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1. Introdução
O presente documento corresponde ao Produto 7.2.2 “ITS – Plano de Implantação do
Sistema de Bilhetagem” da Etapa 7 – Projetos Estruturantes para o Município de
Cachoeiro de Itapemirim, no âmbito da contratação de serviços técnicos especializados
para a elaboração de Planos de Mobilidade Urbana Sustentável e Projetos Estruturantes
para cidades polo do Estado do Espírito Santo.
O presente relatório compreende a elaboração do plano para implantação de sistema
de bilhetagem e arrecadação do transporte público coletivo municipal. O documento
está organizado da seguinte forma:






A presente introdução, que resume o diagnóstico tecnológico desenvolvido nas
etapas anteriores do projeto, seguida de um capítulo descrevendo os objetivos
e um resumo dos produtos resultantes desta etapa;
Um capítulo de considerações gerais, com definições básicas e metodológicas
de interesse para o assunto tratado;
Um capítulo que apresenta o plano de implementação, com a descrição das
principais etapas do processo proposto para o sistema de bilhetagem;
E um capítulo com as especificações técnicas dos equipamentos requeridos
para a implementação do sistema de bilhetagem.

Conforme mencionado no relatório do Produto 3.4. “Estudos Tecnológicos” da Etapa 3
– Diagnóstico, para o Cachoeiro, o diagnóstico foi feito dentro do contexto de integração
dos Municípios. É por isso que considerou-se importante apresentar tanto o diagnóstico
de Cachoeiro de Itapemirim como dos demais Municípios analisados. Essa análise
comparativa servirá também como referência para o município em relação às práticas
adotadas e recomendações para outros lugares de interesse regional.
O principal resultado do diagnóstico é a consolidação de todas as informações
necessárias para o desenvolvimento de alternativas a serem propostas para Cachoeiro
de Itapemirim no aspecto tecnológico, tendo em conta as características comuns dos
Municípios do Estado, mas diferenciando suas necessidades particulares.
Todos os sistemas de bilhetagem operam com cartões inteligentes sem contato. A
tecnologia dos cartões é compatível com as normas ISO/IEC 14443-3 (typeA) e ISO/IEC
14443-2 (typeA). Todos os sistemas utilizam cartões Mifare Classic 1K com UIDs de 4
bytes.
Assim, todas as cidades com Bilhetagem Eletrônica permitem, do ponto de vista
tecnológico, a realização de integração temporal.
Um ponto importante é o fato de nenhum sistema ter uma rede de pontos de venda
externos (POS).
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Em todos os casos, o sistema de bilhetagem funciona de modo que são os operadores
de transporte que têm o controle sobre o sistema de bilhetagem, e as empresas
provedoras atuam como fornecedores e não como sócios tecnológicos. O Estado não
tem nenhuma ingerência ou controle sobre os sistemas de bilhetagem, além dos
relatórios mensais ou semestrais que recebem prontos das empresas operadoras.
De acordo com o indicado pelos operadores e pelas distintas secretarias entrevistadas,
todas as empresas que possuem sistema de Bilhetagem Eletrônica têm também um
Sistema de Gestão de Frota.
Este projeto procura aproveitar as tecnologias já existentes em Cachoeiro e a
experiência dos operadores para acessar à informação gerada sem precisar de grandes
investimentos.
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2. Objetivos
2.1

Objetivo

O objetivo geral desta proposta é contribuir para o desenvolvimento de um sistema de
mobilidade urbana eficiente e competitivo, otimizando seu estado atual e incorporando
processos e tecnologias que promovam a qualidade e controle de serviços.
Como foi mencionado em documentos anteriores, os sistemas tecnológicos de apoio à
operação – monitoramento e bilhetagem do sistema de transporte público (ITS) – podem
estar sob completa responsabilidade dos operadores, do poder público ou com
atribuições parciais para ambos lados.
Atualmente, a bilhetagem e o controle operacional estão totalmente dentro da esfera de
atuação dos operadores, sem responsabilidade da Prefeitura sobre esses
componentes.
É importante considerar que o transporte público é um serviço ao público e, como tal,
deve ser controlado e regulado pela autoridade. Nesse contexto, recomenda-se como
principal objetivo assegurar as condições para que o poder público possa exercer
efetivamente o papel de regulador do sistema.
Deve procurar-se aproveitar as tecnologias já existentes no Município e a experiência
dos operadores para acessar a informação que este gera sem gerar investimentos
desnecessários.
A Prefeitura deve estabelecer as bases técnicas e de controle sobre as quais o sistema
em conjunto evoluirá. A autoridade não define que tipo de equipamento ou fornecedor
tecnológico será adquirido para o sistema, entretanto define características técnicas
básicas e requisitos mínimos que este deve cumprir. O controle sobre o sistema de
bilhetagem assegura o bom funcionamento do sistema.
Conhecer as tecnologías envolvidas no TP

Objetivos

Estabelecer normas e padrões
Criar órgãos e mecanismos de controle
Monitoramento da operação e da bilhetagem de TP
Melhorar a qualidade e a operação de transporte
público através do controle do mesmo
Incentivar o uso do transporte público
Figura 1 - Objetivos para o transporte público
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2.2

Produto

O produto principal resultante deste projeto estruturante é a criação de especificações
técnicas necessárias para dar um grau significativo de controle à autoridade local sobre
o transporte público e, posteriormente, a implementação do sistema de bilhetagem.
A Prefeitura estabelece as bases técnicas e de controle sobre as quais o sistema em
conjunto deverá evoluir. A autoridade não define que tipo de equipamento ou fornecedor
tecnológico será adquirido para o sistema, mas define características técnicas básicas
e requisitos mínimos que este deve cumprir.
À medida que a rede de transporte da cidade aumenta em tamanho e complexidade,
aumentará a necessidade e a dificuldade de monitoramento e controle por parte do
poder público. É desejável definir uma estratégia de evolução dos sistemas de
tecnologia (ITS) donde o poder público assuma gradualmente responsabilidades para
avançar no controle de transporte.

Etapa Atual
(Operador
privado)
Etapa Objetivo
(Operador privado
+ Autoridade)

Produto:
regulação e bases

Implementação

Etapa Futura
(Autoridade)
Figura 2 - Etapas do ITS para transporte
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3. Considerações gerais
Um Sistema de Bilhetagem é composto por todos os procedimentos, aplicativos
informáticos (software), equipamentos e controles que permitem ao usuário acessar o
serviço de transporte, ao mesmo tempo em que permite que os gestores e demais
atores do sistema monitorem a utilização do serviço.
A Bilhetagem Eletrônica baseia-se na utilização de equipamentos de cobrança, os quais
permitem o pagamento da passagem através de um Cartão Inteligente sem Contato
(TISC), que o usuário pode obter através de uma rede de distribuição e venda localizada
por toda a cidade. As transações são realizadas através de validadores instalados nos
ônibus e estações. Em intervalos de tempo definidos, os dados são transferidos para
um concentrador de dados que processa as informações para fins administrativos e
financeiros, assim como também são transferidas as informações operacionais, como:
listas de cartões restringidas, tabelas de recarga abordo, tabelas de tarifas, de linhas,
da matriz de integrações, horários das viagens, entre outras. Os sistemas de bilhetagem
eletrônica são complementados no Brasil para o pagamento à vista com cobradores a
bordo dos ônibus.
A seguir incluímos uma descrição dos equipamentos básicos que compõem um sistema
de bilhetagem (As especificações técnicas dos mesmos são detalhadas no Capítulo 5):
Validadores
São dispositivos instalados nos ônibus e nas estações de embarque (neste caso
associados a una catraca) para o controle do pagamento de passagens. São os
equipamentos que administram as transações do sistema.
O usuário aproxima seu cartão do validador, e a transação é automaticamente realizada.
O saldo do passageiro fica gravado no cartão e é reajustado a cada transação de débito
ou crédito realizada.
Os validadores dessa empresa não precisam conectar-se a uma central para autorizar
as transações porque operam completamente off-line. Portanto, o tempo entre a
apresentação do cartão, a leitura, a busca nas listas de restrições e recargas,
criptografia e gravação final é menor de 0,5 segundos.
Todos os dados registrados pelos validadores são protegidos, por meio de criptografia,
contra manipulação indevida.

Gravadores de Cartão
Equipamentos para ler e gravar informações de um cartão. Neste caso, o validador é
responsável pela averiguação e a avaliação de itens como:


débitos e saldos de créditos do cartão;
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validade de uso;
verificação de utilizações seguidas;
identificação dos usuários;
liberação da catraca com a utilização do cartão ou mediante pagamento;
liberação da recarga de créditos embarcada.

Acessórios


Console do motorista
O console da Empresa 1 é uma interface homem-máquina utilizada para a
comunicação entre o motorista, a central de operações e o validador. Entre suas
principais funcionalidades estão:
- envio de comunicação e alertas da central para o motorista;
- registro de troca de seções e envio da informação ao validador.



GPRS
GPRS (Serviço de Rádio de Pacote Geral) é uma tecnologia de transporte de
dados por pacotes no 2G e 3G do sistema global de sistema de comunicação
celular para comunicações móveis (GSM). O GPRS oferece uma taxa de
transferência de dados muito mais elevada que as taxas de transferência das
tecnologias anteriores, que usavam comutação por circuito, que eram em torno
de 12kbps. Já o GPRS, em situações ideais, pode ultrapassar a marca dos
170kbps. No entanto na prática, essa taxa está em torno dos 40 kbps.
O GPRS permite o envio e recepção de dados através de uma rede de telefonia
celular.



GSM
GSM é uma tecnologia móvel e o padrão mais popular para telefones
celulares do mundo. A maioria das redes GSM usam 900MHz e 1800MHz, mas
em os EUA a 850MHz e 1900MHz são proeminentes. A maioria dos dispositivos
GSM são usados principalmente para voz, mas pode ser usado para acesso à
internet móvel através do núcleo da rede GPRS.



GPS
GPS (geo-posicionamento por satélite) é um sistema de navegação por
satélite que fornece a um aparelho receptor móvel a posição do mesmo, assim
como informação horária, sob todas condições atmosféricas, a qualquer
momento e em qualquer lugar na Terra, desde que o receptor se encontre no
campo de visão de quatro satélites GPS.

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

10
É utilizado para determinar a posição de um receptor. Essa ferramenta, acoplada
ao validador, permite alimentar funcionalidades “georreferenciadas” no SIGOM
(sistema da Empresa 1), capaz de auxiliar o monitoramento e a gestão da frota
de ônibus.


Contador de Passageiros

Dispositivo para a contagem de passageiros sem utilizar catracas. Este acessório
funciona com tecnologia a base de feixes de luz infravermelha capazes de identificar
entrada e/ou saída de passageiros.

3.1

Mapping

O cartão inteligente sem contato (CISC) é, sem dúvida, o meio de pagamento (prépagamento) por excelência para aplicações de transporte. O "mapping" ou mapa referese ao "mapa de memória" e é definido como estão localizadas as diferentes aplicações
de um cartão de sistema de bilhetagem.
Um ponto vital tanto para o sucesso de um projeto do transporte público, tanto quanto a
sua sobrevivência e crescimento no tempo, é que a autoridade seja o proprietário do
mapping, assim como das chaves de segurança e o acesso a elas. Enquanto o mapping
seja propriedade do provedor de tecnologia, o crescimento do sistema é condicionado
e limitado, como a sua integração e interoperabilidade com outros fornecedores. É por
isso que, hoje, é recomendável que a autoridade seja o proprietário desta informação.
No caso de que o marco jurídico indique que o mapping do sistema de bilhetagem seja
entregado à autoridade deve ser analisado se sé manterá o utilizado pelos operadores
(caso em que todas as chaves relevantes de sistemas de informação devem
traspassare-lo ao município) ou mudar para um novo. Se o caso fosse o último, isto
exigirá um período de migração entre os mappings. Este prazo não pode ser inferior a
3 meses, de modo a garantir que a maioria dos cartões dos usuários foram migrados
(automaticamente no equipamento ao realizar uma recarga ou transação).

3.2

Estrutura tarifária

3.2.1 Política tarifária
A definição do esquema tarifário é de vital importância no início de um sistema de
transportes e exige uma análise mais profunda.
Esta decisão deve ser tomada no momento da análise e definição do quadro jurídico
para a cidade de Cachoeiro de Itapemirim.
Sabe-se que a tarifa de transporte público é coberta por um componente social e
política. A maioria das tarifas de transporte na América Latina não são determinadas
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unicamente pela tarifa técnica (ou seja, calculadas para atender o Retorno sobre o
Investimento e custos), mas consideram-se também elementos de tarifas sociais
(subsídios integrais ou parciais a setores da sociedade como idosos, estudantes e
deficientes por exemplo).
Algumas considerações gerais sobre política tarifária relevantes para o planejamento e
implementação de sistemas de tecnologia:








As receitas tarifárias geralmente não são o único recurso financeiro do sistema
As autoridades públicas devem decidir sobre a distribuição de contribuições para
o financiamento
A elasticidade da demanda em relação ao preço é limitada
É necessário determinar de forma clara a origem das fontes de financiamento do
sistema, definindo o percentual de custos operacionais a serem cobertos por
receitas tarifárias
O sistema de tarifas é baseado em uma política de preços relacionada com as
características da demanda
O sistema de tarifas deve buscar promover a utilização dos transportes públicos,
permitir o intercâmbio entre os modos, contribuir para a racionalização da
alocação de custos entre diferentes categorias de usuários e tendem a se
estabilizar ao longo do tempo

Um sistema de tarifa integrado é aquele em que tanto a oferta como a demanda se
conecta e relaciona cada um dos seus elementos para formar uma única estrutura.




Desde a oferta:
o Resulta na ação coordenada e integrada de todos os modos e
operadores
o Estabelece critérios de reordenação da rede, reduzindo o peso do preço
como um fator na escolha modal
o Contribui para a racionalização do sistema Fortalece a imagem do
sistema integrado, embora que não seja concebido como tal em todos os
aspectos. Transcende a imagem particular de cada empresa operadora.
Desde a demanda:
o Define as categorias de usuários em relação com o uso da oferta
o Contribui para a fidelização do público
o Esclarece as contribuições das diferentes categorias de usuários
o Contribui para o aumento da demanda do sistema de transporte

Dependendo de suas características são três os principais tipos possíveis de tarifas para
aplicar em um sistema de transporte público integrado (sistema não só maciça). A tabela
abaixo descreve resumidamente:
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Tabela 1 – Tipos de tarifas
Tipo

Vantagens

Desvantagem

Preço
único
independentemente
das características
da viagem (origemdestino, número de
transbordos, etc)
Tarifa de acordo com a prestação

- Clareza
- Automação fácil
- Fácil controle de
fraude
- Beneficia os usuários
com viagens longas

- Rigidez do preço
Discriminação
viajantes de curta
distância
- Tendência à redução
de receitas

Quilométrica
por distância

- Equidade máxima
para o usuário em
função
do
custo
gerado ao sistema
- Flexibilidade
- Máxima informação
sobre a utilização do
sistema
Tendência
para
aumentar trajetos de
usuário
- Equilibra equidade e
simplicidade

Dificuldade
de
implementação
em
áreas urbanas
- Efeitos dissuasores
para os usuários de
longa distância
Dificuldade
de
automação
Discriminar
os
viajantes de curta
distância ou perto de
fronteiras zonais
Dificuldade
de
aplicação em áreas de
baixa densidade

Tarifa
Plana

Zonal
seção

Características
Única

ou

ou

ou

por

Preço por quilômetro

Preço dependendo
das áreas
atravessadas, de
amplitude variável

No Brasil e na América Latina de forma geral também pode ser visto, em menor grau,
os tipos de tarifas temporárias, como no Uruguai, onde a tarifa depende de quanto
tempo se está se movendo sobre o sistema e não de quantos quilómetros recorre ou de
quantos modos o usuário utiliza. Temos também as tarifas integradas, onde a tarifa
depende do próprio percurso, em função de quantos meios de transporte se utilizam
para ele.
A tarifa de estrutura plana refere-se a aplicação da mesma tarifa para todo o sistema de
transporte, independentemente da distância percorrida, hora do dia e das transferências
efetuadas. As tarifas de estrutura mista podem fazer uso de uma matriz de preços a
aplicar tarifa diferentes calculados com base em um conjunto de variáveis definidas no
sistema, tais como tipo de usuário, dia, distância percorrida, número de meios de
transporte, etc.

3.2.2 Matriz tarifária
A matriz tarifária é um mecanismo pelo qual pode-se determinar a tarifa a aplicar em
qualquer momento e lugar, considerando também todos os outros parâmetros que
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tornam o funcionamento de qualquer meio de transporte, tais como a origem, a
distância, o tipo de usuário, etc.
Para usar uma matriz é necessário ter um bom desenho de cartão, ou seja, o mapping
da mesma que deveria considerar, pelo menos, as seguintes funcionalidades:









Tipo de cartão
Data de vencimento
Código de tarifa
% de desconto sobre a tarifa cheia ou padrão
Código de horário
Número de viagens por período
Transferência (TRUE / FALSE)
Viagem a crédito (TRUE / FALSE)

A tarifa é determinada por um calendário. O calendário é composto de uma data de
vigência (início e fim), lugar de abordagem, chave tarifária aplicada anteriormente
armazenada no registro histórico (em caso de transferência) e a chave tarifária aplicada.
Nele, o calendário é uma lista de datas, indicando a chave tarifária para aplicar de
acordo com um cronograma específico. O tipo de cartão a ser processado juntamente
com a hora e data do terminal ou equipamento a bordo define a entrada no calendário,
que retorna a código de tarifa e, portanto, a tarifa.
O gráfico a seguir resume o processo:

- Lugar
- Data
- Horas

- Grupo tarifário

- Calendário

- Tipo de cartão

- Lista de Tarifas

TARIFA

Figura 3 – Parâmetros para a matriz tarifária

Complementos tarifários
Os complementos tarifários permitem integrar os sistemas de transporte, não só
fisicamente, mas também com a tarifa.
Um exemplo do possível alcance da definição da estrutura tarifária é a cidade de
Barcelona, onde usam um tipo de tarifas por seções e também se aplicam
complementos tarifários. Nesta cidade as tarifas de todos os modos de transportes
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públicos (mais de 40 operadoras diferentes) são integradas. Desde a introdução do novo
sistema tarifário, o número de viagens multimodais subiu de 8,5% para 30%.
Um exemplo mais próximo é dado em Guadalajara onde em o sistema Macrobús para
fazer transferências entre troncais, alimentadores e trem elétrico quem utilize o cartão
para fazer o pagamento recebe descontos. Esta não é apenas uma forma de incentivar
o uso do cartão, mas também beneficia os usuários que precisam de viagens mais
longas, que são geralmente os de renda mais baixa, resultando em um componente
social.
Na

imagem

abaixo são

exemplificadas

várias

combinações possíveis

com

complementos tarifários em Guadalajara:

Figura 4 - Complementos Tarifários Macrobús (Guadalajara)

3.2.3 Conclusões
É comum que os governos optem por um regime de tarifa plana, ou seja, uma tarifa
única, independentemente do caminho que toma um usuário (o custo do bilhete é o
mesmo). Embora isso possa tornar-se aconselhável em sistemas de transporte massivo
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(trem, BRT, metrô) não é o ideal para o transporte convencional (que é o caso da cidade
de ...) pois não só as distâncias variam muito mas a maioria das rotas não são iguais.
Sabemos, no entanto, como foi explicado acima, que a definição da tarifa possui um
elevado componente social e muitos desses fatores são relegados. O que é necessário
é antecipar possíveis mudanças na tarifa e estar preparado para implementar o sistema
da tarifa por seções e tipo de rotas.
Isto pode ser conseguido através da aplicação a partir do início do projeto de uma matriz
tarifária usando um único código de tarifa, enquanto se deseja manter uma tarifa plana.
No entanto, muitas vezes é aconselhável optar por não utilizar transferências gratuitas,
isso pode fazer com que o usuário considere faça uso do mecanismo de transbordo sem
custo para realizar mais de uma viagem, o que pode ser um risco sobre a receita tarifária
e o equilíbrio econômico-financeiro se não for considerado de forma adequada no
planejamento e implementada de forma correta. Para transferências podem ser
utilizados complementos tarifários, o que pode diminuir o custo do bilhete para o usuário.
Algumas observações finais:






3.3

É fundamental implementar um sistema de bilhetagem que não inviabilize a
mudança da estrutura tarifária no futuro, isto é, com especificações técnicas que
permitam a adoção de diferentes estruturas tarifárias.
Uma política tarifária elaborada para promover a integração assegura o
fortalecimento na coordenação integrada do sistema
A autoridade de transporte deve estar envolvida na gestão dos benefícios do
sistema como resultado da política tarifária
Deve procurar-se a transparência nos custos dos operadores, definindo
claramente a compensação pela utilização de títulos multimodais geridos pela
autoridade

Centralização e avaliação de níveis de serviço

O sistema de bilhetagem deve procurar a centralização de recursos e proporcionar as
ferramentas para um controle eficaz das vendas e utilização do sistema de transporte
que garanta a transparência no fluxo de dinheiro. Por sua vez, a bilhetagem centralizada
garante tempos menores de pagamento e de acesso e permite a integração virtual entre
diferentes modos e serviços, gerando benefícios substanciais para a operação e para o
usuário.
Entre os principais benefícios que oferece estão:






Otimização de custos do serviço de transporte;
Facilidade de acesso aos usuários e menor tempo de embarque;
Controle de receita;
Redução da evasão.
Controle de gratuidades e beneficiários;
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Controle dos usuários;
Geração de listas negras (usuários com infrações ou pendencias no sistema);
Geração de estatísticas operacionais.
Melhores condições de trabalho para os operadores do sistema.
Maior conforto e comodidade para os usuários, a capacidade de recarregar
créditos em vários pontos.
Geração e controle de crédito no sistema.
Permite auditoria dos cartões, dos créditos dos usuários e dos operadores.
Permite a restituição de cartões perdidos ou roubados (para usuários
personalizados).
Proporciona flexibilidade para a estrutura tarifária (tarifas integradas, tarifas
temporárias, etc.).
Venda de créditos através da Web (funcionalidade a ser avaliado a longo prazo
como não se espera que a utilização generalizada deste aplicativo).
Comunicação on-line entre todos os dispositivos do sistema e do Centro de
Controle.
Mecanismos de segurança rigorosos e algoritmos de criptografia de dados para
evitar fraudes no sistema.
Capacidade de usar os cartões para outras aplicações, como porta-moedas
electrónico

O sistema de bilhetagem deve fornecer mecanismos para controlar as operações, para
que em conjunto com o controle de gestão operacional (através do sistema de gestão
de frotas) podem ser avaliados os níveis de serviço do sistema como um todo.

3.4

Controle de passageiros

Os projetos de tecnologia para o transporte pública devem procurar controlar os três
aspectos seguintes:




Assegurar pela autoridade a integração tecnológica futura.
Controlar o IPK (Índice de passageiro-quilômetro)
Evitar perda de usuários pela implementação de tecnologias

As garantias para o crescimento e integração tecnológica futuros são dadas pela
definição do mapping, as estruturas de segurança e políticas tarifárias definidas pela
autoridade.
Não perder os usuários pela implementação da tecnologia depende do desenho do
sistema, sempre que seja fácil de usar, eficiente e benéfica (em tempo ou dinheiro) isso
é conseguido. Também depende do processo de transição entre a forma de pagamento
anterior e o novo sistema de bilhetagem que for implementado.
Para controlar o IPK, o componente tecnológico é definido com dois itens: o sistema de
gestão de frotas e sistema de bilhetagem. Com o controle da frota é possível haver um
conhecimento completo do número de viagens por unidade, quilometragem real,
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cumprimento das rotas programadas, velocidades operacionais e paradas. Com o
sistema de bilhetagem se conhece quantos passageiros foram transportados. A
contagem dos passageiros é obtida cruzando os dados das transações (pagamentos
com cartão) e os dados do contador de passageiros.

4. Plano de implementação
Formação
• Seminários e treinamento específico sobre ITS

Marco jurídico
• Marco jurídico
• Modelo de operação
• Sanções

Desenho
• Compartilhamento de informações
• Avaliação das tecnologias atuais
• Elaboração de normas técnicas
• Desenho do CCO

Implementação e operação
• Migração de tecnologias
• Instalação do CCO
• Monitoramento e avaliação

Figura 5 - Processo de implantação de ITS para o transporte público, com
responsabilidades compartilhadas

4.1

Formação em ITS

Antes do desenvolvimento do marco jurídico e da concepção do sistema de transporte
público com responsabilidades compartilhadas entre o operador privado e a autoridade
é necessário oferecer treinamento específico nos principais aspectos tecnológicos aos
técnicos e gestores do poder público que irão lidar com o sistema de bilhetagem.
Não somente o pessoal técnico está envolvido no processo de migração de um sistema
totalmente controlado pelo operador privado para um sistema misto. Na definição do
marco jurídico e administrativo é de grande importância não apenas saber aspectos
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gerais do alcance e das capacidades dos sistemas tecnológicos a implementar e
monitorar, mas também é aconselhável conhecer em maior profundidade as variáveis
do negócio do Transporte Público. Então é necessário introduzir os conceitos e
definições técnicas dos diversos aspectos relevantes à implantação e operação de
sistemas de bilhetagem para os membros da Prefeitura que deverão estar envolvidos
nesse assunto. A Tabela 2 apresenta uma proposta de agenda básica de conteúdo para
os treinamentos.

Tabela 2 – Agenda básica de formação em ITS para transporte público
Variáveis do
negócio

Áreas de
aplicação

Tecnologias

4.2

Agenda básica
Controle de desempenho
Controle de passageiros
Demanda de passageiros
Custos
Esquema de tarifas
Sistemas de Informação de viagens
Sistemas de Gestão de Frotas
Sistemas de bilhetagem
Sistemas de segurança
GPS y SAE
Contadores de passageiros
Meios de Pagamento
Sistema de bilhetagem
Sistemas de Comunicação

Marco jurídico

É importante trabalhar em conjunto com o departamento jurídico do Município, porque
a implementação de um sistema misto de responsabilidade para o transporte público
exige desenvolver um quadro jurídico específico ou modificar o existente. Os trabalhos
desenvolvidos para elaboração do Plano de Mobilidade incluíram uma etapa de
diagnóstico, apresentada nos relatórios dos produtos 3.4 – Estudos Tecnológicos e 3.1
– Estudos Jurídicos. Os padrões técnicos propostos para a implementação dos
sistemas de tecnologia são detalhados nesse documento.
É necessário executar as seguintes ações:


Análise jurídica das normas existentes
As leis e regulamentos de transporte público da cidade. Esquema de tarifas e
pagamento às operadoras. Concessões vigentes com os operadores de ônibus.
Contratos de prestação de serviços. Se alguma delas causa conflitos com a
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regulamentação e controle do transporte público pela autoridade devem ser
realizadas alterações ao enquadramento legal do município.


Redação de normas para controle e monitoramento
Este regulamento deve ser a definição do quadro administrativo municipal, em
que deverá ser observado: os termos em que a operação será realizada, destino
e administração dos recursos captados, as variáveis a serem monitorados, os
níveis de qualidade e de serviço a ser mantido pelo operador, a definição de
sanções e multas; e todos os aspectos envolvidos no controle e monitoramento
do sistema.
Como exemplo, pode ser citada a frequência dos ônibus, a qual é facilmente
controlável por meio de um sistema de gestão de frota. Este sistema pertence e
é manipulado pelo operador de transporte público, mas pode compartilhar
informação com a Prefeitura em tempo real.



Redação de padrões técnicos
Definição e desenvolvimento do padrão técnico das tecnologias a serem
aplicadas. Na redação destas normas deve ser considerada a evolução e o
estado atual dessas tecnologias no mercado mundial.
Estas regras não são bases técnicas, mas sim uma diretriz básica que deve ser
capaz de ser atualizada ao longo do tempo. Pontos a serem considerados são
as variáveis de controle, geração de relatórios, que sistemas tecnológicos devem
existir, etc.



Redação de contratos
Elaboração de novos contratos com o operador privado. Devem estar claramente
definidos os direitos e deveres do operador, com penalidades bem definidas por
descumprimento.
Devem ser considerados os contratos com o fornecedor de tecnologia para o
CCO (Centro de Controle Operacional) e, se for o caso, a terceirização de
algumas operações de monitoramento (não recomendado por este relatório).

O modelo de operação dentro do marco jurídico refere-se ao modo que será feita a
operação de monitoramento.
A possibilidade deve ser deixada em aberto desde o início e criar mecanismos que
permitam futuramente mudar o sistema para uma lógica de controle total do transporte
público por parte da autoridade local; apesar que atualmente não seja desejado.
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Etapa
1

Operador
privado

Etapa
2

Operador
privado +
Autoridade

Etapa
3

Autoridade

Figura 6 - Etapas ITS para regulação do transporte público

4.3

Desenho

Ao desenvolver o componente de ITS para o transporte público é necessário realizar
uma série de processos que compreendem duas fases:




Análise da situação atual:
o Compartilhar informações
o Avaliação das tecnologias atuais
Modificação ou criação de padrões para a implementação
o Redação de normas técnicas
o Desenho do Centro de Controle

Compartilhar
informações

Avaliação das
tecnologias
atuais

Redacção de
normas técnicas

Desenho do CC

Figura 7 - Desenho de ITS para transporte público

Bases
Técnicas

•Definição dos componentes tecnológicos faltantes
(gestão de frota, informação ao usuário) e das
variáveis de saídas de informação dos sistemas
existentes

CCI
DATACI

CCO

•Instalação da Centro de Controle Operacional por
parte da autoridade

Figura 8 - Relacionamento com as estruturas existentes
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4.3.1 Compartilhar informações técnicas
Uma vez estabelecido o marco jurídico que permite à autoridade controlar e monitorar
o serviço de transporte público, deve ser elaborado um estudo aprofundado das
tecnologias instaladas no município no momento da implantação do Projeto (para
acessar às mesmas deve ser estabelecido o regulamento que permita isso).
Cachoeiro de Itapemirim tem um sistema de Bilhetagem Eletrônica provido pela
empresa Prodata. Os veículos não possuem contadores de passageiros, mas a maioria
possui câmeras a bordo dos veículo. O sistema de bilhetagem é operado pelo CCI
(Consórcio Cachoeiro Integrado) e funciona com cartão Mifare Classic 1K, e as chaves
de segurança e acesso dos cartões são propriedade do Consórcio. Para um maior
detalhamento referir-se a o relatório do Produto 3.4 “Estudos Tecnológicos”
Para fazer um estudo coerente das tecnologias atualmente aplicadas pelos operadores
de transporte, eles devem compartilhar informações com o município, tais como suas
especificações técnicas ea possibilidade de inclusão de módulos adicionais tanto em
equipamentos como em o software de operação e gestão.

4.3.2 Avaliação das tecnologias atuais
Neste ponto devem ser estudadas as tecnologias aplicadas pelos diferentes operadores
e empresas de transporte e como são gerenciadas. As tecnologias a estudar são:
•
•
•
•

Sistemas de Gestão de Frotas (fornecedor, protocolos de conexão, etc.)
Sistema de Bilhetagem (fornecedor, tecnologia de pagamento, contadores de
passageiros, etc.)
Sistema de Informação ao Usuário (fornecedor, funcionalidade, etc.)
Sistemas de Comunicação (fornecedor, protocolos, etc.)

É importante saber os protocolos de comunicação entre os diferentes sistemas e a sua
ligação à base de dados, porque o CC dependerá disso. Para os sistemas onde há
bilhetagem eletrônica controlada pelos operadores, o compartilhamento deverá ser
parte dos requerimentos técnicos do marco jurídico proposto para a implantação da
bilhetagem para o sistema municipal como um todo.
Outro ponto que deve receber grande importância é a gestão da segurança do sistema
de bilhetagem; deve saber-se quem tem as chaves de segurança do Mapping conforme
o mencionado no Capítulo 3.1 do presente relatório (a operadora ou provedor de
tecnologia).
Uma das vantagens da cidade de Cachoeiro de Itapemirim é o CCI (Consórcio
Cachoeiro Integrado), isto assegura que as tecnologias aplicadas no sistema de
transporte público sejam as mesmas ou pelo menos compatíveis. Se eles não foram
compatíveis exigiria uma reestruturação das mesmas.
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Depois de estudar as tecnologias implementadas na cidade deve proceder-se a analisar
se é aconselhável mantê-las e modificar certos aspectos da primeira versão das normas
técnicas básicas. Um exemplo básico é a tecnologia de meios eletrônicos de
pagamento, enquanto que poderia ser originalmente escolhidos os cartões Calypso, se
os operadores já estão trabalhando com Mifare, esta tecnologia devem prevalecer sobre
a outra (isto é, se a tecnologia envolvida não é obsoleto ou qualidade inferior). Por
razões de desempenho e uso das capacidades dos cartões é essencial partir da
definição do recurso técnico designado para o projeto. Esse recurso está enquadrado
dentro dos padrões internacionais e industriais ISO / IEC 14443.
O padrão internacional ISO / IEC 14443 da International Organization for
Standardization (ISO) e da Comissão Eletrotécnica Internacional (IEC) define um
conjunto de protocolos operativos relativos a fichas de proximidade baseados em microcontroladores, que interface é baseada na transmissão e recebimento de uma
frequência de rádio de 13,56 MHZ. A norma estabelece uma distância de comunicação
possível igual ou inferior a 10 cm.
Existem dois tipos de fichas ou cartões ISO14443, o tipo A (Mifare) e Tipo B (Calypso).
A diferença entre os dois tipos reside nas técnicas de modulação de comunicação. Por
conseguinte, não são tecnologias compatíveis e não podem operar simultaneamente no
mesmo sistema

4.3.3 Redação de normas técnicas
Depois de concluído o estudo e análise das tecnologias que já operam na cidade devem
elaborar-se as bases técnicas finais. Estas bases são aquelas que especificar os
equipamentos e dispositivos para utilizar a partir de agora. Os operadores podem
comprar de qualquer fornecedor que atende às diretrizes estabelecidas pelas bases do
Município.
A autoridade não define que tipo de equipamento ou fornecedor tecnológico será
adquirido para o sistema, entretanto define as características básicas técnicas que este
deve cumprir minimamente.
As alterações ou modificações de equipamentos atualmente instalados dependerá se
obedecem ou não as especificações municipais.

4.3.4 Desenho do Centro de Controle
O desenho específico do Centro de Controle (CC) dependerá do número de unidades e
rotas a controlar, assim como da existência de um sistema de informações do usuário e
câmeras de segurança.
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Também deve considerar-se uma capacidade ampliada no caso de uma decisão de
compartilhar esse centro de monitoramento com as tarefas de controle e monitoramento
de tráfego.
A CMO (Central de Monitoramento Operacional) é formada basicamente por Estações
de Trabalho (computadores com acesso à internet) que permitem receber dados em
tempo real e relatórios operacionais. A CMO permite visualizar o estado do sistema,
mas não permite modificá-lo. Desde o início, fica claro que nenhuma das operações
será modificada e unicamente será possível o acesso para consultá-la. A CMO permite
observar um inconveniente em tempo real, mas não consegue concertá-lo (é possível
entrar em contato com o operador após saber da existência do inconveniente para que
seja solucionado, bem como notificar que a frequência não está sendo cumprida).
A CC é uma evolução da CMO, pois permite não apenas o monitoramento, mas também
o controle.
Conhecendo os problemas específicos, a autoridade pode notificar a população dos
mesmos e tomar as providências correspondentes. Além disso, será possível contar
com um acompanhamento permanente das operações realizadas pelo setor privado.

4.4

Implementação e operação

A implementação consiste em duas partes: a primeira é responsável pela migração das
tecnologias, e a segunda da instalação do CC e o correspondente monitoramento do
sistema.
A migração das tecnologias depende da necessidade de se fazer uma atualização dos
equipamentos existentes no sistema e atualizar os mecanismos de segurança e controle
gerenciados pela autoridade.
Para a execução adequada e posterior operação de tais sistemas, o mesmo deve ser
realizado gradualmente, e a autoridade deve ficar paulatinamente mais próxima do
monitoramento global. O primeiro passo consiste em poder verificar se um ônibus desvia
sua rota e só depois são gerados os controles mais profundos.
Pode ser também aconselhável iniciar a sua implementação em etapas, começando
com uma única linha de ônibus (até mesmo apenas uma rota) e depois estender o
monitoramento para o resto do sistema de transporte público.
A linha e a rota para a primeira fase da implementação ou período de testes deve ser
escolhida com cuidado. Deve ser escolhido um caminho que não seja o mais influente,
mas que tenha um viajem que permita que a maior parte das variáveis a ser monitoradas
sejam observadas sem grandes inconvenientes.
Isto irá permitir que o pessoal seja treinado nas tarefas de monitoramento e controle
gradualmente.
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A existência de um período de teste permite correções no sistema e adaptá-lo às
condições locais. Assim, as lições e experiências recolhidas durante este período serão
úteis quando se aplica o sistema na sua globalidade.

4.4.1 Logística associada
A logística associada à implementação do sistema compreende todas as etapas desde
o projeto até a aceitação de todos os sistemas e suas funcionalidades. A seguir são
descritas as atividades de preparação da operação, ilustradas no diagrama da Error!
Reference source not found..

Desenho

Procura

Adequação
Física

Testes

Formação

Aceitação

Instalação

Figura 9 - Atividades da etapa preparativa

4.4.2 Desenho
Inclui a revisão, atualização e cumprimento dos aspectos da Engenharia Básica feita na
fase do desenho de bases e do centro de controle. Nesta fase, são fixadas as diretrizes
para a direção e controle do projeto, são definidas todas as atividades a serem
implementadas durante a fase pré-operacional e os componentes da solução são
descritos, do ponto de funcional, operacional e tecnológico. Nesta fase do projeto são
definidas as responsabilidades de cada um dos envolvidos e do impacto de cada um
deles na entrega de sistemas totalmente operacionais dentro do tempo previsto.

4.4.3 Procura de equipamentos
É a aquisição de equipamentos, componentes e insumos necessários para implementar
a solução. Os principais componentes do sistema são:


Em ônibus:
o Validadores
o Equipamento de Control de Flota (GPS, GPRS e GSM)
o Console do Motorista
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o Contadores de Passageiros
o Paneis de informação ao usuário
Em Pátio
o POS e leitor de cartão
o Servidor do Pátio
o Workstations
Em Ponto de Venda
o POS e leitor de cartão

Nesta fase são realizados processos de compras com os fornecedores estabelecendo
os termos e condições de entrega exigido. A procura está prevista para que os
equipamentos estão disponíveis quando seja necessário de acordo com a programação
definida.

4.4.4 Adequação física e tecnológica
Antes da instalação de equipamentos de sistemas de bilhetagem, gestão de frotas e
informações do usuário, devem ser feitos os ajustamentos à própria infraestrutura do
Consórcio de Transporte, para desenvolver as condições físicas, elétricas e de
conectividade necessárias para a instalação dos sistemas.
Antes do trabalho de adequação e inspeção das instalações é preciso verificar se as
condições oferecidas são cumpridas. Para isso, é necessário definir antes do início da
operação os desenhos de cada um e cada uma das áreas ou locais que fazem parte da
infraestrutura:




A localização dos Pontos de Venda
A localização da Base de Dados espelho do Sistema de Bilhetagem.
A localização do equipamento do Centro de Controle de Operações.

4.4.5 Instalação
Inclui a instalação e configuração de todos os equipamentos acima descritos.

4.4.6 Testes
Os testes de unidade consistem em avaliar o funcionamento adequado de cada
equipamento periférico e aplicativo instalado, seguindo protocolos de teste previamente
elaborados, onde os resultados esperados são especificados para garantir um bom
desempenho individual de cada um dos componentes.
Os testes integrais são projetados para garantir o funcionamento de toda a solução, e
incluem rotinas de procedimentos utilizados para testar, avaliar e corrigir as possíveis
divergências de desempenho de cada equipamento.
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Para fazer os testes é feita uma verificação com base em uma lista de controle
específica para cada equipamento e com isso um relatório técnico sobre o
comportamento do equipamento é gerado.
Os testes mais comuns para um Sistema de Bilhetagem são:




Teste de Contadores de Passageiros
Teste de recarga de CISC em Pontos de Venda
Teste de pagamento com CISC (Teste dos validadores em ônibus)

Para referência, incluímos um detalhamento de como fazer o teste dos contadores de
passageiros. Basicamente os pontos a controlar são os seguintes:
1. Instalação:
Verificar se o equipamento está perfeitamente instalado e fixado à estrutura do
ônibus. Confirmar se o contador está ligado e em funcionamento.
2. Ascenso e descenso:
As ascensões e descensos devem fazer-se por ambas portas, dianteiras e
traseiras. Deve verificar-se se o contador de passageiros detecta e diferencia
ascensões e descensos. É aconselhável realizar vários testes alternando
frequências e quantidades.
3. Bloqueio:
Cobrir o contador com fita isolante ou qualquer outro dispositivo para evitar a
contagem. Tomar a hora de início e finalização do bloqueio. O objetivo deste
teste é o de verificar se o sistema detecta que o contador tem sido bloqueado
e dá algum tipo de alarme ou aviso.
4. Software:
Verificar nos relatórios do software cada um dos testes que foram realizados.
Se os relatórios não coincidirem ou estiverem faltando informações, confirmar
se pelo menos os dados estão na base de dados. Completar estes valores na
mesma forma em que os testes foram realizados para calcular a precisão do
equipamento
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Porta Dianteira
Ônibus

Porta Traseira

Ascensões Outros Descensos Ascensões Outros Descensos

Status Contador
Estado da
Instalação

Indicador de
Alimentação

Horarios Teste
Teste de
Bloqueio

Início Finalização

Manual
Contador
% de Precisão
Reporte
Manual
Contador
% de Precisão
Reporte
Manual
Contador
% de Precisão
Reporte
Manual
Contador
% de Precisão
Reporte
Manual
Contador
% de Precisão
Reporte

Figura 10 - Teste de Contadores de Passageiros

4.4.7 Formação do pessoal de operação
Nesta fase serão realizadas a formação de pessoal, tanto da área operacional, quanto
da área técnica, dos operadores de transporte e de autoridade em equipamentos e
sistemas instalados. O treinamento é feito por meio de cursos presenciais com conteúdo
programático e uma duração do curso predefinida de acordo com as necessidades
exigidas para cada posição. Com a conclusão de cada curso serão feitas a entrega de
materiais de formação e a avaliação correspondente para a entrega do certificado de
aprovação.

4.4.8 Aceitação
Inclui a execução de protocolos de teste associados a cada um dos componentes da
plataforma, o que permitirá que a autoridade assegure um funcionamento correto da
solução implementada
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5. Especificações gerais dos equipamentos do sistema
de bilhetagem
A plataforma tecnológica adotada pela cidade deve estar preparada para o crescimento
futuro das etapas restantes do projeto de mobilidade do Município, no momento
necessário e com plena utilização e continuidade da tecnologia originalmente instalada.
A autoridade será sempre o proprietário de todas as chaves do sistema e do Mapa de
Estrutura das CISC, de modo que as companhias participantes ofereçam tecnologia que
funciona ao abrigo deste regime, fornecendo as ferramentas necessárias para esse
efeito.

5.1

Mecanismos de segurança

A tecnologia fornecida deve cumprir os mecanismos de segurança que garantam a
integridade do sistema de bilhetagem, em que deve-se considerar os seguintes
aspectos essenciais:














Toda a informação gerada e armazenada nos computadores que compõem a
tecnologia de bilhetagem deve ser criptografada e protegida de intervenção e /
ou alteração por outras pessoas ou empresas fora deste projeto. Mas esse
processo não deve bloquear o acesso a informações a pessoal autorizado pela
autoridade / município, de modo que a empresa selecionada deverá fornecer as
ferramentas para analisar tais informações.
Todas as informações geradas nos equipamentos que compõem a tecnologia de
bilhetagem serão transmitidas com segurança para o sistema central.
Todos os equipamentos que compõem a tecnologia de bilhetagem deverão gerar
uma cópia de segurança dos arquivos transferidos, pelo menos, de dois (2) dias
de operação.
Devem estar disponíveis as ferramentas de software e hardware necessárias
para se recuperar no momento requerido os arquivos de backup.
Autenticação de dispositivos e meios de pagamento feitos com tecnologia de
módulo SAM pagamento para garantir a devida autenticação e validação de cada
um dos componentes da tecnologia.
Tem de ter ferramentas de monitoramento para identificar qualquer tentativa de
transações fraudulentas.
Blacklist de CISCpara a desativação das mesmas.
Plano de Recuperação de Desastres (inundações, terremotos, incêndios,
terrorismo, etc.), de modo a garantir que a informação contida nas bases de
dados do sistema central pode ser completamente restaurada em caso de
contingência.
Plano de Assistência de redundância e fonte de alimentação de backup para
manter o equipamento em funcionamento e o fluxo correto de informações.
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Todos os equipamentos devem ter um número de identificação único e
permanente, a fim de ter um controle total abrangente de equipamentos.

Todos os equipamentos oferecidos pelos fornecedores devem ser dimensionados,
projetados e certificados para operar nas condições ambientais de características de
temperatura e umidade da cidade.

5.2

Esquema geral do sistema de bilhetagem

Figura 11 - Esquema geral do sistema de bilhetagem

5.3

Características do equipamento

5.3.1 Equipamento de bilhetagem a bordo de ônibus
Neste equipamento são registrados todos os bilhetes cobrados ao usuário nos ônibus.
Todas as transações devem ser registradas no equipamento.
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Características:
















Esse equipamento deve ter a capacidade de registrar as transações de cobrança
com os seguintes meios de pagamento: dinheiro e CISC.
Leitor de CISC Multi-ISO, que cumpra obrigatoriamente com ISO 14443 A y B
standard.
Possibilidade de acomodar pelo menos dois (2) SAM de autenticação.
Impressoras para a emissão de recibos de passagens. Esta mesma impressora
deve imprimir os resumos de pagamento se for necessário.
Console do operador.
Velocidade de transações típicas de não mais do que 300 milissegundos.
Memória com capacidade suficiente para armazenar 5000 registros de Blacklist
e não menos de 2.000 transações.
Capacidade para armazenar duas tabelas de configuração, uma atual e uma
futura. Alguns conteúdos podem ser:
o Tarifas
o Descontos em Transferências
o Promoções especiais
o Validade de um tipo de CISC
Luz indicadora de alta visibilidade (vermelha e verde).
Indicador acústico de alta sonoridade.
Conectividade sem fio (wireless, Wi-Fi o rf).
A transferência de informação deve ser realizada em conformidade com os
mecanismos de segurança descritos neste documento e permitindo que eles
sejam enviados para um PC Concentrador:
o Programada de forma automática através de meios de comunicação sem
fio (wireless, Wi-Fi o rf).
o Através de um terminal portátil ou um mecanismo alternativo para a
recuperação de informação de validadores em caso que não possa ser
realizada automaticamente.
Este equipamento deve ser modular para permitir a substituição e troca de um
validador para outros de maneira ágil, rápida e segura, sem afetar a operação.

Funcionalidade requerida:





Para cada transação feita com CISC deve ter um algoritmo de validação,
considerando pelo menos o seguinte:
o Que não está registrado na blacklist
o Que seja uma CISC válida dos tipos que sejam definidos
o Que seja eficaz
o Anti-Pass back
Deve permitir o pagamento de mais de uma viagem através do console de
operador.
Deve identificar o perfil do CISC e aplicar a taxa apropriada.
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Deve reconhecer as transferências de uma rota para outra de acordo com a
matriz de complemento tarifário.
Deve imprimir um recibo para cada transação feita.
Deve permitir uma viagem ao crédito.
As informações refletidas no display devem ser configuradas de acordo com o
tipo de transação.
Deve cumprir os mecanismos de segurança descritos neste documento.
Geração de alarmes de falhas de equipamentos, a fim de monitorar o
funcionamento.

5.3.2 Contagem de passageiros
Este equipamento foi projetado para controlar os passageiros transportados. Isto
permite a comparação e referência com passageiros pagos.

Características:









Cada ônibus deve ter sensores na porta da frente e porta traseira para contar
subidas e descidas de passageiros.
A tecnologia de contagem de passageiros devem ter uma fiabilidade maior do
que 92%.
Catracas a bordo dos ônibus não serão consideradas como contagem de
passageiros.
Será dada preferência aqueles equipamentos que não dificultem o acesso a
todas as portas.
Conectividade sem fio (wireless, Wi-Fi o rf).
A transferência de informação deve ser realizada em conformidade com os
mecanismos de segurança descritos neste documento e permitindo que eles
sejam enviados para um PC Concentrador:
o Programada de forma automática através de meios de comunicação sem
fio (wireless, Wi-Fi o rf).
o Através de um terminal portátil ou um mecanismo alternativo para a
recuperação de informação de validadores em caso que não possa ser
realizada automaticamente.
Este equipamento deve ser modular para permitir a substituição e troca de um
validador para outros de maneira ágil, rápida e segura, sem afetar a operação.

Funcionalidade Requerida:



Contagem de subidas e descidas de passageiros em ambas portas.
O equipamento deve gravar qualquer tipo de bloqueios pelo motorista do ônibus.
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Deve cumprir os mecanismos de segurança descritos neste documento.
Geração de alarmes de falhas de equipamentos, a fim de monitorar o
funcionamento.

5.3.3 Sistema alternativo de recuperação de informação
Para fins de recuperação de informação de qualquer equipamento a bordo do ônibus e
quando não for possível fazê-lo sem fio (wireless, Wi-Fi ou rf), as empresas participantes
devem incluir na sua proposta de um sistema alternativo para a extração de tais
informações.

5.3.4 Tecnologia de pontos de venda e recarga de CISC
Estes dispositivos permitem a venda e recarga CISC ponto externo de Venda. Estas são
terminais de ponto de venda de propósito específico que devem ser consideradas para
ponto externo de Venda.

Características:









Leitor de CISC Multi-ISO, que cumpra obrigatoriamente com ISO 14443 A y B
standard.
Possibilidade de acomodar pelo menos dois (2) SAM de autenticação.
As transferências de informações devem ser programadas automaticamente via
GPRS.
Capacidade de armazenamento de informação suficiente para armazenar
informações de pelo menos 2 dias de operação.
Desenho compacto e robusto.
Deve ter um teclado alfanumérico pelo qual o operador pode fazer transações
de recarga em CISC.
Display LCD de brilho e claridade suficiente de acordo com as condições de
localização do equipamento fora dos pontos de venda.
Impressoras para emitir recibos de pagamento de recargas. Esta mesma
impressora deve imprimir os resumos de vendas se for necessário.

Funcionalidade Requerida:


Recarga de CISC: Os usuários podem recarregar em sua CISC em qualquer
equipamento de recarga a quantidade desejada com um limite definido pelo
Concessionário.
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Saldo de CISC: Os usuários podem consultar a qualquer momento o saldo de
sua CISC.
Para cada transação feita com CISC deve ter um algoritmo de validação,
considerando pelo menos o seguinte:
o Que não está registrado na blacklist
o Que seja uma CISC válida dos tipos que sejam definidos
Deve imprimir um recibo para cada transação feita se o usuário solicitar.
Geração de alarmes de falhas de equipamentos, a fim de monitorar o
funcionamento.
Deve cumprir os mecanismos de segurança descritos neste documento.
Controle de abertura e fechamento de serviço de operações.
Cada operador do equipamento deve ter uma senha para abrir e fechar um
serviço.
Para cada fechadura de serviço deve-se imprimir um corte com informações
sobre este serviço:
o Data de Operações
o Número do serviço
o Horário de abertura do serviço
o Horário de fechadura do serviço
o Número de Ponto de Venda
o Número de Série do Equipamento
o Quantidade de transações de recarga realizadas
o Total de recargas a CISC durante o serviço
o Outra
A cada equipamento em funcionamento será permitido o acesso apenas a quem
foi atribuído um número de operador, e que o mesmo está autorizado a usar o
equipamento atribuído.
Gerar relatórios básicos.
Deve haver uma interface de comunicação com o sistema de processamento
central, que pode ser feita através da Internet com VPN, FTP, etc
automaticamente com uma mínima participação do pessoal da empresa.

5.3.5 Módulo de atenção ao cliente
Uma das ações a serem realizadas pela empresa operadora do sistema de bilhetagem
é personalizar as CISC dos usuários preferenciais com fotografia e codificar todas as
CISC para que possam funcionar no sistema de bilhetagem. Para isso, é necessário
dispor de um equipamento que tenha as seguintes características:






Estação de Trabalho (heavy duty), com recursos de computação atuais
Impressoras para CISC
Câmera
Aplicativo (software) para personalizar CISC
Esses equipamentos devem considerar um processo de transferência de saldo

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

34






Sistema de comunicação com o centro de dados para a transmissão de
informações
Gestão de Blacklist
Interface do usuário em Português
Abertura e fechadura de sessão com chave de operador
Impressora a laser para emissão de relatórios de atividade.

5.3.6 Equipamento em pátios e terminais
Com os terminais de fechadura o motorista recebe um relatório do dia para comparar
as informações da sessão com a transmitida desde o computador do ônibus ao servidor
central. No pátio serão colocados dois terminais de fechadura para operador de
transporte que consistem em:



1 POS com conexão Ethernet a rede do pátio e impressora de recibos.
1 Leitor de Cartões com porto USB e compatível com o standard ISO 14443A /
ISO 14443B.

Figura 12 - Servidores, estações de trabalho e terminais de fechadura no pátio

Servidor do Pátio
Informação sobre cada uma das transações feitas no ônibus é descarregada através da
rede Wi-Fi para o servidor fornecido no pátio. Uma vez que esta informação é baixada
no servidor, ela é transmitida para o centro de controle de bilhetagem através da rede
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de dados para posterior análise e processamento. Os requisitos mínimos para este
servidor são as seguintes:

Tabela 3 – Descrição servidor do pátio
Descrição do Hardware
Processador
Intel Dual Core
Memória
2 GB
RAM
Hard Drive
256 GB
Placa
de 1 Placa de rede de
Rede
10/100/1000

Estações de trabalho para Concessionárias de Transportes
Cada concessionária de transporte terão uma estação de trabalho, através do qual
acessar ao Sistema de Gestão de Frotas e fazer o monitoramento e programação de
suas unidades de transporte. As características mínimas destes postos de trabalho são
as seguintes:
Tabela 4 - Descrição estações de trabalho
Descrição do Hardware
Processador
1.6Ghz Intel Atom
Dual-Core
Memória RAM
1 GB
Hard Drive
40 GB
Placa de Rede
1 Placa de rede de
10/100/1000
Monitor
LCD 17”
Teclado e Mouse

5.3.7 Servidores e componentes do centro de controle
Para mais detalhes de equipamento específico para o centro de controle do sistema de
bilhetagem referem-se ao documento PROD 7.2.1. ITS - Controle – L2_Cachoeiro.
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6. Análise Financeira
6.1

Custos de Investimento (CAPEX)

Para preparar adequadamente uma análise financeira para este tipo de projetos é
preciso ter um dimensionamento específico e adequado do mesmo. Tendo em conta
esta afirmação, será apresentado a seguir um modelo de referência desenvolvido a
partir valores de mercado atuais no momento da elaboração deste relatório.
Orçamento
Quantidade

Unitário (R$)

Equi pa mento em PDV

20

R$

Equi pa mento em Ôni bus

Total (R$)

4.338,00 R$

86.760,00

137

R$

24.292,80 R$ 3.328.113,60

Equi pa mento em Pá ti o

2

R$

19.280,00 R$

38.560,00

Da ta Center

1

R$

293.779,00 R$

293.779,00

Centro de Control e

1

R$

431.004,40 R$

431.004,40

Servi ço de Ateçã o a o Cl i ente

1

R$

37.451,40 R$

37.451,40

Total do projeto:

R$ 4.215.668,40

Figura 13 - Resumo do Investimento necessário
Orçamento
Quantidade
Total

Unitário (USD)

Total (USD)

Total (R$)

Equi pa mento de col eta

137

$4.500,00

$616.500 R$ 1.485.765,00

Equi pa mento de control de frota

137

$1.900,00

$260.300 R$

627.323,00

Cons ol e do motori s ta

137

$1.500,00

$205.500 R$

495.255,00

Conta dor de Pa s s a gei ros

137

$1.100,00

$150.700 R$

363.187,00

Pa nei s de Informa çã o a o us uá ri o

137

$900,00

$123.300 R$

297.153,00

Ins ta l a çã o

137

$180,00

$24.660 R$

59.430,60

Total:

R$ 3.328.113,60

Figura 14 - Equipamento em Ônibus
Orçamento
Quantidade
Total
Equi pa mento concentra dor de i nforma çã o
em pá ti os
Work Sta ti on
POS e l ei tor de ca rtões

Unitário (USD)

Total (R$)

2

$5.000,00

$10.000 R$

24.100,00

2

$1.500,00

$3.000 R$

7.230,00

2

$1.500,00

$3.000 R$

7.230,00

R$

38.560,00

Total:

Figura 15 - Equipamento em Pátio
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Orçamento
Quantidade
Total
20

Equi pamento de venda e recarga

Unitário (USD)
$1.800,00

Total (USD)

Total (R$)

$36.000 R$

86.760,00

R$

86.760,00

Total:

Figura 16 - Equipamento em PDV
Quantidade
Total

Unitário (USD)

Total (USD)

Total (R$)

Sistema Central de Coleta
Servi dor Tra ns a ci ona l (Publ i s her) i ncl ui
l i cença s do Wi ndows Server e SQL Server
Servi dor de Comuni ca ções (di s tri bui dor)
i ncl ui l i cença s do Wi ndows Server e SQL
Server
Servi dor Opera ci ona l (a s s i na nte) i ncl ui
l i cença s do Wi ndows Server e SQL Server

1

$22.000,00

$22.000 R$

53.020,00

1

$11.000,00

$11.000 R$

26.510,00

1

$22.000,00

$22.000 R$

53.020,00

KVM

1

$1.760,00

$1.760 R$

4.241,60

NAS Stora ge ba ckup

1

$1.100,00

$1.100 R$

2.651,00

Swi tch

1

$495,00

$495 R$

1.192,95

Ra ck pa ra s ervi dores

1

$1.100,00

$1.100 R$

2.651,00

Fi rewa l l Forti net 90D

1

$1.650,00

$1.650 R$

3.976,50

Si s tema de vi deo gra ba çã o

1

$1.100,00

$1.100 R$

2.651,00

Si s tema de control e de a ces s o

1

$440,00

$440 R$

1.060,40

UPS

1

$1.750,00

$1.750 R$

4.217,50

Gera dor de energi a de emergênci a

1

$7.500,00

$7.500 R$

18.075,00

Ins ta l a çã o de ra ck

1

$250,00

$250 R$

602,50

Ins ta l a çã o e confi gura çã o de s ervi dores

1

$2.300,00

$2.300 R$

5.543,00

Ins ta l a çã o e confi gura çã o de fi rewa l l

1

$200,00

$200 R$

482,00

Ins ta l a çã o do Si s tema de vi deo gra ba çã o

1

$350,00

$350 R$

843,50

Ins ta l a çã o do Si s tema de control e de a ces s o

1

$350,00

$350 R$

843,50

Ins ta l a çã o do gera dor de energi a de
emergênci a

1

$650,00

$650 R$

1.566,50

Servi dor opera ti vo

1

$11.000,00

$11.000 R$

26.510,00

Ins ta l a çã o e confi gura çã o de s ervi dores

1

$2.300,00

$2.300 R$

5.543,00

1

$22.000,00

$22.000 R$

53.020,00

Sistema Central de Monitoramento

Sistema Espelho de Coleta
Servi dor Opera ci ona l (a s s i na nte) i ncl ui
l i cença s do Wi ndows Server e SQL Server
KVM

1

$1.760,00

$1.760 R$

4.241,60

NAS Stora ge ba ckup

1

$1.100,00

$1.100 R$

2.651,00

Swi tch

1

$495,00

$495 R$

1.192,95

Ra ck pa ra s ervi dores

1

$1.100,00

$1.100 R$

2.651,00

Fi rewa l l Forti net 90D

1

$1.650,00

$1.650 R$

3.976,50

UPS

1

$1.750,00

$1.750 R$

4.217,50

Ins ta l a çã o de ra ck

1

$250,00

$250 R$

602,50

Ins ta l a çã o e confi gura çã o de s ervi dores

1

$2.300,00

$2.300 R$

5.543,00

Ins ta l a çã o e confi gura çã o de fi rewa l l

1

$200,00

$200 R$

482,00

R$

293.779,00

Total:

Figura 17 - Data Center
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Orçamento
Quantidade
Total

Unitário (USD)

Total (USD)

Total (R$)

Computador - Aces s o à ba s e de da dos

4

$950,00

$3.800 R$

9.158,00

No Brea k 0,4 Kwa

4

$200,00

$800 R$

1.928,00

Impres s ora de ca rtões

2

$3.000,00

$6.000 R$

14.460,00

Impres s ora l a s er

1

$500,00

$500 R$

1.205,00

Ca bea mento

1

$600,00

$600 R$

1.446,00

Hea ds et pa ra o pes s oa l de a s s i s tênci a

4

$30,00

$120 R$

289,20

Ins tal a ções

1

$1.500,00

$1.500 R$

3.615,00

Web CAM

4

$30,00

$120 R$

289,20

Swi tch 24 10/100/1000 + 4 Gbi c

1

$700,00

$700 R$

1.687,00

Wi ndows 7 profes i ona l

4

$350,00

$1.400 R$

3.374,00

R$

37.451,40

Total:

Figura 18 - Serviço de Atenção ao Cliente

É importante notar que os preços dos equipamentos podem variar se a compra é feita
em maiores quantidades, de modo que o tamanho do projeto ao momento de sua
implementação é um fator muito importante a considerar. Para facilitar a atualização do
modelo de referência está disponível uma planilha do Excel que detalha o investimento
de todos os equipamentos e de outros ativos necessários.

6.2

Custos de Operação (OPEX)

Outro ponto importante a considerar são os custos operacionais, que são mais
complexos de quantificar, porque eles estão diretamente relacionados com a
organização de cada município. Os conceitos que devem ser considerados, como
referência, nesta categoria são os seguintes (várias destas posições podem ser
desempenhadas pelo pessoal existente na empresa ou na Prefeitura):

Custos de pessoal
Pessoal Operativo de Coleta












Líder de coleta e comunicações
Operador de coleta e comunicações
Coordenador do centro de controle
Operador do centro de controle
Coordenador de Tecnologia
Analista de Sistemas
DBA
Técnico de Campo - Sistemas
Técnico de Campo - Manutenção
Técnico de Comunicações
Assistente Técnico
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Pessoal de formação e apoio

Pessoal Operativo SAC (SAC Serviço de Atenção ao Cliente)



Pessoal SAC
Coordenador de SAC

Pessoal administrativo






Diretor Geral
Coordenador Geral
Coordenador Administrativo
Contabilidade
Limpeza e cafeteria

Custos de operação / Centro de Controle
Manutenção e reposição




Equipamento do Centro de Controle
Equipamento dos Ônibus
Equipamento SAC

Custos de Operação do Sistema e de Administração

















Aluguel do centro de controle
Água
Luz
Telefonia e Comunicação de Dados
Viagens e alojamento
Assessoria jurídica
Combustíveis
Frete
Materiais de limpeza
Material
Seguro
Contabilidade Externa
Auditor Fiscal
Transporte de valores
Manutenção
Outros

Operação do Serviço de Atenção ao Cliente


Material
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Outros

Rede de Carregamento – PDV
Coleta



Custo da distribuição de cartões
Custo da coleta de R$

Manutenção do equipamento de coleta - Estações, Pátios e PDV


Percentagem anual do CAPEX

Copyright LOGIT, 2013. All rights reserved.

