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INTRODUÇÃO 
 

Muita coisa mudou desde a criação da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, em 1976. 
Nos anos 70, a cidade possuía aproximadamente 6 milhões de habitantes, 13.400 km de vias e 
uma frota de 1,4 milhão de veículos registrados. Hoje, a população ultrapassou a marca de 11 
milhões, a frota aumentou mais de 400%, atingindo o patamar de 6 milhões de veículos, e a 
infra-estrutura viária, com pouco mais de 17 000 km, cresceu apenas 21% no mesmo período. 

Essas mudanças trouxeram algumas conseqüências para o trânsito da cidade, que apresenta 
em média 128 km de lentidão no pico da tarde, conforme constatado no ano de 2007. 

Nesse cenário em que a população e a frota veicular crescem a cada dia, e tendo em vista o 
agravamento das questões urbanas e ambientais, a atuação da CET é de fundamental 
importância para o município, pois sua missão consiste em prover mobilidade com segurança 
no trânsito, contribuindo com a cidadania e a qualidade de vida dos habitantes. 

Entretanto, por todas as condições que a cidade apresenta, essa não é uma missão fácil. 
Grandes desafios se impõem na dinâmica do trânsito de São Paulo e, para superá-los, a atual 
gestão da CET teve que enfrentar um em especial: a recuperação da empresa. 

Ao assumir as atividades, em janeiro de 2005, esta gestão deparou-se com uma difícil situação 
econômico-financeira: um débito de aproximadamente R$ 193,5 milhões no orçamento, 
referentes a valores do exercício de 2004 e de anos anteriores não reconhecidos pela 
Prefeitura Municipal de São Paulo. Não havia recursos para recolhimentos legais (INSS, IRRF) 
ou férias de funcionários, entre outras despesas. Além disso, havia ausência de investimentos 
em várias áreas da empresa, como recursos humanos, frota, equipamentos técnicos e recursos 
tecnológicos. 

Em virtude dessa delicada herança orçamentária, os recursos equivalentes ao funcionamento 
da empresa estavam reduzidos em 94%. Foi preciso organizar toda a estrutura interna para 
resgatar a credibilidade da CET perante os funcionários, a sociedade, as empresas e os órgãos 
parceiros. 

O primeiro passo dado pela nova Diretoria, por determinação de seu Conselho de 
Administração, foi republicar as demonstrações contábeis do exercício de 2004, de 
responsabilidade da gestão anterior, a fim de que fossem contempladas as despesas relativas 
à prestação de serviços à Prefeitura Municipal de São Paulo. 

Depois, entraram em vigor os programas de parcelamento de tributos e encargos sociais nas 
áreas federal e municipal: FPAS, COFINS e ISS. Assim, a Companhia iniciou seu ajuste 
orçamentário, principalmente pelo reconhecimento de créditos decorrentes da prestação de 
serviços não reconhecidos anteriormente e/ou cancelados unilateralmente no período de 2000 
a 2004. Os recebimentos foram programados e iniciados em 2005 com parcelas que se 
estendem até 2012. 

Para acompanhar essa reformulação econômico-financeira, a Diretoria iniciou uma verdadeira 
revolução interna. 

Na gestão dos recursos humanos, após a implantação da carreira do Operador de Trânsito, a 
empresa encaminhou para registro na DRT - Delegacia Regional do Trabalho o PCCS - Plano 
de Cargos, Carreira e Salários, homologado em junho de 2007.  Em continuidade a esse 
processo, durante o segundo semestre de 2007 ocorreu a reestruturação geral do Plano, sendo 
processada nova homologação junto à DRT. 

O Plano de Carreira prevê a Certificação de Competências como mecanismo de crescimento.  

A Certificação de Competências é uma das práticas inovadoras implantadas por esta 
Administração, constituindo uma ferramenta de planejamento e gestão estratégicos de 
recursos humanos, valorizando e promovendo o reconhecimento da experiência dos 
empregados, e resgatando a perspectiva de crescimento profissional e, com base nele, foi 
realizado em dezembro de 2007 o primeiro processo para os integrantes da carreira de 
Operador de Trânsito. 
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Além disso, em 2006, foi implantado o Sistema de Gestão de Desempenho - SGD, destinado a 
mensurar os desempenhos individuais, permitindo a adoção de critérios objetivos para as 
promoções e para o desenvolvimento profissional e salarial de cada funcionário. 

Em 2007, foi finalizado o primeiro ciclo da Avaliação de Desempenho, sendo processada a 
Promoção por Mérito na Companhia, abrangendo aproximadamente 980 empregados.  

No tocante ao aprimoramento permanente de seus recursos humanos, a CET desenvolveu 
dois grandes programas de treinamento, que contemplaram cerca de 2.000 técnicos e gestores 
de trânsito de diversas equipes operacionais. 

Também foram implantados programas de reorganização dos planos de benefícios 
(Assistência Médica, Odontológica e Integração Social), e de redução de acidentes de trabalho 
mediante a intensificação de ações preventivas. 

Em setembro de 2007, a empresa renovou o uniforme dos agentes de trânsito, mantendo as 
tradicionais cores dos "marronzinhos". O novo uniforme, que oferece mais conforto e 
segurança aos agentes, foi confeccionado com novos tecidos e modelagem, além da fixação 
de faixas refletivas para torná-lo mais visível em condições de baixa luminosidade, reduzindo 
assim, o risco de acidentes. 

A manutenção e renovação de equipamentos e recursos técnicos e tecnológicos também 
passaram por grandes reformulações.  

A frota da CET (viaturas e motos) apresentava-se com idade média superior a 10 anos, o que 
implicava em um baixo desempenho e altos custos de reparos. Para renová-la e adequá-la às 
necessidades do dia-a-dia, foram adquiridos 215 novos veículos, entre picapes, furgões, 
furgovans, sedans e motocicletas. Em três anos, a idade média da frota foi reduzida para 7,91 
anos, permitindo a redução do custo geral de manutenção preventiva e aumentando a 
disponibilidade da frota para 80%. 

Visando recuperar a empresa e prepará-la para um futuro de excelência no atendimento 
realizado à população, esta gestão implementou diversas ações para prover condições de 
mobilidade com segurança ao usuário do sistema viário.  Assim, foi atualizado o Plano de 
Orientação de Tráfego e aprovado o Plano Diretor de Semáforos, propiciando a revitalização 
dos semáforos inteligentes e da sinalização da cidade. 

O site "Trânsito Agora", lançado em julho de 2007, foi disponibilizado para a imprensa e é uma 
das grandes novidades para aprimorar o sistema de informação ao público. A página oferece 
um conjunto de informações que orientam sobre os melhores trajetos e horários para 
deslocamentos, contribuindo para melhorar a qualidade de vida e a segurança no trânsito. As 
informações são atualizadas em tempo real. A cada 30 minutos entre as 7h e as 20h, é 
divulgado o índice de lentidão nas vias monitoradas além de outros dados estatísticos. 

Enfrentar os problemas de segurança no trânsito de maneira efetiva e reconhecer as causas 
dos acidentes para estabelecer iniciativas de prevenção é um dos compromissos assumidos 
pela atual gestão. Em 2007, foi lançado o Programa de Fiscalização para a Segurança com o 
objetivo de difundir e praticar a diretriz assumida pela CET de que o mais importante no 
gerenciamento de trânsito é a prevenção do risco de acidentes e que a fiscalização é um 
instrumento fundamental para isso. Além disso, foram desenvolvidas diversas ações para 
estreitar o relacionamento com a comunidade bem como para promover a educação para o 
trânsito, atendendo às necessidades de motoristas, pedestres, motociclistas e ciclistas. 

Isso foi possível graças ao estabelecimento de parcerias e de programas e projetos 
estruturados para obter novos recursos. Esse posicionamento modificou a cultura interna da 
empresa e seus relacionamentos externos, trazendo novas possibilidades de atuação com 
grande eficácia no trabalho. 

A seguir, o leitor - analista, técnico, gestor ou cidadão preocupado com os rumos da empresa - 
conhecerá as particularidades de cada atividade e os resultados de um esforço mais amplo, 
com base na indispensável perspectiva de modernização da administração pública, 
preparando, portanto, a CET para a gestão futura do trânsito em São Paulo. Ao longo deste 
relatório, essas ações e novas atitudes serão mostradas em diversas atuações da CET. 
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RECUPERAÇÃO DA CET 
 

Em virtude do cenário encontrado, iniciou-se a implementação de diversas ações, visando 
recuperar e preparar a empresa para um futuro de excelência no atendimento oferecido à 
população, afinal, dentre todas as funções atribuídas à CET, uma das mais importantes é, sem 
dúvida, prover condições de mobilidade com segurança ao usuário do sistema viário. 

Assim, na área de tecnologia, foi desenvolvida a concepção seguida da aprovação do Plano 
Diretor de Semáforos, que prevê a revitalização de semáforos inteligentes e a ampliação do 
sistema de CFTV, entre outros. 

No campo de gestão da informação, houve o resgate da edição de Boletins Técnicos como 
instrumento para disseminação do conhecimento técnico aos públicos interno e externo. 

A atualização do Programa de Orientação de Tráfego – POT foi utilizada como ferramenta 
estratégica de gestão do trânsito e de racionalização do uso do sistema viário. Na revitalização 
da sinalização da cidade, foi estabelecido um trabalho de ênfase na implantação dos projetos 
elaborados anualmente, além de designar um percentual adicional para a implantação dos 
projetos remanescentes, anteriores a 2005. 

Esta administração tem sido marcada pelo empenho na busca por diversificação de fontes de 
recursos, através de financiamento, patrocínio, parcerias e comercialização de produtos no 
sentido de viabilizar as ações propostas para a recuperação da CET. 

 

GESTÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS: UMA OUTRA MANEIRA DE TRABALHAR 

 
Para viabilizar a implantação de todos os projetos e ações, foi necessário estabelecer novas 
diretrizes para orientar o trabalho e o funcionamento da CET. Essas diretrizes foram 
fundamentadas nas políticas e nos objetivos gerais estabelecidos pela Prefeitura, pela 
Secretaria Municipal de Transportes e pelo Conselho de Administração, com o objetivo de 
aumentar o nível de segurança viária, promover níveis superiores de desempenho do sistema, 
desenvolver os recursos humanos da empresa, além de recuperar sua capacidade operacional 
e promover a busca contínua dos recursos econômicos necessários aos objetivos estratégicos. 

Nesse momento, estabeleceu-se o Plano Estratégico de Trânsito – PET, que definiu os 
trabalhos dos próximos quatro anos. O Grupo Assessor, responsável pela metodologia e 
acompanhamento de todo o processo, organizou a lista dos projetos, encaminhando-os para 
avaliação do Grupo Técnico. Este considerou o mérito dos projetos, o nível de aderência às 
diretrizes divulgadas e sua importância em função dos problemas da cidade. 

Para complementar e auxiliar o desenvolvimento dos trabalhos desses dois grupos, o Grupo 
Orçamentário elaborou o orçamento do quadriênio, a partir das estimativas de custos 
apresentadas nos projetos, e direcionou os recursos para uma aplicação eficiente. 

Os resultados desses trabalhos constituíram o Plano Plurianual – PPA, 2006-2009, da CET, 
que foi incorporado pela Secretaria Municipal de Planejamento, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias – LDO. 

Com os projetos definidos e o orçamento estabelecido, era preciso reorganizar a equipe da 
Companhia para a execução de tudo o que havia sido programado. Em junho de 2005, foi 
instituído o Sistema CET de Gestão Estratégica. Por esse sistema, foram criadas as funções de 
Supervisor e Coordenador de Projeto, cabendo ao primeiro a direção geral do projeto, e ao 
segundo, o gerenciamento das diversas atividades até a entrega do escopo determinado. 

Também foi estabelecida a função do Grupo Assessor, constituído pelo Escritório da Qualidade 
Total – EQT, e por Facilitadores indicados pelos Supervisores. O Grupo Assessor define as 
ferramentas de gestão apropriadas ao planejamento e controle de cada projeto e a realização 
de seu acompanhamento. As informações processadas são apresentadas à Presidência, à 
Diretoria Plena, aos Supervisores e aos Responsáveis por áreas envolvidas. 
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Para acompanhar o andamento dos trabalhos desses diversos grupos, bem como a realização 
do PET e do Plano Plurianual, foram instituídas reuniões mensais de acompanhamento dos 
projetos, nas quais cada grupo setorial apresenta sua situação, tanto no aspecto das atividades 
físicas, quanto do seu acompanhamento orçamentário. 

 

A INCORPORAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS E OS BENEFÍCIOS PARA A CIDADE 
 

Outra característica da CET que tem sido recuperada pela atual gestão, é a capacidade de 
desenvolver e implantar novas tecnologias para beneficiar a gestão do trânsito. Reconhecida 
no Brasil e no mundo por seu pioneirismo e excelência em soluções, a CET não poderia se 
furtar a testar e a aplicar os novos recursos que avanços tecnológicos trouxeram. 

Avaliando, então, a situação dos equipamentos da Companhia no início de 2005, foram 
elaborados projetos com o objetivo de quantificar materiais e serviços. Como resultado, 
estimou-se o valor de R$ 9.500.000,00 (nove milhões e quinhentos mil reais), para a 
revitalização de todos os equipamentos com defeitos e para a manutenção do sistema por 24 
meses. 

Controle de Tráfego em Área - CTA 
O Sistema de Semáforos Inteligentes é composto por cinco subsistemas regionais e suas 
respectivas centrais de controle, denominadas Controle de Tráfego em Área – CTA. Elas são 
responsáveis pela gestão dos 1.427 semáforos que operam sob a tecnologia “Controle em 
Tempo Real” - a mais moderna existente em termos de sinalização semafórica. Nesse sistema, 
os tempos dos semáforos variam automaticamente em função do perfil de trânsito reconhecido 
por laços detectores indutivos. 

A implantação ocorreu em 1997, e, ao longo do tempo, o sistema foi se degradando devido à 
falta de manutenção. No final de 2004, apenas 10% dos semáforos continuavam operando com 
todos os recursos originais preservados. 

A operação semafórica sob “Controle em Tempo Real” resultou, no período de sua implantação 
em São Paulo, na diminuição de 19% na quantidade de colisões com vítimas e de 44% no 
número de atropelamentos, gerando uma economia de 24% nas esperas semafóricas em 
relação às técnicas convencionais. No entanto, esses benefícios deixaram de ser incorporados 
dada a degradação do sistema. 

Reconhecendo a importância da recuperação desse sistema para garantir a mobilidade de 
pessoas, bens e serviços com maior segurança e fluidez, a atual gestão da CET, no início de 
2005, estabeleceu o “Projeto de Revitalização das Centrais do Controle de Tráfego em Área - 
CTA”, cujo desenvolvimento foi estruturado mediante as seguintes ações: 

- levantamento da situação existente; 
- análise do estado-da-arte em outras cidades e empresas fornecedoras; 
- elaboração do projeto básico e da correspondente estimativa de orçamento para as 
centrais do Controle de Tráfego em Área  2, 3, 4 e 5; 
- solicitação de propostas técnico-comerciais às empresas que haviam implantado o projeto 
original e que, conseqüentemente, detêm a técnica necessária para revitalizar as centrais 
mencionadas no item anterior; 
- análise das referidas propostas com base nos projetos básicos e correspondentes 
orçamentos elaborados pela CET; 
- contratação do serviço de revitalização, do up-grade do software central e da manutenção, 
por 12 meses, das centrais CTA 2, 3, 4 e 5; 
- contratação do serviço de revitalização e de manutenção, por 24 meses, dos elementos de 
campo das CTA 2, 3, 4 e 5; e 
- treinamento das equipes da CET. 
 

No decorrer do período de 2005/2006, as ações quanto ao levantamento e desenvolvimento de 
projetos foram concluídas, viabilizando o processo de contratação de empresas para 
revitalização das Centrais CTA 2, 3, 4 e 5. 
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Em 2007, a implementação do projeto teve continuidade, sendo realizadas as seguintes 
atividades: 

� revitalização completa das quatro Centrais e o treinamento das equipes.  
� revitalização de controladores, substituição da Rede de Transmissão de Dados e início 

da instalação de laços detectores. 
Tomando como referência as pesquisas “Antes - Depois” realizadas por ocasião da 
implantação do Projeto CTA, em 1997, a finalização da revitalização das centrais e dos 
elementos de campo proporcionará uma economia anual de 18 milhões de dólares em 
combustível, e de 50 milhões em horas sociais, além de uma redução de 25% na emissão de 
monóxido de carbono (CO), de hidrocarbonetos (HC) e de Material Particulado (MP), o que 
mostra que é possível apresentar soluções para o trânsito em São Paulo, melhorando o meio 
ambiente.  

Circuito Fechado de Televisão - CFTV 
A CET conta com 277 câmeras de Circuito Fechado de Televisão – CFTV, responsáveis por 
acompanhar a rotina da operação do trânsito. As imagens são enviadas para as cinco centrais 
CTA que comandam os semáforos de Controle em Tempo Real. As câmeras geram imagens 
coloridas e de alta qualidade e podem ser movimentadas à distância (aproximando/afastando 
as imagens ou girá-las), dentro da própria Central, a fim de focalizar o ponto de maior 
interesse. 

A maior parte dessas câmeras foi instalada em 1997, juntamente com o sistema semafórico de 
Controle em Tempo Real. As demais foram implantadas por pólos geradores de tráfego através 
de mecanismos existentes para a redução de impacto no trânsito, no período de sua entrada 
em operação. As medidas decorrentes da análise de pólos geradores de tráfego tornaram 
possível a criação de uma Central de monitoramento das Marginais, utilizando transmissão por 
ondas de rádio, o que contribuiu substancialmente para a redução dos custos de sua 
implantação e de manutenção. 

Entretanto, analogamente ao que ocorreu com os semáforos, a total falta de manutenção 
preventiva e corretiva levou à severa degradação do sistema. No final de 2004, apenas 30% 
das câmeras continuava enviando suas imagens às centrais e, mesmo assim, com algum tipo 
de defeito ou prejudicadas pela perda da capacidade de movimentação da câmera. 

O Sistema CFTV é uma poderosa ferramenta para monitorar as condições do trânsito e agilizar 
as intervenções operacionais, por meio da identificação mais rápida e precisa dos problemas 
que ocorrem. A observação pelas câmeras possibilita a rápida identificação de ocorrência de 
incidentes que venham a prejudicar o desempenho do trânsito, seja no aspecto de segurança, 
ou fluidez. Outra importante atividade relacionada à operação das câmeras é o acionamento de 
equipes de socorro, quando há a visualização de acidentes de trânsito, ou de qualquer outra 
ocorrência. 

Em função do reconhecimento da importância do sistema para a operação do trânsito na 
cidade, a CET iniciou o desenvolvimento dos trabalhos necessários para sua recuperação, 
estruturando-os segundo as seguintes ações: 

- levantamento da situação existente; 
- análise do estado-da-arte nas empresas fornecedoras; 
- elaboração do projeto básico e da correspondente estimativa de orçamento para revitalizar 
o Sistema CFTV das cinco centrais CTA, envolvendo a Rede de Transmissão de Dados e 
Sinais e as 276 câmeras em campo; 
- abertura do processo de licitação para revitalização e manutenção das cinco centrais CTA 
durante 24 meses, tomando como referência o projeto básico elaborado pela CET e 
conseqüente estimativa de orçamento; 
- contratação da empresa vencedora;  
- gestão do contrato; e 
- treinamento das equipes CET. 
 

 



 7

CONHECIMENTO TÉCNICO 
Manuais de Sinalização Urbana 
A uniformidade da sinalização de trânsito, quanto aos conceitos, uso e colocação na área 
urbana, é vital para garantir sua eficácia, visando, sobretudo, dar uma maior segurança e 
fluidez do tráfego. 

Internacionalmente, a padronização da sinalização é recomendada ou exigida. No Brasil, está 
definida no Código de Trânsito Brasileiro – CTB, que estabelece a responsabilidade legal dos 
órgãos de trânsito e de seus técnicos, no que se refere à aplicação do padrão da sinalização. 

Cumprindo seu papel, e com o objetivo de fornecer subsídios aos técnicos na elaboração de 
projetos, a CET/DSV desenvolve normas e manuais de sinalização dentro dos conceitos 
preestabelecidos pela legislação. 

O processo de revisão e atualização dos manuais de sinalização foi um passo importante na 
recuperação do conhecimento técnico, atualizando-o às novas exigências legais, às 
necessidades operacionais de trânsito e às novas tecnologias. 

Essa revisão, concluída em outubro de 2006 e em processo de avaliação pelas áreas 
responsáveis, está fundamentada nas experiências adquiridas pelos técnicos da empresa 
desde a publicação da 1ª edição, em 1978, e nos conhecimentos obtidos em documentos 
similares de outros países. 

A importância desses trabalhos atinge objetivos indiretos, como: racionalização dos custos, 
credibilidade das orientações e respeito dos usuários pela sinalização. 

Plano Diretor do Programa de Orientação de Tráfego - POT 
O sistema de informação aos usuários da rede viária da cidade de São Paulo, denominado 
Programa de Orientação de Tráfego – POT, iniciado no final da década de 70, tinha como 
premissa básica fornecer informações necessárias aos deslocamentos, com base num plano 
estratégico, por meio de um elemento padronizado de comunicação visual. 

Quase três décadas depois, os desejos de viagens se alteraram e novos interesses se 
evidenciaram pela dinâmica urbana. Neste contexto, um processo maior de revitalização e 
modernização do sistema de informação teve início, com a implantação do POT Serviço na 
área-piloto do Morumbi, seguido das áreas de Santo Amaro, Paulista e Jabaquara. 

Para revitalizar a orientação do trânsito e seu sistema de sinalização na cidade de São Paulo, 
será realizada uma revisão dos conceitos e dos elementos estruturais do Programa de 
Orientação de Tráfego – POT. Inicialmente há a necessidade de consolidação de uma nova 
Rede Viária de Orientação – RVO, na qual serão considerados os seguintes elementos: 

- Rede Viária Básica; 
- Sistema Viário Secundário; 
- Classificação Viária da CET; 
- Plano Diretor do Município; 
- Planos Regionais;  
- Níveis de congestionamento; e 
- Padrões de segurança. 

O plano prevê a formulação de uma estratégia para orientação de toda a cidade, incorporando 
novos conceitos referenciais e novos critérios de diagramação das placas e colocação na via 
pública. 

Tendo em vista a revisão desses conceitos, torna-se necessário rever também as normas 
gerais e os critérios de projeto para estabelecer a pré-sinalização, a confirmação de saída, a 
utilização das setas direcionais, a ordenação das mensagens e a seleção das informações. 

O Plano Diretor do POT prevê a pesquisa de novos materiais e suas propriedades em termos 
de durabilidade, visibilidade e resistência à depredação. Além disso, serão desenvolvidos 
projetos de sistemas de sustentação de placas, adequados às condições físicas do sistema 
viário existente, à regulamentação e restrições previstas em legislação e aos novos materiais 
das placas para facilitar a substituição e/ou manutenção. 
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Com essa reformulação, a cidade de São Paulo terá um sistema de sinalização mais moderno 
e padronizado, o que facilitará a locomoção dos cidadãos e o trabalho de fiscalização, 
aumentando a segurança e fluidez do trânsito na cidade. 

Serão definidos os prazos, os equipamentos e a estratégia da implantação e manutenção do 
programa, que prevê a retirada de 20 mil placas antigas e sua substituição por novas. Também 
serão estimados as quantidades, os custos e prazos para alocação de recursos, com a 
integração das áreas envolvidas desde as etapas de planejamento, projeto, sinalização e 
adequação dos procedimentos de projeto, até a confecção e implantação da sinalização. 

O Plano Diretor propõe a implantação e avaliação do projeto em área-piloto. 

A criação de estratégia para monitoramento e manutenção do sistema de orientação gera a 
necessidade de um cadastro informatizado da sinalização, que deverá ser atualizado 
periodicamente. 

Plano Diretor da Sinalização Semafórica do Município de São Paulo 
O Plano Diretor de Sinalização Semafórica – PDS consiste na reunião de uma série de ações 
coordenadas para dotar a cidade de um sistema de controle semafórico compatível com suas 
necessidades a curto, médio e longo prazo. 

O PDS visa aparelhar a cidade de São Paulo com um sistema de sinalização semafórica capaz 
de garantir as melhores condições de segurança, fluidez e conforto aos pedestres, motoristas e 
passageiros, além de propor medidas que garantam, no futuro, o melhor aproveitamento 
possível desse novo sistema. 

O PDS abrange todo o sistema semafórico da cidade, desde seus equipamentos, acessórios e 
meios de transmissão (hardware), até os algoritmos de controle e respectivos programas 
aplicativos (software). Ele também contempla todas as atividades correlatas da Engenharia de 
Trânsito, como projetos, programações, critérios para novos semáforos e procedimentos 
operacionais. 

Para a concretização do Plano, adotou-se um período de cinco anos dentro do qual deverão 
ser realizadas revisões anuais a fim de adequá-lo à contínua evolução da cidade, prevendo um 
crescimento anual de 4% para o número de semáforos da cidade. 

São Paulo possui hoje 5.008 cruzamentos semaforizados, que podem ser divididos em quatro 
grandes grupos: 

- Grupo A: semáforos operados por controladores eletromecânicos não centralizados, que 
possuem uma só programação semafórica (Monoplanos); 
- Grupo B: semáforos operados por controladores eletrônicos não centralizados, que 
possuem múltiplas programações (Multiplanos); 
- Grupo C: semáforos operados por controladores eletrônicos centralizados, que possuem 
múltiplas programações semafóricas (Multiplanos); 
- Grupo D: semáforos operados por controladores eletrônicos centralizados, que utilizam o 
modo Tempo Real. 
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A partir desse cenário, a CET realizou algumas ações para o desenvolvimento do PDS: 

 
Entre essas ações, foram revitalizadas em 2007 as centrais CTA 2, 3, 4 e 5, envolvendo a 
modernização da infra-estrutura computacional e atualização dos sistemas aplicativos de 
controle em tempo real. Teve início o planejamento para revitalização de campo das CTAs por 
meio de diagnóstico da situação operacional existente e propostas de melhorias. 

Os demais processos para viabilização da recuperação estão em fase de estudos e de 
abertura de edital para a aquisição de 460 novos equipamentos. 

DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO 
A Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, desde a sua criação preocupou-se com a 
excelência dos serviços de engenharia prestados à população da cidade de São Paulo. A 
carência de bibliografia nacional especializada no tema “trânsito - transportes” demonstrou a 
necessidade de se criar uma forma de disseminar o conhecimento adquirido através da 
experiência profissional dos técnicos da Companhia. 

Além de manter uma biblioteca especializada com todo o acervo técnico produzido pela 
empresa, por outros órgãos técnicos, públicos e privados, nacionais e internacionais, e com 
ampla bibliografia, cujo acervo totaliza 20.000 títulos, a CET passou a ser uma referência na 
divulgação do conhecimento técnico do sistema trânsito e transporte. O acervo técnico, no 
período de 2005/2006, foi atualizado com a aquisição de 308 publicações. A referência na 
divulgação do conhecimento vem representada pelo atendimento de 1282 consulentes neste 
período e caracterizada pela edição dos Boletins Técnicos, pela realização de visitas técnicas 
que envolvem as áreas operacionais e de educação para o trânsito e pelas apresentações 
técnico-institucionais realizadas em congressos e seminários. 

Boletins Técnicos 
A série Boletim Técnico manteve uma periodicidade, até meados da década de 1980, quando 
sua publicação foi interrompida por questões orçamentárias. A partir de 2005, a série foi 
reativada em função da existência de uma demanda bibliográfica significativa sobre assuntos e 
projetos desenvolvidos pela empresa, alvo de constantes consultas de outros órgãos da 
comunidade de trânsito e transportes, preenchendo, enfim, uma lacuna há muito sentida pelos 
técnicos e estudiosos do assunto.  
ANO TÍTULO 
2005 Operação Horário de Pico 
2005 O Controle de Tráfego em Tempo Real – A Experiência de São Paulo 
2006 Serviço de Valet 
2006 Mobilidade Urbana Sustentável Fator de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
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2006 Manutenção – Sistema Integrado de Gerenciamento 

Apresentações Técnicas 
A equipe técnica da CET, graças ao conhecimento adquirido no exercício das atividades de 
rotina operacional e de fiscalização, bem como no desenvolvimento de estudos de segurança e 
na aplicação de novas tecnologias, é presença constante em Congressos, Seminários e outros 
eventos. Nessas ocasiões, a Companhia tem a oportunidade de demonstrar com clareza todas 
as etapas da gestão do trânsito na cidade de São Paulo, incluindo o Transporte Rodoviário de 
Produtos Perigosos, onde sua experiência com relação aos estudos relacionados à fiscalização 
deste tipo de transporte em área urbana tem sido referência nacional. 

Além disso, deve-se enfatizar o interesse existente quanto aos investimentos e a disposição da 
empresa na aplicação de novas tecnologias no sistema de trânsito da cidade de São Paulo, 
assunto sempre incluído nas apresentações realizadas. 

Destaca-se, como exemplo, a participação da CET no Congresso de ITS que ocorreu na China 
em 2007. 

Visitas Técnicas 
No período de 2005/2006, a CET recepcionou várias entidades da área de trânsito e transporte 
nacionais e internacionais, além de instituições de ensino médio e superior, que procuram 
informações sobre a gestão do trânsito em uma cidade com dimensões e características 
urbanas como as de São Paulo. 

As visitas técnicas realizadas sempre demonstraram a importância da empresa nos assuntos 
relacionados ao monitoramento, segurança, sinalização e educação para o trânsito. 

Nesses dois anos, a empresa recebeu a visita de 103 entidades, das quais se destacam as 
visitas realizadas por representantes de autarquias municipais de outros estados do Brasil, 
além de delegações internacionais, como: 

- Prefeitura de Boa Vista; Instituto Militar do Rio de Janeiro; Amapá; Ceará; Tanzânia; 
Rússia; Coréia do Sul; Santa Cruz de La Sierra; Índia; Shangai e outras províncias da 
China. 

Seminários Sobre Sinalização 
Foram realizados três ciclos de palestras que tiveram como objetivos: difundir informações a 
respeito de novos materiais e sistemas de sinalização e segurança viária; atualizar o 
conhecimento técnico dos profissionais da CET; divulgar mudanças em especificações técnicas 
dos materiais de sinalização e no controle de qualidade; destacar a importância das áreas 
afins; formar a opinião técnica; padronizar termos técnicos; e integrar as diversas áreas da 
Companhia. 

1º ciclo: 
Palestra:         Sinalização Horizontal; Conceito; aplicações; materiais e combinação com 

outros sistemas; Desempenho diurno, noturno e sob intempéries. 
Palestrantes:  Áurea Renata Rangel; Fábio Munhoz e Valdir de Souza Júnior. 
Empresa:  Hot Line Tintas. 

 

2º ciclo: 
Palestras: Projeto de transição de defensas metálicas com barreiras; 
      Terminais de defensas metálicas e barreiras; 
      Terminais amortecedores de impacto. 
Palestrantes: Jorge Vagner do Carmo e Nelson Mattos. 
Empresa: Armco Stacco S/A Ind. Metalúrgica. 

 

3º ciclo: 
Palestras: Visibilidade na Sinalização Horizontal; 
      Novas Tecnologias para Sinalização Horizontal. 
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Palestrantes: Hélio Antonio Moreira e Moisés de Moraes. 
Empresa:  Sinalisa Segurança Viária Ltda. 

 

As palestras, que contaram com a participação de 105 profissionais, possibilitaram a 
transmissão de conhecimento ao corpo técnico da CET, resultando em melhoria da qualidade 
dos projetos, redução dos custos de implantação/fiscalização e otimização do uso de materiais 
e sistemas de sinalização. 

 

Vale lembrar que foi realizada a visita de 45 Técnicos da CET às dependências da empresa 3M 
do Brasil e seu Centro Técnico de Treinamento para conhecer os diversos sistemas e 
elementos de sinalização viária. 
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SEGURANÇA DO TRÂNSITO 
 

O trânsito é uma função urbana estrutural. Não há vida nas cidades sem a circulação de 
pessoas e mercadorias. Mas no trânsito urbano, no espaço público das vias, se mesclam 
pessoas e veículos com diferentes tamanhos, velocidades e destinos, gerando conflitos que, no 
limite, terminam por causar acidentes fatais ou graves o suficiente para deixar seqüelas 
definitivas. O custo monetário dos acidentes de trânsito nas áreas urbanas do Brasil, de acordo 
com as informações do DENATRAN/IPEA, chega a R$ 3,6 bilhões, mas corresponde apenas 
ao que pode ser economicamente quantificado. 

Devido ao controle eletrônico de velocidade e ao rigor do Código de Trânsito Brasileiro – CTB, 
as mortes no trânsito de São Paulo tiveram uma redução recorde de 30% em 1998. No 
entanto, a partir de 2004, até 2006, elas voltaram a crescer, basicamente pelo aumento do 
número de atropelamentos e de acidentes com motocicletas – veículos cuja participação na 
frota da cidade vem crescendo desde 2000. Enfrentar esses problemas de segurança no 
trânsito de maneira efetiva e reconhecer as causas dos acidentes para estabelecer iniciativas 
de prevenção são compromissos assumidos pela atual gestão. 

A empresa se estruturou nesses últimos anos para atuar em uma perspectiva que inter-
relacione propostas de solução a todos os fatores determinantes da ocorrência dos acidentes. 
Foram reestruturados os bancos de dados de acidentes, instituída a investigação das causas 
de acidentes fatais e implementadas ações educativas e de engenharia voltadas aos atores 
mais vulneráveis no trânsito – pedestres e motociclistas. Foi criado na empresa um Comitê 
Interno de Gestão do Risco, que estabelece diretrizes de trabalho integradas para todas as 
áreas da empresa, com foco na segurança e redução dos acidentes. 

Deste modo, a CET tem por objetivo, no médio prazo, uma atuação em segurança com maior 
eficiência, o que será traduzido num trânsito mais cidadão para o Município. 

O FENÔMENO MOTOCICLETA 
A motocicleta é uma opção barata e ágil para a circulação nas cidades e o veículo mais 
procurado para o serviço de entregas rápidas de pequenas cargas, o motofrete. O aumento de 
motocicletas em circulação trouxe consigo o aumento do número de mortos e de vítimas no 
trânsito. No ano de 2007, a participação das motocicletas na frota do município foi de10%, mas 
29,7% dos mortos e 36% das vítimas no trânsito foram geradas por acidentes envolvendo 
motocicletas. Dos 27.824 acidentes de trânsito com vítimas registrados em 2007, 15.193 (55%) 
envolveram motocicletas. 

Várias razões contribuem para o grande número de acidentes envolvendo motocicletas: 
- a manutenção deficiente do pavimento, os dispositivos de sinalização como tachões, 
prismas, defensas metálicas, as chapas metálicas para cobertura de valas de obras na via e 
até mesmo a superfície lisa criada pela sinalização horizontal não consideram as 
características e necessidades de segurança das motocicletas; 
- a habilitação dos motociclistas não inclui a necessidade de uma vivência mínima no 
trânsito; 
- a motocicleta é um veículo inseguro, gerando vítimas graves em 71% dos acidentes, 
quando para os automóveis este percentual é de apenas 7%; 
- os motociclistas tendem a ter um comportamento agressivo e indisciplinado no trânsito, 
aproveitando as brechas entre veículos para fazerem ultrapassagens; 
- os motoristas tendem a desrespeitar os motociclistas no trânsito, criando um conseqüente 
clima de animosidade; 
- a remuneração por entrega praticada pelo motofrete gera a necessidade de realizar o 
serviço no tempo mais curto possível, ou seja, com a maior velocidade e, por conseqüência, 
com alta exposição ao risco de acidentes. 
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A situação atual é considerada crítica porque o aumento do número de acidentes fatais e com 
vítimas envolvendo motocicletas anula os progressos obtidos com as ocorrências desse tipo 
entre automóveis, ônibus e caminhões, através do controle de velocidade. Dessa forma, 
mantém-se inalterada a curva total de acidentes fatais. 

Para minimizar esse problema, a CET desenvolveu projetos e atuou nas áreas de educação e 
engenharia, conforme disposto a seguir: 

 

Faixa CIDADÃ 
Implantada em 24 de julho de 2006, no eixo formado pelas avenidas Eusébio Matoso / 
Rebouças / Consolação, a Faixa Cidadã é constituída por sinalização horizontal e vertical de 
caráter educativo, que orienta o motociclista a não transitar entre faixas e a circular 
preferencialmente na segunda faixa após o canteiro central, indicada por sinalização 
específica. 

A avaliação de um ano de operação da Faixa Cidadã revelou que o projeto não gerou redução 
do número de acidentes nas vias, uma vez que não houve adesão significativa dos 
motociclistas. A Faixa Cidadã foi utilizada por cerca de 21% das motocicletas em circulação no 
eixo. A proposta da CET é manter a sinalização aplicada e adotar a fiscalização da circulação 
de motocicletas entre faixas. 

Faixa exclusiva para motocicletas 

O objetivo deste projeto é dar prioridade à circulação de motocicletas, oferecendo uma faixa 
exclusiva para sua circulação em vias onde a presença deste tipo de veículo, o volume de 
tráfego e a gravidade dos acidentes sejam significativos. Essa proposta pioneira testa o 
comportamento de motoristas, motociclistas e pedestres, bem como os parâmetros de projeto 
utilizados. 

O projeto piloto foi implantado nas avenidas Paulo VI e Sumaré. A faixa exclusiva é 
unidirecional por pista, localizada à esquerda, junto ao canteiro central e foi inaugurada no dia 
18 de setembro de 2006. 

Juntamente com a faixa exclusiva, várias intervenções foram realizadas ao longo das pistas, 
como a abertura de dois novos cruzamentos, a instalação de focos semafóricos para pedestres 
em todos os cruzamentos, o rebaixamento de guias e instalação de rampas nas travessias, e a 
redução da velocidade máxima de 70 km/h para 60 km/h como medida de segurança. 

A avaliação de um ano de funcionamento da Faixa Exclusiva demonstrou uma adesão de até 
97% dos motociclistas. Houve uma aprovação de cerca de 60% entre os motoristas de veículos 
de quatro rodas em circulação nas vias em conseqüência da ordenação e apaziguamento do 
trânsito, resultante da segregação da motocicleta. O estreitamento das demais faixas de 
trânsito para que a inclusão da Faixa Exclusiva não alterasse o número de faixas por pista, 
levou a uma perda média de 19 % da velocidade. Num primeiro momento, o número de 
acidentes envolvendo motocicletas aumentou, principalmente em razão dos automóveis que 
fazem retornos proibidos junto ao canteiro central e dos atropelamentos dos pedestres que 
atravessam as pistas fora das faixas. Para solucionar estes problemas, estão sendo instalados 
radares fotográficos para flagrar os retornos proibidos e será realizada reforma paisagística no 
canteiro central de maneira a inibir a travessia dos pedestres fora das faixas. 

Campanha educativa em grandes avenidas 
A partir de pesquisa nos registros de acidentes feitos por agentes de trânsito no trabalho de 
monitoração das vias da cidade, identificou-se que o número de acidentes com motocicletas 
nas pistas expressas das marginais dos rios Tietê e Pinheiros era três vezes superior ao 
número de acidentes nas pistas locais. 

Com base nesta informação, foi realizada, entre dezembro de 2005 e abril de 2006, uma 
campanha através da fixação de faixas com frases educativas nas pontes sobre essas 
avenidas, em que os motociclistas eram orientados a circular, preferencialmente, pelas pistas 
locais - por apresentarem menos acidentes. Já os motoristas eram lembrados de sempre 
acionarem o sinal de seta ao mudar de faixa e a ter atenção redobrada com as motocicletas na 
via. 
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Estatísticas posteriores demonstraram que o volume de motos nas pistas expressas havia 
caído 10%. Mesmo discreto, o resultado da campanha estimulou a disseminação dessa ação 
em outras vias, incluindo novas mensagens e informando sobre o número de motociclistas 
mortos. Nos meses de abril e maio de 2006, além de 48 faixas nas pontes das Marginais, 80 
novas faixas foram fixadas mantendo a orientação para os motociclistas transitarem nas pistas 
locais e veiculando outras informações educativas. 

Selo TRÂNSITO SEGURO 
Lançado em novembro de 2006, o selo é uma certificação fornecida pela CET para as 
empresas de motofrete e as que operam com frotas de motocicletas que comprovem adotar 
práticas de gestão da segurança de seus funcionários motociclistas. O objetivo é incentivar a 
estruturação e regularização do setor de entrega rápida de pequenas cargas, um dos principais 
empregadores de motociclistas na cidade, e que ainda opera em grande parte na 
informalidade. 

Através do preenchimento de um formulário contendo 11 afirmações sobre práticas de gestão, 
como: oferecimento de convênio médico, seguro de vida, registro em carteira, controle de 
tempo de execução das entregas, manutenção do veículo e outras, o empresário realiza uma 
auto-avaliação de sua empresa com relação aos quesitos propostos pela CET. Se a empresa 
obtiver uma pontuação mínima requerida, receberá a certificação logo após a visita de técnicos 
da Companhia, os quais verificam se a auto-avaliação apresentada corresponde à realidade. A 
idéia é de que a certificação crie um diferencial de mercado a favor de empresas que 
demonstrem oferecer boas condições de trabalho e atuação pró-ativa na segurança da 
circulação de seus funcionários. Várias instituições apóiam o Selo e declaram que passaram a 
contratar apenas empresas de motofrete certificadas, entre elas: UNILEVER, SESC/SP, 
Carbono Química, American Life Seguradora, AmBev, Instituto Ethos, Porto Seguro 
Seguradora, Maggion Pneus, ABRACICLO, FEBRABAN e FECOMÉRCIO. No total, 41 
empresas foram certificadas. 

PEDESTRES NOS CORREDORES DE ÔNIBUS 
Desde sua implantação, no ano de 2004, os corredores de ônibus com faixa exclusiva à 
esquerda têm sido alvo de empenho prioritário da CET em relação à segurança de pedestres. 
Tal postura mostrou-se necessária em decorrência da constatação do significativo aumento no 
número de atropelamentos nessas vias após a implantação das faixas exclusivas à esquerda. 
Esse fato indicou a necessidade urgente de ajustes técnicos e operacionais para alcançar os 
patamares de desempenho esperados com esses corredores, principalmente nos aspectos que 
envolviam a segurança dos pedestres. 

Para tanto, foram coletados e mapeados todos os dados disponíveis sobre os acidentes 
registrados. Através de amplo trabalho de observação em campo, foram colhidas informações, 
tanto dos aspectos físicos e estruturais desses corredores, quanto do comportamento do 
conjunto de personagens envolvidos no funcionamento do sistema, fossem eles passageiros 
de transporte coletivo, condutores ou ainda usuários do entorno de tais vias. 

A partir da análise dos dados coletados foram obtidos os parâmetros para elaborar as ações de 
aspectos educativo e operacional abrangidas pelo programa “FIQUE LIGADO NO TRÂNSITO”, 
além de algumas mudanças físicas nos corredores, que começaram a ser implantadas a partir 
de outubro de 2005, com prosseguimento ao longo de 2006 e 2007. 

Intervenções 
A primeira medida tomada foi a redução das velocidades regulamentadas nos corredores, 
baixando para 50 km/h a velocidade máxima permitida nas faixas exclusivas e mantendo-a em 
60 km/h nas demais faixas. 

Foram iniciadas ações operacionais de fiscalização da invasão das faixas exclusivas por 
veículos não autorizados. Nas paradas e travessias de maior incidência de conflitos, foram 
realizadas atividades de orientação aos pedestres, além da fiscalização de infrações de trânsito 
que incidissem sobre a segurança dos corredores. Também foi adotado o controle e 
fiscalização eletrônica da velocidade nas faixas exclusivas, através da utilização de radares 
estáticos em múltiplos pontos em dias e horários alternados. 
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Em parceria com SPTrans, foram revisados todos os gradis do corredor Ibirapuera, com 
complemento de mais de 300 metros desse dispositivo. No corredor 9 de Julho, em ação 
conjunta entre CET, SPTrans e a Subprefeitura de Pinheiros, foi realizada readequação 
paisagística com melhoria de piso, desobstrução de passeios e canalização com gradis no 
trecho entre Al. Franca e Av. Brasil, um dos mais adensados do corredor. Em todos os 
corredores foram realizados ajustes na sinalização semafórica, com objetivo de melhorar as 
condições de travessia.  

 

Programa: “FIQUE LIGADO NO TRÂNSITO” 
O programa desenvolvido em parceria com a SPTrans e a Secretaria Municipal da Saúde, 
realizou o treinamento de todos os motoristas e cobradores das empresas que operam nos 
corredores, destacando o comportamento dos pedestres e a necessidade de obedecer à 
velocidade regulamentada. Foram desenvolvidas atividades educativas nas escolas próximas 
aos corredores, visando alertar e instruir crianças e jovens sobre o modo correto e seguro de 
portar-se no trânsito, seja como pedestres ou como passageiros de ônibus e automóveis. 

Esse programa contou com a distribuição de cerca de três milhões e meio de folhetos 
educativos aos pedestres e usuários de ônibus nos principais pontos de travessia e também 
dentro dos ônibus, alertando para o comportamento correto e seguro no uso dos corredores. 
Houve ainda a presença de orientadores de travessia em todos os pontos considerados de 
maior risco. 

Como resultado da ação, no período entre 2005 e 2007, registrou-se redução média de 25% 
dos atropelamentos nos oito corredores de transporte coletivo da cidade. 

A continuidade das ações que apresentaram resultados positivos e a adoção de novas 
medidas educativas, em conjunto com as medidas de engenharia e fiscalização, 
proporcionarão as condições de segurança almejadas, alcançando patamares ainda mais 
significativos na redução dos atropelamentos. 

 

ACIDENTES 

Retomada do banco de dados 
Com moderna visão sobre segurança de trânsito e seguindo tendência mundial, a CET vem 
evoluindo na organização de um “Sistema de Informações para Gerenciamento dos Riscos” 
baseado no desenvolvimento de outros instrumentos de coleta de informações e na 
consolidação desses dados através de programas que interajam entre si e que possibilitem 
diagnósticos mais precisos e consistentes sobre as causas dos acidentes. 

As principais ações nesse sentido foram os restabelecimentos dos bancos de Mortes e de 
Acidentes de Trânsito. Além disso, foi criado o Banco de Investigação de Acidentes, e se 
iniciou as discussões sobre o Banco de Traumas. 

Banco de Mortes e Banco de Acidentes de Trânsito 

Depois de utilizado por mais de 25 anos, o Banco de Dados de Acidentes de Trânsito, que 
sempre subsidiou o corpo técnico em intervenções de engenharia no sistema viário visando à 
segurança de trânsito e a redução de acidentes, teve sua coleta de dados totalmente 
interrompida em 2000. 

Essa coleta tinha como fonte principal os Boletins de Ocorrência de Acidente de Trânsito da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo e, por conseguinte, do Comando de Policiamento de 
Trânsito – CPTRAN, cuja extinção foi a justificativa utilizada à época para a paralisação. 

Já no início de 2005, houve a preocupação em recuperar essas informações, sendo então 
restabelecida a coleta de dados de acidentes de trânsito. O primeiro passo foi restituir o Banco 
de Mortes com fonte nos laudos de necropsia do IML. Através desse banco, mensalmente são 
divulgadas as mortes em acidentes de trânsito do mês anterior, disponibilizando-se assim 
dados de acidentes com mortes em tempo recorde nunca praticado. Depois de fechado o ano 
de 2005, e conjuntamente com a coleta de dados do ano de 2006, foi restabelecido o banco de 
dados de mortes do ano de 2004, com vista a recompor a série histórica com a utilização da 
mesma metodologia. 
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Paralelamente, restabeleceu-se a coleta de dados de acidentes de trânsito com vítima, visando 
à recuperação do banco de dados de acidentes. 

Esse restabelecimento passou por uma fase de identificação, conhecimento e análise de dados 
disponíveis, concluindo-se pela utilização dos dados constantes do sistema INFOCRIM da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que integra os Boletins de 
Ocorrências lavrados pelas diversas Delegacias da Polícia Civil de São Paulo. 

Com essa nova metodologia, consolidaram-se os dados de acidentes de 2005 a 2007. A partir 
de 2008 as informações estarão defasadas de apenas dois meses, possibilitando respostas 
rápidas e atualizadas para as demandas sobre segurança no trânsito. 

Banco de Investigação de Acidentes 
Com base em dados observados em campo e através da investigação dos fatores de risco que 
contribuíram para a ocorrência dos acidentes fatais, houve um avanço qualitativo no banco de 
dados, proporcionando análises tecnicamente mais profundas. 

Foi reunida uma equipe disponível 24 horas que é acionada pela Central de Operações quando 
da ocorrência de um acidente fatal e que desloca imediatamente um técnico para colher o 
maior número possível de informações, tais como: condições dos veículos, dados das vítimas, 
informações fornecidas por testemunhas e elementos técnicos encontrados no local do fato. 

Os danos nos veículos envolvidos, as respectivas trajetórias e as condições de manutenção 
dos mesmos (pneus gastos e possíveis evidências de frenagem e de manchas de óleo) são 
registradas por fotografias. 

Também são elaborados croquis do local com a trajetória dos veículos e preenchido um quadro 
com os possíveis fatores contribuintes – humanos, veículo, via/meio ambiente – e, caso haja 
alguma proposta de melhoria na via, é realizado projeto de correção. 

Visando uma contribuição qualitativa ainda maior ao banco de acidentes registrados, foi criado 
um novo formulário IAT – Informações sobre Acidentes de Trânsito, para ser preenchido pelo 
agente quando este é acionado para canalizar o fluxo e remover da via os veículos envolvidos 
no acidente. Essas informações são utilizadas pela equipe e armazenadas para consultas de 
todos os técnicos nas proposições de ações corretivas. 

Banco de Traumas 
Para a CET, é extremamente importante que a cidade de São Paulo conte com um banco de 
dados com informações sobre os acidentes ocorridos na cidade, pois, dessa forma, as equipes 
poderão avaliar e estruturar novas alternativas para a segurança no trânsito. 

Por esse motivo, a Companhia trabalha no desenvolvimento de um Banco de Traumas. Esse 
banco será um instrumento para programas de redução de índices de morbi-mortalidade no 
trânsito na cidade de São Paulo. 

Participam da elaboração desse banco: a SMT, por meio da CET e da SPTRANS; a Secretaria 
Especial da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida; a Secretaria Municipal da Saúde, 
por meio da Coordenação de Epidemiologia e Informação; a Secretaria de Segurança Pública, 
por meio da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
com a participação do Corpo de Bombeiros, da Superintendência da Polícia Técnico Científica, 
do Instituto Médico Legal e do Instituto de Criminalística; e a Universidade de São Paulo, por 
meio da Faculdade de Medicina, com a participação do Instituto de Ortopedia e Traumatologia. 

Todos esses órgãos disponibilizarão suas bases de dados, compartilhando, além das 
informações atualizadas sobre acidentes de trânsito, os relatórios gerais e os informes e 
análises específicas, a fim de que sejam desenvolvidos estudos relativos às causas dos 
acidentes visando à adoção de medidas preventivas integradas. 
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OUTROS ESTUDOS 

Gerenciamento de velocidades 
O excesso de velocidade tem influência direta sobre a freqüência e, principalmente, sobre a 
gravidade dos acidentes de trânsito. O esforço em controlar a velocidade é uma das iniciativas 
mais importantes e eficazes para a melhoria da segurança no trânsito. Para concretizar esse 
controle, entre outras medidas, é desenvolvido um efetivo sistema de fiscalização da 
velocidade. 

As operações de fiscalização são realizadas de três formas distintas. Em duas delas, 
plataformas situadas em pontos fixos filmam permanentemente a via e, através de sensores, 
registram, congelam e arquivam a imagem de veículos infratores. Uma, convencionou-se 
chamar de “Radares Fixos” e outra “Lombadas Eletrônicas”. A terceira forma de fiscalização, 
realizada em qualquer ponto da cidade, utiliza radares do tipo convencional, com máquinas 
fotográficas acopladas, que fotografam os veículos que ultrapassam a velocidade limite. A 
estes se convencionou chamar “Radares Estáticos”. 

A fiscalização com radares fotográficos fixos e estáticos (40 equipamentos cada) está 
concentrada nas vias que apresentam histórico de acidentes graves e fatais. Nessas vias foram 
identificados os trechos com maior concentração e priorizados aqueles com registros de 
acidentes envolvendo apenas um veículo (existe uma relação direta entre perda de controle do 
veículo e o excesso de velocidade). As vias selecionadas para a fiscalização passaram por um 
processo de revisão da regulamentação em que se procurou ao máximo uniformizar os valores 
das velocidades regulamentadas. 

As “Lombadas Eletrônicas” (100 equipamentos) concentram-se nas proximidades de travessia 
de pedestres ou em locais onde as características da via requeiram velocidades baixas. 

Os procedimentos operacionais para fiscalização de velocidade devem atender rigorosamente 
aos itens estabelecidos na Resolução nº 146 do CONTRAN. 

Os serviços de detecção e registro das infrações por excesso de velocidade são realizados por 
prestadores de serviço contratados através de licitações. Estas empresas trabalham conforme 
estabelecido em contrato, por meio de Ordens de Serviço que indicam o local, o período de 
operação, a velocidade a ser fiscalizada e todos os parâmetros necessários à elaboração do 
auto de infração de trânsito. A escolha adequada dos locais e horários de fiscalização é um 
fator importante para se maximizar os efeitos desejados. Praticamente todo o sistema viário 
estrutural é coberto pela fiscalização, com 520 pontos cadastrados para receberem os 
equipamentos de fiscalização de velocidade. 

O Programa de Fiscalização de Velocidade já está consolidado e, no ano de 2007, teve início o 
processo de ampliação. Para tanto foram abertas licitações para os três modos de operação. 
Em 2008, serão respectivamente 175 radares fixos, 26 radares estáticos e 153 lombadas 
eletrônicas, que operarão em aproximadamente 800 pontos de fiscalização a partir do segundo 
semestre. 

A fiscalização nos corredores de ônibus 
Em 2006, foi iniciada uma operação diferenciada dos radares com a fiscalização específica 
para as faixas exclusivas de ônibus, com a redução de seus limites de velocidade. Com essa 
medida, a probabilidade de atropelamento fatal é reduzida em até 50%, justificando o maior 
rigor no controle da velocidade. 

Os pontos de fiscalização foram definidos em função do registro de atropelamentos e cada 
corredor passou a contar com dois equipamentos em operação, totalizando 16 equipamentos 
nesses corredores. A estratégia adotada foi de operar com um radar em cada sentido, 
alternando o equipamento em dois locais a cada dia, por períodos de seis horas. Com esse 
procedimento, todos os locais do corredor foram fiscalizados a cada semana. 

O controle dessa velocidade proporcionou, juntamente com outras medidas específicas, uma 
redução de 25% na ocorrência de atropelamentos. Esses resultados mostram que um esforço 
no controle da velocidade é uma variável importante na redução do risco e gravidade dos 
acidentes. 
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A Fiscalização para Segurança 
Considerando que a fiscalização também pode ser compreendida como uma medida educativa 
que incide diretamente sobre o comportamento dos usuários da via e produz resultados de 
curto prazo, foi lançado, em setembro de 2007, o Programa de Fiscalização para a Segurança. 
O princípio deste programa é difundir e praticar a diretriz assumida pela CET de que o mais 
importante no gerenciamento de trânsito é a prevenção do risco de acidentes e que a 
fiscalização é um instrumento fundamental para isso. Assim, em palestras apresentadas para 
os 1.705 agentes de tráfego da empresa foi disseminada a idéia de que a atividade de 
fiscalização deve ser orientada para a identificação e punição das infrações que potencializam 
a ocorrência de acidentes através da aplicação dos enquadramentos de segurança, como por 
exemplo, desrespeitar o farol vermelho, não usar sinal de seta, parar sobre faixa de travessia, 
falar ao celular. Foi realizado treinamento preparatório para a aplicação dos enquadramentos 
previstos e a formulação de um novo Plano Operacional. Os primeiros resultados demonstram 
uma alteração do perfil das multas registradas, com o crescimento do uso dos 
Enquadramentos de Segurança e um aumento dos atendimentos dos agentes nos pontos de 
fiscalização. O principal resultado esperado é o reflexo no número de acidentes de trânsito, 
com a diminuição de casos graves e fatais.  

NOVOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 
Também houve continuidade no desenvolvimento de estudos de novos dispositivos de 
segurança a serem instalados nas vias a fim de diminuir a exposição dos pedestres e veículos 
ao risco de acidentes. Em 2006, foram construídas duas faixas de travessia elevadas, 
dispositivo que vem apresentando uma demanda crescente na cidade. Eles são utilizados 
como elemento de conforto e priorização da circulação do pedestre pela evidência que lhe 
confere na pista. Em geral, são construídos no entorno de instituições que atraiam grande 
número de pedestres e em áreas centrais de comércio. As faixas elevadas foram implantadas 
próximas às instalações do Projeto Aprendiz, na Rua Belmiro Braga, na saída da área de 
desembarque no Aeroporto de Congonhas e na Praça da Luz. Com base na avaliação das 
experiências com travessias elevadas em São Paulo foi elaborada proposta de regulamentação 
deste tipo de dispositivo para apreciação do CONTRAN. 

Outro dispositivo testado em 2006 foi a minirrotatória ajardinada, utilizada como reguladora de 
fluxos em cruzamentos com volume de tráfego que ainda não justifique a instalação de 
semáforo, pela redução de velocidade que impõe aos veículos. Esta solução é amplamente 
utilizada na Europa e foi muito bem recebida pela comunidade dos locais em que foi 
implantada. 

Foi realizado ainda um estudo sobre a sinalização luminosa de motocicletas, abrangendo 
faróis, lanternas, sinalizadores de movimentos e refletivos. O estudo culminou com a 
recomendação desses novos elementos a serem aplicados ao veículo que foi encaminhada 
através de relatório ao CONTRAN. 
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EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA 
 

Em uma cidade como São Paulo, onde as contradições sociais e econômicas permeiam todas 
as relações, inclusive, as que se manifestam no espaço viário, torna-se necessária a 
intervenção na busca da melhoria do trânsito, afinal, todos os aspectos estão refletidos neste 
cenário. 

Entender o trânsito de uma cidade é compreender as relações estabelecidas entre as 
diferentes formas de ir e vir do ser humano, em seus diversos papéis. Portanto, é o elemento 
humano que deve ser focado na construção de um panorama harmônico de mobilidade que 
possibilite a melhoria da qualidade de vida das pessoas e que estabeleça uma interferência 
positiva na economia da cidade. 

Dentre as diversas formas de intervenção, a engenharia e a fiscalização promovem ações que 
resultam em maior fluidez e segurança do trânsito, entretanto, a complexidade das relações 
estabelecidas provenientes da cultura e de valores construídos ao longo da história interfere 
significativamente na atitude dos munícipes que se deslocam pelas vias da cidade. 

É neste contexto que a educação deve atuar. Mais do que ensinar regras de segurança, suas 
ações devem ser direcionadas para a reconstrução de valores e para a reflexão sobre o 
trânsito em seu aspecto dinâmico. A educação propõe abordar o cenário atual e também 
aquele com vistas ao futuro, interferindo na proposta de novas concepções que compreendam 
a humanização do trânsito e uma visão focada no coletivo. 

Assim, na busca de um trânsito mais cidadão, a CET desenvolve ações voltadas para 
pedestres, motoristas, motociclistas e ciclistas. Essas ações prevêem uma reflexão sobre o 
papel de cada um no sistema viário, levando em consideração que ser pedestre, motorista, 
motociclista ou ciclista não é um estado definitivo. Em cada momento do dia, as pessoas estão 
em funções diferentes - ora são motoristas, ora são pedestres.  

Portanto, proporcionar experiências que possibilitem a reconstrução de valores de educação 
para o trânsito e transporte, por meio de atitudes mais seguras e solidárias no convívio social, é 
fundamental para o trânsito na cidade de São Paulo. 

É importante salientar que, além de atividades e projetos voltados aos atores de trânsito, a 
Companhia também realiza ações especiais direcionadas aos agentes responsáveis pela 
formação de uma cultura cidadã, como professores, universitários e voluntários. 

O PEDESTRE 

Contador de Histórias e Teatro de Fantoches 
Para a CET, a educação para o trânsito começa desde muito cedo, por isso, as atividades dos 
“Contadores de Histórias” e do “Teatro de Fantoches” abrangem alunos da Educação Básica (4 
a 6 anos), das redes pública e particular de ensino do Município, explorando o universo lúdico 
infantil. A partir da técnica de contar histórias e do teatro de fantoches, aspectos da realidade 
do trânsito são transportados para uma experiência de aprendizagem de circulação, travessia, 
hábitos seguros, meio ambiente e cidadania. 

Com aquisição de novos recursos cenográficos e introdução de outros recursos ludo-
pedagógicos, obtidos por meio de parceria com as Secretaria Municipais de Transporte e 
Saúde, as atividades atingiram um público de 88.328 alunos. 

Espaço Vivencial de Trânsito - EVT Unidade Móvel 
O EVT Móvel é uma atividade dirigida aos alunos de 1ª a 4ª série do Ensino Fundamental I das 
redes pública e privada do Município, que proporciona a vivência ludo-pedagógica no interior 
de uma mini-cidade, composta por cenário que simula o espaço urbano sinalizado. A ação tem 
o objetivo de desenvolver a prática de comportamentos seguros no trânsito do indivíduo no 
papel de pedestre e cidadão, a partir de situações observadas no cotidiano do sistema viário. 
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Espaço Vivencial de Trânsito - EVT Unidade Fixa 
O EVT Fixo destaca-se pelo atendimento aos adolescentes de Ensino Fundamental II das 
escolas da rede pública e privada do Município de São Paulo na faixa etária de 11 a 17 anos, 
realizada em duas unidades: Chico Landi (zona Leste) e Caio Graco da Silva Prado ( zona 
Oeste ). 

A atividade visa construir uma conscientização conjunta referente à importância da adoção de 
atitudes seguras e solidárias no trânsito, por meio de práticas em pista sinalizada e outros 
elementos necessários ao exercício da cidadania como condição essencial para a melhoria das 
relações sociais. 

Desde o início da atual gestão, a CET proporcionou várias melhorias aos EVTs Fixos, 
destacando-se a retomada do contrato que viabiliza o transporte dos estudantes e os recursos 
provenientes da parceria entre SMT e SMS, possibilitando a produção de material didático-
pedagógicos distribuídos aos participantes. 

Programa de Educação de Trânsito para Alunos do Ensino Médio 
Conjunto de atividades lúdico-pedagógicas dirigidas aos alunos do Ensino Médio, na faixa 
etária dos 14 aos 18 anos, das escolas públicas e particulares do Município de São Paulo, que 
visa proporcionar, por meio da reflexão e do diálogo, a identificação dos valores e conceitos 
associados ao trânsito e cidadania. 

Dentre as atividades, estão: 

- Mídia e Trânsito: discussão sobre a mídia televisiva e escrita referente às propagandas de 
automóveis e de bebidas alcoólicas. 

- GP Trânsito: discussão de conceitos a partir de um jogo que reproduz o circuito do 
Autódromo de Interlagos em São Paulo. 

- Teatro para Ensino Médio: peça teatral que aborda os temas sobre álcool e drogas 
associados aos seus efeitos no trânsito e cidadania. 

No decorrer de 2005/2006, a CET renovou os recursos necessários para o desenvolvimento 
das ações deste Programa. 

Teatro de Rua 

Lançado em 2005 por ocasião da “Semana Nacional de Trânsito”, esta atividade é destinada a 
um público heterogêneo. É uma peça teatral interativa desenvolvida em locais públicos com 
grande concentração de pessoas, abordando os vários personagens do trânsito com ênfase no 
pedestre. 

 Acessibilidade e Mobilidade Urbana 

Palestra que tem como público-alvo crianças, jovens e adultos de escolas e empresas do 
Município de São Paulo. Seu objetivo é proporcionar às pessoas sem deficiência elementos 
que estabeleçam uma maior compreensão e diálogo sobre o universo de pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzida. 

Travessia de Pedestres 

Mímica 

Esta abordagem utiliza técnicas gestuais para que a população tenha uma fácil compreensão 
dos comportamentos adequados na circulação e travessia. De forma lúdica e bem humorada, a 
mímica, um recurso de forte receptividade e interação em programas de educação para o 
trânsito, é utilizada pela Companhia em espaços abertos e no lançamento de campanhas como 
Operação Natal, Uso do Cinto de Segurança, Semana Nacional do Trânsito, entre outros. 

Travessia de Escolares 

O programa tem por objetivo garantir maior segurança nas proximidades das escolas.  Foi 
desenvolvido para organizar e orientar o embarque e desembarque envolvendo pais e alunos, 
o estacionamento de transporte escolar e a travessia de pedestres durante os horários de início 
e término das aulas. 
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Realizado principalmente em escolas particulares, em 2006, por meio da parceria entre as 
secretarias municipais de Transporte e do Trabalho, foi possível implementar este programa 
em 18 escolas da rede municipal com a contratação de 46 bolsistas do Programa Operação 
Trabalho. 

Travessia Segura nos Corredores de Ônibus 
Intervenção sócio-educativa que tem por objetivo promover a percepção diferenciada dos 
usuários da via quanto à circulação nos corredores de ônibus.  

Esta atividade é desenvolvida por meio de um programa operacional nos corredores de ônibus, 
em que monitores e orientadores de travessia atuam sistematicamente em pontos de parada e 
cruzamentos semaforizados, visando proporcionar condições mais seguras de travessia. 

São monitorados diariamente quatro corredores da cidade, em rodízios quinzenais conforme as 
ocorrências de trânsito. No ano de 2006, 56 corredores da cidade foram beneficiados por este 
projeto. 

Programa de Educação de Trânsito para a Terceira Idade 

Destinado aos participantes de grupos organizados de terceira idade esta atividade 
desenvolve-se na pista sinalizada, com veículos elétricos das unidades fixas do EVT.  

A vivência proporciona o diálogo a respeito da atenção necessária a comportamentos seguros 
nos deslocamentos como pedestre, do reconhecimento das limitações físicas dos participantes 
e da melhor convivência com os problemas encontrados no trânsito e transporte. 

Programa de Educação de Trânsito para Pessoas com Deficiência 

Destinado aos participantes de instituições envolvidas no trabalho com deficientes e sua 
inclusão social nos diferentes segmentos: trabalho, escola e circulação independente. A 
atividade é realizada com o uso de pista sinalizada, veículos elétricos e gincana, nas unidades 
fixas do EVT. A abordagem é realizada respeitando as características específicas de cada 
grupo, por meio de um diálogo sobre comportamentos seguros, cidadania e o reconhecimento 
às possíveis limitações decorrentes do estágio e grau de comprometimento de cada tipo de 
deficiência. 

Jogos Educativos de Trânsito 

Nos eventos promovidos por empresas públicas e privadas, fundações, ONGs, escolas e 
instituições em geral, tem sido constante a busca por atividades ligadas à educação para o 
trânsito. A realização de Jogos e Gincana Educativa direcionados para o público de Educação 
Infantil, Fundamental I e II, representam recursos didáticos atrativos ao público desses eventos 
na divulgação do conhecimento sobre segurança e cidadania no trânsito. 
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EDUCADOR 

Capacitação para Orientadores de Travessia 
Este programa capacita pessoas a orientarem a travessia de pedestres voltadas às escolas, 
corredores de ônibus, grandes pólos comerciais e empresas localizadas em vias cujas 
características propiciem riscos de acidentes. 

Formação de Educadores de Trânsito 
Professores de Desenvolvimento Infantil - PDI 
Visa sensibilizar o educador sobre a importância de trabalhar cotidianamente com as crianças 
as noções básicas de segurança no trânsito, por meio de recursos didáticos que possibilitam o 
conhecimento deste universo sob a ótica infantil. 

Alunos de Ensino Médio - Curso Magistério de  2º Grau e Ensino Superior 
O futuro docente em formação pelo magistério de ensino médio, bem como, estudantes de 
psicologia e pedagogia do nível superior são o alvo deste curso que tem por objetivo prepará-
los para o exercício de sua atuação em escolas de educação infantil e ensino fundamental I, 
possibilitando a inclusão de um trabalho de educação para o trânsito de forma contínua e 
sistemática. 

Fazendo Escola, Educando para Novos Valores no Trânsito 
Escola da Família 
Este programa tem como público-alvo os universitários do Programa Escola da Família, que 
aos finais de semana atuam como educadores bolsistas nas diversas unidades escolares da 
rede estadual de ensino. 

O objetivo é sensibilizar os bolsistas sobre a importância do seu engajamento no 
desenvolvimento de atividades relacionadas ao tema trânsito nas comunidades em que atuam 
como educadores. Em 2006, foram desenvolvidos recursos didáticos e de apoio pedagógico. 

A implantação do programa possibilitou a realização de um piloto em 71 escolas da região 
leste, com a participação de 114 universitários, estimando-se o atendimento de 20.000 pessoas 
da comunidade, por final de semana. 

Capacitação de Professores de Educação  Infantil, Ensino Fundamental I e II e Educação 
de Jovens e Adultos 
O público-alvo deste programa são os professores em exercício nas redes pública e privada de 
ensino do Município de São Paulo, com o objetivo de inserir o tema trânsito de forma 
transversal nas diferentes disciplinas que compõem a grade curricular. 
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O CONDUTOR 
Para subsidiar motoristas de informações e propiciar uma reflexão sobre seu importante papel 
no trânsito de São Paulo, a CET oferece as seguintes atividades:  

Direção Defensiva 

Cursos e palestras desenvolvidos para motoristas de empresas ou particulares, com o objetivo 
de aperfeiçoar e requalificar os condutores nos seus conhecimentos e atitudes no trânsito, com 
foco na prática da segurança e da cidadania. 

Em 2005, foram produzidas alterações no Curso de Direção Defensiva, promovendo sua 
adequação ao estabelecido pela Resolução 168 de 14/12/2004 do CONTRAN e Portaria 
1070/05 do DETRAN, que contemplam novas exigências para renovação da Carteira Nacional 
de Habilitação. O curso prepara os participantes para a realização de prova pertinente ao tema. 
Uma das medidas adotadas foi o acréscimo do módulo de Primeiros Socorros a partir do qual o 
curso ganhou o título de “Curso de Direção Defensiva e Primeiros Socorros”. 

Também em 2005, destaca-se a participação em ações integradas entre a CET e a Secretaria 
Municipal de Saúde tendo como meta a redução de atropelamentos nos corredores de ônibus. 
Entre as medidas implementadas foi realizada a capacitação de multiplicadores, empregados 
da SPTrans, para atuarem com os condutores de ônibus que circulam pelos corredores, 
visando sensibilizá-los para a adoção de atitudes seguras que reduzam o risco destes 
acidentes. 

 

 



 24

Motoristas de Táxi 
Destinado ao motorista interessado em ingressar na profissão de taxista, a CET preparou um 
curso com o objetivo de desenvolver competências necessárias à prestação do serviço, 
facilitando a apropriação de conhecimentos e qualificando o participante na função a ser 
exercida. 

Em 2006, em parceria com a Secretaria Municipal da Saúde, a CET produziu um Manual para 
Taxistas - uma importante ferramenta no processo de aprendizagem. 

Teatro para Adultos 

Esta atividade é voltada para o público adulto de empresas, fundações, órgãos públicos, cursos 
técnicos internos, externos e eventos. 

Trata-se de uma comédia popular adaptada do folclore sobre a história do bumba-meu-boi, que 
de forma agradável e de fácil assimilação, visa informar e convidar o espectador a refletir sobre 
algumas das principais e mais graves infrações do Código de Trânsito Brasileiro. 

 

MOTOCICLISTA 
A CET desenvolve, também, atividades específicas direcionadas ao motociclista, um segmento 
do sistema trânsito que vem crescendo a cada ano e que, por isso, demanda atenção especial 
às suas necessidades: 

Pilotagem Segura 

Cursos e palestras para motociclista, habilitado na categoria A, com o objetivo de aperfeiçoar e 
requalificar este condutor nos seus conhecimentos e habilidades, preparando-o para adotar 
atitudes seguras e posturas adequadas, prevenindo o envolvimento em acidentes de trânsito e 
promovendo a reflexão sobre a importância da prática da cidadania. 

O curso de pilotagem segura possui dupla abordagem: teórica e prática. A parte teórica 
destaca, principalmente, aspectos de direção segura, legislação de trânsito, uso de 
equipamentos de proteção individual e relação solidária do espaço urbano com os demais 
usuários da via.   
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A atividade prática é realizada numa pista de treinamento com motocicletas e equipamentos de 
segurança. Em 2005, esta pista foi ampliada e remodelada, sendo adquiridas 10 motocicletas, 
por meio de um convênio de parceria com a ABRACICLO – Associação Brasileira dos 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares - e algumas 
concessionárias associadas. Essas melhorias geraram um aprimoramento significativo ao 
curso, possibilitando uma vivência prática em que a perícia do condutor está fortemente 
relacionada à sua segurança e aos demais usuários da via que compartilham com ele o espaço 
público. 

No mesmo ano, por meio de uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, foi 
desenvolvido o Manual de Pilotagem Segura, propiciando ao aluno um material didático 
importante para a fixação dos conteúdos apresentados no decorrer do curso. 

No ano de 2005, foi realizado um trabalho com a Concessionária Viaoeste com a realização de 
breves apresentações e debates com os usuários motociclistas da Rodovia Castelo Branco. O 
retorno positivo desta ação, representado pela intensa participação dos ouvintes e a boa 
avaliação da concessionária, serviu como base para a criação, em 2006, de um novo produto: 
a Palestra de Pilotagem Segura.  

Capacitação de Motofretistas 

De acordo com a exigência legal estabelecida pelo Decreto Municipal nº 46.198, de 11 de 
agosto de 2005, que dispõe sobre a obrigatoriedade do curso Especial de Treinamento e 
Orientação para Condutor de Motofrete – Teórico, destinado ao motociclista, previamente 
habilitado na categoria A, interessado em desempenhar serviços de entrega e coleta de 
pequenas cargas.  
O curso tem como objetivo qualificar o motofretista e promover competências profissionais que 
o habilitem a desempenhar suas funções de forma segura e responsável visando sua proteção 
e dos demais usuários da via. 

Em 2005, o credenciamento deste curso, pelo Departamento de Transporte Público – DTP 
possibilitou o reconhecimento do certificado para a obtenção do Condumoto, documento 
exigido para a regularização da atuação profissional. A realização do curso no período noturno 
e a cobrança de uma taxa de inscrição simbólica facilitaram o acesso desses condutores no 
mercado de trabalho. 

No biênio 2005/2006 houve um perceptível aumento na demanda do curso, gerado pela 
constante ampliação dessa prestação de serviço na cidade, sobretudo pelas empresas que 
valorizam a legalização de suas atividades e a segurança de seus trabalhadores. 

 



 26

 
CICLISTAS 
Embora o número de ciclistas seja consideravelmente menor que o número de motoristas e 
motociclistas no trânsito da cidade, elaborar atividades voltadas para esse público é 
fundamental para o bom funcionamento do trânsito.  

Segurança para Ciclistas 
Curso destinado a ciclistas com o objetivo de orientar sobre os aspectos de segurança na 
condução da bicicleta e a importância do respeito aos outros usuários da via. 

Em 2005 e 2006 foram atendidos basicamente profissionais que utilizam a bicicleta como 
veículo de trabalho, como por exemplo a Guarda Civil Metropolitana, responsável pela 
segurança dos parques públicos municipais. 

Com a atual política de ampliar a utilização deste meio de transporte, novas tendências estão 
sendo incorporadas no sentido de melhor preparar o ciclista para uma cidade onde a bicicleta 
será utilizada de forma abrangente. 

CAMPANHAS EDUCATIVAS 
A concepção das campanhas e todo o material impresso e visual que dá suporte às ações e 
projetos da CET (folhetos, cartazes, filipetas, banners, cartazes, faixas, cartilhas, selos) são 
produzidos internamente.  

As principais campanhas desenvolvidas e realizadas em 2005 e 2006 foram: 
- “Volta às Aulas”;  
- “Segurança no Trânsito” (selo);  
- “Operação Carnaval”;  
- “Faixa Cidadã”;  
- “Fale Com a CET”; 
- “Se Beber não Dirija”;  
- “Fique Ligado no Trânsito”; 
- “Faixa Exclusiva de Motociclista”;  
- “Operação Interlagos”;  
- “Operação Finados”;  
- “Horário de Pico”;  
- “Segurança nas Marginais”. 

Destaca-se a participação da CET no processo de criação e aprovação de roteiros, e 
acompanhamento técnico da produção e veiculação de campanhas para emissoras de TV em 
canais abertos do Município, denominadas “Segurança no Trânsito”. Esses filmes (quatro 
filmes de 30 segundos) foram veiculados entre agosto de 2006 e janeiro de 2007, nos canais 
Globo, SBT, Record, Bandeirantes, Rede TV e Cultura, totalizando 290 inserções, atingindo um 
público estimado de 11,2 milhões de pessoas. 
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INTERAÇÃO CET COM A COMUNIDADE 
 

Na atual gestão, a CET direcionou esforços para a inovação de sua comunicação com a 
comunidade, em vista de uma crescente necessidade de se estabelecer um canal entre a 
população e o poder público. A discussão entre técnicos e a comunidade, as consultas 
realizadas e as informações fornecidas ao seu principal cliente - o usuário do sistema viário - 
possibilitaram o desenvolvimento de um trabalho de integração que busca a dinamização e 
ampliação das atividades desenvolvidas para toda a cidade. 

FALE COM A CET - FALECOM 
O projeto Fale com a CET – FALECOM foi criado para oferecer à população um serviço de 
informação por meio da INTERNET, com o objetivo de agilizar o atendimento por e-mail às 
diversas necessidades dos usuários do sistema viário da cidade de São Paulo, buscando 
soluções para seus problemas cotidianos. O projeto tem como objetivo, ainda, proporcionar ao 
solicitante uma resposta à sua consulta, em um prazo máximo de 24 horas.    

Anteriormente, as consultas eram formuladas por meio do acesso à página da CET na 
INTERNET, onde havia um link de e-mail para 7 áreas possíveis de se encaminhar uma 
consulta, reclamação ou mesmo formular um elogio à atuação da empresa no sistema viário da 
cidade.   

A partir de 1º de julho de 2005, o sistema implantado classificou o endereçamento em 
“Dúvidas”, “Sugestões”, “Reclamações”, “Elogios”, “Solicitações e Emergências”. Para 
recebimento da correspondência eletrônica, foram criados 14 endereços, denominados 
FALECOM, com os quais a população tem um estreito relacionamento com as atividades da 
empresa. 
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TAXIMANIA 
A implantação do Projeto TaxiMania - “Anjos da Cidade” – foi possível graças à parceria com a  
empresa TaxiMania, promotora de publicidade em táxis. Nesta atividade, cerca de 500 taxistas 
autônomos instalaram no painel de seus automóveis um equipamento de rastreamento com 
quatro comandos específicos.  

Em seus deslocamentos pela cidade, o taxista, ao observar a existência de um buraco na via, 
uma lâmpada de semáforo queimada, alguma faixa de pedestre apagada ou lentidão no 
trânsito, aciona um dos quatro comandos, de acordo com o problema observado. ¶As 
informações registradas no rastreador são transmitidas em tempo real para a central receptora 
da TaxiMania, onde um sistema de triangulação de sinais de antenas identifica as coordenadas 
do local onde o táxi está posicionado no sistema viário, repassando os dados para a CET, que 
se encarrega de encaminhar as informações aos departamentos e órgãos competentes para 
solucionar os problemas apontados.  

São informados às Subprefeituras em média 25 buracos na via ao dia. No último trimestre de 
2006 foram recebidas uma média diária de 17 informações de semáforos com lâmpadas 
queimadas e 5 indicações de locais onde as faixas de pedestres estavam apagadas. 

O programa foi encerrado no início de 2007. 

AÇÃO SOCIAL 
A comunicação com a comunidade foi ampliada com a estruturação do Departamento de Ação 
Social, em dezembro de 2005. Ele tem a função de promover, incentivar e desenvolver 
reuniões, palestras e seminários junto a entidades representativas da sociedade civil 
organizada. Elabora também trabalhos técnicos e metodológicos estimulando os diversos 
segmentos sociais a atuarem de forma segura e responsável quanto às questões que 
envolvem o sistema trânsito. 

A Ação Social possui um caráter educativo e consolida-se continuamente, por meio da 
integração de seus técnicos em estreita consonância com as necessidades das comunidades 
organizadas nas diversas regiões da cidade, por meio de reuniões comunitárias, programa de 
travessia segura e comunidade protegida, pesquisas domiciliares e unidade centralizada de 
informações para atendimento de dúvidas sobre a circulação de caminhões na ZMRC. 

 

SITE DA CET 
A produção de novos conteúdos e a atualização permanente das informações fazem da página 
da CET, na Internet, um importante instrumento de relacionamento com a população. Os 
avanços registrados com a implementação de novos recursos quadruplicaram a capacidade de 
atendimento do site. Novas formas de consulta, novos produtos e maior agilidade foram os 
elementos essenciais da empresa para melhorar o atendimento a seu cliente. 

Em janeiro de 2005, o site da CET recebeu 553 mil visitas. Com as reformulações 
implementadas pela atual gestão, o número de visitas ao site chegou a 1189 mil em dezembro 
de 2006 e 1.510 mil em dezembro de 2007. 

 

TRÂNSITO AGORA – NOVO SITE DA CET PARA A IMPRENSA 
Preocupada em melhorar a eficiência da gestão do trânsito e a prestação de serviço público a 
CET disponibilizou em 16 de julho de 2007 um novo site aos órgãos de imprensa com o 
objetivo de divulgar amplamente as informações sobre trânsito. Oferecer cada vez mais 
informações confiáveis e de interesse público podem ajudar os motoristas a escolher os 
melhores caminhos e horários para seus deslocamentos, contribuindo para melhorar a 
qualidade de vida. 

Os seguintes produtos passaram a ser disponibilizados no novo Site da CET: 

� Novo Mapa - revisado e com base de vias monitoradas ampliada para 846 Km; 

� Divisão da cidade em cinco regiões; 

� Gráfico com índice de lentidão em percentual; 
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� Tendência do comportamento do trânsito na cidade, regiões e principais eixos; 

� Tendência do comportamento do trânsito nos principais eixos da cidade; 

� Informações relevantes - “Direto da Central”; 

� Ocorrências notáveis; e 

� Relação de vias que apresentam lentidão. 

 

INTRANET 
A comunicação direta entre as diversas áreas da Companhia, graças aos novos recursos 
gerados, pode ser realizada de forma eficaz por meio da INTRANET. Consultas ao Sistema 
Corporativo, informações sobre empregados e áreas, e ferramentas técnicas como o 
MONITRANS e o Diário Operacional, têm refletido a importância da utilização desta ferramenta 
na rotina diária da gestão do trânsito da cidade de São Paulo.  

NOVOS RECURSOS 
Para implantar novos planos e projetos, seria necessário ter à disposição mais recursos além 
daqueles estabelecidos pelo orçamento municipal. Então, de acordo com as diretrizes da 
Prefeitura Municipal de São Paulo e da Secretaria Municipal de Transportes, a CET 
encaminhou três propostas de investimentos ao Banco Interamericano de Desenvolvimento - 
BID, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e ao Programa de 
Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades – PROMOB: 

RÓTULA E CONTRA-RÓTULA 
O Projeto do Sistema de Supervisão e Controle da Rótula e Contra-rótula tem a finalidade de 
controlar e monitorar, de modo eficiente, o trânsito na região central da cidade, pois esses são 
anéis centrais que operam no sentido horário e anti-horário de circulação e têm a função de 
promover a articulação e a integração dos corredores radiais de transporte coletivo aos 
terminais centrais de ônibus.  Para tanto, estão previstas as implantações do Sistema de 
Controle de Semáforos em Tempo Real – STR, e do Sistema de Supervisão e Informação – 
SSI. 

O Sistema STR será responsável pela revitalização da Central CTA-1, de boa parte da sua 
Rede de Transmissão de Dados e da aplicação da tecnologia “Controle em Tempo Real” em 
133 semáforos já existentes na área central, mas que operam atualmente com tecnologia 
menos sofisticada.  

O Sistema SSI será responsável pela implantação de 26 novas câmeras vinculadas à CTA-1, a 
fim de propiciar aos operadores da Central as facilidades de supervisão da área de influência 
da Rótula e Contra-rótula, abrangendo, ainda, a criação de seis estações de coleta de dados e 
de detecção de incidentes e sua respectiva central. Esse subsistema será capaz de, no âmbito 
operacional, detectar automaticamente a ocorrência de incidentes que venham a prejudicar o 
trânsito, e no âmbito projetista, estabelecer uma série histórica dos parâmetros de trânsito que 
permitirão elaborar intervenções específicas. 

Ainda nesse projeto, a CET deseja implantar seis painéis de mensagens variáveis em pontos 
estratégicos da cidade, oferecendo ao condutor informações sobre a situação do trânsito na via 
onde ele está e fornecendo opções de caminhos alternativos. 

Essas intervenções proporcionarão inúmeros benefícios, como: a redução do número de 
acidentes, a economia de combustível, a redução das horas despendidas nos semáforos, 
maior agilidade no atendimento aos problemas operacionais, além da diminuição da poluição 
atmosférica e sonora. 

Durante o biênio 2005/2006, foram elaborados os projetos de adequação geométrica do 
sistema viário, as especificações técnicas e os projetos básicos para implantação dos Sistemas 
STR e SSI. 
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SISTEMA VIÁRIO ESTRATÉGICO – RECURSOS BNDES 
A Secretaria Municipal de Transportes – SMT, incluiu a participação da CET na Terceira Etapa 
do Programa de Intervenções e Projetos Estratégicos do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social – BNDES. Com isso, a SMT deseja acrescentar às propostas de melhoria 
do transporte coletivo da cidade, o aumento de segurança e fluidez do trânsito, através de 
reformulações na infra-estrutura de circulação, na melhoria e expansão dos equipamentos de 
controle de tráfego e de comunicação, e em programas de capacitação, treinamento e 
educação. 

A proposta da CET foi dividida em duas partes. A primeira, Sistema Viário Estratégico, engloba 
os dispositivos tecnológicos propostos para equiparem as principais vias da cidade e foi 
subdividida em três itens: equipamentos em campo, sistemas de transmissão de dados e 
imagens e equipamentos centrais.  

A segunda, Programa de Segurança de Tráfego, consiste em um conjunto de intervenções de 
obras viárias, sinalização, campanhas educativas e treinamento visando a redução dos 
acidentes de trânsito, preferencialmente nas vias servidas por transporte coletivo. Essa parte 
foi composta pelos projetos  “segurança de pedestres em corredores de ônibus”, “segurança de 
pedestres na área central”, “pontos críticos de acidentes”, “curvas perigosas”, “obras de 
melhorias viárias” e “campanhas de segurança”. 

Essa proposta e suas respectivas etapas, abrangem um total de recursos da ordem de 280 
milhões de reais, sendo 192 milhões de reais para o Sistema Viário Estratégico e 88 milhões 
de reais para o Programa de Segurança de Tráfego. 

A SMT e a CET aguardam o parecer do Banco Nacional de Desenvolvimento e Social – 
BNDES, para continuidade da proposta apresentada.  

PROGRAMA DE MOBILIDADE – PROMOB 
A execução de obras de acessibilidade, de recapeamento de vias utilizadas pelo transporte 
coletivo, de reurbanização de áreas degradadas a partir da recuperação do sistema viário, de 
implantação de abrigos, pontos de ônibus, ciclovias e calçadas, são projetos previstos pelo 
PROMOB – Programa de Financiamento de Infra-estrutura para Mobilidade Urbana, 
administrado pelo Ministério das Cidades.   

Partindo do princípio que o Programa viabiliza recursos para municípios com mais de 100 mil 
habitantes, a Secretaria Municipal de Transportes – SMT, encaminhou ao Ministério das 
Cidades três propostas de trabalho em áreas da Zona Leste da cidade que possuem 
característica de grande concentração de moradias de baixa renda. Para essas áreas está 
prevista a aplicação do conceito do Programa Comunidade Protegida, que trata do 
estabelecimento  de um conjunto de técnicas e medidas para induzir motoristas à direção 
defensiva com velocidade reduzida,  maior respeito à comunidade e ao meio ambiente.    

As propostas são direcionadas às regiões da Cidade Tiradentes, São Mateus e Itaquera.  

O custo total definido pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, para este programa foi 
de R$ 28,30 milhões, sendo R$ 14,8 milhões, R$ 12,00 para tratamentos cicloviários, dentre 
eles a ciclovia de Ermelino Matarazzo e R$1,50 milhão para travessias de linhas férreas na 
zona leste.  
 

FUNDURB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

O FUNDURB - criado pelo artigo 235 da Lei 13.430 de 13 de setembro de 2002 – foi 
regulamentado pelo decreto 47.661 de 6 de setembro de 2006. Por meio dele, a Secretaria 
Municipal de Planejamento - SEMPLA apóia ou realiza investimentos destinados a concretizar 
os objetivos, diretrizes, planos, programas e projetos urbanísticos e ambientais integrantes do 
Plano Diretor Estratégico do município. 

No ano de 2007, a CET utilizou esse recurso para análise, elaboração e implantação de 
projetos de sinalização viária, investindo R$ 553.447,59 distribuídos da seguinte forma: 

- 866m2 de sinalização horizontal; 
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- 514 unidades de sinalização vertical; 

- 152 unidades de gradil rígido; 

- 604 m2 de defensas metálicas; 

- 6 obras civis; e 

- 14 redutores de velocidade. 
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NOVOS NEGÓCIOS E PARCERIAS 
 

Para modernizar e aprimorar o trabalho desenvolvido na cidade de São Paulo, a CET 
pesquisou e estabeleceu parcerias fundamentais para implementar as inúmeras iniciativas que 
contribuíram para o desenvolvimento de novos negócios, captação de recursos financeiros, 
aplicação de tecnologias modernas, intercâmbio de informações e sinalização de grandes 
obras viárias.  

Desta maneira, adotaram-se novas técnicas e procedimentos em prestação de serviço à 
comunidade, como sua essencial participação na operação do trânsito durante a realização de 
eventos, no serviço de informação à população, no trabalho de sinalização entre outros.  

A CET é uma empresa que participa ativamente do dia-a-dia do paulistano. As mudanças 
realizadas proporcionaram maiores benefícios ao município e têm o objetivo de fortalecer a 
relação de confiança com os usuários do sistema viário. 

EVENTOS 
A cidade de São Paulo, por suas características geoeconômicas no cenário nacional e 
internacional, é palco de importantes eventos geradores de oportunidades de desenvolvimento 
cultural e comercial, que atraem negócios e condições para o aquecimento de seu mercado 
interno. 

Os eventos podem ocorrer em locais fechados ou em vias e logradouros públicos, dependendo 
da atração que abrigam. Em qualquer dessas ocorrências, há a ocupação da via, concentração 
de público e acesso ao local por meio de transporte coletivo ou individual, que causam 
alterações no trânsito do sistema viário do entorno e, dependendo de sua magnitude, em 
grande parte da cidade. 

Existem outras situações que interferem nas condições normais do trânsito, como a circulação 
de veículos superdimensionados ou transportando carga indivisível por meio de rotas 
específicas que atravessam o município, e a execução de obras e serviços para instalação ou 
manutenção de redes de serviço público de água, esgoto, eletricidade, gás e telefonia. 

Esses acontecimentos requerem intervenções operacionais com o desenvolvimento de planos 
específicos, dependendo das características, quantidade de público, dia, hora, local e duração 
do evento. Essa atividade envolve o trabalho de planejamento e previsão das necessidades 
operacionais de campo, que em casos mais complexos, é realizado com até três meses de 
antecedência. 

Historicamente, as atividades desenvolvidas em razão de eventos eram custeadas pelo 
orçamento municipal.  A partir da publicação da Lei nº 14.072, de 18 de outubro de 2005, a 
CET foi autorizada a cobrar os custos operacionais dos serviços prestados, que passaram a 
ser pagos pelo promotor do evento, à exceção daqueles de caráter religioso, político partidário 
e social, quando promovidos por entidade declarada de utilidade pública, ou ainda 
manifestação pública de opinião sobre determinado fato cívico. 

O Decreto Municipal 46.942/06, de 30 de janeiro de 2006, estabeleceu as condições e os 
procedimentos necessários à prestação dos serviços. A Portaria nº 58/06, de 01 de fevereiro de 
2006, da Secretaria Municipal de Transportes – SMT definiu os critérios e a forma de cálculo do 
custo pela prestação desses serviços. Posteriormente a CET publicou a tabela contendo seus 
custos unitários que envolvem, desde o planejamento da ocorrência, até as condições 
operacionais necessárias para sua realização. 

Com a publicação das novas regras, iniciou-se a cobrança de eventos no âmbito do município 
de São Paulo, o que gerou uma mudança de cultura interna e externa à Companhia.   

Até fevereiro de 2006, os promotores de eventos preocupavam-se apenas em ter a garantia de 
que a CET estaria presente para assegurar a fluidez e a segurança do trânsito do local. A partir 
da nova Lei, esses promotores passaram a questionar os custos apresentados, solicitar 
esclarecimento sobre o serviço operacional a ser fornecido e exigir a qualidade dos serviços 
prestados, nascendo uma relação bem definida entre fornecedor e cliente, inédita até então. 
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Para atender as novas necessidades, foi criada a Gerência de Eventos e Atendimento ao 
Munícipe e o Departamento de Gestão de Eventos, responsáveis pela organização dos 
procedimentos administrativos internos, interface com as áreas operacionais, atendimento aos 
munícipes e cobrança dos custos dos eventos.   

A preocupação central na elaboração de planos operacionais para atendimento de eventos 
sempre foi, e continua sendo o de minimizar os impactos no trânsito por eles gerados. Com a 
introdução da cobrança dos custos operacionais, entretanto, passou-se a dar mais vigor à 
racionalização e à padronização desses serviços. 

Desde o início da cobrança, um grupo de trabalho composto pelas áreas operacionais e de 
gestão de eventos reúne-se periodicamente para discutir dimensionamento de recursos, 
metodologia de cálculo de carga horária, racionalização dos serviços e padronização de 
atividades administrativas e operacionais. Os planos continuam obedecendo às boas técnicas 
da engenharia de tráfego, porém, atualmente, voltados para o seu custo e melhoria na relação 
da empresa com os promotores dos eventos. 

Em função das características peculiares de cada evento, elabora-se um plano operacional 
específico, que resulta no dimensionamento dos recursos humanos necessários e cargas 
horárias variáveis, dependendo da amplitude da ação da CET. 

As novas regras e os novos procedimentos foram amplamente divulgados, com a distribuição 
de informativos, envio de cartas e reuniões com os diversos setores tradicionais de realização 
de eventos e também com os órgãos e entidades públicas envolvidas. Houve, ainda, a 
publicação dessas informações e dos roteiros para solicitação de apoio operacional no site da 
CET. 

Em 2007 os procedimentos e regras foram aperfeiçoados por meio da publicação de Tabela de 
Preços Padrão, agrupando os principais eventos que possuem características operacionais 
semelhantes. 

Até o final de 2007 foram prestados serviços operacionais em 37.702 eventos, distribuídos em 
diversas categorias, que resultaram em um custo operacional de R$ 49,8 milhões. 

Do total de eventos em que houve prestação de serviço, 4.324 se enquadraram como isentos 
de pagamento nos termos da Lei, distribuídos conforme o caráter de isenção, destacando-se 
os eventos sociais (2.600 eventos) e os religiosos (1.067 eventos) como os de maior 
freqüência.  
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PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE TRÁFEGO DE SERVIÇOS – POT Serviço e POT 
Turismo 
Este programa visa melhorar as condições de deslocamento e acessibilidade a equipamentos 
que prestam serviços nas áreas de saúde, segurança e funerária, para os usuários do sistema 
viário que se encontram em viagens atípicas, não programadas e em situação de emergência, 
em todo o Município. Foram considerados os equipamentos públicos e privados, com 
características diferenciadas de atendimento.  

O programa prevê a sinalização dos 461 equipamentos localizados em aproximadamente 100 
áreas de intervenção, conforme localização e rede viária estrutural de acesso. A previsão é de 
implantação de aproximadamente 2.500 placas de sinalização. 

A diagramação das placas obedece a um conjunto de critérios que objetivam garantir sua 
imediata identificação e correta assimilação das mensagens mediante padronização. 

Por meio de um processo de parceria, os equipamentos privados de cada área de intervenção 
subsidiam os custos de projeto executivo, da confecção e implantação das placas de 
sinalização de todos os equipamentos envolvidos, públicos e privados. A CET fornece ao 
parceiro o projeto funcional, as especificações técnicas, supervisão e aprovação de todas as 
etapas, ficando, ainda, com a responsabilidade da manutenção da sinalização implantada.  
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O POT Serviço vem sendo implementado desde 2003 através de parceria com a iniciativa 
privada e já foram implantadas 672 placas, das quais 79 em 2007, na área Santa Cecília. Ainda 
em 2007 foram desenvolvidos os projetos funcionais para 250 placas das áreas Pq. das 
Cerejeiras e Vila Gomes Cardim. 

Em 2007 o POT-Turismo foi retomado em parceria da São Paulo Turismo. Foram 
desenvolvidos 32 projetos funcionais totalizando 610 placas que indicarão 97 atrativos 
turísticos, como museus, espaços culturais e parques.  
 

POT Serviço 

     

 

 

 

POT Turismo 

 

 

 

 

 

 

Hosp. Sta. Cecília

2ª Cia - 13º BPM

Hosp. Samaritano
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SINALIZAÇÃO COMUNITÁRIA 
O Programa Sinalização Comunitária tem como premissa proporcionar à comunidade a 
possibilidade de participar na solução de problemas de trânsito da cidade, por meio da 
viabilização da implantação de projetos. 

O programa surgiu da necessidade de encontrar alternativas para implantação do estoque de 
aproximadamente 17 mil projetos prontos que aguardavam recursos para serem implantados. 

Para o desenvolvimento do programa foi constituído um grupo multifuncional com a missão de 
executar diversas ações, dentre elas a revisão do estoque de projetos, de forma a disponibilizar 
apenas os elaborados a partir de 2004, atualizados e prontos para a implantação. 

Foi também missão desse grupo desenvolver o fluxo interno do processo e procedimentos 
internos para regulamentação da Portaria, bem como suas disposições legais e publicação. 

A Portaria SMT 002/07 substituiu a Portaria SMT 228/95, e delega à CET a competência para 
autorizar a implantação do projeto por terceiros, proporcionando assim o respaldo legal 
necessário à agilização do processo. 

Para o programa, foi desenvolvido um banco de dados interno para cadastramento e consulta 
de informações pertinentes aos projetos, interessado, prestador de serviço e empresa 
sinalizadora. 

Foram desenvolvidos estudos para criação de um hotsite no próprio site da CET, onde o passo 
a passo  de como participar do programa é apresentado aos interessados: como contatar a 
CET, indicações de como pode localizar o projeto de seu interesse, ver seus detalhes e 
escolher uma empresa sinalizadora cadastrada que possa implantar o projeto. 

Uma apresentação especial foi prevista para as empresas sinalizadoras e prestadores de 
serviços, juntamente com a entrega de um manual que contém as informações detalhadas do 
programa, bem como os procedimentos específicos a serem seguidos. 

Para viabilizar o programa foi necessária a elaboração do Manual de Sinalização em mídia 
eletrônica, acrescido das normas de rebaixamento de calçadas e representação gráfica dos 
projetos. Esse manual tem por objetivo subsidiar as empresas sinalizadoras na implantação 
dos projetos de sinalização. 

O atendimento ao interessado em patrocinar um projeto de sinalização obedece ao fluxograma 
ao lado. 

O lançamento oficial do Programa Sinalização Comunitária ocorreu no início de 2007 e, desde 
o lançamento, as informações estão disponíveis no site da CET.  

O programa contará ainda com a participação das Subprefeituras através de seus mecanismos 
de contato direto com as comunidades locais. 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
O interesse da CET na procura de conhecimento de novas tecnologias aplicáveis ao sistema 
de trânsito foi encarado como um projeto prioritário nesta Administração, em face da 
necessidade da utilização de ferramentas que visam maior facilidade e melhor desempenho 
nas ações operacionais e de informação ao usuário do sistema viário, proporcionando, como 
conseqüência, melhoria das condições de fluidez e segurança no trânsito. 

No período de 2005 a 2007, a CET divulgou às empresas interessadas sobre sua intenção de 
testar tecnologias disponíveis para o Sistema de Leitura Automática de Placas – LAP, Painéis 
de Mensagens Variáveis – PMV, Talão Eletrônico de Multas e Sistema Eletrônico de 
Comercialização de Horas de Estacionamento – Zona Azul. 

Sistema de Leitura Automática de Placas – LAP 
O Sistema de Leitura Automática de Placas consolidou-se como apoio à monitoração e à 
fiscalização do trânsito da Cidade. 

O processo para a implantação do Sistema de Leitura Automática de Placas – LAP foi iniciado 
em março de 2005 e concluído em maio de 2006, e contou com a colaboração de várias 
empresas.   
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Para isso, foi assinado um Termo de Cooperação Técnica com o objetivo de testar o sistema 
de leitura automática de placas como apoio à monitoração do tráfego e à fiscalização de 
infrações de trânsito definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro, em especial a infração 
referente ao enquadramento relativo ao artigo 187 (transitar em locais e horários não 
permitidos – Operação Horário de Pico). O sistema tem sua aplicação respaldada por 
resolução do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que trata de equipamentos não 
metrológicos 

O sistema teve como base de funcionamento o equipamento embarcado em veículo 
devidamente caracterizado, cuja permissão sempre foi registrada pelo órgão executivo 
municipal de trânsito, o Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV, no Diário Oficial 
da Cidade, em consonância com o disposto pela Lei nº 8.666/93.  A fiscalização deu-se em 
local visível e com a presença de um agente da autoridade de trânsito para convalidar as 
imagens registradas. 

Painéis de Mensagens Variáveis – PMV 
Os estudos relativos à utilização dos Painéis de Mensagens Variáveis se iniciaram em outubro 
de 2005, com a participação de quatro empresas que disponibilizaram seus equipamentos em 
locais determinados pela CET, locais esses escolhidos em função das condições de fluidez e 
volumes de tráfego observados nos eixos viários. 

O acordo assinado com as empresas participantes teve como objetivo testar o sistema como 
apoio à monitoração do tráfego, por meio de informações de orientação e de emergência a 
todos os usuários do sistema viário, avaliando sua eficiência e aplicabilidade. 

Os locais definidos para alocação do dispositivo de sinalização e orientação foram: Avenida 
dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes/Marginal do Rio Pinheiros, cerca de 100 
metros antes da Ponte República da Armênia, retirado após término do período estabelecido 
no Acordo de Cooperação Técnica; Avenida 23 de Maio, sentido bairro/centro, na estrutura do 
Viaduto Tutóia, e Avenida dos Bandeirantes, após Viaduto Irapuã. 

Talão eletrônico de multas 
Em meados de 2006, a CET iniciou o desenvolvimento dos trabalhos do Talão Eletrônico de 
Multas, como instrumento para a fiscalização de infrações de trânsito. No período, foram 
elaborados os Termos de Cooperação Técnica com o objetivo de efetivar testes e verificar a 
confiabilidade e eficácia dos equipamentos eletrônicos disponíveis. 

Para participar do processo foram cadastradas 10 empresas detentoras da tecnologia de 
interesse da empresa. O processo para desenvolvimento das especificações mínimas 
necessárias foram iniciados em dezembro de 2006 e definidos em meados de 2007.  A partir 
desta definição iniciaram-se as negociações para que as empresas inscritas incorporassem as 
exigências da CET para iniciar o período de testes.  A lentidão deste processo tem como causa 
as inovações tecnológicas necessárias ao atendimento da legislação de trânsito em vigor. Em 
dezembro foi assinado o primeiro acordo de cooperação e os testes estão previstos para 
ocorrer em 2008.   

Esses projetos são de extrema relevância para impulsionar a evolução do trânsito inteligente, 
inserindo no cotidiano da cidade de São Paulo instrumentos que facilitem os deslocamentos de 
pessoas, bens e serviços. 

Comercialização eletrônica de horas de estacionamento 
Em outubro de 2006, foram iniciados os estudos para tornar possível a comercialização 
eletrônica de horas de estacionamento rotativo – Zona Azul. Para dar fundamentação a essa 
pretensão foram desenvolvidos os termos do Acordo de Cooperação Técnica, cujo objeto está 
relacionado a testar a tecnologia disponível para o gerenciamento e funcionalidade de tal 
comercialização. 

Em 2006, foram implantados os projetos-piloto do teste conforme especificação técnica 
solicitada para a Praça Charles Miller, em frente ao Estádio Municipal do Pacaembu, e parte da 
Praça da República, na área central da cidade. 

Em junho de 2007 foi ampliada a área de teste da Zona Azul Eletrônica com a inclusão da área 
do Aeroporto de Congonhas, totalizando 1130 vagas disponíveis para sua utilização e 
comercialização, proporcionando agilidade e conforto aos usuários. 
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Em Setembro de 2007 iniciou-se a Fase II do Projeto Piloto, com a implantação do SACE - 
Sistema de Administração de Créditos Eletrônicos. Este sistema foi especificado e teve o 
acompanhamento da Gerência de Desenvolvimento Tecnológico – GDT e compreende a 
geração eletrônica de horas de estacionamento; a segurança comercial e financeira das 
transações; as funções de fiscalização e auditoria de toda movimentação.  

CONVÊNIO ESTADO / MUNICÍPIO 
Em maio de 2006, o Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria da 
Segurança Pública e o Governo do Município de São Paulo, através da Secretaria Municipal de 
Transportes – SMT, celebraram convênio com o objetivo de delegar as atividades de 
fiscalização de trânsito e do transporte de produtos perigosos, de competência do município, à 
Policia Militar do Estado de São Paulo. A atividade é exercida concomitantemente com os 
agentes civis da autoridade municipal de trânsito, devidamente credenciados pelo Diretor do 
Departamento de Operação do Sistema Viário – DSV.    

O convênio foi uma evolução em comparação aos termos do acordo celebrado em 2003, pois, 
acrescenta a fiscalização do transporte rodoviário de produtos perigosos como uma das 
competências a serem exercidas em conjunto pela CET e agentes policiais credenciados do 
Comando de Policiamento da Capital – CPC. 

Além disso, com a criação da Comissão de Acompanhamento e Controle Operacional previsto 
pelo convênio assinado, os representantes da CET e da Polícia Militar têm a oportunidade de 
discutir assuntos de interesse na fiscalização e operação do trânsito da cidade de São Paulo. 
Por essa representação foi possível a realização de operações conjuntas em projetos de área 
realizados pela CET, como por exemplo, na Rua 25 de Março e outros eventos de grande porte 
que afetam a rotina do trânsito do Município. 

Com o objetivo de implementar medidas para o perfeito atendimento das obrigações 
integrantes do Convênio entre o Estado e o Município de São Paulo, em 2007 foi assinado 
Termo de Compromisso envolvendo os representantes do Comando de Policiamento da 
Capital, do Departamento de Operação do Sistema Viário e da Companhia de Engenharia de 
Tráfego.   O Termo de Compromisso especifica que o Comando de Policiamento de Capital – 
CPC, através do seu Programa de Segurança e de Policiamento Integrado, realizará ações de 
fiscalização, segurança e fluidez do trânsito que incluem a atuação nos pontos de 
estacionamento e em horários críticos previamente definidos. A Polícia Militar em conjunto com 
o agente da autoridade de trânsito do município participará da fiscalização de eventos de 
grande porte realizadas no sistema viário ou que nele interfiram.  

 

GESTÃO DE OBRAS 
 

GESTÃO E CONTROLE DE OBRAS NA VIA  

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, qualquer obra ou evento somente poderá ser 
iniciado após a autorização da entidade de trânsito com circunscrição sobre a via (artº 67 e 95). 
A partir da publicação da LEI nº 14.072 de 18 de outubro de 2005, a CET foi autorizada a 
cobrar os custos operacionais dos serviços de análise da viabilidade técnico-operacional e de 
fiscalização do evento ou obra. 

A execução de obras ou serviços de implantação, instalação e manutenção de equipamentos 
de infra-estrutura urbana, destinados à prestação de serviços públicos ou privados incorporam-
se nesta categoria. Por esta razão, em 2007 a CET iniciou o processo de reformulação na 
gestão e fiscalização das obras com a criação de uma equipe com dedicação exclusiva para 
este fim. 

Esta gestão caracteriza-se pela centralização de duas atividades básicas: 

� autorização, através da emissão do Termo de Permissão de Ocupação Viária - TPOV, 
para a ocupação da via por obras e/ou serviços previamente analisados e aprovados  
pelos órgãos municipais; 

� fiscalização das obras e/ou serviços que estejam ocorrendo no leito viário, através da 
emissão do Comunicado de Fiscalização de Obras - CFO.  
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Para desenvolver estas atividades, foram criados dois departamentos para dedicação exclusiva 
à gestão e controle de obras nas vias: Departamento de Gestão de Obras e Desvio de Tráfego 
- DGT e o Departamento de Acompanhamento e Fiscalização de Obras – DFO. 

No mês de dezembro de 2007, foi iniciada a fiscalização para a área central da cidade, 
resultando num total de 274 obras vistoriadas. Destas, 223 não portavam qualquer documento 
que comprovasse sua autorização. 

 

 

 

PARCERIA COM SMSP E SIURB - CGVIAS 
O controle de obras de infra-estrutura urbana em uma cidade como São Paulo, que apresenta 
um crescimento urbano dinâmico e desordenado, evidenciado por constantes alterações no 
sistema viário, nas edificações e no uso e ocupação do solo, é um desafio para o poder 
público. 

O elevado número de obras e serviços na rede de água, esgoto, gás, energia elétrica, telefonia 
e TV a cabo, para instalação, manutenção e reparos de emergência em equipamentos têm 
exigido da Companhia uma gestão específica. Foram registradas 29.621 obras no período de 
2005 a 2007. Como são executadas por pessoas jurídicas de direito público e privado que 
requerem o uso das vias e seus respectivos espaços de subsolo e aéreo, cabe ao poder 
público municipal o esforço para promover a gestão dessas obras, permeando os diversos 
órgãos municipais. 

As permissionárias e suas empresas contratadas, por várias razões, não cumprem a 
legislação, muitas vezes burlam os procedimentos preestabelecidos e executam obras 
irregulares na via pública. Nesse contexto, desde janeiro de 2006, a Secretaria Municipal de 
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Transportes – SMT, Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana e Obras – SIURB e a 
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras – SMSP estabeleceram parceria para 
avaliar os problemas enfrentados e buscar soluções criativas. 

Uma das propostas é instituir o Centro de Gerenciamento de Vias - CGVias, órgão 
intersecretarial com coordenação da SIURB e apoiado pela SMT e SMSP, que terá a missão 
de gerenciar todas as ocorrências nas vias públicas decorrentes de obras de infra-estrutura 
urbana. O decreto para oficializar o CGVias ainda não foi aprovado, porém os trabalhos de 
definição de procedimentos intersecretariais e intercâmbio de informações entre os diferentes 
órgãos já é uma realidade. O objetivo é integrar as informações disponíveis nos órgãos 
envolvidos para melhor identificar o tipo de obra e seu cronograma de execução, conferindo 
maior eficácia e controle aos trabalhos de fiscalização e de cadastro dos equipamentos de 
infra-estrutura. Num primeiro momento, foi dada maior ênfase para as vias recapeadas, 
visando preservar os investimentos já realizados. 

A equipe de CGVias está instalada na Rua Bela Cintra, em uma das unidades da CET, pois 
esta proximidade otimiza as ações corretivas para sanar as irregularidades identificadas em 
obras nas vias públicas. 

A interação com o CGVias, permite o fornecimento de informações sobre obras de emergência, 
obras autorizadas através do Termo de Permissão e Ocupação de Via Pública – TPOV, e 
obras que danificaram o pavimento ou não cumpriram os prazos e a legislação. Em 
contrapartida, permite receber informações com as datas de início das obras, assim como 
identificar os responsáveis pelas irregularidades verificadas e adoção das providências 
cabíveis. 

Há ainda muito a ser feito no campo da gestão de obras quanto à otimização da força de 
trabalho, agilização dos trâmites dos processos, ajuste nos conceitos, procedimentos e na 
legislação, principalmente para identificar e acionar os responsáveis por prejuízos ao 
patrimônio público, além da criação de um sistema confiável de dados, para cadastro de obras 
e de infra-estrutura. Todas essas ações certamente trarão muitos benefícios para todos os 
envolvidos – a população de forma geral, a administração pública e as empresas prestadoras 
de serviço. 

PARCERIA COM SIURB 
Em 2006, mais um importante passo foi dado no sentido da integração da CET com demais 
órgãos da Prefeitura do Município de São Paulo. 

Foram finalizadas com sucesso as negociações com a Secretaria da Infra-estrutura Urbana e 
Obras - SIURB, que possibilitaram o repasse à CET, dos recursos financeiros referentes aos 
custos da elaboração de projetos de desvio de tráfego (PDDT), sinalização viária definitiva e 
sua implantação no entorno das obras sob responsabilidade daquela Secretaria. 

Nesse sentido, foram transferidos para a CET os valores pertinentes à inauguração do 
Complexo Jurubatuba 2ª e 3ª etapas, prolongamento da Radial Leste, canalização dos 
córregos Pirajuçara, Inhumas e Taboão. 

Foram iniciados ainda os procedimentos para os repasses relativos à conclusão das obras dos 
Viadutos Antônio Abdo (Conselheiro Carrão) e Orlando Murgel. 

 
OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DAS CALÇADAS DA AVENIDA PAULISTA 

As obras de revitalização das calçadas da Avenida Paulista tiveram início no segundo semestre 
de 2007 e estão sob responsabilidade da Secretaria Municipal das Subprefeituras. Com o 
objetivo de oferecer melhores condições de segurança para a execução dos serviços foi 
necessário interditar as faixas de rolamento junto às calçadas nos dois sentidos de circulação. 
A CET desenvolveu plano operacional para minimizar o impacto causado com a redução da 
capacidade na avenida e operar as vias paralelas, utilizadas como rotas alternativas, que 
receberam nova sinalização de regulamentação de estacionamento.  Em parceria com a 
SPTrans a operação dos pontos de embarque e desembarque de passageiros tem recebido 
atenção especial, assim como a circulação de pedestres. O projeto definitivo prevê melhorias 
na operação dos equipamentos semafóricos para garantir aos pedestres a travessia da via em 
uma única etapa.  
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TRÂNSITO INTELIGENTE 
 

A dinâmica do mundo moderno provoca constantes mudanças em todos os aspectos das 
relações humanas e, nesse sentido, o trânsito de grandes cidades como São Paulo é 
profundamente afetado por essas mudanças de comportamento. Portanto, uma eficiente 
gestão do trânsito deve contar com mecanismos que auxiliem o acompanhamento da 
velocidade dessas alterações. É inquestionável a importância da tecnologia na obtenção de 
informações sobre os comportamentos do trânsito, fundamentada em uma comunicação 
eficiente, que ofereça ao público de interesse subsídios confiável para providências por parte 
dos órgãos públicos. Assim, os esforços devem estar cada vez mais voltados para encontrar 
soluções eficientes e criativas para aprimorar a gestão do trânsito na cidade de São Paulo. 

 

SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÕES  
A comunicação e transmissão de informações para operação de trânsito é uma ferramenta 
indispensável para a realização das atividades operacionais da CET, pois, com isso, é possível 
intervir rapidamente para a solução de ocorrências na cidade. 

Antigamente, os técnicos utilizavam um sistema de rádio para se comunicar com a Central, que 
possuía um tempo médio de espera para contato de até 25 minutos. Sem dúvida, esse 
intervalo comprometia o desempenho da CET, pois não era possível agir com a rapidez que o 
trânsito de São Paulo requer. 

O sistema atualmente utilizado é composto por equipamentos e programas capazes de garantir 
a comunicação através de voz, dados e imagens entre os técnicos de trânsito em campo e a 
Central de Operações em tempo real, agilizando as ações nas ocorrências e atividades 
desempenhadas pelas equipes, 24 horas por dia. 

Para atender às necessidades e às demandas da CET e da população da cidade, foi firmado 
um contrato entre a SMT e as empresas Siemens, Sisgraph e Vivo, que possibilitou a 
substituição da comunicação realizada por rádios analógicos por equipamentos mais 
modernos. 

O sistema móvel de registro e comunicação de voz, dados e imagens está interligado ao 
sistema de atendimento e despacho de ocorrências, que foi customizado para o atendimento 
das ocorrências de trânsito e instalado na Central de Operações da CET. Juntos, eles 
subsidiam análises estatísticas dos fatos ocorridos na operação do sistema viário, permitindo a 
auditoria automática das informações e das ações promovidas pelas equipes, bem como a 
tomada de decisão no planejamento operacional. 

A transmissão de informações on line entre a Central e as equipes em campo, otimiza os 
tempos de remoção de interferências e reduz os congestionamentos, propiciando economia 
nos tempos de viagens, deslocamento e melhoria dos índices de emissão de poluentes. 

O sistema de comunicação por voz está baseado na rede de telefonia celular e no sistema de 
PABX instalado na Central. As equipes em campo conversam livremente entre si, e as 
chamadas para a Central são organizadas conforme origem, destino e prioridade de 
acionamento em emergências.  

Na comunicação por dados, as equipes em campo utilizam computadores de mão 
complementados com telefone celular (smartphone tipo TRÉO 600), equipados com sistema de 
coleta de dados personalizado. Este sistema proporciona a troca de informações por dados 
entre os técnicos e a Central de modo sistemático e ágil, além de imediata inclusão das 
informações nos sistemas. Possibilita, ainda, a divulgação das informações ao corpo técnico e 
direção da empresa através de SMS - Short Message Service (serviço de mensagens rápidas) 
e de páginas dinâmicas na internet. 
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INFORMATIZAÇÃO DA CENTRAL DE OPERAÇÕES 
A Central de Operações trabalha 24 horas ininterruptas, e as informações sobre a operação do 
trânsito e providências adotadas são registradas em sistemas corporativos. No entanto, alguns 
sistemas ainda não estão interligados e não permitem o intercâmbio automático de dados de 
forma confiável e segura, o que implica em retrabalho ou dissociação de informações 
estratégicas.  

Por isso, de 2005 a 2007, deu-se continuidade ao programa de adequação da infra-estrutura 
da Central de Operações. Este trabalho visa integrar softwares para a troca de informações 
entre os vários sistemas informatizados, desonerar a força de trabalho envolvida em atividades 
de digitação, melhorar o atendimento às equipes de campo e despachar as informações que 
são de competência de outros órgãos da gestão pública da cidade com agilidade. 

Este programa está em desenvolvimento e, ao longo deste período, já foi possível integrar as 
informações entre os seguintes sistemas: Boletim de Atividades de Campo - BAC, onde estão 
registradas as atividades e as ocorrências atendidas pelos técnicos da CET em campo; 
Sistema ICAD, que faz a gestão das informações provenientes do BAC e criadas pela Central 
de Operações; Sistema de Manutenção de Equipamentos Eletroeletrônicos – SMEE, onde são 
armazenadas as falhas de sinalização semafórica e o Serviço de Atendimento ao Cidadão - 
SAC Prodam, que é o instrumento de gestão do atendimento às solicitações dos munícipes 
para a Prefeitura do Município de São Paulo, onde são registradas as informações 
relacionadas ao telefone 156.  

Um exemplo bem sucedido são as informações referentes aos buracos nas vias, que tem 
origem nas equipes da CET em campo ao digitar as informações no sistema BAC, por meio 
dos aparelhos smartfones – Tréo. Essas informações são automaticamente registradas no 
sistema ICAD e no sistema SAC, sendo imediatamente transmitidas para as Subprefeituras 
competentes.  

Outra conquista da empresa nesse período, foi a automatização da integração das informações 
sobre falhas semafóricas registradas no sistema BAC com o sistema SMEE.  

A implantação do programa continua buscando novas soluções de integração entre sistemas 
que armazenam informações e resultem em ganhos no tempo de atendimento à população, 
permitindo o aprimoramento da gestão de informações estratégicas.  

 

EQUIPAMENTOS MÓVEIS (PDA)  
Com a implantação do novo Sistema de Comunicação e Transmissão de Informações no final 
de 2005, as atividades desenvolvidas em campo passaram a ser realizadas preferencialmente 
através de rede de dados, representando uma nova tecnologia a serviço da gestão do trânsito. 

A gestão remota consiste na troca de informações on line, via rede de dados digital celular, 
entre a Central de Operações e as equipes de campo, utilizando computadores de mão 
complementados com celular (PDA – Personal Digital Assistant). O novo sistema de 
comunicação permitiu divulgar uma série de informações de maneira ágil e segura para a 
direção da empresa e para todos os envolvidos com a operação do tráfego, reduzindo os 
tempos de atendimentos às ocorrências e facilitando o acesso às informações coorporativas. 

O Boletim de Atividades de Trânsito Eletrônico - BAC Eletrônico, sistema coorporativo 
desenvolvido pela CET e implantado em 2004, registra por meio de códigos as ocorrências e 
atividades desenvolvidas pelas equipes de campo e foi adequado com base em parâmetros, 
permitindo a criação de banco de dados corporativo. 

O sistema móvel de dados permite que o técnico de trânsito em campo preencha o BAC 
diretamente no PDA, utilizando as propriedades e códigos estabelecidos. Após o 
preenchimento, o técnico sincroniza o PDA com a base de dados da Central de Operações, 
transmitindo e também atualizando as informações.  

O sistema continua sendo desenvolvido e aprimorado para que, em breve, o técnico em campo 
deixe de preencher alguns formulários em papel. 

Por meio deste computador de mão, ainda é possível ter acesso aos seguintes conteúdos on 
line: informações detalhadas sobre a lentidão do trânsito através de tabelas e mapa, 
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informações sobre as atividades desempenhadas pelos técnicos em campo, o programa de 
fiscalização intensificada, a situação de funcionamento das câmeras, a quantidade de 
autuações, as obras e serviços de infra-estrutura em andamento nas vias públicas, os eventos 
programados no final de semana e as ocorrências de trânsito na cidade. 

Outras áreas da CET e setores ligados à SMT, baseados no modelo implantado, também estão 
buscando soluções móveis para a administração de suas equipes e serviços. 

Este projeto é parte de uma grande evolução tecnológica implantada na empresa. Com o seu 
aprimoramento, será possível complementar ou subsidiar outros sistemas com informações 
diretas das equipes de campo, cruzadas com bancos de dados, informações históricas, 
imagens e detecção veicular.  

PAC ELETRÔNICO - Posto Avançado de Campo Eletrônico  
Um dos importantes apoios à gestão do trânsito de São Paulo é representado pelos Postos 
Avançados de Campo – PAC, que, operados por profissionais do alto de edifícios 
estrategicamente localizados na cidade, observam o comportamento do trânsito no sistema 
viário, fornecem informações à Central de Operações sobre veículos quebrados, acidentes, 
manifestações ou qualquer interferência verificada.  

Com o objetivo de aprimorar e melhorar a eficiência do PAC, essa atividade foi associada a 
novas ferramentas de trabalho e incorporadas nas atribuições desses Técnicos de Trânsito. 
Por meio de gestão das imagens obtidas através de câmeras de CFTV, e da operação desses 
equipamentos, surgiu o perfil do novo profissional, o PAC - Eletrônico.  

Sistema de Leitura Automática de Placas - LAP 
O LAP é uma aplicação particular de OCR (Optical Character Recognition), utilizada para o 
reconhecimento de placas de veículos. O sistema é sustentado por um software desenvolvido 
especificamente para reconhecer os caracteres alfanuméricos de placas de veículos em 
movimento.  

O desenvolvimento da tecnologia permitiu atender a várias necessidades e demandas de 
fiscalização não metrológicas até então impossíveis de serem realizadas de forma automática. 

Uma aplicação não metrológica simplesmente constata ou identifica a ocorrência ou não de 
algum evento. Basicamente, a infração é caracterizada pela própria placa do veículo, 
eventualmente seguido de consulta a cadastros, como nas aplicações de autuações pelo 
descumprimento ao rodízio municipal, à restrição de circulação de caminhões, à invasão de 
faixa exclusiva de ônibus ou de caminhões, além de constatar a eventual situação irregular ou 
falta de licenciamento veicular.   
A integração do sistema LAP aos equipamentos de fiscalização convencional, transformou-os 
em equipamentos multifuncionais, permitindo a fiscalização simultânea de infrações de 
enquadramentos distintos. 

A partir dessa inovação tecnológica, os equipamentos de fiscalização eletrônica representam 
uma fonte confiável de dados de tráfego on line.  

PAINÉIS DE MENSAGENS VARIÁVEIS - PMV  
Os PMV são equipamentos dispostos estrategicamente no sistema viário para auxiliar o 
controle do tráfego e orientar os motoristas, emitindo, em tempo real, mensagens de texto e/ou 
pictogramas enviados à distância. Esta ferramenta contribui para melhorar o desempenho do 
trânsito, aumentar a interação entre os motoristas e a operação do tráfego e reduzir acidentes. 

Entre os Sistemas de Tráfego Inteligentes (ITS), o PMV tem papel fundamental na gestão de 
informações, estabelecendo elo de comunicação entre a operação do trânsito e o usuário da 
via por meio de sistema de softwares de edição, controle, codificação, envio de mensagem, 
recepção e exposição na mídia. 

As primeiras experiências com PMV na CET começaram em 1994, com a inauguração dos 
túneis Presidente Jânio Quadros e Maria Maluf. Entre as melhorias de acesso rápido 
oferecidas pelos túneis e monitoramento através de câmeras, estavam também os Painéis de 
Mensagens Variáveis para orientar o usuário sobre as condições de trânsito em seu interior, 
situações emergenciais e de risco à segurança do tráfego. 
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Em 2006, a CET firmou parceria com empresas fornecedoras desse tipo de equipamento e 
aplicou esforços no aprimoramento dos recursos dos produtos testados e no desenvolvimento 
dos procedimentos de operação dos PMV.  

Os equipamentos foram posicionados estrategicamente no sistema viário de maneira a permitir 
a tomada de decisão do motorista, auxiliando a orientação do trânsito em vias utilizadas para 
macros deslocamentos na cidade.  

Com base nos dados provenientes dos Postos Avançados de Campo – PAC, e também das 
equipes operacionais, os motoristas podem decidir qual itinerário fazer, pois o sistema fornece 
informações sobre as condições do trânsito nos quilômetros seguintes da via onde ele está. 
Quando não há grandes ocorrências na cidade, que requerem comunicação especial, o índice 
de lentidão em quilômetros é divulgado a cada meia hora.  

As mensagens elaboradas para os PMV geram diariamente cerca de 30 intervenções no 
sistema, sendo que 30% atendem solicitações das equipes de campo, 30% são demandadas 
pela Central de Operações e os 40% restante informam as condições de lentidão do trânsito na 
cidade. 

Com base no monitoramento viário realizado pelos PAC e no registro de lentidões de trânsito, 
vale notar a eficiência com que se desfazem algumas lentidões, principalmente nas ações 
operacionais de balanceamento do volume de veículos entre as vias expressa e local da 
Marginal Pinheiros e Tietê, que contribuem para a redução da extensão das lentidões e gestão 
da fluidez do tráfego. 

A CET elaborou as especificações técnicas do sistema de PMVs a ser licitado pelo município, 
juntamente com as demais ações que permitirão a implantação do Sistema de Tráfego 
Inteligente em São Paulo. Para tanto, foi escolhida uma concepção de solução sistêmica 
visando ao desenvolvimento de projeto pioneiro para uso do PMV, adotando conceito de ITS 
empregado e consolidado em outros países, conforme as normas do National Transportation 
Communications for ITS Protocol - NTCIP. 

Foram pesquisadas as instituições que poderiam colaborar com a CET nos testes de qualidade 
e de conformidade dos equipamentos submetidos à licitação pública, com o intuito de adquirir 
equipamentos funcionais e de qualidade. 
A comunicação entre os painéis no campo e a Central de Operações, inclusive com a 
transmissão de dados por telefonia celular, foram submetidas a testes visando a alternativas de 
menor custo operacional e de instalação simplificada. 

ZONA AZUL ELETRÔNICA 
A utilização de tecnologia na comercialização da Zona Azul foi iniciada após a realização de 
um convite público, pelo qual foi estabelecida uma parceria com a Rede Ponto Certo, que 
instalou terminais expedidores de cupom eletrônico em diversos pontos de venda, conectados 
a uma central de dados.  

O usuário, ao solicitar o cupom eletrônico, fornece a placa do veículo e o tempo de parada de 
uma ou duas horas, podendo habilitar quantidade maior de horas, caso desejar, pelo seu 
celular, reservando um crédito para utilização conforme demanda. Ao se aproximar o período 
de término de crédito, no caso de 2 horas já decorridas, o usuário deverá retirar seu veículo 
daquela vaga conforme determina a legislação. Se houver interesse em continuar estacionado 
em área de Zona Azul, deverá utilizar outra vaga, repetindo a operação, seja adquirindo um 
novo cupom ou utilizando os créditos armazenados em seu celular.      

Para efeitos de fiscalização, o agente da autoridade de trânsito verifica a validade do cupom 
eletrônico por meio de seu computador remoto (PDA), consultando um banco de dados gerado 
pelo sistema.   

A cidade de São Paulo conta com planos-piloto para a comercialização de zona azul eletrônica 
na Praça Charles Miller, defronte ao Estádio do Pacaembu, em trecho da Praça da República, 
na região central da cidade e no Aeroporto de Congonhas, onde a Rede Ponto Certo 
disponibiliza um atendente credenciado para agilizar o atendimento. 
Até dezembro/2007 foram comercializadas 140.183 horas de estacionamento rotativo de Zona 
Azul Eletrônica.  



 45

OPERAÇÃO E A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
 

A população em geral conhece a CET a partir dos trabalhos realizados por suas equipes 
técnicas, que interagem com o trânsito executando ações de engenharia de tráfego. As 
diversas atividades realizadas por esses profissionais buscam garantir o direito de ir e vir dos 
cidadãos em cumprimento à legislação de trânsito. Serão apresentadas a seguir atividades 
operacionais que caracterizam a rotina do trabalho da CET, evidenciando questões de 
orientação, operação e fiscalização do trânsito na cidade de São Paulo. 

MODELO OPERACIONAL 
As novas tecnologias e legislações alteraram alguns processos de trabalho e a logística 
operacional da CET. 

Durante os anos de 2005 e 2006 foram promovidas alterações no sistema de comunicação que 
atende à Central de Operações e às equipes operacionais, houve a retomada da implantação 
de Painéis de Mensagens Variáveis – PMV, a implementação da fiscalização eletrônica com 
equipamentos do sistema de Leitura Automática de Placas – LAP e o início da cobrança dos 
serviços prestados em acompanhamento a eventos. Esses acontecimentos motivaram 
modificações no modelo operacional das equipes em campo. 

As equipes operacionais da CET sempre fizeram uso de sistemas de radiocomunicação e a 
Central de Operações determinava o momento em que cada estação podia se comunicar, 
enquanto as conversações eram ouvidas pelos demais usuários do sistema. 

A partir de setembro de 2005, esse sistema foi substituído por telefones celulares, obrigando os 
agentes a se desvincular do hábito de ouvir todas as comunicações transmitidas em rede. A 
comunicação passou a ser realizada fundamentalmente por transmissão de dados e envio de 
mensagens corporativas SMS. A Central de Operações também alterou sua forma de gerenciar 
as informações utilizando softwares, mapas e moderno PABX, que auxiliam na gestão das 
chamadas telefônicas, otimizam a comunicação com as equipes em campo e o acionamento 
de órgãos como o Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Médico de Urgência – SAMU, 
concessionárias de serviços públicos e outros. Dessa forma, a distribuição das tarefas e o 
acesso às informações são realizados de acordo com a hierarquia da empresa e com o 
posicionamento das equipes em campo. Por meio da ampliação e melhoria da qualidade das 
informações, a CET iniciou a implantação de uma nova cultura para a gestão do trânsito, uma 
vez que a Central de Operações, as equipes de campo e alta gestão da empresa têm à 
disposição uma série de informações estratégicas que exigem a adoção de postura pró-ativa. 

A tecnologia de PMV colaborou com as atividades operacionais, permitindo a interação com os 
motoristas, e a LAP reforçou a fiscalização da Operação Horário de Pico. 

Além disso, a legislação de cobrança de eventos exigiu da CET o desenvolvimento de novos 
procedimentos operacionais para atender aos clientes promotores de eventos e aumentar o 
controle das obras de infra-estrutura realizadas no sistema viário. 

ZONA AZUL 

Áreas Especiais 
Com a recuperação da área de Estacionamento Rotativo foram elaborados projetos em 
algumas áreas especiais com grande demanda de utilização na cidade de São Paulo. Nessas 
áreas foram implantados projetos com horários de funcionamento diferenciados, atendendo a 
especificidade de cada região.  

Ao todo, foram disponibilizadas 2256 vagas de estacionamento para automóveis, 130 vagas 
para motocicletas, 52 vagas para pessoas com necessidades especiais e 31 vagas para carga 
e descarga. Confira os locais e horários de funcionamento desses bolsões de Estacionamento 
Rotativo: 
-   Mercado Municipal de São Paulo: implantados em dezembro de 2005, os dois bolsões de 
estacionamento funcionam de segunda-feira a domingo, das 06h30 às 18h10; 

-   Praça Charles Miller: implantado em março de 2006, o estacionamento rotativo funciona de 
segunda a sexta-feira, das 07h00 às 24h00. No mesmo período também foi implantado, 
através da Portaria SMT.GAB 082/06, o “Cartão do Estudante”, que, a partir de um pré-
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cadastramento válido por semestre e comprovado o vínculo escolar, o aluno obtém autorização 
para estacionar seu veículo por um período de 06 (seis) horas, de segunda a sábado, conforme 
seu turno de aula. 

-   Parque do Ibirapuera: já contava com quatro bolsões de estacionamento. Em junho de 2007 
o estacionamento foi ampliado com duas novas áreas: Viveiro Manequinho Lopes e Autorama, 
totalizando 299 vagas para automóveis e 04 vagas para portadores de necessidades especiais. 
Nas áreas internas do Parque, os freqüentadores podem estacionar seus veículos de segunda 
a sexta-feira, das 10h00 às 20h00, e sábados, domingos e feriados, das 08h00 às 18h00; em 
setembro de 2007 foram implantadas na área externa 766 vagas de estacionamento rotativo. 

Implantação do Programa de Gestão da Qualidade 
O programa de Gestão da Qualidade teve início em junho de 2006, com o objetivo de 
caracterizar a Zona Azul como uma unidade de negócio e identificar as causas de sua baixa 
rentabilidade:  

- insuficiência de recursos humanos; 
- sinalização deficiente; 
- postos de vendas mal identificados, faltantes, pouco divulgados; 
- falta de infra-estrutura; 
- alta inadimplência; 
- taxa de ocupação baixa. 

Foram definidas duas áreas para a implantação do projeto-piloto: Liberdade (designada como 
área experimental) e Faria Lima (área de controle), ambas com perfil médio e mesmas 
características e dimensões.  

Na área experimental da Liberdade verificou-se que a inadimplência era de 30%. A partir desse 
dado, foi estabelecida uma meta para melhorar em 30% o desempenho daquela área até 
setembro de 2008, com base em dez planos de ação visando suprimir as seguintes 
deficiências: 

- sinalização horizontal; 
- manutenção da sinalização; 
- horários da jornada de trabalho; 
- recursos humanos; 
- divulgação dos postos de vendas; 
- identificação dos postos de vendas; 
- oferta de postos de vendas; 
- ocupação das  vagas; 
- fiscalização; 
- recursos em tecnologia. 

Em dezembro de 2007, ocorreu o aumento no quadro de Operadores de Trânsito da Zona 
Azul, elevando de 132 para 244 o número de profissionais. Com este novo contingente, são 
realizadas todas as operações de orientação e fiscalização aos usuários do sistema rotativo e 
as Áreas de Pedestres assumidas em dezembro de 2007. 

As próximas etapas visam às melhorias na sinalização vertical e horizontal, na divulgação, 
identificação e oferta de postos de vendas de talões de Zona Azul.  

Os resultados das ações adotadas são avaliados através de pesquisa de rotatividade, taxa de 
ocupação e inadimplência do sistema rotativo de Zona Azul. 

Nesse período, foram alcançados os seguintes resultados na área experimental Liberdade: 
- inadimplência caiu de 30% para 18%; 
- a taxa de ocupação subiu de 31% para 46%; 
- a remuneração da vaga subiu de R$ 0,38 para R$ 0,62; 
- o número de vagas por agente caiu de 392 para 135; 
- número de boletins de ocorrências caiu de 2 para 0 (zero); 
- o índice de satisfação do usuário subiu de 2,56 para 3,16 (numa escala de 0 a 5); 
- o índice de satisfação do agente subiu de 2,70 para 3,10 (numa escala de 0 a 5). 

A meta de melhoria da arrecadação em 30% foi alcançada em outubro de 2006.  
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Parceria com os Correios para Comercialização dos Talões 
Em abril de 2006 foi assinado contrato de parceria com a Empresa Brasileira de Correios e 
Telegráfos – ECT, para a comercialização de Talões de Estacionamento Rotativo Zona Azul. 
Com este contrato, foram implantados 452 pontos de vendas no Município de São Paulo. O 
objetivo principal desta parceria é agregar a capilaridade da rede e a credibilidade da marca 
dos Correios, além de manter o número de postos autorizados, em torno de 2.500. Está em 
fase de estudo de viabilidade pela ECT a inclusão da venda dos talões em agências 
franqueadas. Além disso, postos de venda que descumpriam as exigências estabelecidas 
foram descredenciadas, para aumento da confiabilidade no sistema. 

 

ROTINAS E QUANTITATIVOS 

Remoção de Interferências no Sistema Viário 
A rapidez com que acidentes, veículos quebrados e demais interferências são detectadas e 
removidas pelas equipes de campo da CET contribui para a eficiência dos dois principais 
indicadores do trânsito: índice de lentidão e de velocidade. Com o objetivo de medir o tempo 
em que os técnicos e viaturas em campo atendem essas ocorrências, são utilizados dois 
importantes indicadores de desempenho operacional: 

- Tempo Médio de Deslocamento (TMD): é o tempo que ocorre entre o técnico em campo 
tomar conhecimento da interferência e chegar ao local determinado; 

- Tempo Médio de Remoção (TMR): é o tempo que ocorre entre a chegada ao local e a 
remoção da interferência da via. 

O gráfico abaixo apresenta os tempos médios de Deslocamento (TMD) e Remoção (TMR), e 
também a quantidade média mensal de todas as remoções, considerando todos os tipos de 
acidentes, todos os veículos quebrados e ocorrências envolvendo caminhões - caminhão com 
excesso de altura, carga na pista, acidente com carga perigosa e caminhão tombado. 

(atualizar gráficos com dados de 2007  página 51– tempo de deslocamento = 12,5; tempo de 
remoção 15,2; total de remoções = 12.929; remoção de interferências por Guinchos CET = 
597) 

 

Índice de Lentidão do Trânsito 
A medição da lentidão do trânsito da cidade teve início em meados de 1980 e é um importante 
indicador de desempenho, que registra nos dias úteis, no horário entre 7:00 e 20:00 horas, em 
intervalos de 30 minutos, a extensão nas vias monitoradas pela CET que apresentam lentidão. 
Este indicador, amplamente divulgado por órgãos da imprensa, consolidou-se como uma 
referência dos padrões da qualidade do trânsito, sendo utilizado também para a elaboração de 
diversos estudos técnicos e estatísticos. 

A atividade de monitoramento é realizada com a participação de técnicos de trânsito que 
percorrem com viaturas o sistema viário, ficam posicionados no alto de prédios equipados com 
binóculos ou observando as imagens de câmeras de CFTV. As informações sobre lentidões e 
ocorrências que interferem no trânsito são repassadas para a Central de Operações, onde os 
dados são registrados no sistema corporativo denominado Monitrans – Monitoramento do 
Trânsito.  

A ilustração deste indicador ocorre através de mapa digital esquemático que indica através de 
cores as vias com trânsito lento, bem como, o total de quilômetros que apresentam lentidão.  

 
Ampliação da Base de Vias Monitoradas  

Com as alterações de uso e ocupação do solo, a formação de novos centros urbanos de 
prestação de serviços e comércios, a implantação de novas vias e o aumento do número de 
viagens e da frota de veículos, no ano de 2007 a base de vias monitoradas foi revisada e 
ampliada de 561 para 846 quilômetros de eixos do Sistema Viário Estratégico – SVE da cidade.  
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Em conseqüência da ampliação da base, ocorreu um aumento do índice de lentidão nas vias 
monitoradas. Para evitar que este aumento seja interpretado como um agravamento das 
condições do trânsito na cidade, foram implementadas as seguintes melhorias: 

� o índice passou a ser apresentado em percentual, representado pela relação entre a 
extensão de quilômetros de lentidão e a base de quilômetros monitorados. 

� Indicação em tempo real, das vias que naquele instante estão efetivamente sendo 
monitoradas, destacando por cores no mapa aquelas onde o monitoramento está ativo 
ou inativo, caracterizando um novo conceito denominado “monitoramento com base 
móvel”. 

A nova base de monitoramento oferece aos órgãos de imprensa e aos usuários do sistema 
viário informações mais completas e detalhadas sobre o comportamento do trânsito, além de 
permitir maior agilidade em ações operacionais para intervenção nos problemas detectados 
associados à lentidão do trânsito.  

 

Recursos Humanos Operacionais em Campo 
A CET possui uma equipe operacional composta por mais de 1.300 técnicos e gestores de 
trânsito, popularmente conhecidos como “Marronzinhos”, que desempenham atividades de 
campo. 

No gráfico, as colunas em azul (Disponíveis) indicam a média diária do total de profissionais 
designados para as atividades de campo e as colunas em vermelho (Ativos) indicam a média 
diária que efetivamente estiveram em campo. A diferença entre as duas colunas ocorre devido 
a afastamento médico e férias, entre outros. 

 

 
 

Ponto Operacional Interativo 
Alguns locais da cidade são considerados críticos para segurança e fluidez do trânsito. De 
acordo com o planejamento operacional, para estes locais, em esquema de revezamento, são 
escalados técnicos com o objetivo de interagir com o trânsito e melhorar as condições de 
operação do sistema viário. Esses locais são denominados Ponto Operacional Interativo – POI. 
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Rotas Operacionais  
Para identificar eventuais problemas que afetam a segurança e a fluidez do tráfego, os técnicos 
da Companhia percorrem as principais vias da cidade em itinerários preestabelecidos, 
removendo as interferências verificadas (acidentes, veículos quebrados etc.), prestando 
informações ou solicitando apoio à Central de Operações e fiscalizando situações irregulares 
no trânsito. 

Esta operação ocorre ininterruptamente 24 horas por dia, e é intensificada no período das 5 às 
23 horas.  

Em 2005, foram atendidos em média 1.419 km de vias através de Rotas Operacionais. 
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FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 
A CET possui uma equipe destinada a desenvolver os procedimentos de fiscalização que são 
transmitidos aos agentes de trânsito nos cursos regulares de capacitação e reciclagem 
profissional.   

A fiscalização é realizada por meio dos sistemas eletrônicos de fiscalização não metrológicos, 
como é o caso do Registro Fotográfico de Infração ao Semáforo – REFIS, Registro Fotográfico 
de Infração à Faixa Exclusiva de Ônibus – REIFEX, e Sistemas de Leitura Automática de 
Placas – LAP.  São utilizados, também, os sistemas eletrônicos de fiscalização metrológicos, 
como os radares fixos, estáticos e lombadas eletrônicas. 

A fiscalização tem sempre o objetivo essencial de melhorar o comportamento dos motoristas 
com relação às regras determinadas pela legislação em vigor e, particularmente, com relação à 
velocidade, o de reduzir o número e a severidade dos acidentes.    

Para o processamento dos Autos de Infração emitidos por qualquer uma dessas fontes, a CET 
desenvolve um trabalho de notificação da autuação para o proprietário do veículo, a fim de que 
seja indicado o condutor no momento da infração, conversão das multas e notificação da 
penalidade, sendo responsável também pelo suporte administrativo aos integrantes das 19 
Juntas Administrativas de Recursos de Infrações - JARI. 
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Faixas Reversíveis, Faixa Solidária e Vias Reversíveis 
As faixas reversíveis são de extrema importância na operação do tráfego, pois servem para 
ampliar a capacidade em um dos sentidos da via, durante um período de tempo, sem exigir 
grandes investimentos em infra-estrutura. Normalmente, nos horários de pico, para apoiar a 
pista que apresenta tráfego congestionado, devido à falta de capacidade do sistema viário, 
inverte-se uma ou duas faixas de rolamento da pista de sentido oposto de circulação, desde 
que esta pista apresente baixo volume de veículos. Com isso, é possível reduzir o trecho e a 
duração de lentidão, aumentar a velocidade e reduzir os atrasos de veículos.  

Variações das faixas reversíveis: 

- faixa solidária para apenas veículos com dois ou mais ocupantes; 

- vias reversíveis que operam com o sentido de circulação invertido durante algumas horas 
do dia.  

A CET opera diariamente 16 faixas reversíveis, num total de 27,33 quilômetros. A mais extensa 
é a da Radial Leste, com aproximadamente 11 quilômetros, operada diariamente nos picos da 
manhã e da tarde. 

Em agosto de 2007 a única Faixa Solidária que era operada na Ponte das Bandeiras / Avenida 
Santos Dumont foi alterada para Faixa Reversível, mantendo-se os 780 metros de extensão. 
Nesta via, estima-se um ganho de aproximadamente 25% no tempo de percurso, beneficiando 
cerca 960 veículos/hora no horário de maior demanda. 

A CET realiza duas operações de vias reversíveis sinalizadas com placas especiais de 
regulamentação com horário: 

- Ruas Melo Peixoto e Catiguá, em uma extensão de 4 quilômetros, nos dias úteis, entre 
6:00 e 9:00 horas, quando o sentido de circulação de veículos é alterado de mão dupla para 
mão única de direção no sentido Bairro/Centro. 

- Túnel Jânio Quadros com inversão diária de mão de direção no pico da manhã, permitindo 
a vazão do volume médio de 2.270 veículos/hora provenientes da Rua Engenheiro Oscar 
Americano e Avenida Lineu de Paula Machado, em direção à Avenida Presidente Juscelino 
Kubitscheck. 

Em outubro de 2007, foram adquiridos três furgões Sprinter que facilitam a operação para 
distribuição e recolhimento de cones usados nas faixas reversíveis da Radial Leste e Ponte das 
Bandeiras/Santos Dumont. Estes veículos, adaptados para essa atividade, apresentam 
condições ergonômicas adequadas visando oferecer segurança e conforto aos técnicos. 
Benefícios oferecidos para distribuição e acondicionamento do material de canalização: 

� menor altura do veículo com a pista; 

� portas dos dois lados; 

� cadeira móvel para melhor posicionamento do Técnico; 

� espaço para acondicionar e prender os cones; 

� melhor visibilidade do veículo; 

� redução no tempo de operação. 
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Circulação de Produtos Perigosos 
De acordo com a resolução 420/04 do Ministério dos Transportes, produtos que representem 
risco para a saúde das pessoas, segurança pública ou meio ambiente são classificados como 
“Produtos Perigosos”, e devem ser transportados obedecendo a critérios especiais. 

Para contribuir com o controle e disciplina da circulação de transporte de produtos perigosos no 
Município de São Paulo, a CET atua em conjunto com outros órgãos na realização de 
campanhas de divulgação e fiscalização. De acordo com a Portaria DSV GAB 15/98, esses 
produtos têm circulação restrita ao mini anel e ao centro expandido entre 17:00 e 20:00 horas, 
em dias úteis. 

Considerando a necessidade de se dispor de ferramentas que propiciem a efetiva fiscalização 
do transporte rodoviário de produtos perigosos, encontra-se em desenvolvimento o Manual de 
Fiscalização e material didático para treinamento dos agentes de fiscalização.  

Para aprimorar e padronizar o processo de fiscalização, o grupo responsável por esta 
atividade, em conjunto com outras empresas e órgãos governamentais, participa da realização 
de simulados e profere palestras em seminários, simpósios e cursos da ASSOSSIQUIM, 
ABIQUIM e INDAX. Os simulados são efetuados com a participação da Polícia Rodoviária 
Federal, Policia Militar Rodoviária, Comando de Policiamento da Capital, IPEM e demais 
órgãos envolvidos. Em 2007 foram realizadas sete operações conjuntas.  

Além disso, há a participação de técnicos nas reuniões do Comitê Técnico CB-16 da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, junto com empresas ligadas à produção, 
transporte e distribuição de produtos perigosos, entidades governamentais, Sindicatos e 
Associações para o desenvolvimento da normalização sobre transporte de carga e de 
passageiros, sinalização viária, pesquisa de tráfego e comportamento no trânsito.  
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TRANSPORTES ESPECIAIS PARA VEÍCULOS SUPERDIMENSIONADOS 
Atendendo às determinações do CTB – Código de Trânsito Brasileiro, da Resolução 210/2006 
e da Portaria DSV 05/82, a CET emite as Autorizações Especiais de Trânsito para veículos 
e/ou cargas superdimensionados – AET.  

Com o objetivo de preservar as condições de segurança e fluidez do trânsito, a emissão da 
autorização implica no conhecimento prévio da circulação desses veículos, vistoria dos 
percursos, programação do dia e hora do deslocamento e, quando necessário, o planejamento 
para acompanhamento técnico, definição de locais de estacionamento e remanejamento das 
interferências conforme as dimensões de altura, largura e comprimento. 

Na etapa de planejamento operacional, a documentação apresentada pelas transportadoras é 
avaliada com o intuito de definir se haverá necessidade de acompanhamento da CET e 
equipes de apoio de manutenção semafórica, trolébus, telefonia, TV a cabo etc. Além disso,  
verifica-se a necessidade de solicitar laudos estruturais e geométricos, conforme determina a 
legislação. 

Na fase de acompanhamento operacional, os técnicos atuam na fiscalização dos veículos e 
viabilizam a passagem de carretas de grande porte, minimizando os problemas no sistema 
viário da cidade. 

Com o aumento da exportação de produtos nos diversos segmentos, o número de 
requerimentos para autorização vem crescendo. A média mensal de 2006 foi de 1.413 
autorizações, sendo que 2,5% em média recebem acompanhamento em campo. 

Em razão da grande demanda de cargas excedentes que transitam na cidade de São Paulo e a 
conseqüente geração de atividades de controle, em 2007 foi criado o Departamento de 
Transportes Especiais – DTE, formado por equipe de Técnicos e Gestores, especializados 
nesta atividade após receberem treinamentos e desenvolvimentos de programas de 
capacitação. 

 

EVENTOS PLANEJADOS 

Operação Interlagos e Outros Eventos no Autódromo de Interlagos 
Em 2005, 2006 e 2007, a CET esteve presente na realização de importantes eventos no 
autódromo de Interlagos: Fórmula 1, Fórmula Truck, Fórmula Renault, Mil Milhas e 
Campeonato Brasileiro de Stock Car. 

Cada um destes eventos requer um planejamento operacional diferenciado em função do 
volume de tráfego gerado, considerando o número de pessoas que circulam pelo local, com o 
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objetivo de garantir segurança, fluidez e conforto para o público e para os profissionais 
envolvidos, além de assegurar a acessibilidade dos moradores e o tráfego de passagem. 

São necessárias diversas intervenções operacionais de engenharia de tráfego, entre elas: 
bloqueios, alterações de mãos de direção, orientação de acessibilidade, criação de bolsões de 
estacionamento na via pública, fiscalização, implantação de sinalização e apoio ao transporte 
coletivo em mini terminais provisórios.  

O Campeonato Mundial de Fórmula 1 - etapa do Brasil - é o mais importante evento realizado 
no autódromo, com a presença de um público estimado de 80 mil pessoas e repercussão 
internacional. Para a operação desse evento, foram designados 1.600 profissionais e utilizados 
6.000 cavaletes, 3.000 cones de sinalização, 350 veículos, 6 guinchos, 130 faixas e banners de 
orientação e 500 rolos de fitas de sinalização. 

A efetividade do trabalho de engenharia de tráfego é percebida pelos promotores e público 
participante do evento, moradores e transeuntes, uma vez que as condições de acessibilidade 
são mantidas devido ao acréscimo da capacidade das vias promovidas pelas intervenções 
realizadas. 

 

Copa do Mundo 
Em junho de 2006, os brasileiros se mobilizaram para assistir aos jogos do Brasil na Copa do 
Mundo.  A CET preparou um esquema especial de trânsito para a cidade, visando atender a 
grande movimentação de pessoas, horas antes do início dos jogos e, monitorar os locais de 
comemoração da torcida. Estima-se que nesses dias houve um aumento de 15% na frota de 
veículos circulantes. 

O Plano Operacional contemplou o monitoramento dos principais eixos viários, as regiões de 
bares e restaurantes de grande movimento e o Vale do Anhangabaú, onde foram instalados 
telões para a população assistir aos jogos.  

Mais de 500 técnicos de trânsito foram a campo para monitorar o sistema viário, atender 
acidentes e remover interferências. Além disso, foram ajustados os tempos dos semáforos nos 
principais corredores e antecipada a operação das faixas reversíveis da Ponte da Casa Verde 
e da Radial Leste, que operam normalmente das 17 às 20 horas.  

No dia 27 de junho de 2006, quando o jogo teve início às 12:00 horas, o trânsito se comportou 
abaixo da média, apresentando o pico de 36 km às 9:00 horas. Nos dias 13 e 22, quando os 
jogos começaram às 16 horas, o trânsito no pico da manhã apresentou média de 110 km, 32% 
acima da média do mês e no período da tarde o pico foi antecipado para as 15 horas, com 
média de 170 km, 48 % acima da média do pico da tarde no mês. 

 
OPERAÇÃO VISITA DO PAPA BENTO XVI AO BRASIL 

Nos dias 09, 10 e 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI visitou o Brasil, participando de 
diversos eventos na cidade de São Paulo. Sua Santidade ficou hospedada no Mosteiro de São 
Bento e, para viabilizar seus deslocamentos, foram implantados grandes esquemas 
operacionais. 

Os principais eventos foram as concentrações de público no Largo de São Bento, o encontro 
com autoridades no Palácio dos Bandeirantes, o encontro com jovens no Estádio do 
Pacaembu, a missa campal no Campo de Marte e o evento religioso na Catedral da Sé. 

A CET participou ativamente do planejamento geral da visita em conjunto com os diversos 
orgãos públicos e privados mobilizados para a viabilização dos eventos. O grande interesse 
popular gerado pela presença do Papa e as premissas de segurança tornaram necessários um 
planejamento abrangente e extremamente detalhado. Os objetivos da operação foram: 

� Proporcionar as melhores condições de acessibilidade ao público participante dos 
eventos e às pessoas que assistiram a passagem do Papa Bento XVI no “papamóvel”, 
oferecendo informações confiáveis, segurança e conforto, com atenção especial em 
preservar a segurança dos pedestres. 
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� Garantir condições satisfatórias de circulação no sistema viário principal, minimizando 
o impacto dos eventos no trânsito e permitindo a manutenção dos deslocamentos 
rotineiros na cidade, atuando especialmente nas áreas próximas aos eventos, nos 
itinerários com “papamóvel”, nos locais de bloqueios de trânsito e no monitoramento 
das vias utilizadas como rotas alternativas de tráfego. 

Prevendo uma elevada demanda de fretados, foram viabilizados 3 bolsões de estacionamento 
e postos de informação próximos às vias que dão acesso a cidade.  

Para orientar o público sobre o evento e sobre a operação do trânsito, foi criado um web site 
específico que veiculou informações em tempo real sobre as condições de trânsito e alterações 
no sistema viário. 

O planejamento operacional foi desenvolvido considerando-se os cenários mais críticos. A 
coordenação operacional foi realizada pela Central de Operações. Além disso, a CET esteve 
presente no Centro de Operações de Segurança Integrada do Exército - COSI, para que ações 
de contingências pudessem ser definidas com maior agilidade. 

Durante os três dias da visita, cerca de 2.000 funcionários que compõem a equipe técnica e 
operacional da companhia foram mobilizados para as atividades de bloqueios, desvios de 
tráfego, orientação, operação e monitoramento do trânsito. Os resultados atingidos foram 
bastante satisfatórios e o impacto sobre a rotina da cidade foi minimizado. 

 

OPERAÇÃO ALIANÇA - VISITA DO PRESIDENTE GEORGE W. BUSH AO BRASIL 
Nos dias 8 e 9 de março de 2007, a cidade de São Paulo hospedou o Presidente dos Estados 
Unidos da América, George W. Bush e sua comitiva em visita de reaproximação com países 
parceiros na América Latina. No Brasil, o programa do Presidente incluiu três compromissos: 
visita ao terminal da Transpetro (a empresa de transporte da Petrobras) em Guarulhos, 
encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e visita ao projeto social Meninos do 
Morumbi. 

Paralelamente à visita de Bush, estavam programadas também a visita do presidente Horst 
Köhler da Alemanha, as comemorações do Dia Internacional da Mulher e várias manifestações 
públicas relacionadas a estes eventos, que também receberam atenção especial por parte da 
CET. 

Com o objetivo de minimizar os prejuízos à fluidez e segurança do trânsito que poderiam ser 
causados à população, a CET elaborou e implantou esquemas operacionais especiais em 
todos os itinerários de deslocamento previstos na agenda de compromissos, tendo como 
premissa que no momento da passagem das comitivas o sistema viário estivesse 
completamente livre. 

Além da CET, o Serviço Secreto dos Estados Unidos e vários órgãos municipais, estaduais e 
federais participaram do planejamento e operação da visita presidencial.  

Com base em estudos de rotas possíveis, foram estabelecidos os itinerários entre os locais de 
eventos e de hospedagem, os horários das interdições do sistema viário e o dimensionamento 
dos recursos humanos e materiais necessários.  

 

OPERAÇÃO ENCHENTE 

Integrando o “PLANO PREVENTIVO DA DEFESA CIVIL” da cidade de São Paulo, coordenado 
pela Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC, a CET elabora anualmente o 
planejamento da Operação Enchente, provendo recursos materiais e capacitando seus 
técnicos para atuarem em situações de emergências que representam riscos à população 
devido à possibilidade de chuvas, alagamentos, enchentes e deslizamentos de encostas.  

Dando ênfase ao período entre os meses de novembro e abril, foram definidas ações 
preventivas e operacionais, visando minimizar os impactos das chuvas no sistema de trânsito e 
transporte e garantir a mobilidade de pessoas e bens com segurança. 

Para a CET, esta operação possui 2 objetivos básicos:  
- adotar ações preventivas para evitar que os veículos adentrem em vias alagadas; 
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- oferecer alternativas para a circulação de veículos e pedestres.  

Com base em informações sobre as condições do tempo e previsão de chuvas recebidas do 
Centro de Gerenciamento de Emergências – CGE e/ou das equipes operacionais, a Central de 
Operações estabelece e divulga os estados de criticidade: ESTADO DE ATENÇÃO, ESTADO 
DE ALERTA e ESTADO DE ALERTA MÁXIMO. 

A Operação Enchente concentra-se nas bacias dos principais rios, córregos, corredores e 
pontos críticos da malha viária da cidade. 

Outras conseqüências provocadas pelas chuvas e ventos como queda de árvores, buracos nas 
vias, interrupção do fornecimento de energia elétrica, defeitos nos semáforos e placas de 
sinalização fora de posição requerem o acionamento das equipes de manutenção da 
sinalização ou órgãos públicos e empresas responsáveis para solucionar os problemas 
identificados. 

No período de 2005 a 2007 foram registrados 226 Estados de Atenção, 25 Estados de Alerta e 
3.626 pontos de alagamentos.  

 

Operação Escola 
A CET elabora a revisão do plano operacional junto às escolas a cada semestre, antes do 
início das aulas, com o intuito de dar continuidade às ações educativas e operacionais 
realizadas na operação do semestre anterior.  

Esta operação tem o objetivo de melhorar as condições de segurança e fluidez do trânsito nas 
proximidades das escolas a partir da orientação aos motoristas, travessia de escolares, 
ordenação e fiscalização do trânsito.  

As ações de campo da CET estão voltadas para: 
- priorizar e orientar a travessia de escolares nas faixas de pedestres; 
- orientar o embarque e desembarque em áreas destinadas a este fim e coibir a fila dupla de 
veículos; 
- orientar e operar o estacionamento onde é permitido estacionar por 15 minutos com pisca 
alerta aceso; 
- realizar a operação manual de semáforos; 
- fiscalizar estacionamentos irregulares. 

A Operação Escola é planejada de acordo com as características de acesso ao 
estabelecimento de ensino e do sistema viário atingido pelo movimento de veículos para 
embarque e desembarque de escolares e do trânsito de passagem, bem como considerando 
os horários de entrada e saída dos alunos e sua faixa etária. Em todas as operações, a CET 
treina previamente alguns funcionários das escolas para orientação e travessia de escolares e 
pedestres, acompanhando diariamente ou periodicamente esta atividade. 

Com as operaçções realizadas pela CET, nos anos de 2005 e 2006 foram beneficiados, a cada 
semestre, aproximadamente 1 milhão de alunos em 140 escolas atendidas. 

 

EVENTOS NÃO PLANEJADOS 
A CET está preparada para implantar planos operacionais emergenciais em situações 
imprevistas que afetam significativamente o cotidiano do trânsito da cidade. Nesses casos, os 
recursos humanos são rapidamente mobilizados para operar os pontos críticos do sistema 
viário e são acionados os mecanismos necessários para atender as especificidades dessas 
ocorrências. Destacamos algumas situações ocorridas no triênio 2005, 2006 e 2007: 

- 11 de novembro de 2005: queda do helicóptero na Marginal Pinheiros; 
- 07 de abril de 2006: manifestação na Avenida Paulista; 
- 08 de junho de 2006: queda da passarela do aeroporto de Congonhas; 
- 23 de junho de 2006: acidente com caminhão transportando gás; 
- 15 de agosto de 2006: paralisação do sistema de transporte. 
- 12 de janeiro de 2007: acidente na obra do Metrô – Estação Pinheiros 
- 17 de Julho de 2007: queda de aeronave no Aeroporto de Congonhas. 
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INTERVENÇÕES EM ÁREAS COMERCIAIS 
Rua 25 de Março 
O crescente aumento do comércio na região da Rua 25 de Março, compreendida pela área 
interna das avenidas Prestes Maia, Senador Queiroz e do Estado, há anos causa problemas ao 
trânsito nesses importantes corredores de tráfego. 

O conflito entre veículos e o elevado número de pedestres inviabilizavam a fluidez da Rua 
Carlos de Souza Nazareth, principal via de acesso à região, formando lentidões que atingiam 
os eixos das avenidas 23 de Maio/ Rubem Berta, 9 de Julho e Avenida do Estado. Em alguns 
momentos, essas lentidões alcançaram marcas históricas de até 6,2 km de extensão aos 
sábados e em dias próximos às datas comemorativas, como Dia das Mães, das Crianças, Natal 
etc. 

Em meados de 2006, a CET iniciou estudo de tráfego na região, motivado pela decisão da 
Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras, que, em conjunto com a Polícia 
Militar e a Guarda Civil Metropolitana, pretendia bloquear a Rua 25 de Março para o tráfego de 
veículos, visando aumentar as condições de segurança pública naquela via. 

O aprofundamento do estudo na área confirmou a necessidade de reduzir os conflitos entre 
veículos e pedestres como única forma de eliminar os congestionamentos. As pesquisas 
demonstraram que 75% do volume que adentrava aquela região pela Rua Carlos de Souza 
Nazareth tinha como destino outras regiões, e era induzido a utilizar esta via pela forma como a 
circulação estava definida no sistema viário. 

Em contraposição, os veículos com destino à região eram desviados para fora dela através de 
bloqueios operacionais constantemente realizados no acesso à Rua 25 de Março, quando esta 
apresentava elevado volume de pedestres. 

Outro problema era a existência de linhas de ônibus que também utilizavam essa via e levavam 
até 40 minutos para percorrer aproximadamente 1500 metros. 

Considerando que a redução do fluxo de pedestres não seria gerenciável por meios de ações 
de engenharia de tráfego, optou-se pela alteração do sentido de circulação de algumas das 
vias do sistema viário da região. Estas alterações criaram caminhos negativos para o tráfego 
de passagem, desestimulando o uso da principal via de acesso, que foi priorizada para o 
tráfego com interesse direto na região, bem como criou alternativa para estes quando do 
bloqueio da Rua 25 de Março.   

Em outubro de 2006, essas medidas foram implantadas em conjunto com o bloqueio fixo diário 
dos acessos diretos à Rua 25 de Março, entre 10:00 e 18:00 horas, resultando na eliminação 
de cerca de 90% das lentidões historicamente registradas. 

Região do Brás 
Em agosto de 2005, entrou em vigor a Portaria 074/05, da Secretaria Municipal de Transportes, 
proibindo os veículos em atividade de fretamento a parar para embarque e desembarque de 
passageiros ou estacionar para efetuar carga e descarga das mercadorias nas vias da região 
do Brás.  

A CET, em conjunto com DTP, Subprefeitura Mooca, Agência de Transportes do Estado de 
São Paulo - ARTESP, visando cumprir as determinações da legislação, atua em diversas 
ações para auxiliar no desenvolvimento do trânsito nesta região. Cada órgão, dentro de sua 
competência, trabalha para propiciar o menor transtorno aos operadores da atividade de 
fretamento, comércio local e moradores da região. 

Para informar os moradores, comerciantes e as operadoras de fretamento da região, foram 
realizadas reuniões com as entidades representativas para divulgação das novas condições 
regulamentadas pela Portaria. Além disso, foram realizadas reuniões técnicas entre os órgãos 
fiscalizadores, Subprefeitura Moóca, ARTESP, DTP, GCM e Policia Militar para o 
desenvolvimento de plano estratégico operacional de controle e fiscalização dos fretados. 

A CET adequou a regulamentação das vias do Brás, conforme disposto na legislação. Além 
disso, adotou nas ruas da região e principais pontos de acesso um conjunto de medidas 
operacionais para orientar e fiscalizar os ônibus em atividade de fretamento quanto à proibição 
de parada e estacionamento na via pública: 
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- distribuição de folhetos;  
- colocação de faixas de pano;  
- operação com técnicos em pontos estratégicos;  
- monitoramento com motos percorrendo as vias internas do Brás para remoção de 
possíveis ônibus fretados estacionados na via. 

Essas ações garantiram um ótimo índice de respeitabilidade da portaria. Antes das ações da 
CET, estacionavam na região uma média de 350 ônibus/dia. Após as ações, esse número foi 
reduzido para abaixo de 10 ônibus/dia.  

Além disso, as novas diretrizes de trânsito na região beneficiaram vias importantes como a 
Avenida do Estado, propiciando a liberação de áreas para o estacionamento rotativo Zona 
Azul. 
 

 

Fonte: UNIVINCO 

 

Composição de Fluxo Antes (R. 25 de Março) 
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Composição de Fluxo Depois (R. 25 de Março) 

 

 

PLANO OPERACIONAL PARA SEGURANÇA  

Durante o segundo semestre de 2007, foi elaborada uma importante revisão do Plano 
Operacional da CET alinhada com as ações para a gestão da segurança do trânsito. 
Considerando que a fiscalização atua como medida de curto prazo e contribui para reduzir a 
quantidade e a gravidade dos acidentes, foram realizados estudos visando redirecionar a força 
de trabalho para os locais que apresentaram no ano de 2005, no mínimo, quatro acidentes com 
vítimas e atropelamentos.  

O PLANO OPERACIONAL PARA SEGURANÇA – POS atende os 263 locais mais perigosos 
da cidade sob o aspecto do risco de acidentes. Este plano prevê a operação diária de 146 
pontos em média que são alternados durante os cinco dias da semana e compatibilizados com 
as demais rotinas operacionais. Nesse sentido, as Rotas passaram a fazer paradas de 30 
minutos nos pontos previstos no POS. 

A fiscalização, implantada desde 14 de novembro de 2007, tem os seguintes objetivos: 

� Dar ênfase à segurança viária, priorizando a fiscalização das infrações que causam 
acidentes, coibindo os desrespeitos voltados aos usuários da via, principalmente os 
pedestres. 

� Manter a conduta operacional quanto ao monitoramento do trânsito, fiscalização da 
Operação Horário de Pico, fiscalização das áreas de Zona Azul, Rotas e Pontos 
Operacionais Interativos. 

As equipes de trabalho foram capacitadas para enfatizar os enquadramentos voltados à 
segurança: 
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� do pedestre: estacionar sobre calçada, avançar sobre faixa de pedestres e deixar de 
dar preferência a pedestres;  

� do motociclista: não usar capacete, não acender faróis, não dar sinal de seta e não 
usar óculos de proteção; 

� do ocupante de veículo: falar ao celular, não usar o cinto de segurança em todos os 
bancos, não usar sinal de seta, avançar o sinal vermelho e transportar passageiro em 
compartimento de carga. 

As atividades estão sendo acompanhadas para avaliação do desempenho do plano e reforço 
constante do novo conceito operacional. 

 

GUINCHOS COM DISPONIBILIZAÇÃO DE PÁTIOS 

As infrações de trânsito relacionadas ao estacionamento irregular prejudicam de forma 
significativa a fluidez do trânsito. O Código de Trânsito Brasileiro prevê para esta situação a 
aplicação do Auto de Infração de Trânsito e da medida administrativa de remoção do veículo. 
Atualmente, são cometidas mais de 20 mil infrações/mês dessa natureza. 

Além disso, aproximadamente 1/3 da frota registrada na cidade de São Paulo circula em 
situação irregular e inadequada sob o aspecto da segurança. 

Para atender a essa demanda e visando uma fiscalização mais efetiva e eficaz, foi elaborado 
projeto para contratação de serviços de remoção de veículos. O projeto inclui 3 pátios de 
retenção descentralizados, com 16 guinchos cada um, além de infra-estrutura de apoio. Ao 
todo, os pátios terão capacidade de recolhimento de até 5.000 veículos ao mês. 

Este projeto foi dimensionado de forma a atender também as demandas do Governo do 
Estado, da Polícia Militar e do DETRAN/SP, circunscritas à cidade de São Paulo. 
 
Principais aspectos da contratação: 

� Atuação dos guinchos de forma ininterrupta, em todos os dias da semana, atendendo 
inclusive, eventos e operações especiais. 

� Os guinchos serão dotados de sistema de georreferenciamento e módulo embarcado que 
permitirão monitorar sua localização e operação em tempo real. 

� Disponibilização de veículos de apoio para remoção de cavaletes, poliguinchos para 
remoção de caçambas, bem como caminhões cegonha para transporte de veículos 
removidos.   

� Os veículos serão removidos preferencialmente para o pátio localizado na região 
geográfica de atuação dos guinchos. 

� Os pátios serão dotados de recursos e infra-estrutura para operação. 
� Sistema informatizado para interligação dos pátios. 
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PLANEJAMENTO VIÁRIO 

  

O planejamento viário tem como objeto de trabalho o conhecimento prévio da estrutura física, 
dinâmica e social do município. A utilização deste conceito, a partir de uma visão integrada 
sobre os principais meios de transporte, seus volumes e anomalias da circulação, permite que 
a atuação da CET na gestão do trânsito ou em propostas de intervenções estruturais no 
sistema viário apresentadas a outros órgãos municipais ou metropolitanos, seja eficaz e traga 
novas soluções para São Paulo. 
A SMT/CET, em conjunto com os demais órgãos municipais, participou das reuniões de 
trabalho com a SEMPLA para elaboração das propostas de Revisão do PDE. Foram realizadas 
revisões dos textos de Diretrizes, Ações, Objetivos e Metas, visando à atualização e inserção 
de mapas temáticos, com destaque para os mapas do Sistema Viário Estratégico e um 
específico de Cargas.  

 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DA CIDADE  
Em atendimento às orientações estabelecidas pela Secretaria Municipal de Transportes – SMT, 
que desde 2006 participa da revisão do Plano Diretor Estratégico – PDE, a CET, em análise 
conjunta com a São Paulo Transportes – SPTrans, propôs alterações e inclusões nos capítulos 
referentes ao Sistema Viário e de Transporte da cidade de São Paulo. 

Os estudos realizados permitiram a incorporação de novos conceitos de logística dos fluxos 
urbanos como resultado do planejamento do sistema de transporte, que busca equilíbrio e 
eficiência na mobilidade de pessoas, bens, serviços e informações.  

Na nova proposta, esses conceitos foram incorporados ao conjunto de equipamentos, 
instalações, armazenagens e processamentos, planos, programas, processos e operações de 
organizações e de empreendimentos de prestações de serviços, tanto em seus aspectos 
dinâmicos quanto estáticos, incluindo as atividades administrativas de estacionamento, e as 
operações das paradas de carga e descarga. 

 

Sistema Viário Estratégico 
A partir do enfoque proposto, estudou-se o Sistema Viário Estratégico – SVE, onde o conceito 
definido caracteriza o Sistema como um processo diferenciado de gestão pública, cujo 
reconhecimento e identificação por parte da população dar-se-á pelas qualidades de projeto e 
de ambientação do entorno. Foram selecionados 400 km de vias com horizonte de intervenção 
para 2012 e 1500 km para conclusão em 2016.  

Essa rede viária proposta no SVE foi também objeto de compatibilização com as vias que 
compõem o Sistema Viário Metropolitano – SIVIM, elaborado pela Empresa Metropolitana de 
Transportes Urbanos – EMTU. 
Os estudos vinculados ao Plano Diretor demonstraram a necessidade de inclusão de capítulo 
sobre o Sistema Viário Estratégico, compostos de três mapas, elaborados pela CET:  

� Sistema Viário Estratégico – 400 km - horizonte -2012.  

� Sistema Viário Estratégico - 1500 km - horizonte -2016 – onde constam cinco anéis e 
dois eixos viários norte/sul e leste/oeste. O sistema distribuirá os fluxos de passagem 
para as vias diametrais, melhorando a acessibilidade de longa distância.  

� Sistema Viário Estratégico de Carga – Rede Metropolitana de Plataformas Logísticas -
horizonte -2016. 

A CET participou de reuniões em Audiências Públicas e Assembléias Regionais, para 
acompanhar a apresentação da Proposta de Revisão do PDE à população. A proposta foi 
enviada em setembro de 2007 à Câmara Municipal, onde aguarda análise e aprovação. 
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Está em desenvolvimento uma proposta para a publicação de edição especial de um 
documento enfocando o desenvolvimento dos produtos do Sistema Viário Estratégico e as 
estratégias de implantação. 

 

Sistema Viário Estratégico de Cargas 
Na revisão do Plano Diretor Estratégico, houve destaque para a questão da carga urbana, 
regional, metropolitana e do país. O mapa “Sistema Viário Estratégico de Cargas” identifica a 
rede básica de cargas, o terminal de carga existente e as plataformas logísticas propostas. O 
texto conceitua as plataformas logísticas em três níveis de portes físicos, com hierarquia 
funcional diferenciada para a cidade e são mapeadas áreas potenciais de localização destes 
terminais ou plataformas. 

Houve definição também para a quantidade de vagas necessárias para veículos, pátios de 
carga e descarga e áreas para embarque e desembarque de acordo com a área construída 
computável do edifício e do uso do solo. 

 

REVISÃO DA CLASSIFICAÇÃO VIÁRIA 
As diferenças conceituais na classificação viária adotada pela CET, que segue a premissa 
estabelecida pelo Código de Trânsito Brasileiro – CTB, com aplicação direta para os 
enquadramentos de infrações de trânsito, foram mantidas no Plano Diretor Estratégico em 
função de suas diferentes aplicações. 

 

 
OPERAÇÕES URBANAS E DEMAIS INTERVENÇÕES NO SISTEMA VIÁRIO 

A CET, em conjunto com a EMURB, elaborou propostas para: 

� Revisão da Lei da Operação Urbana Água Branca, apresentando alternativas e 
soluções para a configuração de um novo sistema viário em 14 locais de intervenções 
na região. 

� Adequação viária no Setor Chucri Zaidan vinculada a Operação Urbana Consorciada 
Água Espraiada. 

Além disso, foram desenvolvidos diversos trabalhos para Áreas de Intervenção Urbana, tais 
como o planejamento viário do Pólo Institucional Itaquera, Fábrica dos Sonhos e mais 
recentemente o Balneário Capela do Socorro. 

 

ESTUDOS DE POLÍTICA PARA O TRÂNSITO DE CAMINHÕES 
O transporte de bens, mercadorias e serviços é de importância estratégica para a economia da 
cidade. A disputa pelo espaço viário para a realização das atividades que impulsionam a 
metrópole – consumo, trabalho, escola e lazer – e aquelas relacionadas ao abastecimento de 
suas necessidades básicas exige da CET, responsável pela gestão do trânsito do município em 
constante expansão, a adoção de postura pró-ativa para conciliar a solução dos problemas 
verificados. 

Assim, foram efetuados estudos que resultaram na apresentação de uma proposta de 
mudança na logística de abastecimento em regiões internas ao Centro Expandido, onde o 
trânsito opera em níveis de saturação.  

Da proposta faz parte a regulamentação de implantação de uma nova “Zona de Máxima 
Restrição à Circulação - ZMRC”, área que concentra os principais núcleos de comércio e 
serviços do município, e tem por objetivo otimizar o uso do sistema viário durante 24 horas. O 
abastecimento com caminhões de maior porte foi deslocado para os horários em que não há 
saturação do trânsito. Esta regulamentação revoga o Decreto de nº 45.821/05, de 06 de abril 
de 2005, sobre carga e descarga noturna, com a manutenção da regulamentação que atinge 
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apenas os grandes geradores de movimentação de carga e preservação dos estabelecimentos 
menores. 

Na medida em que o abastecimento ocorrer em horários alternativos aos de grande circulação 
de pessoas, haverá otimização da mobilidade, podendo gerar ganhos e facilidades na cadeia 
de produção, distribuição e recebimento de mercadorias. 

As soluções propostas pela CET compatibilizaram as necessidades de mobilidade das 
pessoas, sem o prejuízo do abastecimento e prestação de serviços realizados por caminhões.  

Foi estabelecida a liberação de trânsito nestas áreas para determinados tipos de caminhões, 
entre eles o Veículo Urbano de Carga – VUC, com dimensões máximas de largura até 2,20 m e 
comprimento até 6,30 m, que também devem respeitar limites de emissão de poluentes 
determinados pelo Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores –
PROCONVE, conforme disposto em legislação do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 
CONAMA. 

O abastecimento emergencial e em menor escala pode ser feito com os VUC nos horários de 
restrição. O abastecimento em maior escala ganhará em produtividade se continuar sendo 
realizado por caminhões maiores, porém em horários diferenciados. 

Os estudos prevêm, também, a implantação de equipamentos do Sistema de Leitura 
Automática de Placas – LAP para fiscalização de caminhões na cidade, em especial, para a 
área da ZMRC, com a finalidade de garantir o cumprimento das regras estabelecidas e a 
melhoria do trânsito e, conseqüentemente, da qualidade de vida da população. Com relação ao 
estacionamento de caminhões, caminhonetes e veículos mistos, o estudo prevê a substituição 
do Cartão Marrom pelo Cartão Azul para utilização nas vagas de Estacionamento Rotativo 
pago, que passou a ser denominada de  “Zona Azul Caminhão”.  

Ao caminhão será oferecida uma facilidade com o objetivo de incentivar a realização das  
operações de carga  e  descarga antes do horário de restrição da ZMRC (2ª a 6ª das 10:00 às 
20:00 hs e aos sábados das 10:00 às 14:00 hs). Assim, no período das 7:00 às 9:00 hs esse 
veículo estará isento da obrigatoriedade de  utilização do Cartão Azul. 

Para esclarecer dúvidas quanto aos assuntos relativos à implantação da Zona de Máxima 
Restrição à Circulação – ZMRC, e outros assuntos afins, será criada a Central de Atendimento 
aos munícipes. 

 

RODÍZIO – ESTUDO DE ALTERNATIVAS 
 A Operação Horário de Pico, também conhecida como Rodízio Municipal, foi instituída na 
cidade de São Paulo pela Lei Municipal nº 12.490 e regulamentada pelo Decreto nº 37.085, 
ambos de 03 de outubro de 1997, tem como objetivo reduzir as deseconomias da circulação, 
incentivar a transferência dos modos de viagens e adequar o espaço público viário à 
capacidade disponível melhorando a fluidez do tráfego e a qualidade de vida da população. 

Como medida de gerenciamento da demanda para a cidade, o rodízio teve avaliação geral 
positiva e seu efeito foi equivalente a retardar em quatro anos as extensões de lentidão que, 
com o aumento sistemático da frota ano a ano sofreram também um processo de crescimento. 

Passados quase dez anos de sua implantação, foram necessárias medidas para  minimizar os 
efeitos “do tempo” no seu desempenho.  Inicialmente foram realizadas contagens volumétricas 
em cerca de 70 cruzamentos viários para atualizar e calibrar a rede utilizada para as 
simulações, através do software EMME2.  Foram adotados três indicadores para a escolha do 
cenário do novo rodízio: 

- Prejuízo – indica o grau de desconforto gerado pela impossibilidade de pessoas realizarem 
viagens. 
- Benefício – indica o grau de redução das lentidões. 
- Eficiência – indica a relação entre o benefício e o prejuízo.  

Os indicadores de cada um dos cenários foram relacionados com a situação do rodízio em 
vigor e a montagem dos cenários foi feita a partir das seguintes variáveis: 

- Situação atual – área interna ao mini anel. 
- Área interna ao mini anel e mais 500 km de corredores do sistema viário estratégico.  
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- Mini anel estendido – área do mini anel ampliada no setor sul até o perímetro formado 
pelas avenidas Luis Carlos Berrini, Roque Petroni Jr. e Vicente Rao.  
- Área intermediária com corredores fora da área – perímetro formado pelas vias: Eusébio 
Matoso, Rebouças, Consolação, Ligação Leste-Oeste, 23 de Maio, Rubem Berta, Moreira 
Guimarães, Bandeirantes, Marginal Pinheiros e corredores compostos por 500 km de vias 
que compõem o sistema viário estratégico. 
 
- Trechos Críticos – trechos dos principais corredores que apresentam lentidões. 
- Área delimitada pelos trechos críticos – área que envolve o limite externo dos trechos 
críticos. 
- Todo o município. 
- Sem rodízio – base de comparação. 
Períodos horários: 
- nos picos -  das 7:00 às 10:00 hs e das 17:00 às 20:00 hs; 
- dia inteiro - das 7:00 às 20:00 hs. 
Finais de placas restringidas: dois, três, quatro ou cinco. 

Foram simulados inúmeros cenários originados da combinação das variáveis da área, final de 
placa e horário. Os cenários que mostravam baixa eficiência foram descartados bem como 
aqueles que previam a restrição diária de três finais de placa ou mais pela dificuldade de 
operacionalização.  

Depois de calculados os índices de eficiência relativa, os cenários foram classificados por 
ordem decrescente e submetidos à avaliação para a escolha das alternativas. 

O processo de escolha das alternativas envolveu não somente o seu índice de eficiência, mas 
também considerou outros parâmetros para avaliação da sua viabilidade, como as questões 
comportamentais da população e as condições de operacionalização e de fiscalização.  

Para o tratamento das questões comportamentais foram realizadas as pesquisas de opinião 
que forneceram indicadores de compreensão das possíveis alternativas existentes em cada 
uma das alternativas. 

Quanto à operacionalização, foram consideradas as questões referentes à dificuldade de 
divulgação, fiscalização e necessidade de sinalização. 

Portanto, o emprego deste procedimento possibilitou o afunilamento do processo de escolha 
que convergiu para duas alternativas que possuíam melhor índice de eficiência relativa para o 
período integral: 

- 1ª – restringir trechos críticos com duas placas; 

- 2ª – manter a situação atual, área interna ao mini anel com duas placas. 

Para ambas alternativas foram utilizados os critérios comportamentais e operacionais.  Porém, 
os estudos relativos à primeira alternativa demonstraram dificuldade de compreensão e 
operacionalização, uma vez que para cada corredor haveria trechos proibidos e trechos 
liberados. Assim, a segunda alternativa, representada pela manutenção da área atual, 
restringindo o trânsito para dois finais de placas por dia da semana que, além de apresentar o 
melhor índice de eficiência relativo, é a que facilita a comunicação e o entendimento por parte 
da população. 

Quanto à facilidade de operacionalização, também as vantagens são nítidas, uma vez que as 
atividades de divulgação, fiscalização e acompanhamento da implantação praticamente não 
sofrem alterações.  

Em meados de 2005 a Prefeitura, por meio do IBOPE, realizou uma pesquisa para conhecer a 
opinião da população em relação ao rodízio de veículos. O resultado da avaliação demonstrou 
que 80% dos entrevistados aprovam o rodízio e o entendem como uma medida necessária 
para a cidade.  Apesar disso, ficou constatado que a maioria não aprova o aumento do número 
de finais de placas proibidas de circular em cada dia, reconhecendo como necessária a 
intensificação da fiscalização. Os resultados dos estudos técnicos feitos pela CET e das 
pesquisas de opinião pública orientaram a Prefeitura a manter o atual modelo de rodízio com 
otimização da fiscalização.  
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A partir desta constatação adotou-se um moderno sistema de fiscalização eletrônica com a 
implantação do Sistema LAP, cujos resultados demonstram uma efetiva melhoria nos índices 
de obediência ao rodízio. 

 

COMUNIDADE PROTEGIDA 
Programa piloto que consiste na aplicação de um conjunto de técnicas e medidas para induzir 
os motoristas a dirigirem com velocidade reduzida e com maior respeito à comunidade e ao 
meio ambiente. O objetivo do programa é minimizar o domínio do automóvel nas vias locais de 
áreas predominantemente residenciais, inibindo sensivelmente seu uso como rotas alternativas 
e de fuga das avenidas coletoras, buscando com isso reduzir a severidade dos acidentes, 
conflitos, ruídos, poluição do ar e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida urbana 
nessas áreas. 
Na Europa, medidas semelhantes foram implantadas (Traffic Calming) inicialmente em áreas 
residenciais e atualmente se estendem por várias regiões das cidades, como tentativa de 
mesclar diferentes meios de transporte em coexistência pacífica. 

Em São Paulo estão em estudos projetos para os bairros do Jardim Paulistano, Alto da Lapa, 
Sumaré, Alto de Pinheiros, City Boaçava, Vila Madalena, Vila Primavera, Vila Jaguara, Cidade 
Tiradentes (PROMOB), Alto da Boa Vista de Itaquera, Vila Carmosina (PROMOB), São Mateus 
(PROMOB), Moinho Velho, Jardim Aeroporto, Parque Jabaquara, Vila Claúdia, Chácara Klabin, 
Jardim Novo Mundo, Planalto Paulista, Vila Nova Conceição, Vila Paulista, Vila Alexandria, 
Cidade Jardim, City Caxingui, Colina das Flores, Jardim Leonor, Parque Continental, Real 
Parque, Vila Inah, Jardim Morumbi, Vila Dantas, Balneário São Francisco, Jardim das Acácias, 
Vila Cordeiro, Alto da Boa Vista, Brooklin Velho, Brooklin Novo, Chácara Monte Alegre, Granja 
Julieta, Jardim Marajoara, Jardim Petrópolis e as seguintes vias: Rua Corbélia, Rua Coronel 
Adriano Machado e Rua Pedralva, onde poderão ser aplicadas as medidas:  

- estreitamento da via; 
- alargamento e desobstrução de calçadas; 
- alteração de circulação com a finalidade de restrição de acesso; 
- pavimento diferenciado (alteração de cor ou acabamento); 
- faixa elevada para travessia de pedestres; 
- ampliação de áreas verdes e áreas drenantes; 
- rotatória; 
- sinalização horizontal e vertical diferenciada; e 
- deflexões horizontais. 
 
 

TRATAMENTO CICLOVIÁRIO 
Desde fevereiro de 2005 a CET está participando do desenvolvimento da política de utilização 
da bicicleta como meio de transporte a partir da implementação de melhoramentos cicloviários, 
constituídos de ciclovias, ciclofaixas, ciclorotas, bicicletários e paraciclos. 

Essa política teve início com a elaboração de um plano de ciclovias pelo grupo intersecretarial 
do município, com a colaboração da CET e outras instituições e participação da sociedade civil. 

O plano prevê a implantação de 104 km de ciclovias situadas em regiões de demanda 
constatada pela pesquisa O/D do Metrô de 2002, sobreposta aos Planos Regionais 
Estratégicos. 

A primeira versão do plano foi submetida à análise e aprovação das áreas operacionais da 
CET, que indicarm também a tipologia da intervenção cicloviária: ciclovia, ciclofaixa, ciclorota 
ou tráfego compartilhado. 

Desse primeiro plano, cerca de 30% dos trajetos já se encontram parcialmente implantados, ou 
em fase de desenvolvimento de projetos executivos e funcionais, tais como a Ciclovia da 
Estrada da Colônia (1ª fase) - 2 km, Ciclovia Inajar de Souza – 6 km (implantadas), Ciclovia da 
Estrada da Colônia (2ª fase) – 5 km, Ciclovia Estrada Engenheiro Marsillac – 5 km, Ciclovia 
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Butantã – 14 km (em detalhamento do projeto executivo), Ciclovia Nova Radial – 10 km (projeto 
funcional). 

Além destes projetos, estão em fase de implantação a Ciclovia Caminho Verde – 12 Km ao 
longo da Av. Radial Leste desde Tatuapé até Itaquera e a Ciclovia Parque Adutora Rio Claro – 
7 km junto a Avenida Sapopemba. 

Outros melhoramentos cicloviários estão sendo acompanhados pela CET por meio de análise 
de projetos e fornecimento de especificações para a confecção do Termo de Referência, como 
a Ciclovia de Perus - 6km, Ciclovia do Jabaquara - 8 km, Rede Cicloviária de Santo Amaro - 
114 km, Ciclovia do Rio Pinheiros - 18 km e Ciclovia Faria Lima - 6 km. 

Em atendimento aos Termos de Compensação Ambiental, foram desenvolvidos  estudos de 
ciclovias e ciclorotas para Corredor de Ônibus Vereador José Diniz e 
Indianópolis/Ibirapuera/Parque do Povo - Projeto da NOVA BANDEIRANTES. 

A CET também participa da definição de diretrizes para a implantação de bicicletários nas 
paradas, estações e terminais da SPTrans e CPTM. Participa ainda do Grupo do CONTRAN 
que está elaborando o Manual de Sinalização Cicloviária e do grupo municipal Pró-Ciclista, 
para definição de políticas cicloviárias. 

 

PÓLOS GERADORES DE TRÁFEGO  
Uma das atividades de rotina da CET é a análise dos pedidos de emissão de Certidão de 
Diretrizes, apresentados pelos empreendimentos “PÓLOS GERADORES” (Hospitais, Shopping 
Centers, Centros Culturais, Parques, Estádios de Futebol etc.) à Secretaria Municipal de 
Transportes - SMT. 

A CET elabora estudos para quantificar as viagens geradas e atraídas por esses 
empreendimentos, identificando seu impacto no sistema viário de acesso. São analisadas, 
também, as condições de segurança dos pedestres, as áreas de estacionamentos, embarque e 
desembarque, pátios de carga e descarga e a suficiência de vagas propostas. Em alguns 
casos, tais estudos determinam modificação do projeto do empreendimento.  

Para facilitar o acesso dos usuários e, ao mesmo tempo, minimizar os prováveis danos ao fluxo 
de veículos e pedestres nas vias, são determinadas melhorias viárias a serem executadas e 
custeadas pelo empreendedor. 

Nos casos em que a Certidão de Diretrizes estabelece medidas para minimizar o impacto, 
desenvolve-se, também, a atividade de supervisionar tecnicamente o cumprimento da Certidão 
de Diretrizes quanto às melhorias viárias nela fixadas. 

Nestes casos, etapas de elaboração e aprovação dos projetos executivos, de execução de 
obras civis, de fornecimento de equipamentos e de implantação dos dispositivos de sinalização 
viária são devidamente acompanhadas pelo corpo técnico da empresa.  

Para otimizar e agilizar a emissão da Certidão de Diretrizes iniciou-se um trabalho de análise e 
revisão dos procedimentos buscando a padronização e maior transparência nas atividades 
desenvolvidas com a expectativa de redução do tempo de análise. 

Anualmente são apresentados cerca de 100 pedidos de emissão de Certidão de Diretrizes e 
outras 60 solicitações referentes ao cumprimento de Certidão de Diretrizes. 

 
POLÍTICA DE ESTACIONAMENTO 

A política de estacionamento induz à racionalização da utilização do espaço viário e tem como 
objetivo garantir a mobilidade e a segurança no sistema viário de São Paulo. 

Neste contexto foi definida como área de estudo a Região do Quadrilátero, delimitada pelas 
vias: Avenida Brigadeiro Faria Lima, Rua Cardeal Arcoverde, Rua São Carlos do Pinhal e 
Avenida Brigadeiro Luiz Antonio. 

À partir daí, com o objetivo de diagnosticar a situação atual e elaborar uma proposta para 
redefinição e alteração dos padrões atuais da regulamentação de circulação e estacionamento 
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na via, estabeleceu-se uma sub-área formada pelas vias: Rua da Consolação, Rua Estados 
Unidos, Rua Padre João Manoel e Alameda Santos.  

Além disso, para implementação dos novos padrões, que visam garantir maior mobilidade e 
segurança, estão sendo analisadas e propostas alterações na legislação referente a 
estacionamentos de veículos nos shopping centers, hospitais, escolas e indústrias. Este 
trabalho contará com o envolvimento das várias secretarias com interessadas no assunto. 
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SINALIZAÇÃO 
 

O bom desempenho do trânsito depende da eficiência da sinalização viária. Com este objetivo, 
a CET investiu na busca de novas soluções para a implantação e manutenção dos dispositivos 
de sinalização. Além disso, também foram pesquisados, analisados e testados novos materiais 
e tecnologias para a composição de placas de trânsito, lâmpadas de semáforos entre outros, 
aumentando a produtividade e diminuindo custos. 

NOVAS SOLUÇÕES 

Rotatória Elevada com Piso Intertravado 
Foi testado em 2006 um novo tipo de rotatória no cruzamento da Rua Mercedes com a Rua 
Duarte da Costa. Este projeto-piloto, denominado Rotatória Elevada, apresenta na área central 
do cruzamento uma floreira com pequeno diâmetro delimitado por um anel executado em piso 
diferenciado do asfalto, levemente elevado, com suave inclinação em direção ao centro da 
floreira e elementos refletivos ao seu redor.  Esta solução, implantada em parceria com 
moradores e a Subprefeitura da Lapa, trouxe para uma área predominantemente residencial 
uma solução para melhorar o trânsito da região respeitando o meio ambiente, ampliando as 
áreas verdes e facilitando a drenagem através da melhor absorção das águas das chuvas. 

 

Busca de Novos Materiais - Placas e Tintas 
A CET empenha-se em encontrar novos materiais de sinalização vertical e horizontal, utilizar 
novos métodos, tecnologias e suas respectivas aplicações visando aumentar a gama de 
materiais e fornecedores disponíveis. 

Na busca de parcerias com empresas fornecedoras, bem como em discussões na ABNT 
surgem oportunidades para participar de pesquisas, desenvolvimento, testes em campo e 
avaliações de materiais e equipamentos. Dessa forma, é possível conquistar melhorias na 
qualidade e durabilidade dos serviços de sinalização, diminuir os custos e também aumentar a 
concorrência entre os fornecedores e a oferta de serviços contratados para o mesmo fim. 

A pesquisa de novos substratos para placas de Sinalização Vertical em substituição ao 
alumínio tornou-se necessária devido ao elevado índice de furto deste material em virtude do 
alto rendimento proporcionado por sua reciclagem e a possibilidade de redução dos custos. 
Nos testes, foram utilizadas placas em fibra de vidro, em plástico tipo PET 
(PolietilenoTereftalato) e em material à base de resinas Melamínicas-Fenólicas, com ênfase no 
custo, padronização e durabilidade do produto testado. As placas em material Melamínico-
Fenólico estão em fase final de avaliação apresentando resultados bastante promissores. 

Por outro lado, a chapa de resinas Melamínicas-Fenólicas, que poderão ser utilizadas como 
substrato na confecção de placas de orientação, estão em fase inicial de teste na CET e em 
fase de elaboração de norma na ABNT. 

Foram realizados também testes com materiais para Sinalização Horizontal, destacando-se as 
avaliações de desempenho diurno e noturno do Metil-metacrilato bi e mono-componente. As 
avaliações do Metil-metacrilato mono-componente apresentaram inicialmente resultados 
satisfatórios, fato que possibilitou a elaboração de especificação técnica pela CET, resultou em 
um contrato de compra desse material para aplicação e ampliação da quantidade de projetos 
implantados em 2007.  Além dos fatores mencionados, estes materiais apresentam vantagens 
ambientais significativas, pois sua aplicação se dá sem a necessidade de aquecimento, com a 
conseqüente geração de “fumos”, comum aos termoplásticos e sua remoção, quando 
necessária, causa mínimos danos ao pavimento. 

 

Sinalização das Pontes das Marginais Tietê e Pinheiros 
Para facilitar a localização dos usuários nas marginais Tietê e Pinheiros, quanto aos seus 
referenciais de interesse, foi implantado um sistema de identificação das pontes que interligam 
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essas vias aos bairros, através de placas de sinalização complementar, facilitando o acesso 
aos destinos pretendidos. 

Esta proposta considerou as distâncias em quilômetros, a partir do marco zero, situado no 
complexo Cebolão, até a localização das pontes e viadutos definindo a numeração que cada 
placa recebeu. 

Desta forma, obteve-se uma identificação quilométrica e nominal das pontes e viadutos sobre 
as marginais, com a implantação de 89 placas que orientam e posicionam o usuário ao longo 
da via, especialmente aqueles que chegam nas marginais pelas rodovias e não conhecem bem 
a cidade. 

Em 2007 foram implantadas 306 placas de marcos quilométricos ao longo dos 64 Km das 
marginais.    

  

Semáforos com LED e Lâmpadas de Longa Duração 
Prover conforto e segurança nos cruzamentos semaforizados são fatores primordiais na gestão 
do trânsito. Portanto, a substituição de grupos focais de lâmpadas convencionais 
(incandescentes) por tecnologia LED (“Light Emitting Diodes”) de alta duração (50 mil horas), 
proporciona a garantia na identificação da prioridade de fluxo pelos motoristas e a conseqüente 
redução do risco de acidentes causados pela indecisão dos condutores, quando da existência 
de lâmpada queimada. 

Além da significativa redução das despesas de manutenção corretiva de troca de lâmpadas 
queimadas, a tecnologia LED possibilita, ainda, um real decréscimo do consumo de energia 
elétrica.  Este consumo é 85% inferior ao gasto pelas lâmpadas incandescentes utilizadas nos 
grupos focais dos semáforos. 

Em complementação à tecnologia LED, destaca-se a utilização de lâmpadas de longa duração 
de 10 mil horas em substituição às convencionais de 2 mil horas.  A instalação desta tecnologia 
vem ocorrendo em corredores periféricos, trazendo, como conseqüência, a redução de talões 
de manutenção de lâmpadas queimadas. 

 

Consumo e manutenção anual das lâmpadas 

Custo de troca Lâmpada Queimada: R$ 57,80 (GSS- Contrato Semafórica  Maio/06) 

Custo kwh: R$ 0,42 (com impostos) 

 

Sinalização Horizontal e Programa de Recapeamento 
No período de 2005 a 2007, a produção de sinalização horizontal atingiu a marca de 797.551 
m²  implantados. Destaca-se que em 2006 foi implantado o maior volume dos últimos 14 anos. 
No Programa de Recapeamento da Prefeitura Municipal de São Paulo, foram implantados nas 
vias que receberam novo tratamento asfáltico, 33.611 m2 de sinalização horizontal em 2005, 
180.289 m2 em 2006 e 83.562 m2 em 2007. 

O quadro abaixo detalha os quantitativos executados de acordo com o ano e o tipo de material 
aplicado, destacando o volume investido no Programa de Recapeamento e nas demais vias da 
cidade. 
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OUTROS TRABALHOS DE SINALIZAÇÃO 
Para a realização dos demais trabalhos envolvendo sinalização, elaborou-se uma distribuição 
de materiais e de recursos humanos para cada uma das equipes responsáveis, permitindo 
melhor aproveitamento na distribuição dos serviços, obtendo-se considerável aumento nos 
índices de produção. 
Em 2005, foi estabelecido um Programa de Recuperação da Sinalização Vertical, que originou 
no ano seguinte a implementação das seguintes ações (veja também o comparativo 2005 e 
2006 na tabela ao lado: 
- Lavagem de placas - executada a lavagem de 314.015 placas existentes na cidade; 
- Placas de Regulamentação / Advertência - substituição de 26.726 placas; 
- Placas de Orientação - instalação de 1.835 placas; 
- Sinalização Vertical - Pontes e Viadutos - implantação de 89 placas indicativas. 
Outros tipos de sinalização também merecem destaque: 
- Sinalização Vertical para ampliação da Zona Máxima de Restrição – implantação de 
2.870 placas; 
- Obras Civis – Regularização de Lombadas - foram executados 3.204 serviços referentes à 
regularização deste tipo de dispositivo; 
- Sinalização Semafórica - Desativação do Computador Central do SEMCO - PDP 1170 -
montagem e substituição dos módulos de comunicação e testes funcionais, além da revisão e 
recuperação da rede física do SEMCO, em 230 intersecções semaforizadas; 
- REFIS / REIFEX - informatização das solicitações de manutenção, adaptação nas condições 
de iluminação própria sempre que necessário, reposicionamento de colunas e laços detectores; 
- Gestão integrada dos Talões de Manutenção - utilização de computadores de mão para 
atribuição de talões eletrônicos. 
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NOVAS VIAS E OBRAS 
Projetos em Novas Vias e Obras 
Por meio das parcerias com a Secretaria Municipal de Infra-estrutura Urbana e Obras – SIURB, 
e a Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras – SMSP, a CET participa da 
elaboração, análise e implantação de projetos de sinalização viária, visando à 
operacionalização de novas vias, duplicação, prolongamento, remodelação ou restauração do 
sistema existente. 
Os projetos de sinalização viária têm como objetivo organizar os fluxos de veículos e 
pedestres, com a aplicação dos conceitos da engenharia de tráfego e normas de trânsito.  
Ocorrências de obras com intervenções no sistema viário, sejam elas de ampliação ou 
manutenção, geram grande impacto na estrutura urbana da cidade, alterando a rotina no 
deslocamento de pessoas, bens e serviços. 
A CET atua no planejamento executivo de obras que comprometam a circulação viária, na 
elaboração de projetos de desvio de tráfego e na gestão de seu desempenho, com o objetivo 
de atenuar as conseqüências das ocupações previstas, focando a segurança e fluidez do 
trânsito.  
No período de 2005 a 2007, foram acompanhadas as intervenções no sistema viário referentes 
às seguintes obras: 
- SIURB - Secretaria de Infra-estrutura Urbana e Obras 

- Prolongamento da Avenida Radial Leste. 
- Ligação Radial Leste/ Córrego Franquinho. 
- Reconstrução da galeria na Rua Abegoária. 
- Complexo Viário Jurubatuba – fase 1, 2 e 3 duplicação e prolongamento da Avenida Miguel 
Yunes. 
- Passagem Subterrânea junto ao Aeroporto Congonhas. 
- Canalização de Córregos Pirajussara, Ipiranga, Tremembé, Taboão, Inhumas e 
Moringuinho. 
- Complexo viário Jaraguá. 
- Complexo viário Padre Adelino. 
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- Recuperação estrutural das seguintes pontes e viadutos Orlando Murgel, Pacheco Chaves, 
Conselheiro Carrão, Beneficência Portuguesa, Cubatão, João Dias, Transamérica, Santo 
Amaro, Alberto Badra, Matheus Torloni, Tatuapé, Piqueri, Café, Cruzeiro do Sul, Frederico 
René de Jaegher, Engenheiro Roberto Zuccolo (antiga Cidade Jardim), sentido Interlagos, 
Glicério e Augusta. 
- Obras emergenciais na Galeria sob Avenida 9 de Julho, próximo ao Viaduto Major 
Quedinho, Galeria sob Rua Major Sertório, Galeria sob Rua Amaral Gurgel e Recuperação 
das Margens do Córrego Ipiranga – Avenida Abraão de Moraes. 
SMSP - Secretaria Municipal de Coordenação das Subprefeituras 
- Túnel Max Feffer/ Avenida Cidade Jardim – Nova alça de acesso para a Marginal 
Pinheiros. 
- Nova configuração geométrica Praça Américo de Moura. 
 
Subprefeitura do Ipiranga / DAE – Departamento de Água e Esgoto de São Caetano 
- Ribeirão dos Meninos – alteamento dos Pontilhões Almirante Delamare e Presidente 
Wilson. 
Subprefeitura da Vila Mariana  
- Bernardino de Campos 
Subprefeitura da Sé 
- Nova Paulista 
Corredores da SPTrans - São Paulo Transportes S/A 
- Expresso Parque D. Pedro/ CidadeTiradentes, trecho Avenida do Estado ao Sacomã e 
trecho Avenida Luiz Ignácio de Anhaia Melo. 
- Corredor Ibirapuera/ Vereador José Diniz 
- Corredor Consolação/Rebouças/Francisco Morato 
- Terminal Campo Limpo 

EMURB - Empresa Municipal de Urbanização 
- Recuperação da rede de drenagem no entorno do Túnel Fernando Vieira de Mello. 
- Corredor Cultural. 
- Complexo Viário Real Parque. 
- Prolongamento da Avenida Jornalista Roberto Marinho. 
- Duplicação da Avenida Assis Ribeiro. 
- Boulevard Juscelino Kubitschek 
- Vila Olímpia 

METRÔ – CIA. do Metropolitano de São Paulo 
- Obras de Ampliação da Linha 2: Poço Carlos Petit, Poço Vila Mariana, Estação Imigrantes, 
Poço Domingos Ferreira, Poço Itaú e Estação Ipiranga. 
- Obras de Construção da Linha 4: Estação da Luz, Poço Rio Branco, Estação República, 
Poço Roosevelt, Estação Higienópolis, Poço Mackenzie, Estação Paulista, Poço Incor, Poço 
Oscar Freire, Estação Fradique Coutinho, Poço João Teodoro, Estação Faria Lima, Poço 
Ferreira Araújo, Estação Pinheiros, Poço Waldemar Ferreira, Estação Butantã + acesso 
Bianor, Poço 3 Poderes, Poço Morumbi, Poço Caxingui, VCA Vila Sônia e Pátio Vila Sônia. 
- Recuperação do Viaduto Dr. Arnaldo junto à Estação Sumaré. 
- Corredor Diadema/ Brooklin: recuperação de galeria águas pluviais e construção de 
pavimento rígido. 

DERSA – Desenvolvimento Rodoviário S/A 
- Complexo Viário Jacu - Pêssego. 
- Melhoria Viária e Ambiental - Avenida dos Bandeirantes. 
- Ampliação da Marginal Tietê. 
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Concessionárias de Serviço Público 
- SABESP – CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO -Interceptor 
de Esgoto Tietê/ Coletor Tronco Direitos Humanos. 
- SABESP – CIA. DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - Interceptor 
de Esgoto Pinheiros/Coletor Tronco Água Espraiada/ Coletor Tronco Córrego Sapateiro.  
- AES ELETROPAULO – ELETRICIDADE DE SÃO PAULO - Avenida do Estado junto ao 
Mercado Municipal e Rua Wandenkolk. 
 

 
 

QUALIDADE DOS MATERIAIS E SERVIÇOS 

Redução nos Custos, no Tempo de Atendimento e Maior Eficácia nos Serviços de 
Sinalização 
A redução no tempo de atendimento de equipes de Sinalização Horizontal e Canalização 
decorreu da alteração da rotina de trabalho para vistoria nos equipamentos, materiais e 
funcionais das equipes contratadas. Esta atividade era realizada antes do início dos turnos de 
trabalho comprometendo a produtividade das equipes contratadas. Com o novo procedimento, 
a vistoria passou a ser realizada “em campo”, sem aviso prévio, motivando as equipes 
contratadas a cumprirem as especificações e normas contratuais.  

Em relação à sinalização vertical, foi desenvolvido novo formulário de manutenção de 
sinalização para corredores, que suprimiu a elaboração de desenho e demais medidas 
administrativas, cabendo ao projetista somente anotar em uma planilha simples o local, o tipo 
da placa e a ação desejada (substituir, trocar ou recolocar a placa).   

O novo formulário de projetos de manutenção de sinalização reduziu a burocracia, o tempo de 
atendimento, a emissão de cópias de projeto e a quantidade de horas/homem utilizadas nas 
áreas projetistas. 

Os resultados com adoção destas metodologias indicam um aumento da produtividade, 
redução dos custos e otimização dos recursos técnicos, administrativos e operacionais, tanto 
das equipes da CET, quanto das empresas contratadas. 
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INTERAÇÃO COM O SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE 
 

A CET participa da avaliação e concepção de novos projetos viários no âmbito de novas vias, 
duplicação, prolongamento, remodelação ou restauração das existentes, implantação de 
corredores de ônibus e nos estudos de acessibilidade aos sistemas de transporte de alta 
capacidade (Metrô e CPTM), incorporando a visão e os conceitos de engenharia de tráfego 
quanto à circulação veicular e de pedestres. 

Por isso, por meio de trabalho em parceria com a Secretaria Municipal de Infra-estrutura 
Urbana e Obras – SIURB, a Secretaria Municipal Coordenação das Subprefeituras – SMSP, a 
Secretaria Municipal de Transportes – SMT e a Secretaria de Estado dos Transportes 
Metropolitanos – STM, e empresas afins, a CET atua em importantes ações na cidade de São 
Paulo:  

CORREDORES DE ÔNIBUS 

Corredor Diadema / Brooklin 
Parte da Rede Integrada de Transporte, em fase de implantação pelo Metrô, esta obra 
concluirá o Anel Viário Metropolitano. A CET analisou o projeto elaborado pelo Metrô, solicitou 
alterações necessárias para a melhoria do desempenho viário e à segurança de motoristas e 
pedestres, e acompanhou a implantação da sinalização. 

Corredor Ibirapuera – trecho Avenida Vereador José Diniz 
A CET acompanhou a elaboração dos projetos de geometria e sinalização viária que serão 
implantados pela SPTrans no corredor “Ibirapuera – Vereador José Diniz”. O trecho, em 
construção pela SPTrans, ligará os corredores Ibirapuera e João Dias, já implantados. 

Corredor Expresso Tiradentes 
O corredor entre o Parque Dom Pedro II e o Terminal Cidade Tiradentes, em implantação pela 
SPTrans, é composto por trechos que se alternam em vias elevadas e em nível junto ao 
canteiro central, seguindo pelas avenidas do Estado, das Juntas Provisórias, Prof. Luiz Ignácio 
de Anhaia Melo, Sapopemba, Ragueb Chohfi e Estrada do Iguatemi. 

A participação da CET neste estudo correspondeu à análise e ajuste do tratamento exclusivo 
ao transporte coletivo à circulação do tráfego geral, inclusive pedestres. 

Este corredor de ônibus teve início de operação em de 2007. 

 

Corredor Rótula e Contra-Rótula 
Houve o acompanhamento do desenvolvimento do projeto do corredor da primeira etapa da 
Contra-Rótula, definindo com a SPTrans, o tratamento conjunto da circulação do transporte 
coletivo e do tráfego geral, inclusive pedestres. 

O projeto de infra-estrutura da sinalização semafórica foi elaborado pela CET, como parte das 
intervenções necessárias para a implantação do Sistema Inteligente de Supervisão e Controle 
Operacional na Rótula e Contra-Rótula. 

 

SISTEMA DE ALTA CAPACIDADE 

Modernização das Linhas C e F da CPTM 
A modernização das linhas C e F da CPTM é uma iniciativa do Governo do Estado, em 
conjunto com a Prefeitura, tendo a CET participado no processo de análise dos projetos de 
geometria e elaborado os estudos de acessibilidade na região das estações USP- Leste, 
Comendador Ermelino, Jardim Romano, Itaim, Jardim Helena, Interlagos e Autódromo, esta 
última inaugurada em outubro de 2007. 
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Baseados na análise dos fluxos veiculares, relatórios de acidentes e das características do 
sistema viário da região onde se insere cada estação, a CET elaborou 7 relatórios e 14 projetos 
funcionais de geometria e sinalização para viabilizar melhores condições de circulação e 
segurança viária. 

 

Construção das Linhas 2 e 4 do Metrô 
A construção do prolongamento da Linha 2 e da nova Linha 4 do Metrô implicou na 
necessidade de novas estações e terminais de ônibus a serem inseridos no sistema viário. 

A CET estudou e analisou, em conjunto com o Metrô e SPTrans, a acessibilidade de cada 
estação e terminal de ônibus. O estudo estabeleceu as melhores rotas de passagem e 
identificou as intervenções necessárias no viário do entorno para minimizar os conflitos 
veiculares e de pedestres. 

Foram estudadas as estações Klabin, Imigrantes, Ipiranga e Vila Prudente da Linha 2 e as 
estações Vila Sonia, Morumbi, Butantã e Pinheiros da Linha 4, estas com os respectivos 
terminais de ônibus integrados. 
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A REVOLUÇÃO INTERNA 
- GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 
 

GESTÃO DE PESSOAS  

Programa Participação nos Resultados - PPR 
A participação dos trabalhadores nos Lucros / Resultados da Empresa, regulamentada por 
meio da Lei nº 10.101/2000, é um instrumento de integração entre o capital e o trabalho e de 
incentivo à produtividade. 

Por esse motivo, no Acordo Coletivo de Trabalho 2004/2006 houve a inserção do Programa de 
Participação nos Resultados. Uma Comissão composta por empregados de diversos setores 
da empresa e representantes do Sindicato elaborou a proposta de implementação do 
Programa na CET, que tem por objetivos: 

- estimular os empregados a contribuir com a melhoria de resultados da empresa; 

- estimular os empregados a contribuir para a melhoria de resultados da empresa; 

- reconhecer o esforço dos empregados na construção dos resultados; 

-  fortalecer a parceria empregado-empresa e aumentar a produtividade. 

O Programa de Participação nos Resultados compõe-se de 7 indicadores: 
- consumo de energia elétrica (consumo em kw/h); 

- consumo de água (consumo em m3); 
- quantidade de cópias reprográficas ; 
- custos com telefonia fixa; 
- horas de absenteísmo; 
- quantidade de acidentes do trabalho com veículos; 
- quantidade de acidentes do trajeto. 

Para cada indicador foram estabelecidas metas de acordo com o desvio padrão da média 
histórica, e que deveriam ser atingidas ao final do período e monitoradas mensalmente de 
acordo com critérios de medição previamente definidos.  

Ao final do período de medição, verificou-se que foram atingidas as metas em quatro dos sete 
indicadores estabelecidos, possibilitando a distribuição de R$ 3,9 milhões, abrangendo 3.565 
empregados. O valor máximo pago a cada empregado foi de R$ 1.142,84. 

A pesquisa de opinião realizada com os colaboradores da Companhia com o objetivo de avaliar 
e subsidiar futuros Programas demonstrou uma alta aceitação e envolvimento dos 
empregados. 

 
AVALIAÇÃO DO COMPORTAMENTO DO EMPREGADO  
Empregado percebe-se como   
responsável pelo resultados    88,0% 
 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA   
Motiva os colaboradores   91,2% 
Proporciona mudanças   93,1% 
Trabalho em equipe     85,5 % 
Empregado participa na gestão   
da empresa   90,1%  
Fortalece parceria com a Empresa   88,2%  
Reconhece o esforço dos    
empregados  86,7% 
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PONTOS FORTES  
Estimula o controle de desperdícios  37,7%  
União dos empregados em prol de   
resultados   33,6% 
 
PONTOS FRACOS 
Falta comprometimento dos   
empregados   23,3%  
Falta investimento por parte da   
empresa   23,0%  
Falta cumplicidade empresa/  
empregado   20,2%  
Metas difíceis   15,8% 
 
MELHORIAS  
Investir/criar maneiras para   
racionalizar água/luz/telefone/xerox   37,8%  
Envolver mais os empregados   25,4%  
Rever forma de premiação   24,0%  
Rever metas   19,6% 

 

No Acordo Coletivo de 2006/2008 foi prevista a renovação do Programa de Participação nos 
Resultados que terá como período de vigência janeiro a agosto de 2008, sendo composta nova 
comissão com representantes dos diversos setores da empresa, do Sindviários e do Sindicato 
dos Engenheiros no Estado de São Paulo – SEESP. A partir da definição das diretrizes desse 
novo ciclo, o Acordo que regulamenta sua realização foi assinado em dezembro de 2007 pela 
CET e Sindicatos. 
Para o novo ciclo foram definidos três tipos de indicadores: 
- Indicadores Gerais válidos para todos os empregados: Absenteísmo, Acidente de Trabalho e 
Consumo de Papel A4. 
- Indicadores Setoriais por Unidade Física da Companhia: Água e Energia Elétrica. 
- Indicadores Setoriais por Diretoria estabelecidos em forma de projetos: 

Presidência: Talão AIT Eletrônico ou Gestão e Controle de Obras na Via Pública  
Diretoria de Operações: Acompanhamento do Plano Operacional para Segurança  
Diretoria Administrativa Financeira: Certificação de Competências ou Padronização e  
                                                         Customização de Projetos em Autocad  

 Diretoria de Representação: Implantar Coleta Seletiva de Lixo 

Para estabelecer a meta de cada indicador foram realizados estudos estatísticos, análises em 
relação aos resultados obtidos no ciclo anterior e verificada a possibilidade de investimentos e 
melhorias. 

 

Sistema de Gestão do Desempenho - SGD 
Em agosto de 2006, a CET implantou o Sistema de Gestão do Desempenho - um instrumento 
de gestão de recursos humanos, para acompanhar, orientar a atuação e aferir o desempenho 
dos empregados individualmente e no trabalho em equipe. 

A implantação desse sistema possibilitará uma melhor orientação das políticas e ações de 
desenvolvimento e capacitação dos empregados, fornecendo subsídios para progressão 
salarial e movimentação nas carreiras. 

Por ser um processo contínuo de acompanhamento e orientação, o sistema está composto por 
marcos periódicos formais, em que os empregados e equipes são orientados e posicionados 
acerca de seu desempenho.  

Desta forma, a primeira etapa realizada entre os meses de agosto e setembro de 2006 
correspondeu a uma reunião inicial entre líder e empregado, para estabelecer um compromisso 
visando melhoria do desempenho durante o ciclo de Gestão do Desempenho. A segunda etapa 



 79

prevê a avaliação parcial para reforçar atitudes e comportamentos adequados e/ou orientar a 
correção dos desvios apresentados tendo por base o compromisso acordado na reunião inicial. 

No decorrer do ciclo de Gestão do Desempenho, foram realizadas ações de acompanhamento 
sistemático para dar suporte e orientações às lideranças e chefias formais para a adequada 
aplicação do modelo e seus instrumentos. 

As ações de treinamento apresentam os seguintes dados: 

- Apresentação de Peça Teatral e Palestra, abrangendo 1.620 empregados, com carga 
horária total para todas as turmas de 10 horas de treinamento. Este evento teve como 
objetivo apresentar o Modelo de Gestão de Desempenho para os empregados, esclarecer 
dúvidas e preparar um clima favorável para a implantação do Sistema; 

- Curso de capacitação para o Sistema de Gestão de Desempenho, abrangendo 337 líderes 
e chefias formais, com carga horária total para todas as turmas de 128 horas de treinamento. 
Este curso teve como objetivo detalhar o modelo de Avaliação de Desempenho, incluindo os 
instrumentos aplicados, os fatores a serem avaliados, o ciclo de gestão do desempenho, os 
marcos e etapas correspondentes à abrangência e suas aplicações decorrentes; 

- Curso de Comunicação e Feedback, abrangendo 312 líderes e chefias formais, com carga 
horária total para todas as turmas de 56 horas de treinamento. Este curso teve como objetivo 
o desenvolvimento das habilidades de comunicação e relacionamento interpessoal, com 
vistas a desenvolver a assertividade, empatia e respeito aos avaliados; 

- Curso de Trabalho em Equipe, abrangendo 3.046 empregados com carga horária total para 
todas as turmas de 712 horas. Este curso teve como objetivo preparar os empregados para 
efetuar a avaliação da dimensão coletiva do desempenho que abrangerá os aspectos de 
cooperação mútua, foco nos resultados e relacionamento interpessoal.    

- Curso de capacitação de líderes e chefias formais para a realização da Avaliação Final do 
1º ciclo do SGD, objetivando fornecer subsídios que propiciem um melhor entendimento dos 
fatores de avaliação, além do conhecimento das estratégias previstas e das orientações 
necessárias à elaboração de Planos de Melhoria do Desempenho de funcionários e equipes 
de trabalho, com definição das ações a serem implementadas no próximo ciclo. Esse curso 
abrangeu 350 líderes, com carga horária total para todas as turmas de 176 horas.  

  - Curso de capacitação de Facilitadores, abrangendo 62 empregados com carga horária 
total para todas as turmas de 16 horas. Esse curso teve como objetivo preparar os 
facilitadores para suporte e orientação aos funcionários na utilização do Sistema 
Informatizado desenvolvido para a Avaliação Final on-line do 1º ciclo. 

  - Em dezembro de 2007 foi processada a primeira Promoção por Mérito da Companhia, 
envolvendo aproximadamente 980 empregados. Esse processo constitui-se em um dos 
mecanismos de progressão salarial horizontal estabelecidos no Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários, em razão dos resultados obtidos na avaliação do desempenho dos empregados 
efetuada no encerramento do 1º ciclo do SGD. 

 

Concurso Público 
Visando a recuperação gradativa da sua força de trabalho, a CET publicou, em 13/04/06, no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo, o Edital de Abertura do Concurso Público CET 013, 
prevendo o preenchimento de 179 vagas em diferentes cargos de carreira, dentre as quais 
67% foram destinadas às atividades de Planejamento, Operação, Orientação e Fiscalização de 
Trânsito. 

Participaram do concurso 8.533 candidatos, sendo aprovados 1.367 pessoas para os 
diferentes cargos. 

Durante o ano de 2007 foram contratados 410 empregados por meio deste Concurso, sendo 
76% destinados às atividades técnicas e operacionais e 24% às atividades de apoio à gestão.  

Os novos contratados participaram de atividade de integração e visitas técnicas com o objetivo 
de introduzir conceitos e dados históricos do trânsito e apresentar a missão e principais ações 
da empresa. 
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Capacitação e Desenvolvimento de Empregados 
O programa de treinamento e desenvolvimento profissional tem como objetivo a capacitação 
técnica do empregado para o exercício das atividades da Companhia, voltadas para a 
Engenharia, Operação, Ordenamento, Sinalização, Orientação e Fiscalização do Trânsito. 

As disciplinas constantes do programa de treinamento abrangem conceitos e técnicas 
aplicadas ao trânsito, previstas para capacitação, atualização e requalificação dos 
procedimentos ou tecnologias no trabalho. 

No período de 2005 a 2007 a CET desenvolveu treinamentos para 1.732 Operadores e 504 
Gestores de Trânsito que integram as equipes operacionais, o que totalizou 4.800 
participações em atividades de treinamento. 

Destacamos abaixo os principais programas desenvolvidos: 

� Sistema de Comunicação – TREO 650 – utilização de computadores de mão como 
meio de comunicação. 

� Agente de Mudanças – um estímulo à conscientização do colaborador quanto ao seu 
papel profissional 

� Palestra e Treinamento de Fiscalização para Segurança - priorizar a segurança na 
fiscalização de trânsito, com ênfase nas infrações que têm maior potencial de gerar 
acidentes, aplicando os enquadramentos de segurança. 

� Requalificação em Fiscalização de Obras - atender a Portaria de Eventos  

� Requalificação dos Operadores de Trânsito da Gerência de Estacionamento – atender 
a descrição prevista no novo plano de carreira do Operador de Trânsito. 

� Programa de Capacitação para os novos empregados – preparar o empregado para o 
exercício das atividades previstas para o seu cargo. 

� Técnicas de Assistência ao Gerenciamento – desenvolver nas equipes de apoio 
administrativo habilidades para reconhecer e aplicar procedimentos conforme a 
realidade interna e externa de uma organização. 

Ocorreram ainda treinamentos em função da aquisição de novos veículos para a Operação e 
Fiscalização do Trânsito e para aprimoramento dos profissionais que utilizam motocicletas e 
guinchos. 

Com relação às atividades externas de treinamento e desenvolvimento, houve, em 2005, um 
acréscimo em investimentos financeiros de mais de 170% em relação ao ano de 2004. Dentre 
elas destacam-se a requalificação técnica dos profissionais que atuam na manutenção veicular 
da frota da companhia, o alinhamento e aperfeiçoamento do papel profissional da área que 
gerencia os recursos administrativos da empresa e a capacitação das lideranças para o 
adequado desenvolvimento do processo de comunicação na gestão do desempenho de 
funcionários e equipes de trabalho. 

No ano de 2007 foram viabilizadas participações de 520 empregados em um grande número 
de eventos de atualização profissional, incluindo cursos, congressos, convenções, encontros, 
fóruns e seminários. Estas atividades propiciaram a aquisição de novos conhecimentos e sua 
difusão em várias áreas da Empresa.  

Foram também viabilizadas palestras focando a qualidade de vida no trabalho para um 
contingente de 1739 empregados que desenvolvem atividades operacionais, onde a exposição 
a fatores desencadeantes do desgaste psicofísico é bastante acentuada. 

Foi realizado Workshop, com a participação de 264 empregados, objetivando promover a 
capacitação dos usuários na melhor utilização do Windows XP, do Internet Explorer e dos 
aplicativos que compõem o pacote Office 2007 (Word, Excel e PowerPoint). Essa ação foi 
necessária face à aquisição 800 novos microcomputadores. 

Em novembro de 2007 foi organizado pela CET, em conjunto com o Grupo Executivo da PMSP 
para Melhoramentos Cicloviários – Pró-Ciclista, o Workshop “Planejamento e Implementação 
de Projetos Cicloviários”, por meio de parceria com entidades internacionais vinculadas à 
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segurança de trânsito. Este evento foi promovido pela PMSP e contou com a participação de 
80 pessoas, entre funcionários da CET e profissionais vinculados a outros órgãos da Prefeitura, 
do Governo do Estado e municípios vizinhos da região metropolitana de São Paulo. O objetivo 
deste evento foi o de desenvolver a percepção e a capacidade de projeto dos participantes na 
implantação da infra-estrutura e no gerenciamento de tráfego do transporte não motorizado, 
particularmente aquele vinculado ao uso da bicicleta. 

 

Novo Agente de Trânsito 
Para melhorar a qualidade dos serviços prestados a CET investiu fortemente na qualificação 
profissional dos Agentes de Trânsito, destacando especialmente o desenvolvimento de atitudes 
e comportamentos positivos e adequados para oferecer mobilidade e segurança aos usuários 
do trânsito, pautando-se pelo respeito e cordialidade no atendimento e abordagem ao cidadão. 

O Projeto Novo Agente de Trânsito teve como objetivo principal consolidar uma nova forma de 
atuar na orientação, operação e fiscalização do trânsito, tendo por base a postura profissional, 
a conduta e procedimento no trabalho, a instrumentalização operacional e o desenvolvimento 
de uma nova imagem a ser identificada como um agente colaborador e amigo do cidadão, sem 
abrir mão de uma atitude profissional e de exigência ao cumprimento do Código Brasileiro de 
Trânsito e da regulamentação estabelecida. 

O Projeto foi concretizado através da implantação de ações interligadas e complementares: 

Plano de Carreira - a carreira do Operador de Trânsito foi implantada em abril de 2007 
e a Certificação de Competências, mecanismo de crescimento, foi realizada em dezembro de 
2007, resultando na promoção de aproximadamente 354 Operadores de Trânsito. 

Novo Uniforme - a partir de setembro de 2007 os Operadores de Trânsito passaram a 
utilizar um novo uniforme que propiciou-lhes uma aparência mais condizente com a sua 
representação. O novo uniforme preserva a identidade já consolidada em razão da 
manutenção das suas cores, porém oferece mais conforto e segurança aos profissionais no 
desempenho do seu trabalho. Além de novos tecidos e modelagem, foi incluída a fixação de 
faixas refletivas para dar maior visibilidade em condições de baixa luminosidade. 

Programa Operador Palestrante - realização de palestras para públicos externos, 
com o objetivo de agregar esforços na busca de maior segurança e cidadania no trânsito e 
divulgar o trabalho do Agente de Trânsito, contribuindo para fortalecer a imagem positiva dos 
profissionais que atuam na orientação, operação e fiscalização de trânsito. 

Manual de Conduta – elaborado o Manual de Postura e Conduta profissional com o 
objetivo de subsidiar os Supervisores de Equipes de Campo na obtenção de atitudes 
adequadas junto aos Operadores de Trânsito para o desempenho de suas atividades.   

Atitude e Comportamento – treinamento que estabelece padrões de atitudes e 
comportamentos com enfoque no respeito e cortesia ao usuário, conduzindo à atenção 
permanente e à interatividade.  

Imagem Interna e Externa - elaborada pesquisa interna entre os empregados que 
ocupam a atividade de Operador de Trânsito focando assuntos relacionados ao trabalho: a 
imagem que estes empregados têm da CET e a sua relação com a administração municipal, a 
mídia e os munícipes, bem como infra-estrutura e Políticas na Gestão de Recursos Humanos. 

Qualidade de Vida no Trabalho –programa concebido para promover a saúde e bem-
estar dos Agentes de Trânsito. O Programa de Atividades Físicas estimula a adoção de hábitos 
saudáveis de vida como forma de combater o sedentarismo, administrar o estresse e incentivar 
a prática regular de atividades físicas. No período de setembro e outubro de 2007 foram 
realizadas palestras interativas no tema “Qualidade de Vida no Trabalho” atendendo cerca de 
1800 empregados. 

 

Programa “Bate-papo com o Presidente” 
Para estabelecer um canal de comunicação direto e interativo entre a direção e colaboradores, 
para que sejam expressas suas idéias, sugestões e expectativas acerca do seu trabalho e do 
seu relacionamento com a empresa, foi criado o programa “Bate-papo com o presidente”. Entre 
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2005 e 2006, foram realizadas 13 reuniões com a presidência da CET, com a participação de 
120 colaboradores. 

 

 
Selo Diversidade no Trabalho – Cidade de São Paulo 

Em fevereiro de 2007 a CET aderiu ao Selo Diversidade no Trabalho. Este selo foi instituído 
pelo Decreto nº 47.911, de 24 de novembro de 2006 com a finalidade de fomentar a superação 
da discriminação racial e de gênero. 

A aderência ao selo implicou no estabelecimento de um Plano de Trabalho voltado à 
valorização e promoção da diversidade no ambiente de trabalho.  
 

Dia Internacional da Mulher 

Considerando a importância do Dia Internacional da Mulher e a presença de aproximadamente 
30% de funcionárias e estagiárias no quadro de pessoal, foi realizado evento comemorativo 
visando propiciar um espaço no cotidiano do trabalho, dedicado a reconhecer a relevante 
contribuição que elas agregam à empresa e estimular a adoção de práticas e atitudes das 
lideranças, no sentido de valorizar e respeitar as diferenças, especialmente, de gêneros. 

 

Programa “Semana CET de Talentos” 
Este programa tem a finalidade de estimular o desenvolvimento do potencial criativo e das 
habilidades do colaborador da empresa, contribuindo para a elevação de sua auto-estima, e 
para maior integração e melhoria em seu desempenho profissional. Os trabalhos apresentados 
incluem as modalidades de Pintura, Desenho, Gravura, Escultura, Tapeçaria, Artesanato, 
Música, Performance, Dança, Poesia e Fotografia. 

 
Dia da Secretária 

O evento comemorativo do Dia da Secretária contou com a participação de aproximadamente 
200 empregados que assistiram a palestra Desenvolvendo Equipes de Trabalho. 

Programa Homenageados CET 

No período de 2005 a 2007 foram homenageados 1.552 colaboradores que completaram 15, 
20, 25 e 30 anos em evento comemorativo cujo intuito é o de reconhecer a importância destes 
profissionais e dos serviços prestados à sociedade e a cidade de São Paulo. 

Comunicação Interna  

Buscando investir em ações que promovam a melhoria da Comunicação Interna na empresa 
foram implementados os seguintes recursos: 

� Veículo de Informações e Avisos -  VIA - reativado em setembro de 2007, foram 
distribuídas nominalmente a cada empregado 4 edições do informativo VIA, que 
apresenta mensalmente informações gerais e atualizadas da empresa com o objetivo 
melhorar a comunicação com os empregados. 

� VIA – Rápido :  Informativo Interno – encaminhado às áreas através de e-mail e 
disponibilizado em quadros de avisos foram elaboradas 14 edições do VIA RÁPIDO em 
2007 nas ocasiões em que a empresa precisou divulgar informações de forma 
imediata. 
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Quadro Geral Econômico-financeiro 
 
A capacidade de pagamento da CET, ao final do exercício de 2004, indicava claramente o 
estado de insolvência. Os índices de liquidez apurados naquela data, demonstravam que para 
cada R$ 1,00 de dívida a empresa possuía apenas R$ 0,10 de créditos para saldar os seus 
compromissos com tributos, fornecedores e pessoal. 
 
A atual Administração encontrou a empresa com insuficiência de recursos financeiros para 
garantir o recolhimento do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS e Imposto de Renda 
Retidos na Fonte – IRRF, incluídas na folha de pagamento do mês de dezembro de 2004 e 
cujos valores deveriam ser repassados ao INSS e a Secretaria da Receita Federal - SRF no 
início do mês de janeiro de 2005. 
 
Outras pendências tributárias relevantes caracterizam a situação da empresa: 
 
 Tributo   Período        Valor 
 INSS   Set/03 a Nov/04        R$ 46.472.544,59 
 ISS    Set/03 a Nov/04        R$ 25.001.988,35 
            COFINS/PASEP     Jan/03 a Nov/04        R$ 43.410.476,99 
 
A inadimplência com os fornecedores de serviços e materiais era de R$ 21.998.356,98, 
relativos aos exercícios de 2000 e 2004. 
 
Estavam pendentes Notificações Fiscais de Lançamento de Débitos do INSS, emitidas em 
1995 e 2000, no valor total de R$ 35.231.506,68 
 
As principais razões para a difícil situação financeira que se encontrava a CET em dezembro 
de 2004, com reflexos imediatos nos primeiros meses de 2005, foram caracterizadas pelo não 
reconhecimento dos serviços essenciais e imprescindíveis prestados à Secretaria Municipal de 
Transportes – SMT no exercício de 2004: 
 

� Gestão de Trânsito            R$ 57.280.581,91 
� Detecção de Velocidade – Radar          R$ 15.726.090,19 
� Guinchamento de Veículos           R$   1.248.046,46 
� Sistema Transporte Coletivo – Fase 4                      R$      214.423,35  

              R$  74.469.141,91 
 
A este montante foram somados os serviços de mesma natureza prestados nos exercícios de 
1999, 2000,2002 e 2003 de R$ 32.307.355,95, totalizando em 31/12/04 a cifra de R$ 
106.776.497,86. 
 
Alem disso, houve a ocorrência do cancelamento unilateral de créditos legítimos decorrentes 
de serviços prestados no exercício de 2004, com garantia em contratos e notas de empenhos á 
Secretaria Municipal de Transportes – SMT; Secretaria Municipal de Infra-Estrutura Urbana – 
SIURB  e Secretaria Municipal de Esportes – SEME, por meio dos Decretos n°s  45.617/04 e 
45.664/04, conforme abaixo: 
 
� Gestão de Trânsito      R$ 36.404.574,15 
� Detecção de Velocidade – Radar     R$   7.826.257,21 
� Guinchamento de Veículos      R$      755.186,15 
� Transporte Coletivo – Via Livre                R$   1.054.912,51 
� Prolongamento da Radial Leste                R$      985.765,93 
� Formula 1 – GP Brasil 2004    R$      220.054,30 

R$ 47.246.750,25 
 
No exercício de 2000, através do Decreto n° 40.223/00, a Prefeitura do Município de São 
Paulo, unilateralmente, cancelou créditos legítimos de R$ 39.499.346,80, totalizando em 
31/12/04 o montante de R$ 86.746.097,05. 
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Os créditos legítimos cancelados por Decretos e os serviços não reconhecidos pela Prefeitura 
do Município de São Paulo, alcançam o montante de R$ 193.522.594,91. 
 
  
AÇÕES IMPLEMENTADAS NO PERÍODO DE 2005 A 2007 PARA RECUPERAÇÃO 
ECONÔMICO-FINANCEIRA DA CET 
 
Republicação das Demonstrações 
 
O Conselho de Administração, usando de suas prerrogativas legais, determinou a reabertura 
das Demonstrações Contábeis do exercício de 2004, assinadas pela Diretoria que se 
encontravam investidos em suas funções em 31/12/04, para contemplar despesas de: 
 
�  Acolhimento da incidência da COFINS e do PASEP sobre receitas de prestação de 

serviços à Prefeitura do Município de São Paulo, revogando, conseqüentemente, posição 
contrária assumida pela Diretoria anterior, no montante líquido de R$ 43.410.476,99. 

 
� Reconhecimento do correto enquadramento da CET no Fundo da Previdência e 

Assistência Social – FPAS, que resultou em contribuições adicionais de R$ 9.922.808,61. 
 
� Provisionamento das Notificações Fiscais de Lançamentos de Débitos – NFLD, emitidas 

pelo INSS nos exercícios de 1995 e 2000, no total de R$ 35.231.506,68. 
 
Parcelamentos de tributos e encargos sociais 
 
� INSS – Parte Empresa e Diferença do FPAS 
 

Em abril de 2005, foi assinado o parcelamento do débito em 60 meses, relativo às 
contribuições previdenciárias do período de setembro de 2003 a fevereiro de 2005, cujas 
parcelas mensais estão sendo rigorosamente pagas nos respectivos vencimentos. 
 

� ISS 
 

Débito tributário confessado perante a Prefeitura do Município de São Paulo e 
compensado, nos termos do Programa de Parcelamento Incentivado instituído pela Lei n° 
14.129/06, com créditos de exercícios anteriores reconhecidos pela Prefeitura do Município 
de São Paulo através do Decreto n° 45.720/05 Portaria Intersecretarial n° 
1SGM/SF/SJ/SEMPLA de 24/02/05 e Portarias da Secretaria Municipal de Finanças n°s 
31/05; 32/05 e 35/05. 
 
A adesão da CET ao Programa de Parcelamento Incentivado permitiu a quitação do 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS do período de setembro de 2003 a 
novembro de 2004 e proporcionou também a recuperação de juros e multas no montante 
de R$ 7.503.000,00 decorrentes de benefícios de isenção e redução de encargos 
moratórios, previstos no Programa.  
 
 
� COFINS/PASEP 

 
Em março de 2006, a CET formalizou junto à Secretaria da Receita Federal - SRF, acordo 
para pagamento de contribuições em atraso, relativo ao período de janeiro de 2003 a maio 
de 2005, para cumprimento em 60 meses. Conforme disposto na Medida Provisória n° 
303/06, aquela Secretaria concedeu em outubro de 2007 o reparcelamento do saldo 
remanescente para 120 meses. 
 

 
Providências para o reconhecimento dos créditos.  
 
Nos termos das Portarias 31/05 e 32/05 da Secretaria das Finanças, a CET encaminhou à 
Secretaria Municipal de Transportes – SMT os documentos necessários para o reconhecimento 
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dos créditos relativos aos empenhos cancelados nos exercícios de 2000 e 2004, bem como 
dos Serviços prestados sem contrato e/ou nota de empenho nos exercícios de 1999, 2000, 
2002, 2003 e 2004. 
Atendendo ao determinado pelas Portarias Intersecretariais números 1 e 
2/SGM/SF/SJ/SEMPLA, os créditos serão pagos no período de 2005 a  2012. 
Foram recebidas as parcelas relativas ao exercício de 2005, 2006 e 2007, no montante de R$ 
34.824.245,50. 
 
Investimentos no Ativo Permanente 
 
Não obstante as sérias dificuldades financeiras pelas quais passou a companhia no primeiro 
semestre de 2005, as ações no sentido de parcelar o contribuições previdenciárias ao INSS e 
as negociações com os  seus  fornecedores, o aporte de recursos a título de Aumento de 
Capital,  permitiram que a CET efetuasse no biênio 2005 – 2006, investimentos de R$  
10.877.000,00 na frota de veículos e em tecnologia de informação. 
Em 2007, dando continuidade aos projetos de renovação e modernização do Ativo Permanente 
da empresa, foram investidos recursos para o projeto Parque de Informática, no valor de R$ 
5,6 milhões e recursos no montante de R$ 2,0 milhões para atender ao projeto Renovação da 
Frota veicular da CET. 
 
Dos Recursos Adicionais 
 
A transferência das contas correntes da CET e das Contas Salários dos empregados e 
estagiários para o Banco Itaú S/A, no exercício de 2006, gerou aporte de R$ 8.856.660,00 a 
título de receitas financeiras. 
 
Comissão de Materiais Inservíveis - CMI 
 
A reativação da CMI permitiu o descarte, entre outros materiais, de centenas de bens 
patrimoniais inservíveis, cuja maioria estava em estado de sucateamento, utilizando área útil do 
CETET que mantinha uma tenda alugada para acondicioná-los. 
A realização do leilão desses materiais eliminou os gastos com aluguel da tenda e a área útil 
liberada para outras atividades operacionais. 
 
Função Trânsito/2007 – Cumprimento das atividades relacionadas  
 
O montante de recursos orçamentários disponibilizados à CET através da obtenção de receitas 
originárias da PMSP e de recursos próprios da companhia durante o exercício de 2007, 
permitiram cumprir satisfatoriamente as atividades relacionadas com a Função Trânsito, com o 
respaldo das atividades administrativas e de apoio sob a responsabilidade da empresa. Além 
dos recursos disponibilizados na dotação Serviços de Engenharia por intermédio do orçamento 
inicial e de suplementação, houve repasses de recursos no montante total de R$ 7,2 milhões, 
para fazer frente aos projetos de serviços de sinalização em vias recapeadas, ciclovia, e 
serviços constantes no escopo do FUNDURB. 
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DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 2007 
 

 
 
A receita operacional bruta foi menor do que a do ano anterior, mesmo considerando que no 
exercício o montante expressivo de outras Receitas Operacionais de R$ 47.557 mil, 
decorrentes de reversão de créditos de liquidação duvidosa constituídas nos exercícios de 
2006; 2005; 2004; 2003; 2002 e 2000, a saber: 
  

- 2005 e 2006     R$ 33.671 mil 
 - 2004 e anteriores – Portarias SF 32/05 R$ 13.886 mil 

 
A Companhia apresentou o lucro líquido de R$ 40.357 mil, rompendo a trajetória de sucessivos 
prejuízos iniciada no exercício de 2002. 
 
O bom resultado apurado em 2007 é fruto da política da atual administração municipal em 
reconhecer receitas de serviços de engenharia de tráfego essenciais e imprescindíveis, 
prestados em exercícios anteriores sem a cobertura contratual correspondente. 
 
Ressalta-se que os reflexos deste resultado impactam positivamente na recuperação do 
Passivo a Descoberto, na conseqüente redução de prejuízos acumulados e no fluxo financeiro 
da Companhia, possibilitando desta forma a quitação de compromissos com fornecedores de 
débitos dos exercícios de 2000 e 2004, bem como a manutenção da adimplência dos acordos 
de parcelamentos de tributos efetuados com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 
pagamento de contribuições previdenciárias, COFINS e PASEP. 
 
Capacidade financeira  
 
A capacidade financeira da companhia, comparativamente nos períodos 2004 a 2007, reflete 
significativo aumento nos índices de liquidez corrente (evoluindo de 0,12 para 0,96 aumento de 
700%) e liquidez geral (de 0,25 para 0,56 aumento de 124%). Este resultado altamente 
expressivo, conseqüência dos efeitos das ações da atual administração comentados acima, 
refletem diretamente no aumento da capacidade financeira da CET (quanto maior melhor), de 
receber e pagar seus créditos e obrigações no curto prazo bem como aumento da capacidade 
financeira para cumprir compromissos de curto e longo prazos. 
 
Patrimônio Líquido 
 
Os efeitos das ações administrativas já mencionadas anteriormente, produziram impacto na 
redução de 25% no valor do patrimônio líquido negativo da Companhia para o período de 2004 
a 2007, diminuindo o total do P. L. de (140.956) para (106.120). Este resultado obtido pela 
Companhia no período, indica quadro de “reversão”, na tendência de insolvência apresentada 
nos resultados do P. L. dos últimos cinco anos, refletindo melhora significativa na recuperação 
do Patrimônio Líquido e do capital investido na mesma pelo seu principal acionista, a PMSP. 
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Lucros e Prejuízos Acumulados 
 
A conta lucros e prejuízos acumulados no período 2004 a 2007, apresenta diminuição no saldo 
negativo acumulado de 4%. Esta diminuição embora discreta aparentemente, significa uma 
mudança radical na tendência dos resultados obtidos pela Companhia nos últimos seis anos, 
ou seja, de prejuízos sucessivos. O lucro líquido obtido em 2007 (40.357 mil), é inédito no 
período acima citado, o que conclusivamente é o resultado. 
 
NOVOS PROCEDIMENTOS CONTRATUAIS - REVISÃO E PADRONIZAÇÃO DOS EDITAIS 
E CONTRATOS 
 
No início da atual administração, foram adotadas medidas para elevar o nível das contratações 
então praticadas, o que evidenciou a necessidade de analisar e revisar o conteúdo e a 
formatação dos Editais e, especialmente, das minutas de Contrato, em função dos problemas 
detectados em seu gerenciamento. 
Para tanto, foram planejadas e realizadas duas ações, cujo resultado foi a realização do 
Programa de Treinamento do Contraparte, para conscientização do seu papel de atuação, 
inclusive quanto à responsabilidade solidária dos encargos previdenciários, e a introdução de 
cláusulas contratuais de forma clara e orientadora, tanto as essenciais quanto as específicas. 
 
Com o objetivo de introduzir melhorias na Cláusula de Impostos e Incidências Fiscais, foi 
efetivado um levantamento de toda a legislação vigente da área de tributação, referente à 
prestação de serviços: ISSQN, INSS, FGTS e as providências que deveriam ser realizadas por 
parte da CET. 
 
Para a cláusula de Subcontratação, foram estabelecidos parâmetros e critérios para garantia 
da qualidade da execução contratual, bem como para propiciar maior segurança jurídica na 
relação com os subcontratados. 
 
Foram estabelecidas, ainda, cláusulas e procedimentos relativos à interrupção de 
serviços/contrato, vigência e conclusão das ordens de serviço/fornecimento, recebimento e 
aceitação dos serviços/fornecimentos e respectivo controle de qualidade e fiscalização. 
 
O resultado de tal atividade culminou com a reformatação de modelos de Editais, nas várias 
modalidades de licitação e na elaboração e revisão de modelos e cláusulas contratuais, 
propiciando a melhoria do processo e capacitando os responsáveis por etapas da licitação e 
pela gestão do contrato. 
 
A melhoria nos resultados dos processos de gestão de contratos foi evidenciada pelas 
auditorias interna e externa, bem como pelos cuidados demonstrado pelos Contrapartes na 
gestão dos contratos e, também, pelas solicitações  de orientação quanto aos novos 
procedimentos.  
 
Em 2007, a CET deu continuidade às atividades relativas à aquisição de bens e execução de 
serviços e gestão de contratos. Para tanto, foi criado um grupo de trabalho com o objetivo de 
analisar e rever as normas que tratam do assunto: Norma 052 – Aquisição de Bens e Execução 
de Serviços e Norma 016 – Gestão de Contratos. A atividade foi realizada por meio do 
diagnóstico dos principais problemas e dificuldades identificados pelas áreas da companhia, 
seguindo-se de sugestões e propostas para a sua melhor solução. As decisões foram 
debatidas com representantes das principais áreas envolvidas, culminando com a revisão 
integral da Norma 052 e criação da nova Norma 063, que passou a tratar de forma ampla e 
completa a Gestão de Contratos, sob o aspecto físico, financeiro e legal. 
 
Os trabalhos de revisão e criação das Normas 052 e 016 foram concluídos. O treinamento dos 
diversos usuários das novas normas foi executado conforme premissas determinadas pelos 
estudos realizados e dentro das expectativas de seus gestores.   
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PREGÃO 
 
Na atual gestão, foi detectada a necessidade de intensificar a aplicação do Pregão nos casos 
de compras legalmente permitidas, uma vez que, conforme definição legal, seu cabimento 
encontra suporte nas aquisições de bens e serviços comuns.  
 
Para atender tal demanda, foi necessária a capacitação técnico-profissional dos colaboradores 
envolvidos no processo, realizada por meio da participação em cursos externos de capacitação 
de pregoeiros, bem como em treinamentos internos realizados. 
 
Foram aprimorados os modelos de editais e contratos e realizados diversos estudos conjuntos 
com as áreas técnicas, com o objetivo de caracterizar legalmente a possibilidade de utilização 
da modalidade, culminando com a extensão da utilização do Pregão para a aquisição de bens 
e serviços. 
 
Os resultados foram extremamente positivos, na medida em que quase a totalidade das 
aquisições da CET passaram a ser processadas pela modalidade Pregão, ficando as demais 
modalidades restritas aos casos excepcionados em Lei. 
 
Com isso, a companhia alcançou maior agilidade e significativa economia em suas aquisições. 
Diante desse quadro positivo, a CET vem se estruturando para a implantação do Pregão 
Eletrônico, tendo sempre como objetivo o aprimoramento em suas aquisições. 
 
 
ALTERAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA GERÊNCIA DE LICITAÇÕES E 
CONTRATOS 
 
Com o objetivo de dar maior eficiência ao atendimento das demandas de aquisições, a CET 
realizou estudo para definição de nova estrutura da Gerência de Licitação e Contratos, tendo 
como critério técnico a política de gestão de suprimentos. O novo modelo estrutural, além de 
absorver o antigo Departamento de Compras, criou três novos Departamentos, com atribuições 
específicas e ampliadas. Dessa forma, foi concebida a Gerência de Suprimentos – GSP, 
formada pelo Departamento de Aquisições de Bens e Serviços Padronizados – DBP, 
Departamento de Aquisições de Bens e Serviços Sob Encomenda – DBE e Departamento de 
Análise de Preços e Produtos – DPP. 
 
 

RELATÓRIO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – FROTA CET 

A priorização de ações com o objetivo de recuperar valores devidos em função de acidentes de 
trânsito ocorridos com viaturas da empresa foi de fundamental importância para a atual 
administração. 

Em janeiro de 2005, existiam aproximadamente 4 mil processos de acidentes de trânsito 
envolvendo veículos da frota que se encontravam em fase de instrução na Assessoria Jurídica. 

Para que fossem iniciados os trabalhos de apuração de responsabilidade nos processos 
pendentes e naqueles ainda a serem instruídos, foi solicitada à Presidência a indicação de 
representantes das áreas interessadas e reorganizada a Comissão de Apuração de 
Ocorrências – CAO. Essa comissão foi composta por representantes da Diretoria 
Administrativa, Diretoria Operacional, Diretoria de Representação/CRE e Assessoria Jurídica, 
com a finalidade de identificar a responsabilidade pelos acidentes, após a análise jurídica. 

Nesse sentido, houve todo o empenho da Assessoria Jurídica para que fossem elaborados 
pareceres técnicos em todos os processos pendentes, para serem apreciados pela CAO. 

Ao final de 2007 restam 325 procedimentos administrativos em andamento na Assessoria 
Jurídica, no valor de R$ 397.339,65. 
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A responsabilidade pelos danos materiais causados em decorrência de acidentes de trânsito 
com veículos da empresa ou da municipalidade com permissão de uso para a CET, 
fundamentou-se nos seguintes diplomas legais e/ou normas internas vigentes na CET:  

- Constituição Federal; 

- Códigos Civis de 1916 e 2002; 

- Código de Trânsito Brasileiro; 

- Norma Administrativa 036, que trata especificamente da Ocorrência com Veículos da 
Frota. 

 

Após a apreciação pela CAO, foram estabelecidas decisões subdivididas em: 

- danos e prejuízos assumidos pela Companhia;  

 -danos materiais cobrados de terceiros de forma administrativa ou judicial; 

- danos materiais a serem suportados pelos empregados, de conformidade com o disposto 
em cláusula do contrato de trabalho. 

Coube à Assessoria Jurídica iniciar a cobrança administrativa e judicial dos processos de 
responsabilidade de terceiros, enfatizando que, em relação aos acidentes ocorridos 
anteriormente a janeiro de 2003, a prescrição para a respectiva cobrança deu-se em 10 de 
janeiro de 2006. Foram também processadas as cobranças dos danos causados por 
empregados da Companhia. 

Em todos os expedientes instruídos foram respeitados os princípios gerais de direito da ampla 
defesa, do contraditório e do devido processo legal. Os processos circulavam pela Assessoria 
Jurídica quando da elaboração do parecer jurídico, do encaminhamento à Comissão de 
Apuração de Ocorrência, dos encaminhamentos às áreas responsáveis, do recebimento de 
recursos e seus trâmites de ordem administrativa entre outros.  

Nos casos em que a cobrança administrativa não obteve sucesso, foi iniciada a cobrança 
judicial dos processos que se encontravam devidamente instruídos e com a documentação 
hábil para propositura da demanda. 

A maioria dos expedientes pendentes tratava de acidentes ocorridos entre os anos de 1992 e 
2003 em que, necessariamente, o direito de recuperar os prejuízos incorridos prescreveria em 
10/01/2006, data limite para propositura de medida judicial. 

Além dos 4.000 processos pendentes, são abertos mensalmente, em média, 50 novos 
expedientes, referentes a relatórios de acidentes, que são instruídos juntamente com os 
expedientes pendentes.  

Assim, foram recuperados judicial e administrativamente os seguintes valores: 

- no exercício de 2005, o total de R$ 109.067,25 (cento e nove mil, sessenta e sete reais e 
vinte e cinco centavos), sendo R$ 72.302,54 (setenta e dois mil, trezentos e dois reais e 
cinqüenta e quatro centavos), de empregados e R$ 36.764,71 (trinta e seis mil, setecentos e 
sessenta e quatro reais e setenta e um centavos) de terceiros;  

- no exercício de 2006, o total de R$ 184.611,44 (cento e oitenta e quatro mil, seiscentos e 
onze reais e quarenta e quatro centavos), sendo R$ 158.626,44 (cento e cinqüenta e oito 
mil, seiscentos e vinte e seis reais e quarenta e quatro centavos), de empregados e R$ 
25.985,00 (vinte e cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais) de terceiros.  

- no exercício de 2007 foi recuperado o valor de R$ 71.396,31 (setenta e um mil, trezentos e 
noventa e seis reais e trinta e um centavos) de terceiros.  

No período de 2005/2006, a CET dispendeu recursos no valor total de R$ 591.054,62 
(quinhentos e noventa e um mil, cinqüenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para 
pagamento de despesas de RAT daqueles exercícios, sendo que foram recuperados 
administrativamente R$ 230.928,98 (duzentos e trinta mil, novecentos e vinte e oito reais e 
noventa e oito centavos) pela Assessoria Jurídica, relativos aos RATs dos exercícios de 
2005/2006 e anteriores, representando 39,07% do total gasto pela companhia no período 
analisado. 
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Em novembro de 2007 foi implantado o Sistema “Espaider” que controla eletronicamente o 
trâmite dos expedientes de RAT na Assessoria Jurídica. 
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EVOLUÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA 
 

Nos anos de 2005 e 2006, a administração da CET investiu na recuperação dos setores de 
infra-estrutura da empresa, proporcionando mais qualidade na realização dos trabalhos de 
suas equipes. Inicialmente, foram investidos recursos para a recuperação de dois setores da 
Companhia que mereceram destaque: a administração da frota e o parque de informática. 

 
FROTA DE VIATURAS 
 
Em janeiro de 2005, a CET contava com uma frota de 703 veículos, com idade média de 10,3 
anos e elevado grau de degradação. A sua conservação era realizada por meio de 
manutenções corretivas, implicando em baixo nível de disponibilidade. Assim, apenas 65%, ou 
seja, 457 veículos operavam normalmente enquanto 246 ficavam parados para manutenção.  
 
Foi adotada uma política de manutenção, retomando o conceito e a prática da manutenção 
preventiva, dividindo a frota em 3 lotes. 
 
Do 1º Lote, 165 veículos passaram por profunda intervenção de manutenção, com revisão e 
substituição de peças para integrá-los no processo de manutenção preventiva. 
 
Do 2º Lote, 27 veículos foram reformados e passaram a sofrer manutenção preventiva.  
As 511 viaturas restantes passaram a sofrer manutenção focada nos itens de segurança 
(freios, suspensões, pneus e óleo). 
 
Entre as várias ações levadas a cabo no transcorrer do biênio, algumas merecem destaque, 
em razão de seu caráter estrutural e ao impacto produzido. 
 

AQUISIÇÕES 

2005 � 31 Pick-ups a Diesel com tração 4x4 e reduzida. 

 
                2006 
  

� 21 Pick-ups a Diesel com tração 4x2 
� 17 Pick-ups a Diesel com tração 4x4 e reduzida 
� 59 Veículos Leves Pálio 
� 30 Furgovans Doblô 
� 07 FurgoVans Ducato 
� 33 Motocicletas Twister 
 

 
 
 
2007 
 
 

� 01 Caminhão Pintura 
� 01 Caminhão Plataforma Pantográfica 
� 01 Caminhão Carroceria 
� 03 Caminhões com Cesto Hidráulico 
� 03 Furgões para Operação Reversível 
� 04 Pick-ups a Diesel com tração 4x2 
� 04 Pick-ups a Diesel com tração 4x4 

TOTAL                                       215 VEÍCULOS  

 
No período 2005/2007, a CET recebeu doação de 18 viaturas, contudo, em virtude da 
baixa de patrimônio de 210 veículos, sua frota ficou composta de 726 viaturas. 
Convergindo com o processo de aquisição de novos veículos, outras medidas adotadas 
contribuíram para melhorar o desempenho da administração da frota: 
-  implantação da manutenção preventiva das pick-ups, motocicletas e das novas viaturas  

adquiridas; 
-  continuidade da manutenção no restante da frota, visando garantir os itens de segurança 

– freios, suspensão, sinalização.  
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     -  aquisição de novos equipamentos e ferramentas visando garantir a qualidade das   
intervenções realizadas na oficina; 

-  criação da área de Engenharia de Manutenção com o objetivo de possibilitar controle 
   efetivo dos índices de disponibilidade e confiabilidade; 
-  estruturação do trabalho de manutenção preventiva; 
- aperfeiçoamento das especificações técnicas, indicando aos contratados novos  

patamares de qualidade nos fornecimentos; 
- introdução de procedimentos de atuação;  
- acompanhamento dos índices de quilometragem x consumo de combustíveis; 
- estudos específicos voltados ao desempenho da frota em geral; 
- treinamentos que envolveram a capacitação de pessoal de manutenção e operação; 
- regularização da contratação para fornecimento de peças, materiais e serviços,   
  garantindo os estoques necessários e mobilizando menores recursos para a manutenção; 
- revisão e manutenção de equipamentos da oficina, aumentando seu nível de  
  atendimento; 
- inserção de nova cláusula de obrigatoriedade de treinamentos nos contratos de aquisição  
  de novos veículos – no período foram realizados 2800 treinamentos que envolveram 

capacitação de recursos humanos de manutenção e operação; 
- substituição, na maior parte da frota, dos antigos dispositivos de sinalização intermitente    
  por outros do tipo “led”, contribuindo para economia em combustíveis, baterias e motores; 
- estudos no layout das viaturas visando sua adequação ao uso da área operacional.  
 

Considerando as ações adotadas, algumas situações e indicadores atestam o grau de 
assertividade: 
   -  no período 2005 /2007 a idade média da frota foi reduzida em de 10,3 para 7,91 anos;  
   -  a disponibilidade que no início do biênio era 65%, passou para 80%, acréscimo equivalente  
a  um aumento efetivo de 120 veículos na operação; 
   - as novas aquisições foram dimensionadas para adequação às características operacionais, 

com trações 4x2, 4x4 e reduzida, movidos a diesel; os veículos leves e as furgovans 
possuem motores álcool/gasolina, o que propiciou a racionalização e economia de 
combustíveis, além disso, a introdução das vans permitiu melhor distribuição, em tempo, 
local e ocupação, dos agentes operacionais em seus postos; 

- o consumo de combustíveis apresentou redução, em valores atuais, de 19,74% - de R$ 
5.249.803,47 em 2005 para R$ 4.213.118,32 em 2007; 

- os valores médios do estoque de peças apresentaram redução de 19.10% de R$ 
506.563,40 em 2004 para R$ 409.792,13 em 2007; 

   - introdução, a partir de 2006, dos indicadores de MKBF - km rodado entre falhas - visando 
ao aumento de confiabilidade e consumo de combustível por tipo de veículo, que permitiram 
melhor análise e programação das intervenções de manutenção. 

 
PARQUE DE INFORMÁTICA 
 
As atividades da área de informática da CET contemplam o planejamento de recursos 
necessários para otimizar o uso da tecnologia da informação, a administração da rede de 
computadores, o desenvolvimento de sistemas corporativos, o suporte a usuários, o 
atendimento às falhas de equipamentos, a dotação de equipamento e serviços de infra- 
estrutura e apoio à ampliação de conhecimento de pessoas na área de informática e das 
demais unidades da companhia.  
 
Para atender ao aumento da demanda de acesso ao site da CET http://www.cetsp.com.br, ao 
banco de dados e aos serviços de mapas, foram adquiridos sete novos servidores com maior 
capacidade de processamento e armazenamento de dados. O link de acesso à internet foi 
ampliado de 1 Mbps para 16 Mbps.  
 
No período de 2005 e 2006 foram adquiridas mais nove licenças de uso do software de 
mapeamento eletrônico, que se somaram às quatro já existentes, com o objetivo de otimizar a 
confecção de mapas eletrônicos e a melhoria das análises espaciais da malha viária.  Em 2007 
iniciou-se o processo de aquisição/atualização de 153 cópias do software Autodeskmap, com a 
realização do treinamento de seus usuários, visando à automatização do desenvolvimento dos 
projetos gráficos de sinalização viária.  
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A segurança da rede foi ampliada através de aquisição de versão de software específico mais 
recente.  No final de 2007, a CET possuia 2316 micros e servidores, 541 impressoras, 45 
equipamentos de imagem, 170 equipamentos de rede e 50 outros equipamentos de suporte à 
operação.  
 
O Suporte da Rede foi realizado com a implantação de links entre os prédios da CET com 
alteração da tecnologia Frame Relay para MPLS, de maior confiabilidade.  Novos links foram 
incluídos para interligar os túneis Cidade Jardim, Rebouças e Jânio Quadros.   
 
Para o aprimoramento da qualidade dos sistemas corporativos desenvolvidos, foram adquiridas 
novas licenças de uso de aplicativos, dos quais se destacam o gerenciador de banco de dados 
MS-SQL Server 2005 e a plataforma de desenvolvimento Visual Studio 2005. 
 
A Intranet da CET tem cumprido sua função de informar e possibilitar a comunicação área/área 
e área/empresa, permitindo obter informações sobre empregados, áreas, e ainda acessar 
sistemas corporativos alimentados pelas diversas áreas da companhia. 
 
Software Descrição 

Monitrans - 
Monitorização do 
Trânsito 

Atualização do sistema que registra a fluidez do trânsito. Revisão do 
conceito de "Extensão da Lentidão" para "Índice de Lentidão" da 
cidade e principais corredores. Classificação da cidade em regiões 
permitindo a análise de quanto cada uma contribui para o total de 
lentidão na cidade. Inclusão do conceito de "Tendência" que avalia a 
possibilidade de aumento ou redução da lentidão na cidade, regiões e 
corredores. 

Site Trânsito Agora 

Desenvolvimento de rotinas e processos automáticos de mapeamento 
de informações, cálculo de lentidão e geração de gráficos em tempo 
real com informações do trânsito voltados a publicação na Internet. O 
site apresenta na forma de mapa a lentidão nos corredores e regiões 
da cidade, além das principais ocorrências no trânsito. Valores de 
lentidão atualizados a cada 30 minutos são apresentados na forma de 
gráficos comparativos com as médias históricas do total de lentidão na 
cidade. Acompanhamento do desempenho do site. 

Cargas 
Superdimensionadas

Cadastramento e mapeamento das interferências no leito viário que 
afetam a circulação de veículos superdimensionados pela cidade  

Cadastro para o 
Sistema de 
Informações de 
Beneficiários da 
ANS (CADSIB) 

Desenvolvimento de sistema para carga e geração de informações a 
partir da base de dados do PAMO/RH (SQL) e criação de rotinas de 
controle para verificação de dados transmitidos/confirmados pela ANS. 

CS - Controle de 
Solicitações 

Inclusão de módulos voltados à cobrança e gestão de eventos. 
Integração com os sistemas de faturamento da GOC (Dfatu) e 
financeiro da GFI (CP). 

GP/PA na 
Sinalização  

Adequação do GP para minimizar a ocorrência de glosas no 
faturamento junto ao DSV, de materiais de sinalização  

Conectividade do 
PAMO  

Automatização dos processos de faturamento e autorizações para 
atendimento odonto-médico-hospitalares.  

Sistema de 
despacho e 
Atendimento da 
Central de 
Operações da CET – 
BAC/SAC  

Permissão da transmissão de voz e dados entre a Central e as 
Equipes de Campo.  Transmissão das Informações dos “buracos” dos 
sistema BAC para o sistema SAC da PRODAM  

Estagiários Permissão para preenchimento de ficha pela Internet ao canditado a 
estágio na CET  

Terceiros  Cadastramento de folha de ponto de funcionários terceirizados para 
agilizar sua localização nos expedientes da CET 

Extintores Cadastramento e controle dos extintores existentes no prédio da CET 
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Táxi Mania  

Integração dos módulos SMEE e CS para processamento de 
informações sobre lâmpadas semafóricas e de faixas de pedestres 
queimadas enviadas pela empresa TáxiMania e o acompanhamento 
do estado de sua manutenção.  

Sinalização 
Comunitária  

Desenvolvimento e aplicação WEB que reúne informações sobre 
projetos de sinalização, empresas sinalizadoras cadastradas na CET e 
procedimentos para implantação.  

GF – Material  Desenvolvimento de módulo de gerenciamento de estoque de material 
e combustível  

Boletim de Atividade 
de Campo - BAC 

 
Implantação de ferramenta para consulta de dados históricos 
armazenados do sistema BAC ( de 2004 a 2006) 
 

Sistema da Gestão 
do Desempenho 
SGD  

Desenvolvimento da ferramenta utilizada na Intranet do Sistema da 
Gestão do Desempenho para aferição do desempenho individual e 
das equipes de trabalho 

Mapeamento de 
Processos 

Mapeamento dos macro-processos vigentes na área Financeira e em 
Orçamento e Custos 

Autos de Infração de  
Trânsito e Boletins 
de Atividades de 
Campo Eletrônicos  

Participação e colaboração na definição e realização dos testes de 
equipamentos e formulários eletrônicos para autuação e registro de 
ocorrências viárias 

Dispositivos de 
Comunicação Móvel- 
DCOM 

Desenvolvimento de ferramenta para gestão dos equipamentos 
móveis, controle de movimentação para a operação - entrega e 
devolução dos equipamentos para os operadores, controle do envio 
para manutenção e termos de responsabilidades dos equipamentos 

Implantação do 
Sistema ESPAIDER 
no Jurídico 

Gestão e Controle Processual para área Jurídica  

ZMRC- Cadastro de 
VUC 

Preparatório para Cadastramento de Veículos Urbanos de Carga para 
serem fiscalizados pelos LAP's (Leitores Automático de Placas).  
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PERSPECTIVAS PARA A GESTÃO DO TRÂNSITO  

 

A recuperação técnica  da CET, resultado das ações já executadas no período de 2005 / 2007, 
foi primordial e um passo eficaz para evitar uma situação de quase apagão no trânsito. Além da 
permanente preocupação com a segurança, há ainda muito a ser realizado de forma a 
proporcionar melhores condições de mobilidade à população. 

O crescimento econômico verificado nestes últimos anos no País que impulsionou as relações 
comerciais e de serviços e, conseqüentemente, o número de viagens na cidade de São Paulo, 
gerou uma demanda incompatível com a infra-estrutura viária disponível. 

A cada dia a cidade  se depara com lentidões acima da média e, por isso, perceber o que é 
essencial para a mobilidade e como devem ser encaminhados os investimentos no trânsito é 
de extrema importância, quer para a própria empresa que se organiza, planeja e estabelece as 
prioridades nesse sentido, bem como para a administração municipal que pode concentrar 
esforços com os demais órgãos vinculados e assim beneficiar todos os usuários do sistema 
viário do Município de São Paulo. 

Somente agora, após a sua recuperação , é que foi possível à CET concentrar esforços para 
atingir o objetivo maior de proporcionar melhores condições de mobilidade com segurança à 
população. Todas as ações devem continuar a perseguir essa diretriz, direcionando cada 
atuação para os seguintes propósitos: 

 

- Melhorar a integração de Trânsito x Transporte x  Uso do Solo 

É necessário investir em sistemas de transporte público que sejam mais atrativos para o 
usuário do automóvel, principalmente aqueles que se equiparem em confiabilidade, tempo e 
conforto para o cidadão. Espera-se, dessa forma, reduzir o número de veículos em circulação 
na cidade, minimizando os problemas de lentidão que parte da população enfrenta diariamente. 
Essa redução colaborará para a eficácia das medidas e investimentos que já vêm sendo 
aplicados no trânsito da cidade. 

É necessário manter controle rígido das alterações do uso do solo que causam impacto no 
trânsito e comprometem a mobilidade. Novos empreendimentos são aprovados isoladamente, 
mas se concentram em áreas específicas, que no conjunto causam grandes transtornos ao 
trânsito em geral, chegando inclusive a interferir em bairros vizinhos. Inúmeros 
estabelecimentos são abertos em vias, cujas características físicas e operacionais não se 
adequam  ao uso pretendido: exemplo disso é a instalação de escolas infantis em antigas 
residências situadas em avenidas ou vias arteriais sem possibilidade de garantir total 
segurança, quer aos alunos, pais e transportadores, quer aos usuários que utilizam a via como 
passagem e ainda contribuem para agravar os problemas de lentidão nos horários de entrada e 
saída de alunos. Há comércios que geram demanda por estacionamento ou operação de 
carga/ descarga de mercadorias, instalados em vias já saturadas, onde é inviável a parada de 
qualquer natureza. O controle do uso e ocupação do solo é fundamental para evitar que esses 
conflitos se estendam e o sistema viário não entre em colapso, comprometendo ainda mais a 
mobilidade urbana já sob o impacto dessa falta de integração. 

Nesse contexto, é essencial uma participação efetiva do órgão de trânsito na análise de pólos 
geradores de tráfego, abrangendo a possibilidade de veto, devidamente justificado. Essa 
participação deve incluir também a avaliação de alteração de uso de imóveis situados em vias 
estruturais da cidade. 

- Otimizar a utilização do sistema viário 
É necessário distribuir as viagens por vias e/ou horários, que ainda apresentem capacidade 
disponível. Novos estudos devem ser desenvolvidos nesse sentido para identificação e 
avaliação da possibilidade de utilização desse viário não comprometido. Mas, ao mesmo 
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tempo, é fundamental preservar áreas estritamente residenciais, evitando-se assim a 
degradação e outros efeitos negativos decorrentes do trânsito de passagem. 

É necessário um gerenciamento da demanda por meio de medidas restritivas para ordenar as 
viagens como já vem sendo feito por meio da operação horário de pico (rodízio de veículos) e o 
controle da circulação de caminhões como estipulado pela Zona Máxima de Restrição de 
Caminhões – ZMRC. Novas soluções similares devem ser avaliadas e testadas para controle 
de acesso a áreas já saturadas, que podem resultar em restrições a determinados tipos de 
veículo, ao número de ocupantes, entre outras alternativas viáveis para a cidade. 

Outra maneira de interferir na demanda de viagens está no estabelecimento de uma 
consistente política de estacionamento, limitando o uso de vias estruturais para o 
estacionamento de veículos, por meio da regulamentação. Simultaneamente, deverão 
aumentar as exigências de locais para guarda de veículos nas áreas internas dos imóveis. 

É necessário investir cada dia mais em sistemas de Trânsito Inteligente, incorporando novas 
tecnologias na operação e fiscalização. A CET deve acompanhar a inovação tecnológica, que 
freqüentemente vem sendo disponibilizada no mercado e que pode colaborar no desempenho 
de suas funções. Além disso, nossas próprias equipes são capazes de detectar necessidades 
específicas e sugerir aos fabricantes, ou até mesmo ela própria conceber, estudos e 
desenvolvimento de novos equipamentos que venham somar esforços no sentido de promover 
o trânsito inteligente em toda a cidade. Exemplos dessas novas tecnologias estão 
mencionados no item seguinte. 

- Interação com a sociedade 

É necessário melhorar a qualidade/quantidade da informação, com o objetivo principal de criar 
canais de interação em que o usuário possa reagir diante de uma informação recebida e 
ajustar seu itinerário conforme suas necessidades, tanto para as viagens cativas (viagens 
obrigatórias com dia e hora determinados; por exemplo, trabalho e escola) como as não cativas 
(viagens cuja programação pode ser alterada; por exemplo, compras e lazer). Entre as 
expectativas nesse sentido, uma que se destaca é a divulgação, em tempo real, da ocorrência 
de algum evento não programado, como um grave acidente, por exemplo, e as informações de 
caminhos alternativos serem imediatamente fornecida aos usuários com a precisão e 
orientação indispensáveis. 

É necessário ampliar as atividades voltadas à educação para o trânsito, com a finalidade de 
fortalecer o respeito ao próximo e garantir a tão desejada cidadania, onde todos os atores do 
trânsito de São Paulo participem e sejam respeitados em seus direitos, com a convivência 
pacífica entre estes e até, indiretamente, maior respeito ao equipamento público instalado pela 
Companhia e ao próprio meio ambiente. 

Além destas, outras ações podem ser adotadas para melhoria da mobilidade da população 
com segurança. Na medida em que nossos estudos vão sendo desenvolvidos, os projetos 
implantados e os resultados medidos e aprovados, novas perspectivas e soluções acabam 
transparecendo. Esse processo é essencial para o dinâmico trânsito de São Paulo. 

 

NOVAS TECNOLOGIAS PARA A GESTÃO DO TRÂNSITO 
Neste item, são mencionadas novas tecnologias aplicadas ao trânsito, essenciais para a 
gestão da mobilidade em uma metrópole das dimensões de São Paulo. 

 

Sistema Integrado de Engenharia e Gestão de Trânsito e Transporte da Cidade de São 
Paulo - SIEGET 
O SIEGET está sendo desenhado com base nas evoluções tecnológicas implantadas na 
Secretaria Municipal de Transporte - SMT nos últimos anos, visando à obtenção de um sistema 
que permita a gestão on line dos sistemas de trânsito e de transporte, a partir de 
georreferenciamento. 

Este sistema permitirá integrar, controlar e divulgar as informações e ações resultantes da 
operação de trânsito e dos diversos sistemas de tráfego inteligente e sistemas corporativos de 



 97

gestão da CET, além de possibilitar a instalação e interface com novos equipamentos e 
tecnologias a serem incorporadas no futuro. 

Está prevista toda a infra-estrutura de pessoal, hardware e software necessária para garantir a 
comunicação por voz, dados e imagens entre os agentes de campo, as centrais operacionais e 
o grupo de gestão da SMT/CET; o registro e acompanhamento de ocorrências e das atividades 
das equipes de campo em tempo real e em bancos de dados; e o registro de infrações de 
trânsito e transporte. 

Para o sucesso desse projeto, deverá ser garantida a adequação do ambiente da Central, 
propiciando a adequada ergonomia, agilidade e integração dos sistemas e informações, 
resultando num ambiente propício à operação, à tomada de decisão, à comunicação rápida e 
eficaz com a equipe operacional e demais ações relacionadas à operação do tráfego. 

Entre outros serão gerenciados e integrados os seguintes sistemas:  
· comunicação por voz (individualmente ou em grupos), dados e imagens com as equipes de  
 campo; 
· geoposicionamento das unidades móveis; 
· monitoramento do trânsito por meio de CFTV (Circuito Fechado de Transmissão de Vídeo); 
· administração das ocorrências de trânsito e o conseqüente acionamento das equipes  
 operacionais; 
· operação centralizada do sistema de PMV (Painéis de Mensagens Variáveis); 
· atendimento à população via telefone (sistema 194) e meios eletrônicos;  
· divulgação, pelos órgãos da imprensa e de sistemas automáticos, de informações e   
 condições gerais de trânsito; 
· intercâmbio de informações entre a CET e as demais centrais operacionais da Cidade; 
· interface com os sistemas corporativos de gestão da CET. 

De modo, geral o SIEGET divide-se em dois subsistemas: o de dados e o de comunicação. 

O subsistema de dados compreende o sistema de gerência e controle central (registro e 
acompanhamento de ocorrências na Central de Operações), e o sistema de mobilidade 
instalado no terminal remoto do agente de campo (registro de ocorrências, autuações e 
consultas em campo) que, trabalhando em conjunto, permitem a supervisão e o controle das 
atividades da equipe de campo, despacho automatizado dos agentes para atendimento da 
ocorrência e tratamento gerencial das informações das atividades de campo. Inclui, também, a 
geração de imagens still das câmeras de monitoramento, a partir de sinal digital a ser fornecido 
pela SMT, armazenadas em servidor Internet da própria CET. Compreende, ainda, o 
gerenciamento das equipes de campo e ocorrências por georreferenciamento, exibindo a 
localização e o status em mapas dinâmicos. 

O subsistema de comunicação compreende a rede e os dispositivos de telecomunicações com 
e sem fio, de dados, mensagens de texto, voz e imagens, responsável pela comunicação dos 
agentes de campo com a central, pela comunicação dos agentes de campo entre si e com os 
demais participantes do sistema. 

Este sistema deverá apresentar características de tolerância a falhas, de modo que não se 
requeira intervenção manual, havendo redundância e automatização suficiente para ajustes 
automáticos do sistema nessa situação, sem que haja a perda de informações. 

 

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEÍCULOS - SINIAV 
Cerca de 30% da frota de veículos registrados na cidade, representando algo em torno de 1,6 
milhão de veículos, não são licenciados anualmente. 

O não licenciamento e a livre circulação de veículos irregulares são decorrências diretas da 
falta de uma fiscalização eficaz, o que resulta em impunidade dos infratores, 
congestionamentos, poluição e veículos trafegando sem nenhuma condição de segurança 
mecânica. 
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O procedimento atual de verificação da regularidade dos veículos é baseado exclusivamente 
em ações pontuais e não sistematizadas da Polícia Militar (blitze), cujos recursos humanos 
estão, prioritariamente, voltados ao policiamento ostensivo e à segurança pública. 

A concepção de um programa de fiscalização eficiente para reversão deste quadro é urgente, 
necessitando de tecnologias e sistemas que garantam confiabilidade, credibilidade pública e 
eficácia e que otimizem os recursos humanos disponíveis. 

Na pesquisa por essas tecnologias, a CET concluiu que a “Identificação Automática de 
Veículos” por rádio-freqüência é uma solução para este problema. 

De forma pioneira, ainda em 2005, a CET iniciou contatos com o Departamento Nacional de 
Trânsito - Denatran, com o objetivo de viabilizar a introdução dessa tecnologia no trânsito 
paulistano. Manifestado o interesse daquele órgão federal em implantar a “Identificação 
Automática de Veículos” em todo o País, a CET então passou a integrar grupos de estudos 
específicos sobre o assunto, participando ativamente de sua regulamentação. 

Um primeiro fruto desses grupos de estudos foi a publicação, em novembro de 2006, da 
Resolução nº 212/2006 do Conselho Nacional de Trânsito - Contran, que criou o SINIAV - 
Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos e estabeleceu dentre outros 
parâmetros, a interoperabilidade da tecnologia entre todos os estados brasileiros, as 
características técnicas básicas para a nova tecnologia e o prazo máximo de cinco anos para 
que o SINIAV esteja instalado em todo o Brasil. 

Uma regulamentação adicional, com maiores detalhes sobre a tecnologia, deverá ser publicada 
ainda no ano de 2007, a partir do que a CET tem como objetivo implantar o SINIAV em São 
Paulo no prazo de dois anos. 

Essa implantação deverá ser terceirizada, contratando, por meio de licitação pública, uma 
empresa que será responsável pela instalação, operação, processamento de dados e 
manutenção do sistema e forneça à CET as informações necessárias à gestão e fiscalização 
do trânsito. 

O SINIAV é um sistema que tem como componentes principais etiquetas eletrônicas de 
identificação embarcadas nos veículos, um conjunto de antenas receptoras instaladas nas vias 
que captam os dados das etiquetas eletrônicas e um sistema informatizado que capta e 
gerencia as informações. 

A Etiqueta Eletrônica ou Placa Eletrônica é um micro-circuito eletrônico, embarcado, onde 
estão gravados seu próprio código de identificação e dados referentes ao veículo, tais como 
placa, Renavam e nº do chassis (figuras 1 e 2). 

A antena é o equipamento instalado nas vias, responsável pela captura dos dados gravados na 
Placa Eletrônica, sendo a comunicação entre as antenas e as etiquetas eletrônicas feita por 
meio de ondas de rádio-freqüência. Já a comunicação entre as antenas e a central de controle 
é feita por transmissão celular, fibra óptica, cabeamento, ou outro meio (figura 3). 

Todas as vezes que um veículo passa nas proximidades de uma antena, ela “lê” os dados 
contidos na etiqueta nele instalada, registra tais dados e os envia a uma central de 
processamento que registra e processa esses dados (figura 4). 

O processamento dos dados coletados pelas antenas permite obter uma extensa gama de 
informações, em tempo real, tais como: quantas etiquetas passaram por um determinado local, 
em quais velocidades, qual a origem e qual o destino dos deslocamentos e outras informações 
relevantes para a gestão do tráfego. 

Também será possível a realização de blitze policiais com total eficiência, pois com 
informações fornecidas em tempo real pelo sistema, os agentes policiais poderão deter para 
investigação somente os veículos que o sistema tenha acusado como portadores de alguma 
irregularidade. 

Melhorar a fluidez do trânsito, reduzir a emissão de poluentes atmosféricos, aumentar a 
eficiência da fiscalização, diminuir o número de acidentes, melhorar a segurança, 
instrumentalizar a Segurança Pública e reduzir a inadimplência dos proprietários de veículos 
são os benefícios do SINIAV que a CET espera poder oferecer à população paulistana. 
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No decorrer de 2007 foram tomadas providências formais necessárias à implantação do 
SINIAV em São Paulo: 
- Em 19 de julho de 2007 foi publicada a Lei nº 14.488 que criou, no âmbito do  Município de 

São Paulo, o PRIAV – Programa de Identificação Automática de Veículos, que é o SINIAV 
paulistano. 
Nessa lei, dentre outras determinações, autoriza-se o Poder Executivo Municipal a celebrar 
os convênios necessários à implantação do PRIAV, designa-se a CET como entidade 
coordenadora e gestora do PRIAV e autoriza-se a implantação do PRIAV diretamente pelo 
Poder Executivo Municipal ou por terceiros, nos termos da Lei Federal nº 11.079, de 30 de 
dezembro de 2004. 

- Em 02 de outubro de 2007 foi firmado convênio entre o Estado de São Paulo, por 
intermédio da Secretaria de Segurança Pública e o Município de São Paulo por intermédio 
da Secretaria Municipal de Transportes e a CET delegando ao Município a implantação do 
SINIAV na Cidade de São Paulo. 

 

O processo de implantação do PRIAV deverá ser iniciado de forma terceirizada, contratando, 
por meio de licitação pública, empresa(s) para a instalação, operação, processamento de 
dados e manutenção do sistema. A CET receberá as informações necessárias à gestão e 
fiscalização do trânsito. 

Os resultados esperados dessa ação são: melhorar a fluidez do trânsito, reduzir a emissão de 
poluentes atmosféricos, aumentar a eficiência da fiscalização, diminuir o número de acidentes, 
melhorar a segurança, instrumentalizar a Segurança Pública e reduzir a inadimplência dos 
proprietários de veículos. 

 

ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR 

De acordo com a literatura internacional, em aproximadamente 18% dos casos de acidentes de 
trânsito, a falha mecânica é o principal, senão o único fator responsável pela ocorrência do 
acidente. 

Na busca de mais uma maneira para reduzir os acidentes de trânsito na Cidade de São Paulo, 
a CET desenvolveu o projeto da “ESTAÇÃO DE INSPEÇÃO TÉCNICA VEICULAR” como 
forma de atuar também na minimização  da falha mecânica. 

Pretende-se, com este projeto, incentivar a manutenção preventiva, colher dados sobre o real 
estado de conservação da frota paulistana, estimular o estabelecimento da obrigatoriedade da 
inspeção técnica veicular e obter ao final, um aumento da segurança no trânsito e redução da 
poluição ambiental em São Paulo. 

O desenvolvimento deste projeto considerou a necessidade de educar os proprietários dos 
veículos da frota paulistana quanto à execução de uma correta manutenção no veículo para, 
com isso, conseguirem redução nas falhas mecânicas e nos potenciais acidentes de trânsito 
delas decorrentes. Raciocínio idêntico pode ser feito com relação à poluição ambiental. 

Foi também considerado que a inspeção técnica veicular, procedida da entrega do relatório de 
inspeção e de folheto explicativo ao seu proprietário, indicando os graves acidentes que podem 
ocorrer devido às falhas de manutenção, é um ponto muito forte para a educação e 
conscientização da população quanto à segurança no trânsito. 
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A Estação de Inspeção Técnica Veicular (EITV) proposta será localizada em uma área da CET, 
situada na confluência das avenidas Marquês de São Vicente e Nicolas Boer, no bairro da 
Barra Funda. 

Nessa estação deverão ser inspecionados todos os veículos da própria companhia, os da 
Prefeitura e uma parcela dos veículos da população paulistana, conforme programação que 
será previamente divulgada pelos meios de comunicação. 

 
TELEFONE DO TRÂNSITO  
A CET esteve sempre na vanguarda de novos projetos e tecnologias, introduzindo em sua 
administração filosofias de atendimento ao cidadão com qualidade, rapidez e eficiência. 

Com este objetivo, foi criado em 1976 e operado pela CET durante 28 anos o telefone do 
trânsito, ferramenta que possibilitou uma eficiente e democrática gestão do trânsito. Eram 
recebidas, em média ao dia, mais de seis mil ligações e picos que chegavam à casa de doze 
mil ligações sobre pedidos de sinalização, informações de ocorrências de trânsito, 
esclarecimento de dúvidas, reclamações e elogios com origem inclusive em áreas mais 
remotas da cidade. 

As ligações eram gratuitas e 35% das dúvidas mais freqüentes do cidadão eram respondidas 
pelo atendimento eletrônico. As demais ligações migravam para o atendimento pessoal, 
exigindo em grande parte a ação imediata da CET no sentido de preservar as condições de 
mobilidade urbana, segurança do trânsito e de pessoas. 

Em 2004, as ligações passaram a ser tarifadas e o serviço, gerido por um consórcio de 
empresas, passou a englobar todos os assuntos pertinentes à administração pública municipal. 
O munícipe perdeu o interesse em usar este serviço, não somente devido ao custo da ligação, 
mas também pelas respostas nem sempre rápidas e eficientes fornecidas por agentes de 
telemarketing. Quando o atendimento era realizado por técnicos especializados da CET, a 
interação com o cidadão e com a equipe em campo facilitava a compreensão da solicitação e 
agilizava os procedimentos necessários ao atendimento. 

Sentindo a necessidade de maior aproximação com a população, por meio de um canal de voz 
direto e eficiente, a CET em 2006 elaborou projeto para reativação do telefone do trânsito, 
resgatando o modelo do antigo fone 194 que era coordenado pela Central de Operações. 
O projeto prevê ampliar a eficiência de gestão do trânsito pela prestação de um bom 
atendimento ao cidadão e conseqüente ampliação do monitoramento e conhecimento de 
ocorrências na via pública, visando melhorar o desempenho operacional da empresa e suas 
ações de planejamento com base em diretrizes referendadas pela população. 

Na proposta elaborada, o telefone do trânsito terá as seguintes atribuições: 
· receber informações sobre acidentes de trânsito, interferências na via pública, problemas 
com a sinalização viária e necessidade de fiscalização; 
· fornecer informações técnicas, orientação e esclarecer dúvidas sobre legislação, normas, 
decretos, portarias, resoluções e demais diretrizes estabelecidas pelas autoridades; 
· cadastrar em sistema centralizado as solicitações para acionamento das equipes 
operacionais, permitindo acompanhar as providências adotadas e assim prestar 
esclarecimentos à população; 
· prestar informações sobre a realização de grandes eventos, como, Grande Prêmio de 
Fórmula 1, Maratona internacional, eventos na Av. Paulista, Carnaval e sobre interdições 
emergências provocadas por obras, manifestações e alagamentos com o intuito de minimizar 
os impactos gerados por desvios e interdições no sistema viário;  
· fornecer informações sobre índices de lentidão, restrição de circulação no viário e caminhos  
 alternativos; 
· prestar informações sobre veículos guinchados; 
· registrar, protocolar e encaminhar as solicitações referentes a implantação de sinalização, 
estudos de viabilidade de pólos geradores e de estacionamento rotativo em áreas comerciais, 
direitos de acessibilidade e mobilidade a portadores de necessidades especiais, autorizações 
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especiais de circulação para transportes de produtos perigosos, transporte de cargas inclusive 
superdimensionadas, produtos hospitalares e veículos prestadores de serviços públicos 
essenciais, infrações, autuações e processos de recursos administrativos de multas; elogios e 
reclamações de conduta de funcionários no exercício de suas funções. 

Para a reativação do telefone do trânsito, foram dimensionados os investimentos necessários 
para instalação de infra-estrutura de atendimento usando modernas tecnologias de informática 
e de telefonia, adequação de espaço físico, aquisição de mobiliário e equipamentos para a 
Central de Operações da CET, além de dimensionamento e investimentos para capacitação 
dos recursos humanos responsáveis pela recepção das chamadas telefônicas de forma a 
garantir a qualidade no atendimento e prestação de bons serviços ao cidadão. 

O gráfico abaixo mostra a evolução do atendimento ao público pelo telefone 194 até o dia 5 de 
setembro de 2004 e após esta data pela central de atendimento do fone 156. 
 

 


