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4.2.1 DISTRIBUIÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, ARRECADAÇÃO – VISÃO 
GERAL 

O modelo dos serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano terá como 
principais participantes: 

Usuário (cliente): cidadão que necessita dos serviços de transporte para 
efetuar os seus deslocamentos. Para isso, paga passagem ou possui algum 
benefício tarifário (desconto ou gratuidade).  

Empresa Empregadora: empresa que adquire vales-transportes para os 
seus funcionários, em cumprimento à legislação vigente. 

SMT – Secretaria Municipal de Transporte: órgão responsável pela regulação 
do transporte público coletivo de passageiros (Poder Concedente). 

Empresa Gestora de Recursos Financeiros: empresa de economia mista, 
a ser formada pelo poder público e os concessionários do transporte, com a 
finalidade de definir, credenciar, contratar, implantar e fiscalizar a receita 
tarifária e não tarifária do sistema de transporte, compreendendo as seguintes 
responsabilidades: 

• Geração e controle dos meios de pagamentos e dos créditos eletrônicos; 

• Contratação, operação e controle da venda e distribuição de cartões e 
créditos eletrônicos; 

• Divisão da receita entre os operadores e controle da conta corrente do 
Sistema de Transporte; 

• Reinvestir eventuais saldos na expansão e melhoria do Sistema; e 

• Captar recursos junto ao sistema financeiro e agências de fomento.  

SPTrans: Empresa responsável pela prestação de serviços especializados de 
gerenciamento, fiscalização, administração e engenharia de transporte, 
voltados ao Sistema de Transporte  Urbano no  âmbito do município de São 
Paulo. NOTA: A empresa é responsável, inclusive pelos serviços de gestão dos 
recursos financeiros provenientes do sistema de transporte público municipal, 
enquanto da não criação de empresa específica para esse fim pela SMT, em 
atendimento à lei no 13241/01 

Rede de Distribuição Própria: lojas e postos de venda instalados e 
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operados, direta ou indiretamente, pela SPTrans ou por quem ela contratar. 

Empresa Conveniada: empresa gestora de outros meios de transporte com 
as quais a SPTrans mantém convênios de integração. Exemplos: Metrô e 
CPTM. 

Credenciamento para Venda e Recarga de Créditos Eletrônicos: 
empresas que distribuem aos usuários cartões e créditos emitidos ou gerados 
pela SPTrans. 

Empresas Credenciadas para a Venda de VT: empresas que vendem aos 
empregadores e distribuem aos usuários cartões e créditos eletrônicos 
emitidos ou gerados pela SPTrans. 

Concessionário do Sistema Estrutural: Pessoa jurídica vencedora da 
concorrência pública que opera os serviços do sistema Estrutural. 

O esquema abaixo demonstra o fluxo dos créditos eletrônicos e valores 
monetários do Sistema de Transporte. 

 

SMT 
REGULAMENTAÇÃO 

TRANSPORTE 

CONCESSIONÁRIOS 
SISTEMA 

ESTRUTURAL 

EMPRESA GESTORA 
DE RECURSOS 
FINANCEIROS 

USUÁRIO  
ESTUDANTE 
COMUM  
ETC. 

EMPRESA 
EMPREGADORA 

USUÁRIO 
V.T. 

EMPRESA 
CONVENIADA 
INTEGRAÇÃO 

E  V.T. 

EMPRESAS 

CREDENCIADAS 
PARA VENDA 
DE V.T. 

EMISSÃO DEDE DE DE 
DE CRÉDITOS 
 E  CARTÕES 

$ 

$ 

$ 

C
ré
d
it
o
s
 E
le
tr
ô
n
ic
o
s
 

$ 

In
fo
rm

a
ç
õ
e
s
 d
a
 U
ti
liz
a
ç
ã
o
 

PERMISSIONÁRIOS  
DO  SISTEMA 
LOCAL 

$ 

$ 

$ 

CONTA  
CORRENTE  
DO SISTEMA 

PLANEJAMENTO 

FISCALIZAÇÃO 

CONTROLE 

GERENCIAMENTO 

COMPENSAÇÃO  VALORES 
REMUNERAÇÃO 
PERMISSIONÁRIOS E 
CONCESSIONÁRIOS 

CONTROLE ARRECADAÇAO 
E CADASTRAMENTO. 

REDE DE 
VENDA E VAREJO 
RECARGA 

C
ré
d
it
o
s
 

E
le
tr
ô
n
ic
o
s
 

C
ré
d
it
o
s
 

E
le
tr
ô
n
ic
o
s
 

REDE DE  

DISTRIBUIÇÃO 

PRÓPRIA/ 
LOJA VIRTUAL 

FLUXO DOS CRÉDITOS ELETRÔNICOS E VALORES MONETÁRIOS 

$ 

C
ré
d
it
o
s
 E
le
tr
ô
n
ic
o
s
 o
u
  
 

$ 

 



 

    

    

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  

  

 

 5  

4.2.1.1 Emissão de Cartões e Créditos Eletrônicos 

A SPTrans realiza a emissão dos cartões e créditos eletrônicos aceitos nos veículos 
de todo o Sistema de Transporte Coletivo Municipal, incluindo os Modais que 
participam do processo de bilhetagem por força de convênio. 

Para isso, dispõe de contratos com empresas fabricantes de cartões habilitadas a 
suprir em qualidade e quantidade a demanda de todas as categorias de usuários 
(Vale-transporte, Comum, estudante, Gratuidades e Passageiros Especiais). 

Do mesmo modo, dispõe de equipamentos, sistemas e infra-estrutura para 
emissão, controle, personalização e distribuição dos cartões; e geração, 
contabilização, distribuição e controle dos créditos eletrônicos. O sistema passa, 
regularmente, por processo de auditoria interna e externa. 

Os cartões são guardados de forma segura, particularmente quando já 
inicializados e prontos para uso. 

Por sua vez, os créditos eletrônicos são gerados em ambiente seguro, por meio de 
equipamentos específicos para esse fim. A SPTrans é, portanto, a única e 
exclusiva geradora de créditos eletrônicos e emissora dos cartões Smart Cards. 

4.2.1.2. Comercialização e Distribuição 

A SPTrans firmou convênios, contratos e outras tratativas comerciais visando a 
implantação e ampliação da rede de distribuição de cartões e créditos eletrônicos, 
buscando atender, de maneira satisfatória, a todos os usuários do sistema de 
transporte.   

Para a distribuição e comercialização de cartões e créditos eletrônicos foram 
implantados os seguintes canais, contratados ou conveniados com a SPTrans: 

a) Rede De Distribuição Própria – constituída de lojas e postos de venda e 
recarga de créditos eletrônicos, atendendo as diversas categorias de usuários e 
é operada diretamente pela SPTrans ou por sua (s) contratada (s).  

b) Empresas Conveniadas (Metrô, CPTM) – empresas estatais, gestoras de 
transporte público, que mantêm convênios de integração tarifária e/ou de ação 
conjunta para fins de distribuição recíproca de créditos eletrônicos. 

c) Rede de Venda e Recarga – constituída por empresas 
credenciadas/contratadas pela SPTrans para venda e recarga de créditos 
eletrônicos das modalidades estudante e comum, recarga de VT, e distribuição 
de cartões. Implantada de forma a atender uma logística de distribuição 
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geográfica, padrões de qualidade de serviço e, principalmente, o atendimento 
aos pontos concentradores de demanda. 

Os serviços de distribuição de cartões e créditos eletrônicos são realizados 
segundo alguns critérios gerais, tais como: 

a) Cobertura dos diversos segmentos de usuários (evitar que certos segmentos 
sejam atendidos insatisfatoriamente). 

b) Cobertura geográfica (evitar que certas regiões do Município sejam 
atendidas insatisfatoriamente). 

c) Evitar interrupção da prestação dos serviços, falha na qualidade de 
atendimento, fraudes, riscos financeiros, riscos tecnológicos, etc. 

Os custos de comercialização são apurados e considerados no cálculo da tarifa, 
conforme determina o artigo 27, parágrafo segundo da Lei n o 13.241/01. 

4.2.1.3 Forma de Prestação de Contas dos Concessionários  

Todos os veículos vinculados ao serviço de transporte coletivo municipal de 
passageiros têm instalados os equipamentos especificados no Anexo 5.4. 

Os concessionários devem enviar, diariamente, à SPTrans todas as informações 
coletadas nos veículos, receber as informações do Sistema Central e retransmiti-la 
aos veículos. 

O valor arrecadado em dinheiro pode permanecer em poder dos concessionários a 
título de compensação de crédito. 

Os bilhetes integrados ônibus + metrô recebidos como pagamento da passagem 
são enviados diretamente pela empresa operadora ao Metrô, o qual informa à 
SPTrans as quantidades efetivamente recebidas. 

4.2.1.4  Forma e Disposição de Pagamentos dos concessionários 

Da remuneração calculada conforme anexo específico, são deduzidos os valores 
retidos pelos concessionários, provenientes de cobrança a bordo, diferença de 
féria apurada, multas aplicadas, e outras, de acordo com o estabelecido no Edital, 
Contrato e Anexos. 

Para pagamento, devem ser observadas as seguintes regras e procedimentos: 
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a) Nos documentos fiscais pertinentes devem constar o número de registro do 
contrato na Secretaria Administrativa da CONCEDENTE a data de sua 
assinatura e o mês a que se refere. 

b) No Caso de consórcio, os créditos da remuneração podem ser feitos aos 
consorciados, nas proporções indicadas pela empresa líder. Tais 
informações devem ser enviadas à SPTrans até às 12:00h do dia útil 
anterior ao pagamento. 

c) A SPTrans pode descontar de qualquer pagamento, importância que a 
qualquer título lhe seja devida pelo CONCESSIONÁRIO, por força deste ou 
de outros instrumentos/contratos. 

d) A SPTrans pode sustar qualquer pagamento na hipótese da inobservância, 
pelo CONCESSIONÁRIO, de suas obrigações tributárias, até comprovação 
de regularidade. 

e) Os pagamentos somente são efetuados mediante crédito em conta corrente 
que o CONCESSIONÁRIO deve manter no Banco indicado pela 
CONCEDENTE. 

f) O cálculo da remuneração e a compensação dos valores ocorre 
diariamente, e os depósitos são efetuados 5 (cinco) dias úteis após a 
operação. 

g) Os valores arrecadados nos coletivos poderão ser utilizados para 
compensar valores até o limite do valor de remuneração diária. Caso o 
valor da arrecadação seja superior à remuneração, a diferença deverá ser 
depositada pelo CONCESSIONÁRIO, em conta corrente informada pela 
SPTrans, no primeiro dia útil subseqüente à operação. 

h) Para efeito de remuneração somente são consideradas as informações 
provenientes do sistema de Bilhetagem Eletrônica efetivamente 
transmitidas para a SPTrans. 

4.2.1.5 Fiscalização 

A SPTrans se reserva o direito de realizar fiscalização/auditoria ampla e completa 
no Sistema de Bilhetagem Eletrônica, tantas vezes e na forma por ela estipulada, 
a seu exclusivo critério, podendo realizar a atividade diretamente ou contratando 
empresa especializada para atuar nesse fim. 

Os serviços de fiscalização/auditoria são realizados no sentido de coibir 
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manipulações, fraudes, evasões de receitas e prejuízos. 

A apresentação da “Equipe de Auditoria/Fiscalização” ao local dos trabalhos deve 
ser realizada por meio de documento redigido e assinado pela SPTrans, 
constando, inclusive, as determinações quanto aos trabalhos a serem executados. 

Para a realização dos trabalhos de fiscalização/auditora, o Concessionário obriga-
se a: 

a) Prestar esclarecimentos e informações solicitadas pela “Equipe de 
Auditoria/Fiscalização” garantindo o acesso, a qualquer tempo, às suas 
instalações, principalmente nas dependências onde estão instalados os 
equipamentos de controles operacionais e de coleta de dados dos veículos. 

b) Atender prontamente as reclamações, exigências ou observações feitas 
pela “Equipe de Auditoria/Fiscalização”, refazendo ou corrigindo trabalhos 
ou procedimentos operacionais que comprovadamente não estiverem de 
acordo, ou que estiverem dando margem à ocorrência de queda na 
qualidade dos serviços prestados.Todas as solicitações, reclamações, 
exigências ou observações somente produzem efeito se processadas por 
escrito. 

4.2.2 SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 

4.2.2.1 - Visão Geral 

A bilhetagem eletrônica representou instrumento de suma importância para a 
realização da reestruturação planejada para os transportes no Município de São 
Paulo. Além de possibilitar a implantação de uma estrutura tarifária mais 
complexa, envolvendo a integração intra e intermodais e possibilitando uma série 
de alternativas de cobrança de tarifas, possibilitou a otimização do gerenciamento 
do sistema, destacando-se a velocidade com que as informações são 
disponibilizadas.  

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica no transporte coletivo de São Paulo passou e 
está passando por processo de redefinições e readequações, para que, além de 
possibilitar o descrito acima, passasse a ser utilizado como um poderoso 
instrumento de gestão do transporte coletivo da cidade. De forma resumida, 
destacam-se alguns objetivos deste sistema, dentre eles: 

• INTEGRAÇÃO TARIFÁRIA - Temporal / Operacional 
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• CONTROLE DE EVASÃO DE RECEITAS 
• SEGURANÇA - venda - arrecadação - ônibus 
• FLEXIBILIDADE TARIFÁRIA 
• CONTROLE RÁPIDO DA ARRECADAÇÃO 
• REDUÇÃO DOS CUSTOS 
• MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO - Racionalização 
• OUTRAS FONTES – Propaganda 

O desenvolvimento tecnológico incorporado ao sistema de cobrança de tarifas 
trouxe um novo conceito de bilhete de passagem, tanto no produto em si como na 
sua utilização, destacando-se a rapidez de informações acerca dos hábitos dos 
usuários e a implantação de tarifas de integrações intra e intermodais. 

É composta por um conjunto de normas de procedimentos, equipamentos e 
programas informatizados, de forma que o usuário consiga, com o uso de cartões, 
efetuar pagamentos dos seus deslocamentos entre os pontos de origem e de 
destino e gozar do benefício de integração, que lhe proporciona economia.  

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica tem como principais funções gerar, distribuir, 
comercializar, controlar e transportar eletronicamente as informações relativas às 
transações de recarga e de pagamento das passagens por meio dos cartões 
utilizados no Sistema de Transporte Coletivo. 

4.2.2.2 Funcionalidades do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 

As principais funcionalidades do Sistema de Bilhetagem Eletrônica são: 

a) Cadastramento de Usuários: consiste na identificação do usuário junto ao 
Gestor do Sistema, caracterizando a categoria e a forma de utilização do cartão 
entre os diversos parâmetros que o sistema disponibiliza, bem como permite a 
personalização externa do cartão.   

b) Emissão de Cartões: consiste na gravação eletrônica das informações do 
cadastro, necessárias na política de utilização do cartão, por meio da apresentação 
a um dispositivo para gravação de cartão sem contato e impressão externa do 
código do cartão. 

c) Geração de Créditos: consiste na operação de geração dos créditos 
eletrônicos de todas as viagens que serão posteriormente distribuídas para 
comercialização nos postos de venda e recarga utilizados pelos usuários.  
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d) Distribuição de Créditos: consiste nas operações de transferência dos 
créditos eletrônicos, desde a geração na SPTrans, passando pelos vários níveis de 
postos de distribuição, até chegar aos pontos de comercialização, e ao usuário 
final, que efetivamente utilizará os créditos. 

e) Comercialização de Créditos: consiste na operação de compra antecipada 
de créditos eletrônicos nos postos de venda e recarga, em empresas 
credenciadas, rede de recarga e Loja Virtual da SPTrans, pelos usuários 
portadores de cartão sem contato (smart card), ou pelas empresas que solicitam a 
compra dos créditos “Vale Transporte” para seus funcionários.   

f) Utilização de Créditos: consiste na apresentação do cartão que contém 
valores para viagem ao equipamento validador dos veículos de transporte coletivo, 
que efetua a operação de débito do valor correspondente à viagem, de acordo 
com a política tarifária vigente. 

g) Transmissão: consiste em todas as ações de transmissão de dados que são 
realizadas ao longo dos processos: entre o cartão e o validador, entre o validador 
e o computador de garagem, entre o computador de garagem e o Sistema 
Central, entre os postos de venda e recarga e o Sistema Central.   

h) Certificação: consiste na certificação das transações efetuadas diariamente e 
submetidas a um dispositivo de segurança, com o objetivo de identificar supostas 
fraudes no sistema. 

i) Processamento: consiste no processamento dos dados de transações de 
viagem e de recarga que já passaram pela certificação e são submetidas a várias 
etapas de atualização de tabelas e acumuladores da base central de dados. 

j) Gerenciamento: consiste no cadastramento, no Sistema Central, das 
informações referentes à política de utilização e recarga de cartões, bem como 
consulta e relatórios para o acompanhamento operacional e financeiro do sistema, 
e conta corrente de cartões de usuários. 

4.2.2.3 Potencialidades de Uso das Informações 

As potencialidades de utilização das informações geradas pelo Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica: 

• Planejamento Operacional 
• Nº de passageiros por linha, faixa horária, etc. 
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• Tempo de viagem e tempo ocioso.  

• Controle e Fiscalização 
• Horário das partidas e chegadas; 

• Controle de Fraudes (estudantes, gratuidades, etc). 

• Planejamento da Rede de Transporte 
• Rastreamento da integração. 

• Gestão Econômica 
• Controle da venda e receita; 
• Controle do custo. 

• Controle e Gestão dos Benefícios 
• Estudante; 
• Gratuidade; 
• VT (empregador). 

• Usuários 
• Integração Temporal; 
• Descontos (entre-pico/dia da semana); 
• Tarifas semanais / mensais, etc; 
• Garantias (perda e roubo). 
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4.2.2.4 – Módulos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
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Os principais módulos desse sistema são: 

a) Sistema Central: responsável pela emissão, validação e compensação de 
créditos eletrônicos; 

b) Sistema de Cadastro e Atendimento aos Usuários: responsável pelo 
cadastramento dos usuários com benefícios tarifários, cancelamentos, 
revalidações e emissão de segunda via de cartões e atendimentos diversos, 
por meio de call-center; 

c) Sistema de Garagem: responsável pela recepção e transmissão dos dados 
entre o Sistema Central e os validadores, e vice-versa; 

d) Sistema de Distribuição: responsável pela distribuição e comercialização 
dos créditos eletrônicos e cartões; 

e) Rede de Terminais: locais onde os usuários podem adquirir seus cartões e 
créditos eletrônicos. São de diversos tipos (equipamento assistido, auto-
atendimento, recarga automática, etc.), objetivando o atendimento ao usuário, 
com qualidade e rapidez; 

f) Validadores/Cartões: o usuário, ao entrar no ônibus, apresenta o cartão ao 
validador (equipamento que controla o acesso), o qual efetua a leitura e a 
verificação de validade do cartão, deduz e atualiza os dados de integração, o 
saldo e libera a catraca. Cada transação deve ter suas características 
armazenadas na memória do validador; 

g) Sistema de Comunicação: responsável pela integração de todos os módulos 
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, por meio de um Data Center, que 
concentra todos os dados gerados pelo Sistema de Bilhetagem Eletrônica; 

É de responsabilidade da SPTrans a contratação, desenvolvimento, implantação e 
operação dos softwares dos Sistemas Central, de Distribuição e de Comunicação, 
bem como a compra dos equipamentos necessários ao funcionamento desses 
sistemas e dos cartões Smart Card sem contato.  

Aos operadores de transporte dos sub-sistemas estrutural e local cabe a aquisição, 
instalação, operação e manutenção do Sistema de Garagem e dos validadores 
eletrônicos embarcados (cerca de 15.000), acoplados às catracas de controle de 
acesso dos veículos. 



 

    

    

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTESSECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES  

  

 

 14  

4.2.2.5  – Parâmetros Gerais e Tipos de Cartões 

Os Parâmetros Gerais no Sistema Central permitem que se definam algumas 
configurações padrões utilizadas nos processos de emissão de cartão, 
cadastramento de usuários e principalmente dados que caracterizam a política de 
utilização e venda de viagens no município de São Paulo, bem como parâmetros 
para validadores e para os pontos de venda e recarga (PDV): 

a) Integração: 

• Limite máximo de viagens permitidas como integração; 
• Tempo máximo em minutos permitidos para o período de integração; 
• Valor da tarifa para as Integrações; 

b) Restrições de Utilização dos Cartões: 

• Faixa horária para restrição de utilização em viagens (até 3 intervalos de 
horários em horas e minutos); 

• Faixa horária para desconto na utilização de viagens (até 3 intervalos de 
horários em horas e minutos) e seus respectivos descontos; 

• Período de Férias Escolares (até 3 intervalos de datas com ano, mês e dia); 
• Calendário por mês indicando os dias úteis, sábados, domingos e feriados; 
• Tempo para reapresentação do cartão. 

c) Venda (PDV): 

• Limite máximo, em valores, para cada transação de venda ao usuário; 
• Limite máximo, em valores, para o saldo do cartão. 

d) Devolução de valores para cartões em Lista Vermelha: 

Número de dias após a entrada do cartão na lista vermelha, para geração de uma 
solicitação de emissão do cartão e download para o Sistema de Distribuição com 
os saldos a serem gravados no cartão de substituição; 

e) Tipos de Cartões 

Família de cartões sem contato 

• Cartão Comum: destinado aos clientes eventuais e àqueles que usualmente 
pagam as passagens em dinheiro; 

• Cartão Vale-Transporte: destinado aos empregados em geral.  
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• Cartão Estudante: destinado aos estudantes, exercendo, também, a função 
de Identidade Estudantil. 

• Cartões Operacionais: Serviço, ½ Viagem, Garagem/Prefixo/Catraca, Linha, 
Paese, Fiscais e Teste; 

• Cartão Gratuidade: destinado aos usuários isentos do pagamento da tarifa;  

• Cartão Gestante: destinado à gestante, permitindo o desembarque pela 
porta dianteira, mediante o pagamento da passagem. 

• Cartão Pessoa Obesa: destinado ao usuário obeso, permitindo o 
desembarque pela porta dianteira, mediante o pagamento da passagem. 

• Cartão Mãe Paulistana: destinado às gestantes inscritas no programa social 
da Prefeitura do Município de São Paulo. O cartão é válido no período da 
gestação até a criança completar 01 ano de idade. Os créditos eletrônicos são 
adquiridos pela Secretaria Municipal da Saúde. 

• Cartão de Bordo: de uso exclusivo da tripulação do ônibus, com a função de 
liberar a catraca para os passageiros que efetuam o pagamento da passagem 
em dinheiro. 

4.2.2.6 Moeda Eletrônica de Transporte e Tipos de Descontos 

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica trabalha com valores em unidade monetária 
corrente, em seus vários níveis e módulos do sistema. Para possibilitar a 
implantação da política tarifária proposta, foi adotada como referência quantidade 
em valor monetário, gravada no cartão. 

A distribuição dos créditos gerados entre os diversos níveis do Sistema de 
Distribuição também leva em consideração a unidade monetária corrente. 

O usuário quando compra seus créditos eletrônicos, solicita o valor total, o qual é 
armazenado em seu cartão. 

O débito da passagem no cartão do usuário leva em consideração a tarifa vigente 
naquele modal e debita o valor correspondente no cartão. 

Cada cartão possui duas carteiras eletrônicas, que são utilizadas como porta 
moeda para o transporte.  Estas carteiras foram classificadas em: 

Carteira 1:  porta moeda de transporte com restrição de uso.  É utilizada para os 
cartões do tipo estudante e vale transporte. 
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Carteira 2:  porta moeda de transporte sem restrição de uso. É utilizada para os 
cartões das diversas categorias de usuários pagantes, que permite a inserção de 
créditos eletrônicos do tipo comum.  

O Sistema de Bilhetagem Eletrônica permite a adoção de vários tipos de 
descontos, que podem ser implementados de acordo com a política tarifária 
vigente. O Sistema Central envia para as garagens uma tabela contendo os 
parâmetros, que ativam, nos validadores, diversos tipos de desconto nas tarifas, a 
saber: 

Desconto por dia da semana 

Associado a uma determinada data (domingo, feriado ou data específica), 
podendo ser aplicado ou não, conforme o tipo de cartão. 

4.2.2.7 Sistema Central de Processamento -  Emissão de Créditos e 
Cartões, Processamento, Controle e Compensação – SCP 

O Sistema Central de Processamento tem como principais funcionalidades: 

• Emissão dos Cartões 

• Geração dos Créditos Eletrônicos 

• Processamento das informações de utilização (validadores) e venda de 
crédito (ponto de venda e recarga) 

• Segurança (“SAM”) 

• Conexão on-line com Sistema de Cadastro e Atendimento ao Usuário 

• Parâmetros do Sistema 
• Integração 
• Tarifas 
• Descontos 
• Restrições de Uso 
• Criação de Novos Cartões 
• Lista de Cartões Inválidos (Lista vermelha) 

• Compensação de Valores entre Operadoras (Clearing House) 

• Sistema de Informação 
• Relatórios estatísticos e econômicos 
• Linhas utilizadas nas viagens integradas 
• Conta corrente dos cartões 
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4.2.2.8 Sistema de Cadastramento e Atendimento – SCA 

Existem atualmente 40 postos SCA – Serviço de Cadastramento e Atendimento 
distribuídos pelas várias regiões do município de São Paulo. Esses locais dispõem 
de microcomputadores interligados ao Banco de Dados Central, na SPTrans, de 
modo on-line e real-time.   

Como funções do SCA, temos: 

a) Cadastro de Usuários: Consiste em atualizar o cadastro de usuários com 
informações básicas para personalização do cartão e identificação dos usuários, 
necessária para o processo de registro de perda ou roubo do cartão.  

b) Controle de Personalização: Consiste em cadastrar as empresas 
responsáveis pela personalização externa do cartão e rotinas para importação e 
exportação de dados relacionados a estas funcionalidades, inclusive o histórico e 
atualização de cada usuário; 

c) Registro de Perda: Consiste em atender o usuário, identificá-lo e registrar a 
perda de seu cartão, encaminhando-o para a lista vermelha e solicitando a 
emissão da segunda via do cartão.  Este registro poderá disparar também a 
solicitação de restituição de créditos remanescentes para o novo cartão; 

d) Revalidação dos Cartões: Consiste em atender aos usuários e por 
intermédio de um dispositivo de leitura/gravação de cartão sem contato, efetuar a 
atualização de informações no cartão. 

4.2.2.9 Sistema Central de Distribuição – SCD 

O Sistema Central de Distribuição concentra as atividades relacionadas à 
distribuição de créditos, homologação de distribuidoras, informações de recarga e 
referentes às empresas de vale transporte, autorizadas a servir de elemento de 
ligação dos distribuidores de créditos com o Sistema Central de Operação. 

A recarga dos créditos é efetuada nas lojas, postos de recarga (lotéricas, terminais 
de transporte, shoppings, quiosques, etc.), empresas empregadoras, entre outras, 
desde que disponham de equipamentos apropriados e esteja devidamente 
autorizada pela SPTrans. 
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4.2.2.10 REDE DE DISTRIBUIÇÀO - Formas de Comercialização e 
Distribuição de Cartões e Créditos 

4.2.2.10.1 Parâmetros e Definições Gerais do Sistema de Distribuição 

O Sistema de Distribuição está constantemente enviando e/ou recebendo arquivos 
do Sistema Central, dentre os arquivos já definidos destacamos: 

• Parâmetros de venda de créditos para cartão do usuário; 

• Cartões emitidos e enviados para o Sistema de Distribuição; 

• Valores para devolução de saldo dos cartões em Lista Vermelha; 

• Lista de Recarga para Vale Transporte em PDVs; 

• Registro de Perda de Cartão Vale Transporte; 

• Empresa Empregadora; 

• Vínculo entre Cartão VT e Empresa Empregadora; 

• Solicitação de Lista de Recarga de Vale Transporte; 

• Transação de Recarga; 

• Cadastro de Estudantes; 

• Dados para personalização de cartões estudante; 

• Dados dos cartões estudantes personalizados: 

• Dados para personalização de cartões por terceiros; e 

• Dados dos cartões personalizados por terceiros; 

Vale Transporte – nesta modalidade, os cartões são carregados com créditos na 
sua carteira específica para vale-transporte e liberam a catraca mediante o 
desconto do valor correspondente à tarifa. O crédito vale-transporte é adquirido 
pelas empresas empregadoras e o respectivo carregamento é efetuado pelos 
empregados na rede de recarga.  

Gerenciamento do VT: O gerenciamento da comercialização, atendimento, 
recarga e distribuição do Vale Transporte do trabalhador é função integrante do 
Sistema de Distribuição. Todas as funcionalidades referentes ao funcionamento do 
Sistema de Distribuição, incluindo as relativas ao VT, foram especificadas pela 
SPTrans. A empresa contratada para desenvolver o Sistema Central determina as 
interfaces necessárias para a comunicação entre o Sistema de Distribuição e o 
Sistema Central de Bilhetagem, as funções relativas à solicitação e transferência 
de créditos, a arquitetura de segurança a ser seguida para fornecer as licenças de 
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SAMs para os PDVs, e a definição dos protocolos de transferência de créditos.  

As funções mínimas que o Sistema de Distribuição provém para o gerenciamento 
das várias modalidades de Vale Transporte são: 

• Solicitação de cartões por parte das empresas; 

• Solicitação periódica de vales transportes discriminando quantidades de 
créditos por cartão; 

• Funcionalidades de acompanhamento dos pagamentos dos créditos solicitados; 

• Cadastramento central dos usuários de Vale Transporte; 

• Atendimento aos usuários nos casos de perda e inclusão na Lista Vermelha, 

• Geração e disponibilização das listas de Recarga de VT; 

• Disponibilização das Transações de Vendas e Recargas nos servidores do 
Sistema Central de Processamento; 

4.2.2.10.2 Funcionalidades 

As funcionalidades previstas no Sistema Central relativas ao Vale Transporte estão 
descritas a seguir: 

a) Assinatura das Listas de Recarga VT dos PDVs:  As Listas de Recarga 
devem ser geradas integralmente pelo Sistema de Distribuição de acordo com os 
pedidos de créditos efetuados e pagos pelas empresas adquirentes do VT.  

b) Inclusão de Cartão VT na Lista Vermelha: As solicitações de inclusão de 
Cartões VT de qualquer modalidade na Lista Vermelha ocasionado por roubo ou 
perda é de responsabilidade do Sistema de Distribuição através de Upload. 

c) Emissão dos Cartões VT: A Emissão de Cartões VT é efetuado pelo Sistema 
de Emissão de Cartões, subsistema do Sistema Central de Processamento, 
mediante solicitação do Sistema de Distribuição. 

d) Atualização do Saldo dos Cartões VT com Créditos: Os Cartões VT têm 
seu saldo atualizado pelo Sistema Central através do processamento das 
Transações de Viagens e Transações de Vendas. 

4.2.2.10.3 Lista Vermelha 

A Lista Vermelha é gerada diariamente no Sistema Central e enviada às garagens 
para que as mesmas efetuem sua distribuição entre os validadores embarcados. 
Trata-se de uma lista circular, na qual os cartões listados podem ser retirados 
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quando atingirem um determinado limite de tempo ou quando ocorrer a tentativa 
de utilização de um dos cartões identificados na lista como um cartão a ser inibido 
permanentemente. 

A inclusão do cartão na Lista Vermelha poderá seguir critério configurado em 
parâmetro específico que segue: 

Tradicional: à medida que o registro de perda do cartão é enviado para o 
Sistema Central, é feito o envio para o SGG na garagem, o qual, por sua vez, 
efetua a inclusão na Lista Vermelha dos validadores eletrônicos. 

Por utilização: é efetuado o registro de perda do cartão, que só será incluído na 
lista vermelha no momento do recebimento da primeira transação de viagem após 
a data do registro de perda. 

4.2.2.10.4 Exploração Publicitária nos Cartões 

Todos os cartões possuem impressão gráfica em ambas as faces, em 04 cores, e 
são impressos com lay-out determinado pela SPTrans. Além disso, permitem a 
inclusão de propaganda em uma das faces. 

A comercialização do espaço publicitário do cartão ocorrerá por meio de processo 
específico, visando auferir receitas que minimizarão os custos de aquisição. 

4.2.2.11 Equipamentos Embarcados e Sistema de Gerenciamento de 
Garagem – SGG 

Os consórcios deverão adquirir no mercado e instalar em suas garagens os 
sistemas de gerenciamento de garagem, conforme especificações técnicas 
constantes do anexo 5.4 - Infra-estrutura para Bilhetagem Eletrônica. 

Estes sistemas são pacotes constituídos de validadores, transmissores/ receptores, 
módulo de comunicação e armazenamento, e são fornecidos pelos fabricantes de 
validadores. 
Validadores - A partir de dados lidos nos cartões Smart Cards sem contato que lhe 
são apresentados e de dados existentes em sua memória (parâmetros 
operacionais), os validadores emitem comandos de liberação para a catraca 
eletromecânica, autorizando ou não a passagem (atua em conjunto com a catraca 
eletromecânica). 

O validador, em relação aos cartões, além de ler os seus dados, como 
mencionados acima: 
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- decrementa créditos; 
- grava informações sobre a viagem que está sendo realizada; 
- apresenta mensagem no painel alfanumérico, que indica ao usuário as 
características particulares da transação; 

- Armazena em sua memória interna todas as transações que realiza com 
os cartões de passageiros e as transmite ao Sistema Gerenciador da 
Garagem, quando do recolhimento do veículo. 

As informações básicas que são recebidas dos validadores para a Garagem e 
posteriormente para o Sistema Central de Processamento e deste para os 
validadores, são: 

3 Ônibus          Garagem         (upload) 

• Passageiros por tipo; 
• Passageiros por linha, faixa horária, ½ viagem e sentido; 
• Horários de partidas por linha; 
• Tempo de ½ viagens 
• Tempo ocioso entre garagem e terminal. 

3 Garagem          Ônibus          (download) 
• Lista vermelha de números de cartões; 
• Linhas operadas pelo lote de veículos; 
• Tarifa; 
• Parâmetros para integração (n.º de integrações permitidas e descontos); 
• Desconto entre-pico; 
• Restrições de uso conforme o tipo de cartão; 
• Intervalo de tempo para aceitação do mesmo cartão. 

4.2.2.12  Segurança 

Procedimentos de Segurança realizados nas instalações da SPTrans: 

• Geração das chaves secretas do Sistema; 
• Gravação das chaves em todos os cartões; 
• Gravação de todos os SAM’s do Sistema; 
• Emissão do crédito (Moeda Eletrônica);e 
• Conferência da assinatura eletrônica de cada transação de recarga e 

utilização. 
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4.2.3 RESUMO DAS ATRIBUIÇÕES DOS INTEGRANTES DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE 

4.2.3.1  – Obrigações dos Concessionários 

Será de responsabilidade dos Concessionários a aquisição, instalação, operação e 
manutenção dos equipamentos embarcados nos veículos (validadores eletrônicos, 
catracas eletromecânicas e dispositivos para transmissão de dados), sistema de 
gerenciamento de garagem e sistema leitor de cartão de bordo, conforme 
especificação técnica constante no anexo 5.4 – Infra-Estrutura para Bilhetagem 
Eletrônica. 

Os Concessionários deverão arcar com os custos relativos aos serviços de 
telecomunicações necessários para garantir a conexão permanente e segura entre 
o Sistema de Gerenciamento de Garagem e o Sistema Central de Processamento. 

Os veículos só são autorizados a iniciar a operação dos serviços contratados após 
a emissão, por parte da SPTrans, de documento que atesta o pleno 
funcionamento do Sistema de Gerenciamento de Garagem, e dos equipamentos 
embarcados, necessários à operação da Bilhetagem Eletrônica. 

A regulamentação dos procedimentos relativos à operação e manutenção do 
Sistema de Bilhetagem Eletrônica será estabelecido pela SPTrans, por meio de 
documento específico denominado “Manual de Procedimentos Operacionais de 
Bilhetagem Eletrônica”. Face à dinâmica do processo, este documento deverá ser 
emitido e revisado periodicamente, por uma equipe técnica constituída por 
integrantes dos Concessionários e da SPTrans. 

4.2.3.2 – Obrigações da SPTrans 

• Geração e controle dos meios de pagamentos e dos créditos eletrônicos do 
Sistema de Transporte; 

• Contratação, operação e controle da venda e distribuição de cartões e créditos 
eletrônicos; 

• Divisão da receita entre os operadores e controle da conta corrente do Sistema 
de Transporte 

• Reinvestir eventuais saldos na expansão e melhoria do Sistema 
• Captar recursos junto ao sistema financeiro e agências de fomento.  

 


