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Referência:

Edital Concorrência Pública 007/2013 – São
Paulo Transporte S.A – SPTrans

Abril – 2014

Relatório de Planejamento das
Atividades



15 de Abril de 2014.

À

São Paulo Transporte - SPTrans
Rua Boa Vista, 236 – São Paulo - SP

Prezado Sr. Ciro Biderman,

O presente relatório tem por objetivo o planejamento das atividades a serem realizadas durante
as fases de assessoria de aferição do cumprimento das Cláusulas dos Contratos de Concessão
do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por Ônibus da Cidade de São Paulo
através de verificador independente contendo o status das solicitações de documentos, ata da
reunião de abertura, o cronograma detalhado, a matriz de responsabilidades das partes
envolvidas no projeto e o memorando de visita aos Permissionários e Concessionários.

Aproveitamos para agradecer pela atenção que nos foi dedicada por seus executivos e
colaboradores durante o andamento da fase de planejamento do projeto.

Atenciosamente,

Márcio Kauffmann Guimarães
Diretor Executivo





4

Introdução
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O Município de São Paulo, através do Edital de
Concorrência Pública 012/2002 e 013/2002,
realizou a Concorrência com a finalidade de
selecionar as propostas mais vantajosas para
concessão e permissão, respectivamente, dos
SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS
NAS REDES DE TRANSPORTES E SERVIÇOS
assim divididas:

i. Subsistema Estrutural: responde pela
macro acessibilidade do município.
Composto por linhas operadas por
veículos de médio e grande porte,
destinadas a atender as ligações de maior
demanda do modal sobre pneus;

ii. Subsistema Local: responde pela micro
acessibilidade urbana, alimentando a
malha estrutural e atendendo aos
deslocamentos internos em cada região
da cidade, com linhas operadas por ônibus
básicos e de menor parte.

A operação de cada uma das áreas que compõem
o Subsistema Estrutural foi delegada por meio de
concessão, aos Consórcios a seguir:

i. Área 1: Consórcio Bandeirante de
Transporte;

ii. Área 2: Consórcio Transportes Urbanos
Ltda.;

iii. Área 3: Consórcio Plus;

iv. Área 4: Consórcio Leste;

v. Área 5: Via Sul Transportes Urbanos
Ltda.;

vi. Área 6: Consórcio Unisul;

vii. Área 7: Consórcio Sete;

viii. Área 8: Consórcio Sudoeste de
Transporte.

A operação de cada uma das áreas que compõem
o Subsistema Local foi delegada por meio de

Permissão, às Cooperativas a seguir:

i. Área 1: Cooperativa Transcooper e Fênix;

ii. Área 2: Cooperativa Transcooper e Fênix;

iii. Área 3: Cooperativa Aliança Paulistana;

iv. Área 4: Cooperativa Transcooper;

v. Área 5: Cooperativa Aliança
Cooperpeople;

vi. Área 6: Cooperativa Autho Pam;

vii. Área 7: Cooperativa Autho Pam;

viii. Área 8: Cooperativa Unicoopers.

A São Paulo Transporte – SPTrans foi criada em
08 de março de 1995, em substituição à
Companhia Municipal de Transportes Coletivos –
CMTC, que teve suas atividades operacionais
transferidas para a iniciativa privada. A empresa
SPTrans surgiu para atuar como órgão planejador
e fiscalizador, na gestão do sistema de transporte
público de passageiros por ônibus.

Neste sentido a EY, através deste presente
relatório, tem por objetivo formalizar o
planejamento das atividades a serem realizadas
do contrato de assessoria à SPTrans na
verificação independente dos Contratos de
Concessão e Permissão do Serviço Público de
Transporte Coletivo de Passageiros e Ônibus no
Município de São Paulo atualmente em vigor.

A EY realizou no dia 17/03/2014 a reunião de
abertura e a Ata dessa reunião encontra-se anexo
a esse relatório (Anexo II – Ata de Reunião).

Introdução
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Visita de
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O Sindicato dos Concessionários, denominado SP
Urbanuss, com sede na Rua Helena, 218, bairro
Vila Olímpia, é a entidade responsável pela
comunicação com os 8 consórcios sendo
representada pelo Sr. Wagner Palma para
atendimento a esse Projeto de Verificação
Independente.

A Federação que representa os Permissionários,
com sede na Avenida Fagundes Filho, 191, bairro
Saúde, é a entidade responsável pela
comunicação com as 8 cooperativas, sendo o Sr.
Levi Araújo o indicado para atendimento a esse
Projeto de Verificação Independente.

I. Objetivo da Visita

As visitas foram realizadas no dia 28/03/2014,
tendo sido as 9 horas com os Concessionários e
as 14 horas com os Permissionários, com o
objetivo de levantar informações pertinentes aos
consórcios e cooperativas, para os trabalhos de
Verificador Independente das cláusulas do
contrato de concessão e permissão, considerando
os seguintes aspectos:

i. Identificação dos responsáveis pelos 8
consórcios e 8 cooperativas: Identificar
os contatos dos profissionais que estarão
auxiliando no levantamento das
informações solicitadas;

ii. Entendimento das responsabilidades dos
consórcios e cooperativas, forma de
cobranças, sistema de bilhetagem
eletrônica e encaminhamento de dados à
SPTrans: Realizar o entendimento inicial
das responsabilidades dos consórcios e
permissões levantando informações
referentes à forma de alocação de custos
e receitas;

iii. Coleta de informações referentes à
Solicitação de Documentos – Minuta:
Coletar e sanar quaisquer dúvidas que
poderá vir a ocorrer na solicitação de
documentos;

iv. Entendimento e coleta de informações
referentes ao reequilíbrio econômico-
financeiro por parte dos concessionários
e permissionários. Coleta de dados e/ou
metodologia consideradas para cálculo:
Verificar junto aos concessionários e
permissionários a metodologia de cálculo
que está sendo utilizada para análise do
reequilíbrio econômico-financeiro dos
contratos.

II. Visita

As visitas realizadas tiveram a presença dos
seguintes representantes:

• Ciro Biderman – Presidência – SPTrans;

• Suiane Inez Fernandes – Secretaria de
Finanças;

• Daniela Swiatek – Assessoria da
Presidência – SPTrans;

• Marco A. Araújo – Sócio – EY;

• Márcio Kauffmann – Diretor Executivo –
EY;

• Paulo Lucas – Diretor Executivo – EY;

• Flávia Castro – Diretora Executiva – EY;

• Ayres Moura – Diretor Executivo- EY

• Daniela Otenio – Gerente – EY;

• Bruno Nunez– Consultor – EY;

• Izabel Lourenço – Gerente Sênior – EY;

• Clayton Silva – Gerente Sênior – EY;

• Dino Giachini Filho – Consórcio Leste 4;

• Paula Pilastre – Consórcio Leste 4;

• José Crisostomo Silva – Consórcio
Unisul / Consórcio Sete / Consórcio Plus;

• João Ferracini Neto – Consórcio Unisul

• Luiz Yukinakara – Consórcio Unisul;;

Visita de Reconhecimento
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• Antônio Fonseca Francisco - Consórcio
Bandeirante / Consórcio Sudoeste de
Transporte;

• Junior Santos - Consórcio Bandeirante /
Consórcio Sudoeste de Transporte;

• Adriana Freitas – Consórcio Sete;

• Patrícia Rocha – Consórcio Sete;

• Luiz Fernando Souza – Consórcio
Unisul;

• Leandro Corrêa – Sambaíba Transportes
Urbanos Ltda.;

• José Luiz A. Saraiva – Consórcio
Bandeirante;

• Elias Alcaraz – Consórcio Sete;

• João Carlos Fernandes – Consórcio
Sudoeste de Transporte;

• João Neto P. Almeida – Consórcio
Unisul;

• Sonia Mattoso – Via Sul;

• Francisco Christovam – Presidente SP
Urbanuss

• Wagner Palma – SP Ubanuss;

• Levi Araújo – Federação
Permissionários;

• Anderson Barbosa da Silva –
Cooperativa Aliança Paulista;

• Raissa Saldanha de Souza –
Cooperativa Aliança Paulista/
Cooperativa Aliança Cooperpeople;

• Patrícia Olegário – Cooperativa
Unicoopers;

• Edgar Tenório Filho da Silva –
Cooperativa Autho Pam;

• José Nivaldo Souza Azevedo –
Cooperativa Autho Pam;

• Antônio Sergio Pires – Cooperativa

Aliança Cooperpeople;

• Hudson dos Santos Barreto –
Cooperativa Transcooper Fênix;

• Adauto Soares – Cooperativa
Unicoopers;

• Osiel Bernardino – Cooperativa
Unicoopers;

• Guilherme Correa Filho  - Cooperativa
Transcooper Fênix;

• Alfredo Carlos Barbosa – Cooperativa
Transcooper;

• Clayton Rodrigo Germano – Cooperativa
Unicoopers.

Receitas

Foi explanado que as receitas tarifárias são
oriundas de créditos eletrônicos/dinheiro e serão
disponibilizadas via Relatórios do Sistema de
Bilhetagem Eletrônica (SBE). As receitas
alternativas são oriundas da venda dos diversos
tipos de mídia existentes (traseira, sancas,
televisão, etc.). Quanto às receitas relacionadas às
aplicações financeiras estas são oriundas do
recebimento de crédito D+5.

Custos e Despesas

Os custos e despesas dos contratos de concessão
e permissão são de responsabilidade de cada
consórcio e cooperativa. A metodologia utilizada
para remuneração dos custos e despesas de cada
concessionário e permissionário leva em
consideração coeficientes de consumo padrões. A
produção quilométrica é uma variável para custos
com combustível, lubrificante, peças e acessórios
e rodagem.

Os coeficientes de consumo padrões utilizados se
baseiam em metodologias anexas em cada
contrato de concessão e permissão.

Visita de Reconhecimento



9Relatório de Planejamento das Atividades – SPTrans

Investimentos

Os investimentos são relacionados à compra de
veículos, tecnologia embarcada e imóveis
referentes à Garagens e sede administrativa.

Reequilíbrio econômico-financeiro

Conforme Cláusula Nona para contratos de
concessão e Cláusula Sétima referente a
permissão – do reequilíbrio econômico-financeiro
do contrato - o contrato poderá vir a ser objeto de
reequilíbrio econômico-financeiro tanto por
iniciativa do Poder Público como da concessão e
permissão.

Visita de Reconhecimento
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Para acompanhamento do andamento das atividades dos serviços foi agendado em comum acordo entre
SPTrans e EY reuniões a serem realizadas todas as sextas-feiras a partir do dia 11/04, às 10:00h.

A seguir demonstramos o cronograma geral do trabalho com as atividades macro e entregáveis conforme
alinhado em reunião realizada no dia 17/03 às 11:00h.

Os produtos a serem entregues ao final da semana de 24/03/2014 refere-se a Fase 1 – Planejamento do
Trabalho, onde os produtos são: - visita de reconhecimento e elaboração de 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.

Proposta de Agenda / Cronograma

Fonte: Elaborado pela EY conforme reunião realizada com o Sr. Ciro Biderman em 17/03/2014.

Workshop/ Apresentações dos resultadosEntrega de produtosKick off meet ing

ITEM FASES ETAPAS 10/mar 17/mar 24/mar 31/mar 07/abr 14/abr 21/abr 28/abr 05/mai 12/mai 19/mai 26/mai 02/ jun 09/ jun 16/ jun 23/ jun 30/ jun

FASE 1 PLANEJAMENTO
1.1 Planejamento do Trabalho

FASE 2 Análise Contábil e Econômico-Financeira

2.1
Revisão das demonstrações contábeis ref. 2012 e
modelo do plano de contas

2.2 Análise dos custos e receitas
2.3 Apuração do resultado econômico-financeiro

FASE 3 ANÁLISE DA GESTÃO FINANCEIRA

3.1
Verificação das receitas e despesas de 01/08/2003
a 31/07/2013

3.2 Apuração do fluxo de caixa

FASE 4
AVALIAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO,
MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

4.1
Apuração da eficiência do modelo operacional e
dos sistemas de monitoramento

FASE 5 VERIFICAÇÃO CONTRATUAL E NORMATIVA
5.1 Verificação dos contratos e normativos

FASE 6 FINALIZAÇÃO
6.1 Emissão do Relatório Final

SEMANAS
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Abaixo apresentamos o Cronograma Detalhado do projeto com os entregáveis das 6 fases conforme Anexo
III – Cronograma Físico Financeiro Básico e considerando o adiantamento da entrega do draft da apuração
do resultado de equilíbrio econômico-financeiro alinhado entre a SPTrans e a EY.

Proposta de Agenda / Cronograma

Fonte: Elaborado pela EY conforme reunião realizada com o Sr. Ciro Biderman em 17/03/2014.
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A Matriz de Responsabilidades representa de maneira consolidada as responsabilidades de cada parte no
contrato de prestação de serviços, de um lado a EY responsável pela assessoria de aferição do
cumprimento das Cláusulas dos Contratos de Concessão do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros por Ônibus da Cidade de São Paulo através de verificador independente, do outro lado a
SPTrans, Concessionários e Permissionários responsáveis pela disponibilização de todos os documentos
suportes à verificação conforme demonstrado abaixo:

Matriz de Responsabilidades

Fonte: Elaborado pela EY em conjunto com a SPTrans.

1 S E A

2 S E A

3 S E A

4 S E A

5 S E A

6 E

7 A A E E

8 A A E E

9 A A E

10 A A E

11 A A E

12 A A E

13 A A A E

14 A A A E

15 A A A E

16 A A A E

E = EXECUTA; A = ANALISA E COMENTA; S = SUPERVISION A

Definição dos pontos focais da SPTRANS para cada fase.

EY (Coordenação) EY (Campo) SPTRANS
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 a 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.

RESPONSABILIDADES

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.

Definição do local físico para a equipe 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 consciente 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.

Legenda:  E= Executa        A= Analisa e Comenta        S= Supervisiona
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos



22Relatório de Planejamento das Atividades – SPTrans

Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos



28Relatório de Planejamento das Atividades – SPTrans

Solicitação Inicial de Documentos
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Solicitação Inicial de Documentos
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Ata de reunião

Data: Segunda-feira, 17 de março de 2014
Hora: 11h00 – 12h00
Local: Sede SPTrans

u Márcio Kauffmann (EY)
u Monique Leiras (EY)
u Izabel Lourenço (EY)
u Clayton Silva (EY)
u Daniela Otenio (EY)
u Arunas Stalba (EY)
u Mário Policastre (EY)
u Rodrigo Marchesi (EY)
u Ciro Biderman (SPTrans)
u Percival E. Barreto (SPTrans)
u Andréa Compri (SPTrans)
u Mauro Lima (SPTrans)

u Clonilde O. Uema (SPTrans)
u Monica M. Andrade (SPTrans)
u Luiz Ishida (SPTrans)
u Pedro Gimene (SPTrans)
u José Aécio de Souza (SPTrans)
u Key de Souza (SPTrans)
u George Gidali (SPTrans)
u Adauto Farias (SPTrans)
u Lioncio de Faria (SPTrans)
u Suiane C. Fernandes (SPTrans)
u Tomás Kovenski (SPTrans)
u Urbano Bueno Júnior (SPTrans)

Objetivo:
Reunião de Abertura

Assuntos tratados:
Sr. Ciro iniciou a reunião dando as boas vindas, agradecendo a todos pela participação na reunião e
solicitou a apresentação de profissional (EY e SPTrans) abordando o cargo e a função que exerce.
Após a apresentação de cada um dos participantes da reunião, a EY iniciou a projeção dos slides referente
ao planejamento dos trabalhos para atendimento ao edital nr. 007/2013.
A apresentação dos trabalhos foi conduzida pelo Sr. Márcio Kauffmann que abordou:
•A Estrutura de Governança do Projeto: onde detalhou a distribuição do time da EY para as frentes de
trabalho entre liderança executiva e grupo de governança;
•Papéis e Responsabilidades: onde abordou papéis da EY, SPTrans e Consórcios de Concessionários e
Permissionários;
•Etapas do Projeto: onde detalhou o objetivo e os produtos esperados a cada Etapa;
•Próximos Passos: abordando as atividades necessárias para o Planejamento no que tange a Fase 1 do
projeto e as questões administrativas.
Durante a apresentação, os participantes da SPTrans tiveram a oportunidade de sanar eventuais dúvidas e
reforçar as particularidades existentes em relação a:
- Conta Sistema e Conta Gestão: o Sr. Mauro informou que essas contas não alteram e não interagem com
as contabilizações do Balanço Patrimonial da SPTrans, pois as mesmas são contas gerenciais
administradas com base nas diretrizes do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) pertinente a cada
contrato de Concessão e Permissão, sendo tratadas como entradas e saídas;
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Ata de reunião

- Demonstrações Financeiras de Concessionárias e Permissionárias: o Sr. Ishida informou que as DF´s
disponibilizadas pelas Concessionárias e Permissionárias muitas vezes não estão detalhadas/ apresentadas
de forma padronizada;
- Gestão Econômica: o Sr. Adauto informou que há Grupos Econômicos que atuam em diversos contratos,
devendo ser inclusa essa informação para a análise de fluxo de caixa. (etapas 2.3 e 3.2). O Sr. Adauto
também sugeriu a elaboração de árvore que demonstre a atuação desses Grupos Econômicos nos
contratos;
- Plano de Comunicação: o Sr. Ciro informou que haverá dois fóruns, sendo um semanal (as sextas-feiras
pela manhã) e outro mensal. O grupo da SPTrans pertencente a cada fórum será informado pelo Sr. Ciro;
- Status Report: será mantido de forma semanal a ser enviado as sextas-feiras com público da SPTrans a
ser definido pelo Sr. Ciro;
- Documentos solicitados: o Sr. Ciro informou que a SPTrans já separou parte da documentação solicitada
pela EY e que no período da tarde as áreas de Planejamento, Contabilidade e de Bilhetagem alinharão com
o time da EY eventuais dúvidas em relação a documentos e arquivos solicitados;
- Reunião com Concessionárias e Permissionárias: o Sr. Ciro informará a EY sobre data e local da reunião
com os Consórcios.
O Sr. Márcio enfatizou para as questões acima que essas informações serão consideradas no decorrer do
trabalho, com foco no atendimento as especificidades demonstradas no Edital no que tange a escopo e
produto esperado.
O Sr. Márcio reforçou também que algumas etapas do trabalho poderão ocorrer de forma paralela e que os
produtos serão entregues ao final de cada Etapa.

Anexos:
N/A
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