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Tarifa de ônibus sem aumento

• SMT mantém tarifa básica mantida a R$ 3,80 o ano inteiro.

• Último reajuste há quase dois anos: em 09/01/2016.



Melhora no atendimento aos usuários do Bilhete Único

• Treinamento para os 680 atendentes;

• Atendimento telefônico unificado no 156 ampliou capacidade;

• Postos conforme perfil do usuário:
– Posto da XV de Novembro: passageiros comuns;
– Posto da Boa Vista: apenas estudantes.

Queda no tempo médio de atendimento:

XV de Novembro

Antes
2h31

Agora
32m

Boa Vista

Antes
1h32

Agora
18m



Fim da fila do Bilhete Único Estudante

Descentralização e reforço nas equipes melhoram atendimento e eliminam filas

1.130.514

1.239.711

Estudantes atendidos

2016 (ano todo) 2017 (jan a nov)



Combate às fraudes no Bilhete Único

• Cria grupo especial e intensifica fiscalização;

• Combate às duas modalidades: uso indevido do bilhete por terceiros e uso de créditos falsos;

• Ação integrada com autoridades policiais;

• Ampla divulgação de postos oficiais de venda.

323.533
Bilhetes 

cancelados

Balanço (jan a nov)

15.129
Bilhetes 

apreendidos

779
Indiciados por 

fraude



Readequação da gratuidade para estudantes

• Os 8 embarques diários gratuitos foram 
divididos em 2 cotas de até 4 embarques
cada, num período de duas horas, contado a 
partir do primeiro uso da cota;

• Medida garante que a gratuidade tenha a 
mesma finalidade do Bilhete Único Estudante 
(meia-tarifa), ou seja, o acesso à educação.



23 mil
Usuários com deficiência 

beneficiados

Bilhete Único Especial

• Cartão passa a ser permanente para 
beneficiários com deficiências físicas 
irreversíveis;

• A medida foi adotada após ajustes 
nos validadores.

23 mil
Usuários com 

deficiência 
beneficiados



Limitação de velocidade dos ônibus

• A velocidade dos ônibus é
limitada eletronicamente a
50 km/h em corredores,
faixas exclusivas e demais
vias da cidade;

• Medida tem como objetivo
reduzir incidência de
acidentes e atropelamentos.



48.391
Motoristas/cobradores 

treinados

Programa Viagem Segura

• Capacitação de profissionais de RH das empresas 
para treinamento de motoristas e cobradores;

• Orientação para melhorar o atendimento a idosos;

• Treinamento para garantir acessibilidade de 
deficientes visuais.



Mais de 1.100 novos ônibus

• Chegada de 1.100 ônibus novos

• Todos os ônibus têm: 
– Acessibilidade;
– Espaço para cadeiras de rodas;
– Ar-condicionado;
– Wi-Fi e 
– Adaptação para tomadas USB.

• Investimento: R$ 440 milhões

• Maior aquisição de veículos das 
últimas 4 gestões



Ampliação da frota do Atende+

• É ampliado o número de veículos para pessoas com 
deficiência física em alto grau de severidade e 
dependência;

• 100 táxis-pretos acessíveis passam a integrar o Atende em 
março;

• Serviço ganha 52 novas vans.

1 milhão
Viagens por 

ano

433
Veículos no 

total

9.392
Passageiros 
beneficiados



2.483

3.486

2016 (Jan a Nov) 2017 ( Jan a Nov)

Balanço Tapa-Buracos

Quantidade de
buracos tapados

Melhorias nas faixas e corredores exclusivos

• Recuperação de 34,3 km de corredores e faixas exclusivas;

• Substituição do pavimento asfáltico;

• Manutenção de sarjetas e troca de guias;

• Recuperação da sinalização.



Melhorias em terminais

• Novo Terminal Lapa
– Reforma e novo paisagismo;

– Acesso por catracas, liberadas aos 
usuários apresentando o Bilhete 
Único;

– Banheiros renovados e tornados 
acessíveis;

– Melhoria de acessibilidade e 
conforto;

– Instalação de pontos de recarga de 
celular e rede Wi-Fi.



Melhorias em terminais

• Terminal Cidade Tiradentes
– Começa a operar com controle de 

acesso por 6 catracas eletrônicas em 
11/12;

– Monitoramento passa a ser feito por 
câmeras de segurança;

– Nova sinalização e bancada para 
recarga de celulares;

– Paisagismo;

– Implantação de controle de acesso no 
bicicletário, aumentando a segurança 
do usuário.



46.012

33.397

2016 2017

Queda nas reclamações 
(jan/nov)

969

1.095

2016 2017

Mais elogios (jan/nov)

Melhora da satisfação dos usuários

• Canais de atendimento registram queda de queixas e aumento de elogios
• Indicadores sinalizam maior satisfação do usuário com o transporte



Campanhas: assédio e abuso sexual

• SMT e SPTrans intensificam ações e entram na 
campanha “Juntos podemos parar o abuso sexual 
nos transportes”.

• Atividades Principais:
– Seminários de sensibilização para funcionários das 

empresas;

– Motoristas e cobradores orientados a esperar Polícia 
ou desviar o ônibus até a delegacia mais próxima;

– Ampla divulgação sobre prevenção e estímulo à 
denúncia nos canais de comunicação oficiais, mídia, 
terminais e ônibus.

7

38

2016 2017

Ocorrências registradas

3.744
Motoristas e 
cobradores 
treinados



Licitação do transporte coletivo

• 33 audiências públicas realizadas:
– 1 geral;
– 32 prefeituras regionais.

• Edital para consulta pública de 21/12/17 
até 03/02/18;

• Novos ônibus terão acessibilidade, 
ar-condicionado, Wi-Fi, tomadas USB e 
serão menos poluentes.



Marginal Segura

20 GUIAS 
REBAIXADAS

19 NOVAS
LOMBOFAIXAS

900 PLACAS
EDUCATIVAS

• CET readequa velocidades das Marginais Tietê e Pinheiros em 25/01;

• Velocidades máximas voltam a 90 km/h na pista expressa, 70 km/h na 
central (Tietê) e 60 km/h na local. Faixa da direita da local são 50 km/h;

• Manutenção das câmeras de monitoramento: 72 funcionam.



Marginal Segura

Fiscalização de Motos
Circulação na pista central da Marginal Tietê
passa a ser das 22h às 5h. Velocidade das
motos é aferida por 14 radares.

10

10

Vans Ducato da Fiat

Ônibus

2
2

Pick-ups Mitsubishi 

Motos Honda10
Motos Yamaha

Radares-pistola14



Programa M’Boi Segura

• SMT, numa ação conjunta com CET e SPTrans, realiza ações para reduzir 
acidentes e atropelamentos na via.

12 m² 
de sinalização 

horizontal

479 
placas de sinalização

Alargamento de

faixas de 
pedestres8

de 29 para 53
Quadro de agentes da CET cresce 

viaturas vão de 

8 para 15

Ampliação de agentes da SPTrans 

de 4 para 13 (por turno)

+ 250 cones
em 2 kms de faixas 

reversíveis;

+ 8 painéis
de mensagens variadas



Melhorias para pedestres

• Mapeamento de 28 faixas de travessia;

• Faixas ganham novas placas, sinalização horizontal 
e iluminação;

• Veículos proibidos de estacionar a menos de 10 
metros das faixas;

• Exemplos atendidos: 
– Rua Riachuelo, altura do nº 29; 

– Rua Riachuelo, altura do nº 362;

– Largo São Francisco 



Melhorias para pedestres

• SMT amplia em até 6 segundos tempo semafórico em 16 vias;

• Melhorias:  segurança, revitalização e melhora da sinalização nas vias.

VIAS JÁ ATENDIDAS

Av. Jacu-Pêssego

Av. Interlagos

Av. Rebouças

TEMPO PARA A TRAVESSIA

De 23 para 29 segundos

De 20 para 26 segundos

De 15 para 20 segundos



Melhorias para pedestres

• Programa 100% Pedestre
– SMT implanta programa, através da CET, em que agentes de 

trânsito permanecem em pontos fixos orientando pedestres 
e motoristas, e sinalizando a travessia de pedestres;

Principais endereços em execução:

Centro: Rua Quintino Bocaiúva com Benjamin Constant;

Sul: Av. João Dória com Av. Nações Unidas;

Rua do Sumidouro. 



Primeira rua completa da cidade

SMT implanta em setembro primeira via do projeto, cujo conceito prioriza a 
circulação de pedestres e incentiva o uso do transporte público.

Rua Joel Carlos Borges, de acesso à Estação Berrini da CPTM, passa a contar com:
• Calçadas mais largas para pedestres e ciclistas;
• Velocidade máxima de 20 km/h;
• Nova iluminação e ponto de táxi mantido.



Bicicletas, ciclovias e ciclofaixas

Novas placas de sinalização em ciclovias:

• 20 novas placas verdes na Av. Paulista

Em 2018: Mais 500 placas de sinalização de ciclovias serão instaladas

Compartilhamento de Bikes

• Novas regras entrarão em vigor na segunda quinzena de abril;

• Número de bikes passará de 800 para 10 mil;

• Empresas na região central deverão oferecer bikes também em 
bairros afastados, itens de segurança obrigatórios e ferramenta 
de avaliação.

Ciclofaixas de Lazer e Malha Cicloviária

• Malha cicloviária soma 468 km e mais 30,3 km de ciclorrotas. 



Sexta sem Carro

SMT passa a fechar a partir do Dia Mundial Sem
Carro, em setembro, vias do Centro.
Ação tem resposta positiva da população, que
passa a ser toda última 6ª do mês:

Três primeiras sextas: Melhora da velocidade
média e redução no tempo de viagem nas 9
linhas de ônibus no perímetro ante outras
sextas de set/out/nov.

Circulam só ônibus, táxis, bicicletas e vans
escolares no perímetro do programa;



Semáforos da cidade

31 dez 2016
Término do 
contrato de 
manutenção

21 jun 2017
Pregão eletrônico 
- Cancelado após 

falha – permitir 
dois tipos de 

lance

Abril 2017
TCM suspende o 

edital para 
questionamentos 

técnicos

Fev 2017
Consulta 
de preços 
para edital

Março 2017
Publica edital de 

licitação para 
manutenção de todos 

os 6.399 
cruzamentos 
semafóricos

Junho 2017
TCM libera o 

edital

06 jul 2017
Pregão 

eletrônico três 
consórcios 
vencedores

24 jul 2017
1º mutirão de 

semáforos para 
volta às aulas

Ago 2017
Assinatura 

dos contratos

20 set 2017
Justiça suspende 

lotes 1 e 3 a pedido 
de uma empresa

03 out 2017
Justiça 

libera lotes 
1 e 3

05 out 2017
2º mutirão 

de 
semáforos

Jan 2017
Negocia garantia 
estendida com as 
empresas e inicia 

elaboração do 
edital de licitação

JUNHOJANEIRO AGOSTOMARÇO OUTUBRO



Mutirão Semáforo Expresso

Mutirão dos Semáforos
Força-tarefa da CET para manutenção dos 
semáforos.

Semáforo Expresso
Esquadrão de motos com eletricistas, para 
agilizar os reparos.

5
motos

20
motos

Da equipe  
de sinalização

Do grupo 
de operação 
estratégica da CET

Tempo médio de 
conserto de equipamento

2016 5h34

2017 1h29

522

551

Outubro Novembro

Consertos realizados
(balanço de atendimento)



Parceria com aplicativo WAZE

• Permite acesso às informações em tempo real passadas por usuários 
como, por exemplo, semáforos quebrados;

• São Paulo é a primeira cidade no mundo a viabilizar esse tipo de 
parceria com o Waze;

• Informações permitem à CET maior agilidade para realizar serviços.



Ampliação da Zona Azul Digital

Número de postos de venda do Cartão Azul Digital quase triplica em 2017

12 15

jan/17 dez/17

Aplicativos

964

2750

jan/17 dez/17

Quantidade de pontos de venda



Comitê Permanente de Segurança

• Criação de medidas para melhorar a mobilidade 
urbana;

• Melhoria da sinalização em vias com radares
que mais multam;

• Campanhas de conscientização dos motoristas;

• Reforço de fiscalização contra celular ao 
volante, desrespeito a ciclistas, pedestres, 
semáforos e falta de seta em conversões.



Fiscalização de velocidade média

• SMT passa a fiscalizar, em 01/11, em caráter 
inédito, a velocidade média em quatro vias;

• Motoristas não são multados - recebem 
notificação de caráter educativo;

• Dezembro: Denatran dá parecer favorável à 
decisão da SMT;

• Novembro: 230.773 motoristas flagrados em 
desrespeito.  Eles são 4% dos que trafegam nas 
vias monitoradas (6.018.757).

DSV



Multas no trânsito

5,56% 
dos motoristas 
respondem por 

60,3%
das multas

dos veículos são responsáveis por todas 
as multas no trânsito de São Paulo25%

75% 
dos veículos da frota de 

8,5 milhões
não recebem multas

DSV



Queda na quantidade de multas

Comparação 2016 X 2017 
(jan/set)

Reforço de fiscalização contra celular ao 
volante, desrespeito a ciclistas, pedestres, 
semáforos e falta de seta em conversões.

11.663.881

10.194.785

jan/ago 2016 jan/ago 2017

Autuações

DSV



Atendimento a idosos e pessoas com deficiência

Início da fiscalização do uso das vagas em estabelecimentos comerciais 
privados em 1º de setembro.

Balanço de autuações (01/09 a 03/12):

DSV

776

80

por desrespeito 
a vagas de idosos

por desrespeito 
a vagas para pessoas 
com deficiência.

• Criação de rede descentralizada de 8 postos, 
além da sede do DSV. 300

1.300

Média diária de atendimentos



Indicação de condutor on-line

Reformulação do site do DSV, lançado em 1º de agosto (1/8 a 1/12) 

58.124 cadastros 41.266 pedidos de indicação de condutor

Indicação de condutor

Como era: Feita pelo correio 
ou pessoalmente no DSV, em 
horário comercial;

Como ficou: Solicitação pode 
ser feita online, 24 horas por dia e 
sem filas; Antes Agora

Tempo médio de análise

2 meses

10 dias

DSV



Digitalização do DTP

• Processos e documentos do DTP 
passam a ser digitalizados;

Benefícios:
• Diminuição de filas e 

tempo de espera;

• Maior transparência;

• Ampliação em 2018.

Tempo de análise de processos de 
homologação

Antes

30
dias

Agora

8
dias

DTP



Conquistas para táxis e aplicativos

DTP promove melhorias para o Táxi Preto
• outorga de R$ 60 mil;
• veículos de até 10 anos, como demais categorias.

91%

13%

março novembro

Inadimplência

Queda de 78%

5

15

Antes Agora

Período de pagamento da outorga 
(em anos)

9.000

3.000

Antes Agora

Taxa de transferência (em R$)

DTP



Conquistas para táxis e aplicativos

Criação do aplicativo SPTáxi

• Termo de cooperação assinado em 11/10 com Prefeitura do Rio para 
implantação em São Paulo;

• Como é: taxistas se cadastram em aplicativos habilitados e pagam taxas 
de até 20% do valor da corrida;

• Como será: taxistas irão captar corridas sem taxa
• Motorista ficará com valor integral da corrida;
• Implantação experimental no início de 2018.

DTP



Novas normas para aplicativos

SMT regulamenta normas para segmento, que valerão já na segunda quinzena de janeiro

Como era 

•Motoristas sem identificação

•Carros sem passar por inspeção

•Dados ficavam com empresas;

•Veículos com idade de até 8 anos e sem 
identificação visual;

•Empresas não pagavam pelo uso do viário.

Como fica em 2018

•Motoristas devem apresentar antecedente 
criminal

•Devem ter CNH válida para atividade remunerada

•Necessário fazer curso de qualificação;

•Veículos licenciados na cidade

•Carros de no máximo cinco anos de fabricação

DTP



Mais participação da comunidade

CMTT e Câmaras Temáticas

• SMT realiza a primeira reunião do CMTT em 19/01.
Gestão passa a organizar mensalmente o
encontro, que antes ocorria a cada dois meses;

• SMT constrói processo de participação ativa da
sociedade civil por meio das Câmaras Temáticas.
Bicicleta, Mobilidade a Pé, Serviço de Transporte
Escolar e Serviço e Táxis.

30 reuniões
em 4 câmaras



Maio Amarelo 

• 120 ações e eventos de SMT, 
SPTrans e CET durante todo o 
mês de maio, para mobilizar 
adultos e crianças sobre 
educação no trânsito e 
convivência harmônica na 
cidade;

• Calendário segue iniciativa da 
ONU que, em maio de 2011, 
definiu 2011-2020 como 
“Década de Ações Para 
Segurança no Trânsito”.



Semana da Mobilidade

• Mais de 80 atividades de SMT, SPTrans e CET, de 18 a 25/09;
• Objetivo: estimular reflexão sobre formas de se deslocar 

em São Paulo.



Carros Autônomos

São Paulo é escolhida como 
uma das 10 cidades do mundo 
para participar da Iniciativa 
Bloomberg Aspen sobre Cidades 
e Veículos Autônomos.

O objetivo do programa é 
auxiliar as cidades a se 
prepararem para essa nova 
tecnologia e anteciparem os 
impactos no meio urbano. Além de São Paulo, participam do programa as cidades de Helsinki (Finlândia); 

Londres (Inglaterra); Tel Aviv (Israel); Washington, Austin, Los Angeles e 
Nashville (EUA); Buenos Aires (Argentina) e Paris (França).
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