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A EY é líder global em serviços de Auditoria, Impostos,
Transações Corporativas e Consultoria. Em todo o mundo,
nossos 165 mil colaboradores estão unidos por valores
pautados pela ética e pelo compromisso constante com a
qualidade.

Nosso diferencial consiste em ajudar nossos
colaboradores, clientes e as comunidades com as quais
interagimos a atingir todo o seu potencial, em um mundo
cada vez mais integrado e competitivo.

No Brasil, a EY é a mais completa empresa de Auditoria e
Consultoria, com 5.000 profissionais que dão suporte e
atendimento a mais de 4.000 clientes de pequeno, médio e
grande portes.

A EY tem atuado no Brasil de forma consistente e
sistemática na assessoria de Mega eventos esportivos com
destaque para o Pan americano de 2007, Copa da
Alemanha de 2006, Copa da África do Sul de 2010 e agora
na Copa do Brasil de 2014.

Em 2011, a EY foi escolhida como Apoiadora Oficial dos
Jogos Olímpicos Rio 2016 e fornecedora exclusiva de
serviços de Consultoria e Auditoria para o Comitê
Organizador. O alinhamento dos valores do Movimento
Olímpico e da EY foi decisivo nessa escolha.
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Agenda

§ Objetivo do Projeto

§ Estrutura de Governança do Projeto

§ Papéis e Responsabilidades

§ Etapas do Projeto

§ Próximos Passos



Page 4

Objetivo do Projeto
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Objetivo do Projeto

A SPTrans optou pela contratação da EY, através de processo licitatório, para atuar como Verificador
Independente (VI) dos Contratos de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros por Ônibus da Cidade de São Paulo, compreendendo seis (6) fases de trabalho:

FASE 1:
§ Planejamento.
FASE 2:
§ Análise contábil e econômico-financeira dos contratos de permissão e concessão em vigor.
FASE 3:
§ Análise da gestão financeira do serviço de transporte coletivo público de passageiros.
FASE 4:
§ Avaliação do modelo de gestão, monitoramento e fiscalização da prestação dos serviços
contratados.
FASE 5:
§ Verificação do cumprimento dos requisitos contratuais e normativos relacionados à prestação dos
serviços.
FASE 6:
§ Finalização

§Para o cumprimento das atividades será
necessária uma sistemática de trabalho e um

Planejamento Integrado
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Estrutura de Governança do ProjetoEstrutura de Governança do Projeto
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Transporte
Público Urbano

Estudos de Viabilidade
Econômico-financeira

Verificação
Independente

Marco A. Araújo
Coordenador Estratégico

1 Liderança Executiva 2 Grupo de Governança do Projeto

Equipe de Governança EY

1

2

Ricardo Belo
Gerente do Projeto

Paulo Lucas
Diretor Operacional

Cristiane Amaral
Especialista Responsável

Luiz Cláudio
Especialista Responsável

LúcioTeixeira
Especialistas Responsáveis

Regulação
Econômica

Gustavo Villela
Especialista Responsável

Fernando A. Magalhães
Revisor de Qualidade

Auditoria de Sistemas

Francesco Bottino
Especialista Responsável
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Transporte
Público Urbano

Estudos de Viabilidade
Econômico-financeira

Verificação
Independente

Marco A. Araújo
Coordenador Estratégico

1 Liderança Executiva 2 Grupo Gestor do Projeto 3 Equipe Técnica

Equipe de Projeto EY em Campo

1

2

3

Flavia Castro
Gerente do Projeto em Campo

Paulo Lucas
Diretor Operacional

Marcio Kauffman
Responsável em Campo

Marcio Kauffman
Responsável em Campo

Gustavo Gusmão/ Ayres
Moura/ Gilberto Martin

Responsáveis em Campo

Staff Staff

Regulação
Econômica

Gustavo Gusmão
Responsável em Campo

Fernando A. Magalhães
Revisor de Qualidade

Daniela Otenio
Líder Técnico em Campo

Monique Leiras/ Arunas
Stalba/ Izabel Lourenço
Líder Técnico em Campo

Flávio Dayrell
Líder Técnico em Campo

Staff

Monique Leiras
Líder Técnico em Campo

Staff

Auditoria de Sistemas

Marcio Kauffman
Responsável em Campo

Daniela Otenio
Líder Técnico em Campo

Staff
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Papéis e ResponsabilidadesPapéis e Responsabilidades
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Principais papéis e responsabilidades

Responsável Papéis e Responsabilidades

EY

► Alocar profissionais com a experiência e conhecimento necessários para realização dos trabalhos dentro das expectativas de
Governança do Projeto.

► Certificar que o grupo de profissionais está ciente da importância e necessidade de implementação do programa.
► Gerenciar e monitorar a execução das atividades para manter os dispêndios de recursos e tempo dentro do estimado.
► Prover atualizações tempestivamente e informações sempre que forem solicitadas.
► Contribuir ativamente para criar um ambiente aberto e transparente, permitindo um efetivo trabalho em equipe, focado nos

objetivos estabelecidos.

SPTrans

► Definição dos pontos focais da SPTrans para cada fase.
► Disponibilidade para participação de reuniões, entrevistas, workshops.
► Disponibilizar no prazo acordado documentação e/ou informação necessária para a execução das atividades do projeto.
► Cumprimento dos prazos para validação dos produtos entregues.
► Comunicação tempestiva quanto a alteração de equipe por parte da SPTrans.
► Cumprimento dos prazos estabelecidos para validação.
► Disponibilização do local físico para a equipe EY.

Consórcios
Concessionários e
Permissionários

► Prover todas as informações, dados e documentos necessários à realização das atividades, nos prazos a serem
determinados.

► Prover acesso físico a todos os locais que serão envolvidos para coleta de informações e realização das atividades.
► Prover infraestrutura básica durante o processo de coleta de informação nos locais de realização dos trabalhos.
► Atendimento tempestivo aos prazos determinados para a realização das atividades.
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Etapas do ProjetoEtapas do Projeto



Page 12

Etapas do Projeto

Considerando o contrato referente ao edital No. 07/2013, o trabalho foi estruturado nas seguintes
fases:

Nos próximos slides iremos apresentar os objetivos de cada fase, bem como os seus produtos
gerados.

Planejamento Análise Contábil e Econômico-Financeira Análise da Gestão
Financeira

Avaliação do
modelo de gestão,
monitoramento e

fiscalização

Verificação
contratual e
normativa

Finalização

Planejamento
do Trabalho

Gestão do projeto

1.1

Revisão das
demonstraçõ
es contábeis
ref. 2012 e
modelo do
plano de
contas

Análise dos
custos e
receitas

Apuração do
resultado

econômico-
financeiro

2.1 2.2 2.3

3

Verificação
das receitas
e despesas

de
01/08/2003

a
31/07/2013

Apuração do
fluxo de

caixa

3.1 3.2

Apuração da
eficiência do

modelo
operacional e
dos sistemas

de
monitoramento

4.1

Verificação
dos

contratos e
normativos

5.1

Emissão do
Relatório

Final

6.1
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Etapas do Projeto – Fase 1 Planejamento

Objetivo
Principais
Produtos

Planejamento
do Trabalho

Alinhamento e formalização de
expectativas, cronograma detalhado,
agenda de reuniões e entrevistas visita de
reconhecimento.

• Visita de reconhecimento.

• Relatório com dados e informações coletadas
para a programação definitiva dos trabalhos.

• Proposta de agenda (incluindo cronograma para
apresentação dos relatórios).

• Ata de reunião de início dos trabalhos para
apresentação e validação da programação de
trabalho, agenda e cronograma.

1.1
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Etapas do Projeto – Fase 2 Análise Contábil e Econômico-Financeira

Objetivo
Principais
Produtos

Revisão dasRevisão das
demonstrações
contábeis ref.
2012 e modelo

do plano de
contas

Análise de
custos e receitas

Revisão da demonstrações contábeis ref.
2012 e apresentação de modelo de plano
de contas

• Relatório contendo a revisão dos balancetes e
demonstrações contábeis, referentes ao exercício
de 2012, apresentados à SPTrans pelas
Concessionárias e Permissionárias dos serviços de
transportes, sobretudo no que se refere aos
aspectos patrimonial (bens, direitos e obrigações)
e econômico (apuração dos resultados).

• Apresentação de proposta de modelo de Plano de
Contas Contábil a ser adotado na próxima
licitação.

Entendimento, análise e verificação dos
custos e receitas incorridos com a
prestação dos serviços de transporte por
cada um dos 8 Consórcios Concessionários
e 8 Consórcios Permissionários

2.1

2.2
• Relatório com a verificação dos custos
incorridos, individualmente, pelos 8 Consórcios
Concessionários e pelos 8 Consórcios
Permissionários na prestação dos serviços de
transporte, desde a vigência dos contratos até seu
término, com base nos dados de produção
apurados pela SPTrans por meio das informações
processadas diariamente oriundas do Sistema de
Bilhetagem Eletrônica (SBE) e do Sistema
Integrado de Monitoramento – SIM, considerando
dois cenários: (a) preços obtidos conforme os
índices de reajustes estipulados contratualmente -
CLÁUSULA OITAVA dos contratos de concessão e
CLÁUSULA SEXTA dos contratos de permissão
(cenário 1) e (b) preços de mercado (cenário 2).
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Etapas do Projeto – Fase 2 Análise Contábil e Econômico-Financeira

Objetivo
Principais
Produtos

Análise de
custos e receitas

Entendimento, análise e verificação dos
custos e receitas incorridos com a
prestação dos serviços de transporte por
cada um dos 8 Consórcios Concessionários
e 8 Consórcios Permissionários

• Relatório com a verificação das receitas
percebidas, individualmente, pelos oito Consórcios
Concessionários e pelos oito Consórcios
Permissionários na prestação dos serviços de
transporte, desde o início da vigência dos
contratos até seu término, incluindo as receitas
tarifárias apuradas por meio das informações
oriundas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
(SBE), bem como as demais receitas
complementares, acessórias e extratarifárias.

• Relatório de verificação dos investimentos,
considerando a compra e venda de ativos, desde o
início da vigência dos contratos até seu término,
individualmente, pelos 8 (oito) Consórcios
Concessionários e pelos 8 (oito) Consórcios
Permissionários para a prestação dos serviços.

2.2

(cont.)



Page 16

Etapas do Projeto – Fase 2 Análise Contábil e Econômico-Financeira

Objetivo
Principais
Produtos

Apuração do
resultado

econômico-
financeiro

Apuração do resultado econômico-
financeiro dos Contratos de Concessão
e Permissão em vigor, desde o início de
suas respectivas vigências até seu término

• Relatório com estimativa da Taxa Interna de Retorno
(TIR) implícita em cada Contrato de Concessão e
Permissão dos serviços de transporte de passageiros
em vigor, com base nos valores de remuneração
ofertados pelos Consórcios e Cooperativas em suas
respectivas propostas comerciais.

• Relatório com a elaboração do fluxo de caixa
estimado do Empreendimento, para cada Consórcio
Concessionário e para cada Consórcio Permissionário,
por semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os
quais deverá ser apresentado mês a mês, no período
compreendido entre o início da vigência dos contratos
e seu término, considerando as receitas percebidas, os
custos observados obtidos conforme os índices de
reajuste estipulados nos contratos (cenário 1 do item
2.1), bem como os investimentos realizados, com a
estimativa das respectivas Taxas Internas de Retorno
(TIR) dos empreendimentos.

2.3
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Etapas do Projeto – Fase 2 Análise Contábil e Econômico-Financeira

Objetivo
Principais
Produtos

Apuração do
resultado

econômico-
financeiro

Apuração do resultado econômico-
financeiro dos Contratos de Concessão
e Permissão em vigor, desde o início de
suas respectivas vigências até seu término

• Relatório com a elaboração do fluxo de caixa
estimado do Acionista, para cada Consórcio
Concessionário e para cada Consórcio Permissionário,
por semestre, com exceção dos últimos 3 anos para os
quais deverá ser apresentado mês a mês, no período
compreendido entre o início da vigência dos contratos
e seu término, considerando as receitas percebidas, os
custos observados a preços de mercado (cenário 2 do
item 2.1), bem como os investimentos realizados, a
estrutura de capital e de financiamento, com a
indicação das respectivas Taxas Internas de Retorno
(TIR) dos acionistas.

• Relatório com o resultado da revisão dos estudos
quantitativos e qualitativos apresentados pelas
Concessionárias e Permissionárias, para cada um dos
aditivos assinados desde 2003.

2.3

(cont.)
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Etapas do Projeto – Fase 3 Análise da Gestão Financeira

Objetivo
Principais
Produtos

Verificação dasVerificação das
receitas e

despesas de
01/08/2003 a
31/07/2013

Verificação das receitas e despesas do
Serviço de Transporte Coletivo Público de
Passageiros, no período compreendido
entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a
partir dos registros da conta de gestão
financeira (Conta Sistema), gerida pela
SPTrans.

• Relatório com a demonstração, verificação e
validação das receitas comuns ao Serviço de
Transporte Coletivo Público de Passageiros,
observadas mês a mês, entre 01/08/2003 e
31/07/2013, a partir dos registros da Conta Sistema
gerida pela SPTrans.

• Relatório com a demonstração, verificação e
validação das despesas comuns ao Serviço de
Transporte Coletivo Público de Passageiros,
observadas mês a mês, entre 01/08/2003 e
31/07/2013, a partir dos registros da Conta Sistema
gerida pela SPTrans.

3.1

Apuração do
fluxo de caixa

Apuração do fluxo de caixa do Serviço de
Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros, no período compreendido
entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a partir
das receitas e despesas (usos) registradas
na Conta Sistema gerida pela SPTrans,
identificando os elementos que
contribuíram para as variações observadas
(integrações, gratuidade, aumento dos
custos dos serviços, reajuste tarifário,
multas, etc).

• Relatório contendo os fluxos de caixa, mês a mês, do
Serviço de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros, entre 01/08/2003 e 31/07/2013, a
partir das receitas e despesas registradas na Conta
Sistema gerida pela SPTrans.

3.2
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Etapas do Projeto – Fase 4 Avaliação do Modelo de Gestão,
Monitoramento e Fiscalização

Objetivo
Principais
Produtos

monitoramento

Apuração da
eficiência do

modelo
operacional e

dos sistemas de
monitoramento

Verificação da eficácia e da consistência do
modelo operacional e dos sistemas de
monitoramento e fiscalização utilizados
pela SPTrans em avaliar a qualidade e
identificar de forma sistematizada os
desvios na prestação dos serviços
concedidos.

• Relatório com a avaliação da eficácia do modelo
operacional e dos sistemas atualmente utilizados
pela SPTrans para o monitoramento e fiscalização
dos serviços prestados pelas Concessionárias e
Permissionárias, apontando possíveis
ineficiências, inconsistências e falhas de
segurança, bem como sugerindo modificações,
adequações e atualizações a serem realizadas no
sentido de sanar as fragilidades identificadas.

4.1
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Etapas do Projeto – Fase 5 Verificação Contratual e Normativa

Objetivo
Principais
Produtos

Verificação dos
contratos e
Normativos

Verificação do cumprimento dos requisitos
mínimos e obrigações previstas nos
contratos e normativos e estimativa dos
ganhos eventualmente obtidos pelas
empresas com os desvios na prestação dos
serviços outorgados.

• Relatório com a verificação, por semestre, para
cada empresa Concessionária e para cada
cooperativa Permissionária, do cumprimento das
obrigações e requisitos mínimos relacionados à
prestação dos serviços e apuração de eventuais
ganhos financeiros em razão da inobservância
desses requisitos, durante toda a vigência dos
contratos.

5.1
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Etapas do Projeto – Fase  6 Finalização

Objetivo
Principais
Produtos

Emissão do
relatório final

Finalização das atividades • Reunião final para apresentação e validação dos
trabalhos pela Contratante.

• Relatório Final consolidando o escopo global do
trabalho com as recomendações para
aperfeiçoamento no acompanhamento e controle
das atividades.

6.1

Gestão do
Projeto

Assessoria nas atividades de gestão do
projeto por meio dos conceitos do PMBok e
aplicativo MS Project, garantindo o sucesso
do mesmo e da operação facilitando o
monitoramento de aspectos tais quais:
prazo, escopo equipe, qualidade,
comunicação e riscos.

• Relatórios quinzenais de status das atividades
(Status Report) para o grupo gestor do projeto.

• Reuniões quinzenais entre equipe SPTrans e EY
buscando pontos de alinhamento para mitigação
de riscos e solução de problemas.

3
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Próximos PassosPróximos Passos
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Próximos Passos

§ Planejamento (FASE 1)

üDefinição de uma matriz de responsabilidades.

üReceber dados e informações referente às concessionárias e permissionárias para
programação dos trabalhos.

üAgendar visitas de reconhecimento.

üDefinir quais concessionárias e permissionárias estariam disponíveis para início do
diagnóstico.

üApresentar proposta para a abordagem técnica a ser empregada, bem como
estabelecer integrantes das áreas de gestão.

üLevantar todas as variáveis, detalhando as etapas, produtos, ações, responsáveis,
respectivas durações e toda e qualquer característica necessária para a condução
bem sucedida do projeto.

üReunião com o comitê de gestão do projeto.

üApresentar e validar a programação de trabalho, a agenda e o cronograma
detalhado do projeto.
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Próximos Passos (cont.)

§ Questões Administrativas

ü Disponibilização de espaço para início das atividades.

ü Liberação da acesso para os profissionais da EY que participarão do projeto.

ü Confecção de crachás para acesso às instalações da SPTrans.

ü Solicitação de outras informações ou questões administrativas que sejam
necessárias para dar início ao projeto.

§ Dar inicio às próximas fases do projeto.
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► Para o melhor andamento do projeto e de forma a maximizar a eficiência no processo de comunicação entre as partes,
sugerimos o protocolo abaixo como exemplo para direcionar o fluxo de informações:

Quesito Alcance
Protocolo de Comunicação

Frequência
Veículo Remetente Destinatário

Requisição de Informação

Operacional

Meio Eletrônico
(e-mail)

Gerente do Projeto - EY ou
Equipe do Projeto - EY

Gerente do Projeto – SPTrans
ou

Equipe do Projeto - SPTrans
Sob demanda

Executivo Gerente do Projeto - EY ou
Diretor do Projeto - EY

Solicitação de
Agendamento

/ Convocação de Reunião

Operacional
e Executivo

Meio Eletrônico
(e-mail)

Gerente do Projeto - EY ou
Equipe do Projeto - EY

Gerente do Projeto – SPTrans
ou

Equipe do Projeto - SPTrans
Sob demanda

Produtos

Entrega
Meio Eletrônico

(e-mail) e / ou Meio
Físico (Papel Impresso)

Gerente do Projeto - EY ou
Equipe do Projeto - EY

Gerente do Projeto – SPTrans
ou

Equipe do Projeto - SPTrans
De acordo com o
cronograma de

trabalho definido
Aceitação

/ Aprovação
Meio Eletrônico

(e-mail)

Gerente do Projeto - SPTrans
Equipe do Projeto – SPTrans

ou
Revisor de Qualidade - EY

Exemplo Sugestivo

Instrumentos de Comunicação (exemplo)
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EY

Assessoria | Auditoria | Impostos | Transações
corporativas

Sobre a EY

A EY é líder global em serviços de auditoria,
impostos, transações corporativas e
assessoria em negócios. Em todo o mundo,
somos 135 mil pessoas unidas pelos mesmos
valores e compromisso com a qualidade. Nós
fazemos a diferença ajudando nossos
colaboradores, clientes e as comunidades
onde atuamos a atingirem todo seu potencial.

Para mais informações, visite o site
www.ey.com.br

© 2014 EYGM Limited
Todos os direitos reservados.


