno Posto Central do Bilhete Único. 

Recepção de Comitivas – Além de receber estudantes, empresários 
e especialistas de transporte de São Paulo e também de outros 
estados e municípios, em 2018, a SPTrans recebeu comitivas 
Internacionais, destacam-se Nigéria, FEDEX/USA, e África do Sul. 

BusBrasil Fest – Organização de estande no maior evento de 
exposição de ônibus antigos e novos, na Praça Charles Miller. 
Durante a atividade foram apresentados à população as principais 
ações e projetos da SMT e SPTrans, além das características de 
atuação de cada área operacional da cidade. 

Ônibus Iluminados – Participação na organização e 
acompanhamento da atividade que oferece à população passeio 
gratuito, em ônibus iluminados e decorados com adereços natalinos, 
nos finais de semana de dezembro, com saídas programadas em 
três pontos da cidade: Praça Charles Miller, Metrô Vila Matilde e Av. 

Engº. Luiz Carlos Berrini, com destino ao Parque Ibirapuera, local de 
instalação da árvore de natal oficial da cidade.

RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA
Em 2018, foram prestados 3.479 atendimentos às Rádios, TV(s), 
Jornais e Revistas para coleta de dados e/ou informações e 
acompanhamento de entrevistas. 

Também foram atendidas 1.427 solicitações de pautas dos 
diversos veículos de comunicação, jornais de grande circulação, 
jornais de bairro, revistas, TV(s), rádios e portais

FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS
Todos os contratos da SPTrans com terceiros destinados à 
prestação de serviços, inclusive de engenharia e de publicidade, 
à aquisição e à locação de bens estão submetidos à legislação 
que rege as relações entre as empresas estatais e fornecedores e 
prestadores de serviços, em especial a Lei Federal nº 13.303/16.

Em conformidade com essa Lei, deve ser assegurada a seleção 
da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao ciclo 
de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize 
sobrepreço ou superfaturamento, devendo observar os princípios 
da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, 
da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, 
do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 
instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do 
julgamento objetivo. 

Nos contratos firmados pela SPTrans existe o cuidado de inserção 
de previsão de cláusulas exigindo do contratado o respeito e 
a observância à toda a legislação que tenha relação direta ou 
indireta com o objeto contratado. 

Em 30/06/2018, entrou em vigor o Regulamento Interno de 
Licitações e Contratos da SPTrans, em cumprimento à Lei Federal 
nº 13.303/16, que regulamentou a mencionada Lei, detalhando e 
estabelecendo procedimentos para aplicação seus dispositivos. 

Merece destaque o fato de que todos os contratos da SPTrans, 
além de exigir a observância de toda a legislação relacionada 
ao objeto, contém cláusula específica que veda expressamente 
qualquer prática ilegal ou de corrupção, seja de forma direta ou 
indireta, nos termos do Decreto Municipal nº 56.633, de 24 de 
novembro de 2015. 

Além disso, a SPTrans instituiu seu Código de Conduta e 
Integridade que contém um tópico específico regulando o 
relacionamento com clientes, fornecedores e prestadores de 
serviços, em decorrência do qual todos os contratos de SPTrans 
possuem cláusula por meio da qual a contratada declara que 
conhece e se compromete, no cumprimento do presente contrato, 
a respeitar as disposições contidas no Código de Conduta e 
Integridade da SPTrans.
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QUADRO DE EMPREGADOS
 
A SPTrans possui um quadro de empregados capacitados que utilizam sua vasta experiência adquirida dentro da própria Empresa, e 
também de outras empresas considerando os empregados recém admitidos por meio de Seleção Pública, nos processos de trabalho, 
bem como nos projetos que visam obter a qualidade de serviços prestados ao usuário final do transporte público de passageiros na 
Cidade de São Paulo. O quadro abaixo apresenta as informações sobre o número de empregados com a posição de dezembro/2018.

GESTÃO DE 
PESSOAS

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

Com o objetivo de mensurar e analisar o desempenho dos empregados em relação às suas competências, habilidades, atitudes, 
desenvolvimento e resultados obtidos para a Empresa, anualmente é realizado o processo de Avaliação de Desempenho dos 
empregados de carreira técnica que tem como principais objetivos:

• Avaliar o comprometimento do empregado com os objetivos 
organizacionais;

• Orientar o empregado para o desenvolvimento de novas 
habilidades e competências;

• Identificar as necessidades de desenvolvimento e treinamento 
dos empregados;

• Promover o processo de Progressão Horizontal por Mérito;

• Subsidiar as ações e decisões relativas à gestão de pessoas.

PLANO DE CARGOS, SALÁRIOS E CARREIRA
 
O Plano de Cargos, Salários e Carreira – PCSC, homologado na Superintendência Regional do Trabalho – SRT, em maio de 2010 e 
implantado em janeiro de 2011 na Empresa aplica-se aos empregados ocupantes de cargo de carreira e está baseado no princípio 
sistêmico de gestão de pessoas, visando o alinhamento das competências individuais dos empregados às estratégias de negócio da 
SPTrans, em consonância com as exigências legais impostas pelos órgãos de fiscalização e pelas orientações da Administração. A 
estrutura do PCSC tem como base as progressões horizontais por mérito, antiguidade, e vertical por meio do processo seletivo interno, 
no caso do mérito e antiguidade elas ocorrem anualmente de forma intercalada, enquanto que a progressão vertical atualmente está 
em processo de implantação. 

O PCSC visa prover a SPTrans de uma estrutura de carreira organizada, com observância aos seguintes princípios fundamentais:

a. adoção de regras claras para evolução profissional e 
motivacional dos empregados;

b. estabelecimento de uma Política Salarial compatível com as 
carreiras existentes e os planos orçamentários da Empresa, 
buscando promover o equilíbrio interno e externo em relação 
aos salários praticados no mercado;

c.   aprimoramento e agilidade nos processos de gestão de pessoas, 
possibilitando o planejamento e dimensionamento do quadro de 
pessoal adequado ao desempenho das atividades da Empresa;

d. reconhecimento do mérito funcional, por meio de critérios 
que propiciem igualdade de oportunidades e valorização 
profissional; e

e. sistematização de instrumentos de avaliação, para 
suporte aos programas de capacitação e desenvolvimento 
profissional, visando estimular o crescimento e retenção de 
profissionais competentes.

Fonte: Superintendência de Recursos Humanos
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Está habilitado a participar do processo de Avaliação de Desempenho, o empregado que contar com, no mínimo, 06 (seis) meses 
de efetivo exercício no cargo. A Avaliação de Desempenho é realizada anualmente sob a condução da Área de Recursos Humanos, 
conforme cronograma das fases do processo e é aplicada no 2º (segundo) semestre de cada ano. 

O processo de avaliação de desempenho contempla 5 (cinco) fases, conforme abaixo:

• Fase 1 – Autoavaliação

• Fase 2 – Avaliação de Desempenho do Superior Imediato

• Fase 3 – Avaliação de Desempenho do Empregado

• Fase 4 – Feedback

• Fase 5 – Plano de Ação

PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS – PPR

OBJETIVO
O Programa de Participação nos Resultados - PPR tem por objetivo melhorar continuamente os resultados da Empresa em termos de 
eficiência, produtividade e eficácia, com consequente elevação do nível de satisfação dos clientes internos e externos, propiciando o 
engajamento de seus Empregados nos objetivos e metas globais da SPTrans.

PERÍODO DE ABRANGÊNCIA
O período de abrangência deste Programa está compreendido entre 1º de maio de cada ano a 30 de abril do ano seguinte.

INDICADORES, METAS E PESOS
O Programa de Participação nos Resultados - PPR é baseado em Indicadores de Desempenho que são destinados a medir o resultado 
do trabalho na Empresa, sendo-lhes atribuídas metas e pesos, para fins de concessão da participação dos Empregados nos resultados 
alcançados, conforme previsto na Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000. Para efeito de acompanhamento do desempenho dos 
processos de trabalho, os indicadores foram definidos em dois grupos, denominados Corporativo e Setorial. O indicador de natureza 
Corporativa abrange o conjunto dos Empregados da Empresa, enquanto os de natureza Setorial refletem o resultado de processos 
específicos desenvolvidos em cada uma de suas Diretorias. Cada Indicador de Desempenho está associado a uma meta, que será 
comparada ao resultado medido no período. A frequência de acompanhamento das metas é mensal. O valor de cada Indicador é 
ponderado por meio de pesos que quantificam a sua importância relativa no conjunto. Para cada meta foi estabelecida a forma de 
cálculo, fonte de coleta de dados e a responsabilidade pela apresentação dos resultados apurados. O programa abrange todos os 
Empregados com contrato individual de trabalho em vigor com a Empresa, atendidos os critérios estabelecidos no Termo do PPR. São 
também considerados os Empregados liberados por integrarem a Diretoria do Sindicato representativo da categoria profissional e 
Diretores.

INCENTIVO À ASSIDUIDADE
Com objetivo de estimular a redução do absenteísmo é concedido, a título de Incentivo à Assiduidade, um adicional em valores pagos 
ao Empregado que apresentar um limite de dias de faltas ao trabalho, injustificadas ou justificadas não abonadas, em um período pré-
estabelecido, representadas estas em forma de horas de sua jornada de trabalho contratual.

PROGRAMA DE ESTÁGIO E APRENDIZ SPTRANS 

Com o programa de estágio e aprendiz a SPTrans cumpre o papel social de oferecer oportunidades de colocação profissional.

APRENDIZ SPTRANS
Como programa contínuo na SPTrans, em cumprimento da cota de aprendizagem definida no Decreto nº 5.598/05, a SPTrans contratou 
a terceira turma de 40 Aprendizes, agora com outra Instituição, a Vivenda da Criança.

ESTAGIÁRIOS
O processo seletivo para estagiários de nível médio, técnico e superior, teve continuidade, sendo atendidos estudantes de diversas 
áreas de conhecimento e de interesse da Empresa, conforme quadro abaixo:

Fonte: Superintendência de Recursos Humanos
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APRENDIZES E ESTAGIÁRIOS
Estes dois grupos merecem atenção especial e, por isto, nenhum deles inicia na SPTrans sem uma atividade intensa de Integração e 
apresentação do Código de Conduta e Integridade.

PROGRAMA DE TREINAMENTOS 

Em 2018, foram realizadas 2.166 horas de treinamento, 32,42% a mais que no ano anterior quando foram despendidas 1.638 horas, 
com a participação de 5.823 profissionais em atividades, mais que o dobro do número de empregados envolvidos em treinamento no 
ano anterior (2.739).

Como destaque do ano, citamos o treinamento para implantação do Código de Conduta e Integridade, resultante Lei Federal nº 
13.303/2016, para que todos os públicos envolvidos nas relações do dia a dia da Empresa tivessem conhecimento do Código, de suas 
garantias e obrigações, foram realizadas atividades de treinamento, para empregados, estagiários e aprendizes, quando atingimos 
1.843 pessoas em um mês e meio. 

Neste mesmo tema, houve a orientação dos profissionais de RH de todas as Empresas Operadoras e outros prestadores de serviço, 
para que multiplicassem aos seus empregados os valores contidos no Código.

OUTROS TREINAMENTOS

• Atende + - Para a qualificação de profissionais do Serviço Atende+ que transportam as pessoas que, em função do alto grau de 
deficiência, não podem utilizar os veículos convencionais do Sistema de Transporte, foram realizados:

 » Curso Especial de Taxista para Credenciamento e Prestação de Serviço de Táxi em Veículo Acessível do Serviço Atende – 
Cooperativa TPA  
Objetivo: Sensibilizar e preparar os taxistas vinculados ao alvará de estacionamento de Táxi Preto. Acessível para transportar 
pessoas com severo grau de redução de mobilidade, conforme procedimentos do Manual de Operação, prestando 
atendimento humanizado aos passageiros do Serviço Atende+. Público Alvo: Motoristas de Táxi vinculados ao alvará de 
estacionamento de Táxi Preto Acessível, cadastrados para o Atendimento ao Sistema Eventual e Atendimento a Eventos de 
Finais de Semana do Serviço Atende+. Nº. de Participantes: 89

Fonte: Superintendência de Recursos Humanos

Fonte: Superintendência de Recursos Humanos
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 » Treinamento de Motorista do Serviço Atende+ – Empresas Operadoras 
Objetivo: Sensibilizar e preparar novos motoristas para transportar pessoas com severo grau de redução de mobilidade, 
conforme procedimentos do Manual de Operação, prestando atendimento humanizado aos passageiros do Serviço 
Atende+. Público Alvo: Motoristas das Empresas Operadoras do subsistema local designados para o Serviço Atende+ Nº. de 
Participantes: 110

TREINAMENTO PARA O SISTEMA DE TRANSPORTE
 
Programa Viagem Segura

O Programa, iniciado em 2017, com o objetivo de contribuir para que os operadores do Sistema de Transporte da capital (motoristas, 
cobradores e fiscais) aumentem suas competências para o efetivo desempenho de seu papel profissional, terminou o ano de 2018 
com um maior número de operadores em sala de aula recebendo treinamentos, se comparado com o exercício anterior. Tivemos 16% 
de operadores treinados a mais em 2018, o que significa dizer terem realizado mais de um treinamento ao longo do ano. A premissa 
que norteou a implantação do Programa Viagem Segura foi a definida e orientada pela SMT, para que o munícipe tenha segurança no 
seu deslocamento e seja respeitado em seu direito de ir e vir utilizando uma premissa inclusiva para desenvolvimento. Nesse sentido, 
as ações com os profissionais de RH das Empresas Operadoras, procuraram refletir aquela premissa e estimular o seu envolvimento 
maior com as diretrizes para o transporte, tirando os profissionais da posição de agentes passivos no Sistema de Transporte. Para 
incentivar e apoiar os profissionais de RH das Empresas Operadoras do Sistema de Transporte foi adotado o Prêmio Melhores Práticas 
de RH em 2017, com a apresentação de 2 trabalhos. Sua influência foi significativa, tanto assim, que no fechamento das atividades de 
2018 foram apresentados os trabalhos de seis Empresas, quais sejam:

• Programa de Formação de Liderança (Transppass);

• Telemetria (Gato Preto);

• Treinamento;

•  In Loco nos Terminais ou TP (Ambiental);

• Atendimento Personalizado In Loco (Norte Buss);

• Psicologia Comportamental (Exposição Pêssego);

• Espaço Aberto – Um lugar para viver (VIP), com destaque Ambiental.

A esse último, cujo objetivo é o de reabilitar, com pleno retorno ao trabalho, empregados identificados que apresentam problemas de 
saúde/conduta, em consequência de dependência química. 

Abaixo, o detalhamento das atividades desenvolvidas aliando o Programa Viagem Segura e as demais atividades que envolvem o 
Sistema de Transporte.

Fonte: Superintendência de Recursos Humanos
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Programas de Qualidade de Vida

De forma a promover a qualidade de vida dos colaboradores foram realizados pela SPTrans, por meio da Diretoria de Relações 
Internas, os seguintes programas e atividades:

• Atletas SPTrans – participação dos trabalhadores e seus 
familiares em 06 Corridas e Caminhadas de Rua;

• Festival de Futsal, realizado na quadra do Instituto Federal – 
SP;

• Festival de Futebol de Campo entre as sete Empresas 
Municipais;

• Realização dos 3º e 4º Passeios Ciclísticos na área central da 
Cidade de São Paulo, com a participação dos colaboradores e 
seus familiares;

• Programa que disponibiliza caixas para coleta de pilhas e 
baterias em todas as Unidades da Empresa;

• Bem-Estar – Tem como princípio promover a mudança de 
comportamentos e autoestima;

•  Dia da Mulher – Demonstração e dicas de automaquiagem com 
representantes da Mary Kay, em duas unidades da Empresa;

• Outubro Rosa – Produção e divulgação de vídeo a todos 
trabalhadores da Empresa com o depoimento de 02 
empregadas que enfrentaram o câncer de mama;

• Foi viabilizada em parceria com o Sindficot-VLP e Hospital 
A.C. Camargo uma palestra sobre câncer para homens e 
mulheres;

• Dia do Motorista: foi servido um café da manhã para os 
motoristas lotados na Unidade Santa Rita – STR, no bairro do 
Pari;

• Campanha do Agasalho, para a Congregação de Santa Cruz;

• Coral SPTrans – Em parceria com o Grêmio SPTrans, o Coral 
teve adesão de 37 componentes inscritos.
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BENEFÍCIOS CORPORATIVOS 

Benefícios corporativos representam um instrumento relevante na permanência dos colaboradores na Empresa. Ademais, podem 
impactar de forma significativa o grau de satisfação pessoal do indivíduo. Neste sentido, nas empresas nas quais o pacote de 
benefícios é atrativo, observa-se redução no índice de absenteísmo e de rotatividade, aumentando-se o nível de produtividade. Como 
parte de sua política de Recursos Humanos, a São Paulo Transporte S/A – SPTrans, oferece a seus colaboradores diversos benefícios 
sociais. Alguns são concedidos de forma integral, ou seja, são custeados pela Empresa em sua totalidade, como o benefício Auxílio 
Alimentação; já outros, como o Plano de Saúde, são concedidos de forma parcial, cabendo ao empregado arcar com uma parte do 
valor total das despesas médicas. Apresentam-se, a seguir, os benefícios corporativos legais e espontâneos oferecidos pela SPTrans a 
seus empregados.

• Reembolso Creche - Determinado conforme negociação coletiva na Empresa (acordo da categoria ou convenção). O benefício é 
destinado às empregadas que tenham filhos de até os 5 anos, 11 meses e 29 dias de idade e estendido aos pais na condições de 
divorciado, solteiro ou viúvo. A duração do auxílio-creche e o valor envolvido variam conforme negociação coletiva na Empresa.

• Benefício Alimentação

 » Modalidade Refeição - Oferecido aos empregados para se alimentarem no período de trabalho com o objetivo de 
proporcionar acesso a uma alimentação saudável e satisfatória. 

 » Modalidade Alimentação - Benefício destinado para compras em supermercados e estabelecimentos afins. Tem como 
objetivo oferecer ao empregado à oportunidade de compra de produtos alimentícios de acordo com a necessidade da família.

• Assistência Médica - A SPTrans oferece aos seus empregados e dependentes o plano de saúde peculiar autogerido, sem 
cobrança de mensalidade, mas com forte participação no custeio das despesas médico-hospitalares.  
 
O Plano de Saúde/SPTrans na modalidade autogestão foi criado em 1984, para substituir o benefício antes oferecido por 
operadora de saúde e passou a operar no ano de 1985.  
 
No decorrer desses 34 anos de existência o plano de saúde sofreu algumas alterações evoluindo positivamente a favor do 
empregado. Dentre os pontos positivos foi a revisão na participação nos custos sendo implantada a franquia para casos de 
internação (apartamento e enfermaria) e em seguida a participação nos custos das despesas cujo percentual hoje está em 26%, 
anteriormente a participação era de acordo com o salário e número de dependentes, mas gerava um custo muito alto para o 
empregado.

• Auxílio Falecimento - Benefício que contempla o pagamento de quantia fixada em cláusula de acordo coletivo – morte natural 
ou por acidente do trabalho –, a ser paga aos dependentes do empregado falecido. O auxílio tem como objetivo amparar os 
familiares na sua subsistência / manutenção, enquanto providências administrativas são adotadas, visto que nem sempre os 
familiares estão preparados para arcar.

• Assistência Funeral - Pautada na dificuldade de atender aos empregados e familiares quando da ocorrência de falecimento, a 
SPTrans firmou parceria com empresa especializada, oferecendo o benefício aos empregados, seus cônjuges e filhos até 21 anos 
de idade. A empresa oferece atendimento 24 horas para resolução de questões burocráticas de forma abrangente e os serviços 
funerários obrigatórios, propiciando tranquilidade, confiança, conforto e apoio àqueles que vivenciam a situação.

• Seguro de Vida - O Seguro de Vida consta de cláusula do acordo coletivo e é administrado pela própria Empresa. A cobertura 
prevê as situações de aposentadoria por invalidez firmada pela Previdência Social – INSS e também decorrente de falecimentos 
de empregados por morte natural ou acidente do trabalho. O benefício oferecido complementa o planejamento financeiro, 
assegurando que a família consiga se reestruturar após um evento de morte e também o empregado, quando impossibilitado de 
trabalhar em decorrência da aposentadoria por invalidez.

• Fundo de Emergência e Antecipação de Benefício Previdenciário - O primeiro prevê a antecipação de valor previamente 
estabelecido ao empregado que se encontra em dificuldade sócio financeira, após análise social. O valor é ressarcido à Empresa 
através de desconto em folha de pagamento no máximo em dez parcelas. O segundo prevê a liberação de valor até 80% do salário 
do empregado quando este é afastado do trabalho em decorrência de doença ou acidente junto ao Instituto Nacional do Seguro 
Social – INSS. O reembolso do valor antecipado é ressarcido à Empresa quando do recebimento do benefício pelo empregado, 
junto a Previdência Social.

• Reembolso de Despesas aos Filhos com Deficiências Mentais - É o benefício concedido mensalmente na forma de reembolso 
de despesas aos empregados com filho portador de deficiências neuromotoras graves de patologias congênitas graves, 
independentemente de faixa etária. O valor é estabelecido em cláusula de acordo coletivo e tem valor limite estabelecido.

• Serviço Social - O Serviço Social tem a sua atuação pautada no atendimento social aos empregados, orientação sobre os 
benefícios ofertados pela Empresa, principalmente os administrados pela Área. Realiza acompanhamento dos empregados 
e dependentes em internações longas, UTI, pós-alta hospitalar, pós-operatório de cirurgia bariátrica, home care, realizando 
atendimento social necessário, além de visita hospitalar e domiciliar e orientação sobre benefícios sociais, benefícios da Empresa e 
afastamento previdenciário se necessário. Desenvolve também a supervisão de campo de estágio em Serviço Social.

• Afastamentos por Motivo de Doença ou Acidente do Trabalho - Assessoria quando do afastamento do trabalho por Auxílio 
Doença Previdenciário e Acidentário, junto ao INSS ou não, desde a data do afastamento até o efetivo retorno ao trabalho. São 
prestadas também orientações sobre outros benefícios previdenciários e outros benefícios da Empresa como Complementação 
de Auxílio Doença / Acidente de Trabalho. Além de acompanhamentos de processos decorrentes de benefícios Previdenciários / 
Acidentários impetrados pela Empresa.
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GESTÃO
SOCIAL

MOBILIDADE ESPECIAL 

O Serviço de Atendimento Especial – Atende+ é um serviço de transporte especial para pessoas que não apresentem condições de 
mobilidade e acessibilidade autônoma aos meios de transportes convencionais ou que manifestarem grandes restrições ao acesso e 
uso de equipamentos urbanos, com deficiência física, transtorno do espectro autista e/ou surdocegueira, mediante cadastramento 
prévio. Opera no âmbito da Cidade de São Paulo no sistema denominado porta a porta. Sua finalidade é oferecer a essas pessoas 
melhores condições para a integração social, incentivando-as a evitarem o isolamento e a se locomoverem em busca de atividades que 
possam enriquecer sua existência. 

O “Bilhete Único Especial – Pessoa com Deficiência” tem como objetivo oferecer melhores condições para a integração social das 
pessoas com deficiências ou com patologias que comprometam significativamente sua mobilidade, incentivando-as a evitar o 
isolamento e a se locomoverem em busca de atividades que possam enriquecer sua existência de forma a cooperar, o quanto possível, 
para que continuem a produzir e participar das atividades na sociedade.

SERVIÇO ATENDE +
O Serviço de Atendimento Especial - Atende+ foi criado por meio do decreto nº 36.071 de 9 de maio de 1996 e atualmente é regido pela 
Lei Municipal nº 16.337, de 30 de dezembro de 2015. 

É uma modalidade de transporte porta a porta, gratuito aos seus usuários, com regulamento próprio, oferecido pela Prefeitura 
do Município de São Paulo, gerenciado pela SPTrans e operado pelas empresas do Sistema de Transporte e cooperativa de táxis 
acessíveis.

Destina-se a atender às pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física com alto grau de severidade e dependência, no 
horário das 7h às 20h, de segunda-feira a domingo, excetuando-se os feriados.

O atendimento é prestado a clientes cadastrados, com uma programação pré-agendada de viagens.

Além do atendimento porta a porta a clientes cadastrados, o Atende+ oferece atendimentos nos fins de semana, denominados de 
"eventos aos fins de semana". Nesse tipo de serviço, os pedidos de transporte são feitos diretamente pelas instituições que trabalham 
com pessoas com deficiência (com, no mínimo, dez dias de antecedência). As instituições precisam realizar  cadastro prévio na SPTrans.

O Atende+ tem veículos devidamente adaptados e roda cerca de um milhão de quilômetros/mês.

• Resultados Operacionais - O Serviço Atende+, no ano de 
2018, atendeu 9.059 pessoas, entre pessoas com deficiência 
e seus acompanhantes, as quais geraram 2.064.825 
atendimentos programados, contando com uma frota de 
440 veículos, que percorreram 18.622.067 quilômetros, com 
média mensal de 1.551.839 quilômetros.

• Ampliação da frota - Há uma tendência normal de 
crescimento da demanda do Serviço Atende+, considerando 
o aumento contínuo do interesse da população, que realiza 
o cadastro no Serviço Atende+ a qualquer tempo, além 
de determinações judiciais, que inserem pessoas que 
não possuem o perfil do serviço ou exigem o aumento do 
atendimento, concedendo viagens irrestritas. 
 
Essa evolução do número de usuários é considerada para 
o planejamento de expansão periódica da frota, o que 
foi previsto no Edital da Licitação do Transporte Público 
Municipal, porém, em função de sua suspensão sine die, 
foi necessária a ampliação de 10 (dez) veículos no ano de 
2018 a fim de diminuir a demanda reprimida e atender ao 
planejamento de expansão gradativa da frota.

• Substituição de veículos do Sistema Estrutural para o 
Sistema Local - Considerando que o Edital da Licitação do 
Transporte Público Municipal prevê o Serviço Atende+ apenas 
no Grupo Local de Distribuição, as empresas interessadas em 
concorrer nesse segmento mostraram interesse em expandir 
seus investimentos com o Serviço Atende+, portanto, à 
medida que a frota, até então operada pelo Grupo Estrutural, 
foi tendo sua vida útil expirada, a renovação ocorreu pelas 
empresas do Grupo Local. 
 
O ano de 2018 encerrou com 287 veículos no Grupo 
Estrutural e 153 no Grupo Local, totalizando 440 veículos na 
frota.

• Pesquisa de satisfação Serviço Atende+ - Entre junho e 
julho de 2018, uma pesquisa de satisfação foi aplicada aos 
usuários do Serviço Atende+, cujo índice de aprovação do 
serviço foi de 99,6%. 
 
A pesquisa realizada foi de natureza quantitativa e qualitativa, 
com entrevistas telefônicas junto aos usuários com cadastro 
ativo no Serviço Atende+.  
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O questionário foi concebido agregando técnicas quantitativas 
(por meio de perguntas com respostas em escala pré-definida) 
e técnicas qualitativas (de perguntas com possibilidade de 
respostas livres). 
 
O total da amostra foi composto de 283 casos, distribuídos 
entre os gêneros masculino e feminino, várias faixas etárias e 
tipos de deficiência.

• Tecnologia - Em 08/06/2018, foi disponibilizado aos usuários 
do Serviço Atende+ acesso via internet ao sistema que 
possibilita a consulta das programações mensais e eventuais e 
cancelamentos de viagens. 
 
Essa inovação garantiu facilidade ao acesso de informações 
sobre os atendimentos realizados pelo Serviço Atende+ e foi 
muito bem aceito e elogiado pelos usuários. Atualmente temos 
2.446 pessoas cadastradas. 
 
Ainda está em curso o desenvolvimento de novas funções, as 
quais possibilitarão aos usuários agendamento de viagens, 
alterações cadastrais, justificativas de faltas, entre outros serviços. 
 
Concomitante, está sendo desenvolvido aplicativo para o 
usuário, onde poderá visualizar informações mais dinâmicas 
da operação, como: localização do veículo, cancelamentos de 
viagens e informações de programação (veículos e horários 
de atendimento), bem como, aplicativo para o motorista, 
que poderá visualizar sua ordem de serviços e informar sua 
realização, possibilitando que o Serviço Atende+ monitore com 
mais qualidade a operação e gerencie com maior efetividade.

• Contingência - Em abril/2018, o serviço de reorganização 
das programações em função de veículos inoperantes foi 
readequado, dessa forma, o serviço passou a ser mais 
dinâmico, enquanto as ferramentas gerenciais permitiram a 
otimização dos atendimentos e controle de falhas no processo, 
sempre com o objetivo de garantir ao usuário um serviço de 
excelência.

• Eventos aos finais de semana - O Serviço Atende+ incentiva 
a inclusão social das pessoas com deficiência disponibilizando 
transporte aos finais de semana e feriados para eventos de 
instituições do segmento e na participação de eventos da 
Cidade. Em 2018, houve atendimento aos seguintes grandes 
eventos: Fórmula 1, Carnaval, Desfile Cívico de Sete de 
Setembro, Teleton, Parada LGBT, Mobility Show, Marcha para 
Jesus. 

 
Os veículos do Serviço Atende+ foram expostos nos eventos: 
Mobility Show, Semana da Mobilidade e Buss Brasil, com o 
objetivo de divulgação e tornar o público conhecedor das 
novidades nos equipamentos e tecnologias disponíveis.

• Treinamento e reciclagem de motoristas - O Serviço 
Atende+ efetuou treinamento teórico e vivencial aos 
motoristas, tanto das vans, como dos táxis acessíveis.  
 
Esse treinamento é ministrado em conjunto com a Área de 
Recursos Humanos, tendo carga horária de nove horas.

• Prêmios - Pelo sétimo ano consecutivo o Serviço Atende+ foi 
laureado com o Prêmio Marca Brasil. 
 
Esse prêmio identifica e destaca, dentre os fornecedores de 
vários setores da economia nacional, as marcas de empresas 
e entidades setoriais e/ou de produtos e serviços que, 
segundo a ótica dos seus consumidores foram excelentes 
em seus negócios e se tornaram as melhores em suas 
categorias, conquistando o respeito e por isso merecem ser 
homenageadas pela premiação. 
 
Nessa edição, o Serviço Atende+, além de receber a Placa e 
Certificado de outorga, recebeu também, o Certificado do 
Prêmio “Top Absolute Marca Brasil” (uma láurea especial 
para homenagear as marcas de empresas e/ou de produtos 
que se mantiveram em primeiro lugar ininterruptamente na 
categoria desde que a mesma foi criada ao menos há cinco 
edições).

• Visitas - Em 2018, a SPTrans recebeu visitas de 
representantes dos municípios de Campinas (EMDEC), 
Sorocaba, Botucatu (Prefeitura) e Niterói, que tiveram a 
oportunidade de conhecer a metodologia de implantação, 
a logística operacional e de fiscalização, como também 
a eficiência do controle técnico e operacional do Serviço 
Atende+.

• Manutenção da Frota - Em 2018, a SPTrans intensificou o 
monitoramento na gestão da frota, preparando controles 
efetivos em relação à manutenção dos veículos, redundando 
em diminuição do número de carros inoperantes. 
 
Várias ações foram tomadas no sentido de controlar os 
prazos de manutenção dos veículos e intensificou-se a 
aplicação de sanções pelos descumprimentos.

BILHETE ÚNICO ESPECIAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA
É o cartão utilizado no Sistema de Transporte  destinado às pessoas com deficiência, conforme  Lei n.º 11.250, de 1º de outubro de 1992. 
 
Tem direito a esse beneficio as pessoas com deficiência residentes no Município de São Paulo, na Região Metropolitana de São Paulo, 
ou nas cidades de Campo Limpo Paulista, Vargem Grande Paulista  e Jundiaí com diagnóstico, comprometimentos e/ou limitações 
compatíveis com a definição de deficiência, conforme previsto nas Normas Reguladoras vigentes (Portaria Intersecretarial SMT/SMS nº 
004/18, de 11/04/2018).  
 
Houve a abertura de concurso público, onde foram contratados seis médicos para executarem a auditoria presencial e análise do 
pedido do Bilhete Único Especial – Pessoa com Deficiência e Serviço Atende+.

Quanto ao Bilhete Único Especial – Pessoa com Deficiência foram analisadas 193.375 solicitações de isenção tarifária, sendo realizadas 
21.901 auditorias médicas e tendo 171.595 bilhetes válidos em circulação.
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GESTÃO
AMBIENTAL

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE
 
É relevante o compromisso sustentável da SPTrans, que compreende a mitigação dos principais impactos ambientais, diretos e 
indiretos, que a sua atuação possa causar.  Nesse sentido, a Empresa vem trabalhando, ao  longo dos anos, no aprimoramento e na 
aplicação das diretrizes ambientais, como parte integrante de todas as etapas da Gestão do Transporte Público.

A Empresa redimensionou seu plano estratégico definindo ações com o objetivo de operar e expandir o Sistema de Transporte com 
respeito à qualidade de vida, ao meio ambiente e aos aspectos sociais, sem comprometer sua atuação reguladora e gestora do Sistema 
de Transporte e visando promover:

• Otimização de recursos na elaboração de projetos e na 
operação dos empreendimentos do Sistema de Transporte;

• Gestão adequada dos passivos ambientais;

• Melhoria das relações institucionais com outras secretarias e 
outros órgãos públicos;

• Pleno atendimento às condicionantes existentes nas licenças 
ambientais dos empreendimentos ligados ao Sistema de 
Transporte;

• Regularização fundiária;

• Demonstração de sua responsabilidade social, aprimorando 
seu perfil organizacional, aumentando sua capacidade de 
atuação e performance do Sistema de Transporte;

• Adoção de soluções que tragam melhores resultados para o 
funcionamento da Cidade em atendimento ao Plano Diretor 
Estratégico do município, ao Plano de Mobilidade Urbana e a 
Lei de Uso e Ocupação do Solo. 

GESTÃO DAS LICENÇAS AMBIENTAIS
Umas das atuações da SPTrans frente à questão ambiental e de sustentabilidade é relativa ao licenciamento ambiental dos 
equipamentos de infraestrutura de Transporte (Corredores e Terminais), bem como, à gestão das licenças emitidas.

Atualmente, a SPTrans faz a gestão de sete licenças ambientais de operação (6 Licenças Ambientais de Operação e 1 Licença de 
Operação) abrangendo mais de 70 km de Corredores e os seus 30 Terminais.

Nos anos recentes, a SPTrans teve atuação contundente no licenciamento ambiental dos empreendimentos de transporte público hoje 
implantados e alguns ainda em fase de projeto.

O mecanismo de gestão das licenças consiste em atender às exigências estipuladas pelo órgão licenciador, por meio da apresentação 
de relatórios periódicos de atendimento. 

A SPTrans vem trabalhando em conjunto com os órgãos licenciadores para otimizar e aperfeiçoar o processo de gestão das licenças de 
operação a fim de torná-la uma fonte de indicadores da operação do empreendimento de forma a fornecer condições de elaboração 
de diagnóstico da operação, bem como, permitir o aprimoramento da mesma visando agregar ao meio ambiente, em seus aspectos 
bióticos, físicos e antrópicos, garantindo, ou ao menos, favorecendo a sustentabilidade do sistema.

ELABORAÇÃO DE NORMAS E PROCEDIMENTOS SOBRE GESTÃO AMBIENTAL
Nesse aspecto, a Empresa vem desenvolvendo um grupo de normas e procedimentos para gestão de licenças ambientais que prevê a 
construção de banco de dados com informações produzidas por diversas áreas da Empresa e que tenham potencial para se tornarem 
indicadores ambientais.

Com as atividades e indicadores mapeados será possível verificar a evolução e as necessidades de melhorias oferecendo condições de 
otimização dos processos, o primeiro lote de normas e procedimentos planejado, envolve os seguintes temas:

• Licenciamento Ambiental;

• Manejo Arbóreo (Manutenção e Poda e Termo de Compromisso Ambiental);

• Monitoramento Ambiental de Garagens;

• Gestão de Licenças Ambientais; e

• Desapropriação e Regularização Fundiária.
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DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA VEICULAR – MEIO AMBIENTE 

É da responsabilidade da SPTrans, além da gestão do Sistema 
de Transporte, o fomento ao desenvolvimento tecnológico 
considerando a mitigação do impacto ambiental causado pela 
operação desse Sistema.

A frota de ônibus da Cidade de São Paulo é constituída de 
diferentes características técnicas.

Visando a implementação de políticas públicas voltadas à redução 
dos níveis de emissão de poluentes pela frota de veículos do 
Sistema de Transporte, em 5 de junho de 2009 foi promulgada 
a Lei Municipal nº 14.933 que instituiu a Política de Mudança do 
Clima no Município de São Paulo.

Devido a vários fatores, não foi possível o cumprimento da meta 
estabelecida nessa Lei e houve várias reuniões com o Ministério 
Público e a Câmara dos Vereadores, que resultou em um novo 
projeto de lei que determina a redução dos níveis de emissão de 
poluentes da frota.

Em janeiro de 2018 foi promulgada a Lei Municipal nº 16.802 
que alterou o Artigo 50 da Lei 14.933, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: 

"Art. 50 A partir da data de publicação desta Lei, os 
operadores dos serviços de transporte coletivo por ônibus, 
integrantes do Sistema de Transporte Urbano de Passageiros 
do Município de São Paulo, bem como as empresas que 
prestam serviços de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos 
e Hospitalares (lixo) no Município de São Paulo, deverão 
promover a redução progressiva das emissões de dióxido 
de carbono (CO2) de origem fóssil, e de poluentes tóxicos 
emitidos na operação de suas respectivas frotas, por meio da 
utilização gradual de combustíveis e tecnologias mais limpas e 
sustentáveis.

No Inciso II do parágrafo 6º dessa Lei, consta que os lotes de 
veículos substitutos de cada Empresa Operadora devem ser 
compostos, obrigatoriamente, por unidades novas, dotadas de 
propulsores e/ou combustíveis de menor impacto poluidor do 
que os veículos convencionais substituídos, de modo a garantir 
reduções na emissão de poluentes. 

Num prazo de, no máximo, 10 (dez) anos a partir do início de 
vigência dessa Lei, deverá haver uma redução mínima de 50% 
(cinquenta por cento) e, num prazo máximo de 20 (vinte) anos, 
uma redução de 100% (cem por cento) das emissões totais de 
dióxido de carbono (CO2) de origem fóssil, relativamente às 
emissões totais das frotas, no ano de 2016, para os veículos de 
cada um dos respectivos sistemas.

No Inciso IV do mesmo parágrafo, num prazo máximo de 10 (dez) 
anos, também contados do início de vigência desta Lei, deverá 
haver uma redução mínima de 90% (noventa por cento) de 
material particulado (MP) e de 80% (oitenta por cento) de óxidos 
de nitrogênio (NOx) em relação ao total de emissões da frota, 
no ano de 2016, para os veículos de cada um dos respectivos 
sistemas para, num prazo máximo de 20 (vinte) anos, ocorrer 
uma redução mínima de 95% (noventa e cinco por cento) tanto de 
material particulado como de óxidos de nitrogênio (NOx).

No Edital de Licitação do Transporte Público, também, há 
previsão que as Concessionárias deverão cumprir o que consta na 
legislação vigente.

No caso de alternativas energéticas ao diesel de petróleo, a 
SPTrans realizou e vem realizando pesquisas, estudos, além de 
contatos e reuniões com os diversos fabricantes, com o objetivo 
de analisar as tecnologias veiculares quanto ao impacto ambiental 
e a eficiência operacional no Sistema de Transporte. 

O trabalho foi orientado de maneira a identificar as tecnologias 
veiculares de transporte diferenciadas e que podem ser 
promissoras.

Em 2018, a frota movida com combustíveis limpos e renováveis ou 
com energia de tração elétrica estava com a seguinte composição:

ENERGIA ELÉTRICA DE TRAÇÃO

• Trólebus

Atualmente toda a frota de 201 trólebus possui essas 
características e operam na Cidade de São Paulo a partir da 
Garagem Tatuapé.

Veículo já desenvolvido, testado e disponível no mercado 
brasileiro, seria sem dúvida o mais adequado em termos 
ambientais por ter emissão nula e ruído menor. Entre outras 
qualidades, possui grande capacidade de aceleração linear 
resultando em maior velocidade média e conforto para os 
passageiros.

Com o final da vida útil dos trólebus equipados com motores 
de corrente contínua, estudos de alternativas técnicas para 
sua substituição, concluíram pela continuidade operacional 
deste tipo de veículo, mas com a aplicação de novas 
tecnologias de tração.

A SPTrans desenvolveu, com a colaboração dos fabricantes da 
tecnologia de tração elétrica, as especificações técnicas dos 
novos trólebus.

Sistemas de tração que utilizam os robustos motores 
de corrente alternada, acionados por inversores 
microprocessados, com interface homem/máquina amigável, 
são equipamentos amplamente utilizados nos atuais sistemas 
de propulsão elétrica e atendem plenamente às premissas de 
confiabilidade, custo e modernidade.

Os principais pontos negativos dessa tecnologia são os 
altos custos de implantação, manutenção e operação do 
sistema, além da baixa flexibilidade operacional em função 
da dependência da rede aérea de alimentação elétrica. 
Ultrapassagens entre trólebus não são possíveis, o que reduz 
a velocidade média das linhas.

Atualmente 50 trólebus da nova geração estão equipados 
com sistema autônomo de baterias, permitindo pequenos 
deslocamentos sem a necessidade de alimentação da rede 
aérea.

• Infraestrutura elétrica do Sistema

O Sistema Trólebus Municipal iniciou sua operação em 1949, 
em substituição aos antigos bondes. À época, a infraestrutura 
de alimentação elétrica que supria a frota era de propriedade 
da extinta CMTC, (atual SPTrans), cabendo a esta a operação, 
manutenção e ampliação desse sistema.

Em 1985 foi formalizado entre a CMTC e a Eletropaulo o 
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Convênio n.º 85/220, cujo objeto era a regulamentação da 
implantação, operação e manutenção do Sistema Municipal 
de Trólebus, fixando atribuições e responsabilidades das 
partes convenentes, com prazo de vigência de 25 anos.

Em 2010 foi formalizado entre a AES Eletropaulo e a SPTrans 
o Acordo que permitiu a transferência de todo o acervo que 
compõe o sistema de alimentação elétrica da frota trólebus 
da Concessionária de Energia para a SPTrans.

O acordo estabelecia um período de seis meses para a 
transição dos serviços de Operação e Manutenção – O&M, 
prorrogáveis por igual prazo. 

No decorrer desse período a AES Eletropaulo continuaria 
realizando estas atividades até a contratação por parte da 
SPTrans de uma empresa especializada para realizar os 
serviços de O&M da rede.

Em novembro de 2011, a SPTrans passou a contratar a 
execução dos serviços de operação, manutenção preventiva e 
corretiva e de modernização da infraestrutura de alimentação 
elétrica do sistema trólebus.

Durante a execução dos contratos, foram modernizadas 
24 Estações Transformadoras Retificadoras, 02 Bases de 

Manutenção e 85% da Rede de Contato Bifiliar Simples. 

Durante o ano, houve 3.116 intervenções na infraestrutura 
de alimentação elétrica, dessas 125 foram emergenciais. O 
tempo médio de atendimento das ocorrências emergenciais 
foi de 59,4min. A disponibilidade média de energia esteve 
na ordem de 99,8%. Esses números demonstram que 
os indicadores de qualidade dos serviços atendem aos 
estabelecidos como mínimos em contrato – 90min e 98% 
respectivamente.

Com a finalidade de reduzir a quantidade de ocorrências de 
enroscamento do tirante de sustentação da rede de contato 
no patim oscilante, quando do escape da alavanca coletora, 
durante a operação do trólebus, foi desenvolvido um 
dispositivo deslizador. 

O dispositivo possui uma geometria tal que quando o tirante 
da rede entra em contato com a alavanca coletora esse 
impede que haja o travamento do tirante no patim oscilante, 
impedindo maiores danos a esse binário. Esses recursos 
encontram-se instalados em todos os 200 trólebus e os 
resultados foram considerados satisfatórios. 

Trólebus da nova geração.
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ÔNIBUS ELÉTRICO A BATERIA
Os ônibus elétricos alimentados exclusivamente por baterias têm 
a flexibilidade operacional de um veículo equipado com um motor 
de combustão interna, só que produzindo o mesmo impacto 
ambiental de um trólebus. 

Com a finalidade de prospectar essa tecnologia, no segundo 
semestre de 2012 a SPTrans realizou diversas reuniões técnicas 
com fabricantes de ônibus elétricos alimentados por baterias. 
Foram realizadas reuniões com a BYD, Mitsubishi, Volvo/SunWin, 
dentre outros.

Em 2013, técnicos da Diretoria de Operações, vinculados à 
Superintendência de Engenharia Veicular - DO/SEV, estiveram 
na cidade de Shenzhen, para conhecer as fábricas e os produtos 
fabricados pela BYD. Lá tiveram a oportunidade de percorrer 
várias linhas do sistema de transporte Chinês, operadas 
exclusivamente por ônibus elétricos alimentados somente por 
baterias. 

Para o corpo técnico ficou clara a importância de conhecer e 
testar em profundidade, essa nova alternativa de tração elétrica, 
pois esses veículos, diferentes dos existentes no Brasil, utilizam 
baterias de fosfato de ferro, motores elétricos embutidos 
diretamente nas rodas, inversores de frequência variável para 
controlar os motores, além de sistemas auxiliares hidráulicos 
e pneumáticos, todos integrados através de uma rede CAN 
(Controller Área Network).

Basicamente o funcionamento desse ônibus, consiste no consumo 
da energia elétrica armazenada nas baterias tracionárias nos 
momentos de aceleração e a devolução de parte dessa energia 
para as mesmas baterias nos momentos de frenagem.

Em 2014 a SPTrans teve a oportunidade de executar testes de 
desempenho em um ônibus elétrico modelo K9 fabricado pela 
BYD. O veículo recebeu carga nominal e durante o período 
noturno, foi testado por técnicos em diversas ruas e avenidas do 
Sistema de Transporte da Cidade.

Os resultados obtidos foram de grande relevância, o que 
impulsionou o prosseguimento do programa para que fossem 
iniciados testes operacionais, em linhas regulares do nosso 
Sistema.

No entanto, esse veículo estava no padrão Chinês e não atendia as 
especificações contidas nas normas brasileiras ABNT NBR 14.022, 
NBR 15.570, NBR 15.646 e no Manual dos Padrões Técnicos de 
Veículos da SPTrans.

Durante o ano de 2014, foram necessárias várias reuniões entre 
os técnicos da SPTrans e da BYD Brasil para que esse projeto 
fosse revisado e passasse a atender as normas brasileiras, o que 
viabilizou a execução de testes operacionais em linhas regulares 
do sistema de transporte por ônibus.

Em meados de 2015, foram iniciados testes operacionais 
desse veículo na Linha 3160 (Terminal Vila Prudente – Terminal 
Parque D. Pedro II), que é operada pela empresa Ambiental 
Transportes Urbanos, com o objetivo de aferir se os indicadores 
de confiabilidade, disponibilidade, consumo, autonomia e tempo 
de recarga estavam em conformidade com o informado pelo 
fabricante e com o requerido pelo Sistema de Transporte .

Ainda em 2015, uma equipe técnica da SPTrans viajou para a 
fábrica da BYD localizada em Lancaster CA, EUA. Essa missão 
tinha como objetivo pré inspecionar um ônibus articulado 

elétrico modelo k11 de 18 metros de comprimento que estava 
sendo montado naquela fábrica e que posteriormente seria 
disponibilizado a SPTrans, para operação no Município de São 
Paulo.

Após a pré-avaliação desse articulado, ainda na linha de produção, 
constatou-se que ele não atendia integralmente às normas 
brasileiras. Para equacionar esse problema, a equipe técnica da 
SPTrans, manteve várias reuniões com o corpo de engenharia 
na fábrica da BYD em Lancaster para transmitir as informações 
técnicas necessárias para adequar o projeto às especificações e 
normas brasileiras em vigor.

Os testes do ônibus Elétrico K11 M de 18 metros ocorreu em 
2016, na Viação Cidade Dutra. Os resultados operacionais foram 
satisfatórios, posteriormente o veículo foi enviado ao fabricante 
para revisão.

Em 2017, a BYD disponibilizou para a SPTrans um ônibus elétrico 
de 15 metros de comprimento modelo K10A para realização 
de testes de desempenho, os resultados obtidos estavam em 
conformidade com o especificado para esse tipo de veículo.

Em fevereiro de 2018, a BYD disponibilizou para a SPTrans um 
ônibus elétrico padron de 13 metros tipo D9W produzido por 
aquele fabricante com carroceria montada pela CAIO. 

O ônibus de prefixo 3 9001, placa GJI 8129, começou a operar na 
Viação Expandir, linha 908T-10 Terminal Parque Dom Pedro II / 
Butantã. T05/06/2018 – Em junho houve o término da operação 
experimental e os indicadores obtidos no final dos testes foram: 
Passageiros 33.161; IPK 3,37; HVD 15:08; Média de Viagens 5,50; 
Km Acumulado 9.844; Média Km/dia 151,4; Tempo de Recarga 
3:18; Consumo 1,74kWh/km.

Em agosto de 2018, o mesmo veículo reiniciou os testes na Viação 
Tupi, na linha 5290-10, Divisa Diadema/Praça João Mendes. O 
Término dos testes se deu em setembro e os indicadores obtidos 
no final dos testes foram: Passageiros 21.986; IPK 2,76; HVD 17:01; 
Média de Viagens 4,95; Km Acumulado 7.973; Média Km/dia 185,4; 
Tempo de Recarga 4,02; Consumo 1,53kWh/km.

Em novembro, esse mesmo veículo foi enviado para iniciar testes 
operacionais na Via Sul.

Como fato de grande relevância para esse projeto, em outubro foi 
enviado um convite a todas as Empresas Operadoras do Sistema 
de Transporte para que essas manifestassem seu interesse em 
participar do Projeto Piloto que visava iniciar a operação de 15 
ônibus a baterias produzidos pela BYD.

De todas as Empresas Operadoras do Sistema de Transporte, 
responderam positivamente ao chamado as seguintes: Ambiental, 
Via Sul, A2 Transportes, Norte Bus, Cidade Dutra, VIP Expandir, 
Gato Preto, Transwolff e Movebuss.

A equipe técnica da SPTrans fez reuniões com a BYD, AES 
Eletropaulo, Secretarias do Verde e Meio Ambiente e da Fazenda 
para expor os detalhes do Projeto Piloto.

As equipes de engenharia e planejamento da SPTrans estipularam 
algumas condicionantes para que a Empresa Operadora pudesse 
participar do teste piloto para operar esses primeiros ônibus 
elétricos, sendo:

• A quilometragem média diária por veículo na linha deve ser 
superior a 200 e inferior a 250 quilômetros, para que não seja 
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ultrapassada ou subutilizada a autonomia especificada para o 
ônibus elétrico;

• Quantidade média de passageiros igual ou superior a 650 por 
dia, para garantir que os ônibus operem na maior parte do 
tempo com elevado nível de carregamento colocando a prova 
o trem de força e o sistema de tração elétrica;

• Quantidade de veículos operando na linha superior ou igual a 
20 veículos, para que além dos ônibus elétricos, também haja 
carros “sombra” de modo a permitir o comparativo entre as 
duas tecnologias;

• Percurso total da linha por viagem superior ou igual a 25 
quilômetros, para manter elevada ciclagem de acelerações 
e frenagens, garantindo longos ciclos de fluxo e refluxo da 

carga das baterias tracionárias;

• Distância do ramal de alta tensão ou da Estação 
Transformadora Distribuidora - ETD inferior a 1 quilômetro, 
resultando em elevada confiabilidade e disponibilidade 
de energia elétrica para recarga da frota, além da rápida e 
menos onerosa migração do grupo tarifário A4 para A2.

O estudo concluiu que a linha 6030-10 Unisa-Campus1/Terminal 
Santo Amaro, da empresa Transwolf Transportes e Turismo, 
atende aos requisitos estabelecidos para a implantação do projeto 
piloto. Em fins de dezembro de 2018 a BYD forneceu três veículos 
à Transwolff e o complemento dos 15 serão entregues em até 120 
dias, materializado assim o projeto.

• Eletromobilidade - Delegação Brasileira na Alemanha

Com a finalidade de conhecer novas tecnologias para 
ônibus elétricos, entender os desafios na implantação 
e operação desses veículos e prospectar informações 
técnicas no mercado internacional a SPTrans a convite 
do grupo de trabalho PROMOB-e que é vinculado ao GIZ 
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), 
participou de uma delegação, formada por várias empresas 
e instituições brasileiras ligadas ao segmento de transporte 
que têm interesse na introdução da mobilidade elétrica no 
país.

Esse grupo viajou para a Alemanha no período entre 19 
e 27 de setembro de 2018, com a finalidade de conhecer 
a eletromobilidade no transporte daquele país, além de 
participar de eventos relacionados, tais como a “Feira de 
Veículos Comerciais de Hannover”, “Projetos-piloto do e-Bus 
em Hamburgo, Hannover e Munster” e “Workshop na Cidade 
de Berlin”.

Ao findar a missão, o grupo concluiu que a tecnologia 
eletrônica aplicada ao controle de tração dos ônibus 
elétricos está totalmente desenvolvida e possui elevada 
confiabilidade e disponibilidade operacional. Os fabricantes 
e operadores visitados possuem veículos de produção 
seriada, com projetos testados e aprovados, não se tratam 
de simples protótipos em teste.

A principal diferença entre os fabricantes é a química 
escolhida para fabricar as baterias. São diversas as 
combinações químicas possíveis; Níquel Manganês Cobaldo, 
Lítio Fosfato de Ferro, Íons de Lítio, Titanato de lítio, entre 
outras, cada uma apresentando suas vantagens e limitações. 
Neste quesito, os fabricantes de veículos elétricos buscam 
equilibrar o tipo da bateria às características técnicas do 
projeto, com a finalidade de obter o melhor rendimento com 
menor peso.

Concluindo, os veículos elétricos não restringem seus 
ganhos somente ao meio ambiente, também resultam 
em ganhos financeiros e tecnológicos para os fabricantes, 
operadores e de modo mais amplo para toda a sociedade. 

• Inspeção de Frota

Objetivando verificar as condições de manutenção e 
conservação dos veículos, são realizadas inspeções na 
frota vinculada aos serviços contratados, prestados pelas 
Empresas Operadoras, e autorizados nas modalidades Táxi, 
Escolar, Fretamento, Moto Frete e Carga Frete. 

Em 2018 foram realizadas 116.760 inspeções as quais são 
realizadas de forma programada, nas dependências das 
garagens, no Centro Integrado de Transporte – CIT ou nos 
organismos de inspeção acreditados, credenciados pela 
SMT. 

• Avaliação da Infraestrutura de Garagens

Com a finalidade de estabelecer padrões mínimos e 
referenciais de funcionalidade, segurança, preservação 
do meio ambiente e o atendimento à legislação vigente, 
a SPTrans elaborou e mantém atualizado o “Manual de 
Infraestrutura Básica para Garagem de Ônibus do Sistema 
de Transporte Coletivo Municipal”, o qual é utilizado como 
base para avaliação da instalação e eventual alteração na 
infraestrutura das garagens das Empresas Operadoras.

Com base no “Manual de Infraestrutura Básica para 
Garagem de Ônibus do Sistema de Transporte Coletivo 
Municipal”, avaliamos a infraestrutura das garagens do 
Sistema e os respectivos relatórios são encaminhados à 
Área Gestora dos contratos para as providências junto às 
contratadas quando constatadas não conformidades. 

Durante 2018, foram realizadas 22 análises de infraestrutura 
de garagens.

Ônibus a bateria modelo D9W – Lateral esquerda Ônibus a bateria modelo D9W – Lateral direita
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SPTRANS E OS OBJETIVOS DE
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - ODS MUNDIAIS

O “Programa Municipal de Implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” foi instituído pela Lei Municipal nº 
16.817, de 2 de fevereiro de 2018, que tem como fi nalidade fomentar os 17 ODS da ONU com suas 169 metas por meio de políticas 
públicas em âmbito municipal. 

A SPTrans que tem como missão Assegurar a universalização do transporte público sustentável proporcionando deslocamentos com 
regularidade, confi abilidade, acessibilidade, conforto, segurança e modicidade, aderiu ao atendimento da Agenda 2030 e aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável – ODS, da Organização das Nações Unidas (ONU).

Nas atividades desenvolvidas pela SPTrans na gestão dos transportes públicos,  foram identifi cadas 8 ações primárias,  que contribuem 
de forma direta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,  ressaltando que essas ações podem se relacionar com os demais 
Objetivos de forma indireta.

• OSD 5 - Igualdade de Gênero.

• ODS 8 - Trabalho Decente e Crescimento Econômico.

• ODS 9 - Indústria, Inovação e Infraestrutura.

• ODS 11 - Cidade e comunidade Sustentável

• ODS 12 - Consumo e Produção Responsáveis.

• ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima.

• ODS 15 - Vida Terrestre.

• ODS 17 - Parceria e Meios de Implementação.

OBJETIVO 5. IGUALDADE DE GÊNERO

ALCANÇAR À IGUALDADE DE GÊNERO E EMPODERAR TODAS AS MULHERES E MENINAS 
A igualdade de gênero não é apenas um direito fundamental, mas é a base essencial para a construção de um 
mundo mais pacífi co, próspero e sustentável. O ODS 5 refl ete a crescente evidência de que a igualdade de gênero 
tem efeitos multiplicadores no desenvolvimento sustentável. 

A meta 5.1, que trata de “Acabar com todas as formas de discriminação contra as mulheres e meninas em toda 
parte”. 

Na SPTrans, foram implementadas ações de modo a fomentar um ambiente de trabalho igualitário entre os gêneros e promovendo a 
equidade para os cargos de Liderança.

Na meta 5.2, que dispõe sobre “Eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, 
incluindo o tráfi co e exploração sexual e de outros tipos”. Com o intuito de reduzir o número de abuso sexual nos transportes públicos, a 
SPTrans, juntamente com vários órgãos, promovem campanhas contra esse tipo de atitude. 

OBJETIVO 8. TRABALHO DECENTE E CRESCIMENTO ECONÔMICO

PROMOVER O CRESCIMENTO ECONÔMICO SUSTENTADO, INCLUSIVO E SUSTENTÁVEL, O EMPREGO PLENO E PRODUTIVO E O 
TRABALHO DECENTE PARA TODOS
O crescimento econômico sustentável contribui para criar melhores condições para estabilidade e sustentabilidade 
do país. É possível promover políticas que incentivem o empreendedorismo e a criação de empregos de forma 
mais sustentável e inclusiva.
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O ODS 8 reconhece a urgente necessidade de erradicar o trabalho forçado e trabalho escravo, bem como tráfico de pessoas, de modo 
a garantir a todos um trabalho decente.

Na SPTrans, foram implementadas ações de modo a promover a valorização e o bem estar de nossos empregados, estagiários, 
aprendizes e operadores.

Treinamento de Empregados:  em 2018 foram realizadas 2.166 horas de treinamento, 32,42% a mais que no ano de 2017 quando 
foram realizadas 1.638 horas, com a participação de 5.823 profissionais em atividades, mais do que o dobro do ano de 2017, quando 
foram envolvidos 2.739 empregados em treinamento.

Treinamento de estagiários e aprendizes: a meta 8.6 que diz “Até 2020, reduzir substancialmente a proporção de jovens sem emprego, 
educação ou formação”, na Empresa, o treinamento de estagiários e aprendizes esta presente em todas as turmas. Em 2018 foram 
realizadas 92 horas de treinamento, para um total de 788 participantes.

“Programa Viagem Segura”: teve início em 2017, com o objetivo de contribuir para que os operadores do Sistema de Transporte 
da capital (motoristas, cobradores e fiscais) aumentem suas competências para o efetivo desempenho de seu papel profissional, e 
terminou em 2018 com o maior número de operadores em sala de aula, ou seja, passaram por mais de um treinamento, conforme 
demonstrado a seguir.

Fonte: Superintendência de Recursos Humanos

Premiação aos Melhores Motoristas: em 2018, 32 motoristas foram escolhidos pelas Empresas Operadoras. Na cerimônia, os 
condutores que mais se destacaram em suas atividades receberam o reconhecimento pelo bom trabalho prestado.

Pesquisa de Satisfação do Usuário: com a valorização, reconhecimento e capacitação dos colaboradores, buscamos garantir um 
serviço prestado de forma eficiente, de qualidade e com segurança no atendimento. Com isso obteve-se uma taxa de satisfação dos 
usuários somando 43,85%, entre “Muito satisfeito” e “Satisfeito”, conforme demonstrado a seguir.

Buscando a eficiência, a qualidade e a segurança no atendimento aos usuários do Sistema de Transporte, a busca pela evolução da 
oferta de infraestrutura reflete significativamente na melhoria do atendimento. 

98%

2%

TREINADOS: 51.190
NÃO TREINADOS: 1.083
TOTAL DE OPERADORES: 52.273

2017
2018

Participaram de 
Treinamento

Operadores 
Cadastrados

62.739 53.781

Fonte: Assessoria de Pesquisa
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*novembro
**dezembro

Fonte: Superintendência de Infraestrura

Mediante a evolução da oferta de infraestrutura e a satisfação dos usuários, a SPTrans tem um crescimento econômico que condiz com 
tais resultados. Comparando o ano de 2017 e 2018, a receita tarifária do Sistema de Transporte teve uma variação positiva de 6,10%, e 
uma variação também positiva de 8,2% da receita por passageiro, conforme mostra tabela a seguir.

 
OBJETIVO 9. INDÚSTRIA, INOVAÇÃO E INFRAESTRUTURA

CONSTRUIR INFRAESTRUTURAS RESILIENTES, PROMOVER A INDUSTRIALIZAÇÃO INCLUSIVA E SUSTENTÁVEL E FOMENTAR A INOVAÇÃO
Os investimentos em infraestrutura e inovação são condições básicas para garantir uma rede de transporte público e infraestrutura 
urbana de qualidade, o que é de suma importância para o desenvolvimento sustentável. Por meio de promoção de eficiência 
energética e inclusão social, o progresso tecnológico é também um caminho para as soluções dos desafios econômicos e ambientais. 

O ODS 9 visa à modernização, fortalecimento de indústrias de forma eficiente, fomento de inovações e inclusão dos mais vulneráveis 
por meio de infraestruturas urbanas eficientes.

A meta 9.5 que trata de “Fortalecer a pesquisa científica, melhorar as capacidades tecnológicas de setores 
industriais em todos os países, particularmente nos países em desenvolvimento, inclusive, até 2030, incentivando a 
inovação e aumentando substancialmente o número de trabalhadores de pesquisa e desenvolvimento por milhão 
de pessoas e os gastos público e privado em pesquisa e desenvolvimento”, está em concordância com as ações da 
Empresa.

Como é da responsabilidade da SPTrans, além da gestão do transporte público, o 
fomento ao desenvolvimento tecnológico, à modernização, facilidade e a qualidade 
no atendimento do usuário do transporte público na cidade de São Paulo, em 
2018  foram implantados os testes de performance nos validadores, com intuito 
de criar um aplicativo para pagamento da passagem do transporte público por 
meio de dispositivos móveis (smartphones) que possuam a tecnologia Near Field 
Communication - NFC, para que o projeto piloto fosse implantado em 2019. 

Assim, os ônibus em teste que dispõem da tecnologia de cobrança por NFC estão 
devidamente identificados com um selo indicativo nas portas. O funcionamento da 
nova tecnologia atenderá 12 linhas e dois atendimentos, estima-se que 2,9 milhões 
de usuários sejam beneficiados.

 (1) Dados sujeitos a alteração em função de novos processamentos do sistema de 
bilhetagem eletrônica  
Fonte: Superintendência da Receita e Remuneração
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OBJETIVO 11. CIDADES E COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

TORNAR AS CIDADES E OS ASSENTAMENTOS HUMANOS INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES E SUSTENTÁVEIS
Temas relacionados à urbanização, como mobilidade, gestão de resíduos sólidos e saneamento, estão incluídos nas 
metas da ODS 11, bem como o planejamento e aumento de resiliência dos assentamentos humanos, levando em 
conta a necessidade diferenciada das áreas rurais, periurbanas e urbanas. 

A meta 11.6, dispõe sobre “Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, inclusive 
prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos municipais e outros”, 

Neste tópico, a SPTrans vem trabalhando desde 2018 na elaboração de um plano de ação, visando a adequação ambiental em todos 
os equipamentos de infraestrutura de transporte: Terminais; Corredores; Garagens; Pátios e Estações de Transferência, dos seguintes 
programas: 

• Manejo Arbóreo;

• Gestão de Resíduos Sólidos;

• Gestão de Áreas Contaminadas;

• Monitoramento de Qualidade do Ar;

• Monitoramento do Solo, Programa de Monitoramento de 
Águas Subterrâneas; e 

• Monitoramento de Nível de Ruído e de Vibrações. 

CORREDORES E FAIXAS EXCLUSIVAS DE ÔNIBUS 

Com relação à meta 11.2., que define que “até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, sustentáveis 
e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por meio da expansão dos transportes públicos, com especial 
atenção para as necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, pessoas com deficiência e idosos”, a 
administração municipal implantou com apoio da SPTrans a priorização para a circulação dos coletivos nas principais vias do Município. 
A prioridade é dada pelos Corredores e Faixas Exclusivas que significam a reserva de espaço necessário para um melhor desempenho 
da rede de linhas de ônibus. Essa infraestrutura apresenta diferentes configurações físicas: os Corredores formam uma rede de 130 km 
e estão, em sua maior parte, construídos à esquerda da pista, em faixas segregadas e sinalizadas com prioridade total à circulação dos 
coletivos; as Faixas Exclusivas formam um conjunto de 512 km de vias com prioridade, podendo variar em função do período do dia. Os 
Corredores e as Faixas Exclusivas são fundamentais para qualificar o desempenho do sistema de transporte público porque garantem 
a elevação da velocidade média, otimizam o uso da frota e promovem a redução da emissão de poluentes. A SPTrans é responsável 
pela gestão dessa infraestrutura bem como pelo planejamento de sua expansão a médio e a longo prazo.

 

Fonte: Superintendência de Avaliação de Projetos e de Serviços de Transporte
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REDE DE LINHAS DA MADRUGADA – NOTURNO
 
Ainda no que se refere à meta 11.2., objetivando disponibilizar serviços de transporte no horário entre zero hora e 4h, período onde 
somente 38 linhas operavam com intervalos irregulares e os serviços metrôferroviários não operam, para atender às atividades da 
madrugada, tais como: prontos socorros, hospitais, bares, casa noturnas, CEAGESP, bancos, delegacias, dentre outros, a SPTrans 
implantou a Rede de Linhas da Madrugada – Noturno, com 150 linhas, intervalos regulares e distribuição homogênea por toda a 
Cidade.   

Os serviços disponibilizados foram aprovados por 80% dos usuários entrevistados em pesquisa realizada após a implantação, ocorrida 
em 2015. Os principais motivos da avaliação positiva são: boa oferta e rapidez; pontualidade e regularidade das partidas; praticidade e 
utilidade da rede.

Do total de entrevistados, 74% usa o transporte noturno por motivo de trabalho e 24% de saúde, denotando a importância desse 
serviço na madrugada. Outro aspecto positivo em relação à mobilidade é o fato de que a grande maioria – 81% utiliza apenas uma 
linha para a viagem noturna e 92% a complementa a pé, o que demonstra adequação dos trajetos às necessidades dos usuários. 

Ressalta-se que, antes da existência do Noturno 85% dos entrevistados não usava transporte público à noite. Comparando-se os dados 
de passageiros transportados, verifica-se aumento significativo em relação às linhas anteriores principalmente nos finais de semana, 

quando há uma maior movimentação de pessoas durante a noite. 

Fonte: Superintendência de Avaliação de Projetos e Serviços de Transporte

OBJETIVO 12. CONSUMO E PRODUÇÃO RESPONSÁVEIS

ASSEGURAR PADRÕES DE PRODUÇÃO E DE CONSUMO SUSTENTÁVEIS
A mudança nos padrões de consumo e produção se configuram como medidas indispensáveis na redução do 
impacto sobre o meio ambiente. Essas medidas são à base do desenvolvimento econômico e social sustentável. 

A ODS 12 visa à produção da eficiência do uso de recursos energéticos e naturais, da infraestrutura sustentável, 
do acesso a serviços básicos, além de priorizar a informação, a gestão coordenada, a transparência e a 
responsabilidade dos consumidores de recursos naturais como ferramentas de suma importância para o alcance 

de padrões mais sustentável de produção e consumo.

Visando as metas 12.2 e 12.5 que dizem respectivamente “Até 2030, alcançar gestão sustentável e uso eficiente dos recursos naturais” 
e “Até 2030, reduzir substancialmente a geração de resíduos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reuso”, a Empresa adotou 
diversas medidas e ações de conscientização dos empregados.

Até 2016 a SPTrans realizava a compra de garrafas de água para seus empregados. A partir de então, iniciou um processo de 
implantação de filtros de água nas instalações da Empresa, programa que foi finalizado em 2018 com modernização de todo o sistema, 
diminuindo a geração de resíduo PET. 

Com mensagens de conscientização dos empregados “Adote uma caneca”, o consumo de copos plásticos teve uma redução de 85.000 
copos. Toda essa redução representa uma economia de R$ 82.293,67 por ano. 

Com intuito de otimizar o consumo de energia da SPTrans, foram realizadas ações nos prédios administrativos da Empresa,  
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substituindo as lâmpadas comuns por lâmpadas tipo “Led”. O resultado dessas ações foi significativo, gerando uma economia de 
308.028,46 kW/h/ ano. 

Ações relacionadas ao uso racional de materiais de escritório, também, foram realizadas em 2018, resultando numa redução de 10% 
de itens catalogados na Empresa. 

Fonte: Gerência de Logística

OBJETIVO 13. AÇÃO CONTRA A MUDANÇA GLOBAL DO CLIMA

TOMAR MEDIDAS URGENTES PARA COMBATER A MUDANÇA DO CLIMA E SEUS IMPACTOS*
A mudança do clima tem impactos que afetam as pessoas em todos os lugares do mundo, principalmente as que 
vivem em uma situação mais vulnerável e em países em desenvolvimento. Sem que haja uma ação imediata contra 
essas mudanças climáticas, estima-se que a temperatura aumentará mais de 3° até o final do século XXI. 

O ODS 13 é encarado como estratégico para a mobilização de fatores capazes de promover as mudanças necessárias 
para impedir que esta estimativa torne-se realidade.

A SPTrans constantemente desenvolve parcerias e pesquisas para a modernização do transporte público na Cidade de São Paulo, tendo 
em operação  “Trólebus” e em implantação projeto piloto para veículos 100% elétricos a bateria.

Desde 2009, foi adotada uma meta progressiva de redução de, pelo menos, 10% a cada ano de CO² e a não utilização de combustíveis 
renováveis não-fóssil por todos os ônibus do Sistema de Transporte do município de São Paulo. Até o momento redução de Material 
Particulado, NO² e CO² foram de 90,7%, 93,0% e 50,4% consecutivamente no Sistema Distribuidor e de 90,3%, 89,7% e 50,4% no Sistema 
Estrutural e Regional e a meta é que em 10 anos não se emita mais CO² e que, Material Particulado e NO² tenham uma redução de 95%.

Desde 2010 a SPTrans adotou uma frota de veículos leves “flex”, que somente utilizam etanol em seu abastecimento e em 2018, tanto a 
frota de veículos quanto de motos, foram atualizadas por novos, de modo a minimizar a emissão de CO².

OBJETIVO 15. VIDA TERRESTRE

PROTEGER, RECUPERAR E PROMOVER O USO SUSTENTÁVEL DOS ECOSSISTEMAS TERRESTRES, GERIR DE FORMA SUSTENTÁVEL AS FLORESTAS, 
COMBATER A DESERTIFICAÇÃO, DETER E REVERTER À DEGRADAÇÃO DA TERRA E DETER A PERDA
Os seres humanos e os outros animais dependem da natureza para terem alimento, ar puro, água limpa e também como um meio de 

combater as mudanças climáticas. 

Promover o manejo sustentável das florestas para reverter a degradação da terra e interromper o processo de perda 
de biodiversidade são algumas das metas que a ODS 15 promove.

A SPTrans se engajou no Programa de Metas do Governo Municipal de modo a contribuir para o alcance da Meta 
30 “ Dar Sustentabilidade Ambiental para a Cidade de São Paulo”, indicando locais para o plantio de 2.500 mudas de 
espécimes arbóreos em equipamentos de transporte (Corredores e Garagens). 

O objetivo visa a ampliação da cobertura vegetal urbana, amenizando os efeitos climáticos e melhorando o resultado estético, acrescendo 
o patrimônio arbóreo público no entorno dos equipamentos de transporte, por onde diariamente circulam milhares de pessoas e, 
também contribuindo como forma de estabelecer uma conscientização sobre a importância das áreas verdes na Cidade de São Paulo.
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