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O sistema 

 16 empresas concessionárias e 9 cooperativas permissionárias; 

 8 áreas de operação, para cada uma delas 1 consórcio 
concessionário e 1 consórcio permissionário. 

 Último edital de licitação: agosto de 2003 à julho de 2013; 
 Atualmente operando com contratos de curto prazo (1 ano para a 

concessão e 6 meses para a permissão). 

 Frota: 15 mil ônibus; 

 Linhas: 1.3 mil; 

 Passageiros transportados por ônibus: 9,7 milhões por dia útil 

 Metrô: 3,8 milhões por dia útil. 

 Terminais de ônibus: 31 

2 



A operação 

 Subsistema Estrutural  

 Empresas concessionárias 

 60% da frota 

 67% da remuneração 

 56% dos passageiros 

 Subsistema Local 

 cooperativas permissionárias 

 40% da frota 

 33% da remuneração 

 44% dos passageiros 
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Remuneração vs Tarifa 
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Sistema de transportes 
(Custos e investimentos) 

Remuneração 

Subsídio 
municipal 

Receita 
Tarifária 

Conta 
Sistema 

78% 20% 

Outras receitas 2% 

R$ 1.189 milhões (2013) 

Fonte: SPTrans, 2013 

R$ 4.537 milhões (2013) 



Remuneração vs Tarifa 
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Remuneração 

 Pagamento realizado por passageiro 
transportado. 

 Custos definidos pela programação prevista 
nas Ordens de Serviço Operacional (OSO). 

 Gratuidades, estudantes e integração pagos 
integralmente. 

Receita Tarifária 

 Eletrônica: Diretamente para Conta Sistema; 

 Unitária: R$3,00; 

 Bilhete Único: até 4 integrações em ônibus 
por R$3,00; 

 Bilhete Único: para ônibus + Metrô/CPTM é 
R$4,65; 



Definição da remuneração atual 

Custos Gerais 
Combustíveis, lubrificantes e rodagem: dependem da 

quilometragem e do consumo do veículo definida a partir da 
Ordem de Serviço Operacional (OSO). 

Massa de salários e benefícios de motoristas e cobradores: 
dependem do número de horas trabalhadas calculado 
simplificadamente através de um fator aplicado à frota. 

Massa de salários e benefícios do pessoal de manutenção e 
fiscalização: fator aplicado diretamente à frota. 

Despesas administrativas: calculadas como um valor fixo em 
reais multiplicado pelo tamanho da frota. 

Garagens: valor do aluguel depende do total de metros 
quadrados da garagem que depende do tamanho da frota. 

Peças e acessórios: calculadas em função do valor dos 
veículos. 

 



Definição da remuneração atual 

Despesas financeiras, tributárias e investimento. 
Despesas financeiras fazem parte dos custos administrativos. 

Tamanho da frota definido a partir do número de partidas da 
OSO no horário de pico. 

Remuneração do capital estimada a partir de uma taxa de 
retorno pré definida de 18% a.a. 

Depreciação definida considerando-se um valor de 20% ao 
final de 8 anos de vida do veículo. 

Despesas tributárias estimadas a partir das receitas totais e 
da massa salarial estimada a partir dos parâmetros de 
remuneração. 



Definição da remuneração atual 

Remuneração por passageiro 
Planejamento estima a demanda total por linha e a partir 

dessa demanda define a OSO que indica o número de 
partidas por hora. 

A demanda serve também para definir a remuneração por 
viagem dividindo-se o custo total da área por sua demanda 
total. 

Em casos de redução significativa da demanda ajusta-se a 
oferta e a remuneração por viagem para garantir o 
pagamento dos custos totais. 

 



A contribuição do estudo 

 Definir plano de contas padrão que deve ser seguido pelos 
ganhadores da nova concessão. 

 Alterar a estrutura societária na nova concessão. 

 Redefinir parâmetros e valores de custo consistentes com a 
realidade atual. 

 Repensar a utilização de um fator sobre a frota para definição 
da remuneração de motoristas e cobradores. 

 Calcular a remuneração do capital diretamente no fluxo de 
caixa sem considerar depreciação como elemento de custo. 

 Ajustar a TIR em função da realidade atual. 



Resultados do Estudo 

Concorrência Pública 007/2013 

PALC 2013/0631 

Verificação Independente dos Contratos de 
Concessão e Permissão do Serviço Público de 

Transporte Coletivo de Passageiros. 



Possíveis soluções 

 Controlar o descumprimento de partidas eletronicamente 
decompondo a causa em: 
Velocidade: responsabilidade do setor público com redução de 20% da 

remuneração atribuída ao custo da viagem. 

Outros: responsabilidade do operador com redução de 100% da 
remuneração atribuída ao custo da viagem. 

 Controlar o intervalo entre as partidas: 
 Intervalos acima do máximo permitido gera redução na remuneração. 

 Intervalos abaixo do máximo permitido gera aumento na remuneração. 

Ajustar o intervalo meta para os casos de descumprimento ligados à 
velocidade na via. 

 Atualmente em estudo duas frentes para controlar 
cumprimento de partidas e de intervalos eletronicamente. 



Possíveis soluções 

 Repensar o modelo de gestão da tecnologia dentro da SPTrans. 

 Insular a conta sistema da gestão do sistema. 

 Aprimorar a inteligência no acompanhamento dos custos e 
monitoramento de desempenho dos operadores do sistema. 

 Revisão periódica dos parâmetros da concessão. 

 Ajustar custos a variações permanentes da velocidade na via 
(exemplo: inauguração de novos corredores). 

 Ajustar a oferta a variações da demanda com critérios pré-
definidos. 

 Automatizar a fiscalização do sistema. 

 Realizar inspeção aleatória sobre a frota de maneira eletrônica. 


