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1 SIGLAS E ACRÔNIMOS

 

ASCOM Assessoria de Comunicação

BID Banco Interamericano de Desenvolvimento

Brasília Integrada Programa de Transporte 

GDF Governo do Distrito Federal

PGAS Plano de Gestão Ambiental e Social

Programa Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal

Projeto Projeto de Divulgação Específica de Resultados

PTU Programa de Transporte Urbano do 

RAAE Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica

ST Secretaria de Transportes

UGP Unidade de Gestão do Programa
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2 INTRODUÇÃO

 

Este documento apresenta o Plano de Execução do Programa de 
Comunicação Social do Programa de Transportes 
PTU. 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas 
constantes do Plano de Gestão Ambiental e Social 
Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica 
consulta pública na página eletrônica do Governo do Distrito Federal e do 
próprio BID. 

A comunicação é um dos processos essenciais para articular adequadamente 
as ações do Programa. Por isto, o Banco Inte
exige, nos programas que apoia, um amplo projeto de comunicação que 
assegure o seu conhecimento efetivo pelas comunidades, direta e 
indiretamente afetadas e pelos grupos de interesse envolvidos.
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Comunicação Social do Programa de Transportes Urbanos do Distrito Federal 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas 
constantes do Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS, constante do 

ão Ambiental Estratégica – RAAE, já disponível para 
consulta pública na página eletrônica do Governo do Distrito Federal e do 

A comunicação é um dos processos essenciais para articular adequadamente 
as ações do Programa. Por isto, o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
exige, nos programas que apoia, um amplo projeto de comunicação que 
assegure o seu conhecimento efetivo pelas comunidades, direta e 
indiretamente afetadas e pelos grupos de interesse envolvidos. 
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3 IMPORTÂNCIA DA COMUN

 

A comunicação é de extrema importância, uma vez que possibilita a 
interação social, podendo ser muito utilizada como ferramenta de 
desenvolvimento.  É vista como um processo mecânico, dedicado a fazer 
com que uma mensagem chegue a um destino em partic
de distorções e erros (BUONO, 2002).

Pode também ser entendida como um processo de transmitir a informação e 
compreensão de uma pessoa para outra. Se não houver esta compreensão, 
não ocorre a comunicação. Se uma pessoa transmitir uma men
não for compreendida pela outra, a comunicação não se efetivou.

Segundo Chiavenato (2000), é a troca de informações entre indivíduos. 
Significa tornar comum uma mensagem ou informação.

Ao conceito de Scanlan (1979), a comunicação pode ser defi
simplesmente como o processo de se passar informações e entendimentos de 
uma pessoa para outra. 

Por meio da comunicação pode

A comunicação, em todos os meios da atividade humana, tem que ser eficaz, 
rápida, clara e precisa. Não se admite ent
deve conter uma verdade, mesmo que esta espelhe um aspecto de um outro 
fator. 

O importante disso tudo, é utilizar a comunicação como um instrumento de 
vida, de interação e de movimento dentro da sociedade. Já não há mais 
espaço para aqueles que não se comunicam ou não sabem se comunicar. É 
imprescindível que este exercício seja uma constante e tenha uma corrente 
inquebrantável. Com isso, uma notícia pode correr livremente nos meios 
existentes, sem quebra do seu conteúdo e 

Portanto, a comunicação tem um papel significativo e perder
trajetória, com a falta de conhecimento, é romper, de vez, com equilíbrios 
entre as pessoas e produzir um efeito maléfico e incompreensível.

 

3.1 O PROCESSO DE C

 

Para perceber e desenvolver políticas de comunicação eficazes é necessário 
analisar antes cada um dos elementos que fazem parte do processo de 
comunicação. Assim, fazem parte do processo de comunicação o emissor, um 
canal de transmissão, geralm
o feedback do receptor. Esse paradigma da comunicação é exemplificado a 
seguir. 
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A comunicação é de extrema importância, uma vez que possibilita a 
interação social, podendo ser muito utilizada como ferramenta de 
desenvolvimento.  É vista como um processo mecânico, dedicado a fazer 
com que uma mensagem chegue a um destino em particular com um mínimo 
de distorções e erros (BUONO, 2002). 
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compreensão de uma pessoa para outra. Se não houver esta compreensão, 
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Por meio da comunicação pode-se obter: 

A comunicação, em todos os meios da atividade humana, tem que ser eficaz, 
rápida, clara e precisa. Não se admite entrelinhas e suposições. No seu bojo 
deve conter uma verdade, mesmo que esta espelhe um aspecto de um outro 

O importante disso tudo, é utilizar a comunicação como um instrumento de 
vida, de interação e de movimento dentro da sociedade. Já não há mais 
espaço para aqueles que não se comunicam ou não sabem se comunicar. É 
imprescindível que este exercício seja uma constante e tenha uma corrente 
inquebrantável. Com isso, uma notícia pode correr livremente nos meios 
existentes, sem quebra do seu conteúdo e do seu espírito elucidativo.

Portanto, a comunicação tem um papel significativo e perder
trajetória, com a falta de conhecimento, é romper, de vez, com equilíbrios 
entre as pessoas e produzir um efeito maléfico e incompreensível.

O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO 

Para perceber e desenvolver políticas de comunicação eficazes é necessário 
analisar antes cada um dos elementos que fazem parte do processo de 
comunicação. Assim, fazem parte do processo de comunicação o emissor, um 
canal de transmissão, geralmente influenciado por ruídos, um receptor e ainda 

do receptor. Esse paradigma da comunicação é exemplificado a 
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Cada período de comunicação é diferente de qualquer outra.

O processo de comunicação é composto de três etapas subdivididas:

� Emissor: é a pessoa que pretende comunicar uma mensagem, pode ser 
chamada de fonte ou de origem. Representa quem pensa, codifica e 
envia a mensagem, ou seja, quem inicia o processo de comunicação. 
A codificação da mensagem pode ser feita transformando o 
pensamento que se pretende transmitir em palavras, gestos ou símbolos 
que sejam compreensíveis por quem recebe a mensagem.

� Significado: corresponde à idéia, ao conceito que o emissor 
deseja comunicar.

� Codificador: é constituído pelo mecanismo vocal para 
mensagem.

� Mensagem: é a idéia em que o emissor deseja comunicar.

� Canal: também chamado de veículo, é o espaço situado entre 
o emissor e o receptor.

� Ruído: é a perturbação dentro do processo de comunicação.

� Receptor: é a etapa que recebe a mensag
Aqui é necessário ter em atenção que a decodificação da mensagem 
resulta naquilo que efetivamente o emissor pretendia enviar (por 
exemplo, em diferentes culturas, um mesmo gesto pode ter significados 
diferentes). Podem existir apena
mesma mensagem.

� Decodificador: é estabelecido pelo mecanismo auditivo para 
decifrar a mensagem, para que o receptor a compreenda.

� Compreensão: é o entendimento da mensagem pelo receptor.

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

Cada período de comunicação é diferente de qualquer outra. 

O processo de comunicação é composto de três etapas subdivididas:

Emissor: é a pessoa que pretende comunicar uma mensagem, pode ser 
chamada de fonte ou de origem. Representa quem pensa, codifica e 
envia a mensagem, ou seja, quem inicia o processo de comunicação. 
A codificação da mensagem pode ser feita transformando o 

ensamento que se pretende transmitir em palavras, gestos ou símbolos 
que sejam compreensíveis por quem recebe a mensagem.

Significado: corresponde à idéia, ao conceito que o emissor 
deseja comunicar. 

Codificador: é constituído pelo mecanismo vocal para 
mensagem. 

Mensagem: é a idéia em que o emissor deseja comunicar.

Canal: também chamado de veículo, é o espaço situado entre 
o emissor e o receptor. 

Ruído: é a perturbação dentro do processo de comunicação.

Receptor: é a etapa que recebe a mensagem, a quem é destinada. 
Aqui é necessário ter em atenção que a decodificação da mensagem 
resulta naquilo que efetivamente o emissor pretendia enviar (por 
exemplo, em diferentes culturas, um mesmo gesto pode ter significados 
diferentes). Podem existir apenas um ou numerosos receptores para a 
mesma mensagem. 

Decodificador: é estabelecido pelo mecanismo auditivo para 
decifrar a mensagem, para que o receptor a compreenda.

Compreensão: é o entendimento da mensagem pelo receptor.
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O processo de comunicação é composto de três etapas subdivididas: 

Emissor: é a pessoa que pretende comunicar uma mensagem, pode ser 
chamada de fonte ou de origem. Representa quem pensa, codifica e 
envia a mensagem, ou seja, quem inicia o processo de comunicação. 
A codificação da mensagem pode ser feita transformando o 

ensamento que se pretende transmitir em palavras, gestos ou símbolos 
que sejam compreensíveis por quem recebe a mensagem. 

Significado: corresponde à idéia, ao conceito que o emissor 

Codificador: é constituído pelo mecanismo vocal para decifrar a 

Mensagem: é a idéia em que o emissor deseja comunicar. 

Canal: também chamado de veículo, é o espaço situado entre 

Ruído: é a perturbação dentro do processo de comunicação. 

em, a quem é destinada. 
Aqui é necessário ter em atenção que a decodificação da mensagem 
resulta naquilo que efetivamente o emissor pretendia enviar (por 
exemplo, em diferentes culturas, um mesmo gesto pode ter significados 

s um ou numerosos receptores para a 

Decodificador: é estabelecido pelo mecanismo auditivo para 
decifrar a mensagem, para que o receptor a compreenda. 

Compreensão: é o entendimento da mensagem pelo receptor. 



 
� Regulamentação: o receptor confir

do emissor. Representa a volta da mensagem enviada pelo 
emissor (Feedback
receptor(es) ao emissor da mensagem e pode ser utilizada como 
uma medida do resultado da comunicação. Pode ou não ser 
transmitida pelo mesmo canal de transmissão.

Exemplo, de acordo com o conceito de Gil (1994):

Uma pessoa (emissor) tem uma idéia (significado) que pretende comunicar. 
Para tanto se vale de seu mecanismo vocal (codificador), que expressa sua 
mensagem em palavras. Essa mensagem, veiculada pelo ar (canal) é 
interpretada pela pessoa a quem se comunica (receptor), após sua 
decifração por seu mecanismo auditivo (decodificador). O receptor, após 
constatar que entendeu a mensagem (compreensão), esclarece a fonte 
acerca de seu entendimento (regulamentação).

Pode-se, portanto, dizer que a comunicação só pode ser considerada eficaz 
quando a compreensão de receptor coincide como o significado pretendido 
pelo emissor. 

 

3.2 RUÍDOS NA COMUNICAÇÃ

 

O processo de comunicação nunc
sempre ocorrem perturbações que prejudicam o processo, no qual são 
denominados ruídos. Ruído é uma perturbação indesejável em qualquer 
processo de comunicação, que pode provocar perdas ou desvios na 
mensagem.  

Representam obstruções mais ou menos intensas ao processo de 
comunicação e podem ocorrer em qualquer uma das suas fases. Denominam
se ruídos internos se ocorrem durante as fases de codificação ou 
decodificação e externos se ocorrerem no canal de transmissão. Ob
estes ruídos variam consoante o tipo de canal de transmissão utilizado e 
consoante as características do emissor e do(s) receptor (es), sendo, por isso, 
um dos critérios utilizados na escolha do canal de transmissão quer do tipo de 
codificação. 

De acordo com Carvalho (1995, p. 82), o ruído é identificado na comunicação 
humana como o conjunto de barreiras, obstáculos, acréscimos, erros e 
distorções que prejudicam a compreensão da mensagem em seu fluxo: 
emissor x receptor e vice
emissor deseja informar é precisamente aquilo que o receptor decifra e 
compreende. 

Segundo Gil (1994), entende
deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela 
sonora, visual, escrita, entre outras.
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Regulamentação: o receptor confirmar a mensagem recebida 
do emissor. Representa a volta da mensagem enviada pelo 

Feedback). Em suma, representa a resposta do(s) 
receptor(es) ao emissor da mensagem e pode ser utilizada como 
uma medida do resultado da comunicação. Pode ou não ser 
ransmitida pelo mesmo canal de transmissão. 

Exemplo, de acordo com o conceito de Gil (1994): 

Uma pessoa (emissor) tem uma idéia (significado) que pretende comunicar. 
Para tanto se vale de seu mecanismo vocal (codificador), que expressa sua 

vras. Essa mensagem, veiculada pelo ar (canal) é 
interpretada pela pessoa a quem se comunica (receptor), após sua 
decifração por seu mecanismo auditivo (decodificador). O receptor, após 
constatar que entendeu a mensagem (compreensão), esclarece a fonte 

rca de seu entendimento (regulamentação). 

se, portanto, dizer que a comunicação só pode ser considerada eficaz 
quando a compreensão de receptor coincide como o significado pretendido 

RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO 

O processo de comunicação nunca é perfeito. No decorrer de suas etapas 
sempre ocorrem perturbações que prejudicam o processo, no qual são 
denominados ruídos. Ruído é uma perturbação indesejável em qualquer 
processo de comunicação, que pode provocar perdas ou desvios na 

sentam obstruções mais ou menos intensas ao processo de 
comunicação e podem ocorrer em qualquer uma das suas fases. Denominam
se ruídos internos se ocorrem durante as fases de codificação ou 
decodificação e externos se ocorrerem no canal de transmissão. Ob
estes ruídos variam consoante o tipo de canal de transmissão utilizado e 
consoante as características do emissor e do(s) receptor (es), sendo, por isso, 
um dos critérios utilizados na escolha do canal de transmissão quer do tipo de 

acordo com Carvalho (1995, p. 82), o ruído é identificado na comunicação 
humana como o conjunto de barreiras, obstáculos, acréscimos, erros e 
distorções que prejudicam a compreensão da mensagem em seu fluxo: 
emissor x receptor e vice-versa. Isto significa que nem sempre aquilo que o 
emissor deseja informar é precisamente aquilo que o receptor decifra e 

Segundo Gil (1994), entende-se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou 
deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela 
sonora, visual, escrita, entre outras. 
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mar a mensagem recebida 
do emissor. Representa a volta da mensagem enviada pelo 

). Em suma, representa a resposta do(s) 
receptor(es) ao emissor da mensagem e pode ser utilizada como 
uma medida do resultado da comunicação. Pode ou não ser 

Uma pessoa (emissor) tem uma idéia (significado) que pretende comunicar. 
Para tanto se vale de seu mecanismo vocal (codificador), que expressa sua 

vras. Essa mensagem, veiculada pelo ar (canal) é 
interpretada pela pessoa a quem se comunica (receptor), após sua 
decifração por seu mecanismo auditivo (decodificador). O receptor, após 
constatar que entendeu a mensagem (compreensão), esclarece a fonte 

se, portanto, dizer que a comunicação só pode ser considerada eficaz 
quando a compreensão de receptor coincide como o significado pretendido 

a é perfeito. No decorrer de suas etapas 
sempre ocorrem perturbações que prejudicam o processo, no qual são 
denominados ruídos. Ruído é uma perturbação indesejável em qualquer 
processo de comunicação, que pode provocar perdas ou desvios na 

sentam obstruções mais ou menos intensas ao processo de 
comunicação e podem ocorrer em qualquer uma das suas fases. Denominam-
se ruídos internos se ocorrem durante as fases de codificação ou 
decodificação e externos se ocorrerem no canal de transmissão. Obviamente 
estes ruídos variam consoante o tipo de canal de transmissão utilizado e 
consoante as características do emissor e do(s) receptor (es), sendo, por isso, 
um dos critérios utilizados na escolha do canal de transmissão quer do tipo de 

acordo com Carvalho (1995, p. 82), o ruído é identificado na comunicação 
humana como o conjunto de barreiras, obstáculos, acréscimos, erros e 
distorções que prejudicam a compreensão da mensagem em seu fluxo: 

que nem sempre aquilo que o 
emissor deseja informar é precisamente aquilo que o receptor decifra e 

se por ruído qualquer fonte de erro, distúrbio ou 
deformação da fidelidade na comunicação de uma mensagem, seja ela 



 
3.3 TIPOS DE COMUNICAÇÃO

 

Embora os tipos de comunicação sejam inúmeros, podem ser agrupados em 
comunicação verbal e comunicação não verbal.

 

3.3.1 Comunicação Verbal

Quase toda a comunicação verbal é realizada por escrito e de
documentada por meio de protocolo, mas é composta pela palavra.

A comunicação escrita teve o seu auge, e ainda hoje predomina, nas 
organizações burocráticas que seguem os princípios da Teoria da Burocracia 
enunciados por Max Weber. Sua principal característica é o fato do receptor 
estar ausente tornando
Esta característica obriga a alguns cuidados por parte do emissor, 
nomeadamente com o fato de se tornarem impossíveis ou pelo menos difíceis 
as retificações e as novas explicações para melhor compreensão após a sua 
transmissão. Assim, os principais cuidados a ter para que a mensagem seja 
perfeitamente recebida e compreendida pelo(s) receptor(es) são o uso de 
caligrafia legível e uniforme (se manuscrita), a apresentação cuidada, a 
pontuação e ortografia corretas, a organizaç
vocabular e a correção frásica. O emissor deve ainda possuir um perfeito 
conhecimento dos temas e deve tentar prever as reações/
mensagem. 

Como principais vantagens da comunicação escrita, podemos destacar o 
fato de ser duradoura e permitir um registro e de permitir uma maior atenção à 
organização da mensagem sendo, por isso, adequada para transmitir 
políticas, procedimentos, normas e regras. Adequa
longas e que requeiram uma maior atenção 
tais como relatórios e análises diversas. Como principais desvantagens 
destacam-se a já referida ausência do receptor o que impossibilita o 
imediato, não permite correções ou explicações adicionais e obriga ao uso 
exclusivo da linguagem verbal. 

São exemplos de comunicação verbal:

� Livros; 

� Cartazes; 

� Jornais; 

� Cartas; 

� Letreiros; 

� Folhetos; 

� Telegramas, entre outros.
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TIPOS DE COMUNICAÇÃO 

Embora os tipos de comunicação sejam inúmeros, podem ser agrupados em 
comunicação verbal e comunicação não verbal. 

Comunicação Verbal 

Quase toda a comunicação verbal é realizada por escrito e de
documentada por meio de protocolo, mas é composta pela palavra.

A comunicação escrita teve o seu auge, e ainda hoje predomina, nas 
organizações burocráticas que seguem os princípios da Teoria da Burocracia 
enunciados por Max Weber. Sua principal característica é o fato do receptor 
estar ausente tornando-a, por isso, num monólogo permanente do emissor. 
Esta característica obriga a alguns cuidados por parte do emissor, 
nomeadamente com o fato de se tornarem impossíveis ou pelo menos difíceis 
as retificações e as novas explicações para melhor compreensão após a sua 

ssão. Assim, os principais cuidados a ter para que a mensagem seja 
perfeitamente recebida e compreendida pelo(s) receptor(es) são o uso de 
caligrafia legível e uniforme (se manuscrita), a apresentação cuidada, a 
pontuação e ortografia corretas, a organização lógica das idéias, a riqueza 
vocabular e a correção frásica. O emissor deve ainda possuir um perfeito 
conhecimento dos temas e deve tentar prever as reações/feedback

Como principais vantagens da comunicação escrita, podemos destacar o 
to de ser duradoura e permitir um registro e de permitir uma maior atenção à 

organização da mensagem sendo, por isso, adequada para transmitir 
políticas, procedimentos, normas e regras. Adequa-se também a mensagens 
longas e que requeiram uma maior atenção e tempo por parte do receptor 
tais como relatórios e análises diversas. Como principais desvantagens 

se a já referida ausência do receptor o que impossibilita o 
imediato, não permite correções ou explicações adicionais e obriga ao uso 

lusivo da linguagem verbal.  

São exemplos de comunicação verbal: 

Telegramas, entre outros. 
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Embora os tipos de comunicação sejam inúmeros, podem ser agrupados em 

Quase toda a comunicação verbal é realizada por escrito e devidamente 
documentada por meio de protocolo, mas é composta pela palavra. 

A comunicação escrita teve o seu auge, e ainda hoje predomina, nas 
organizações burocráticas que seguem os princípios da Teoria da Burocracia 
enunciados por Max Weber. Sua principal característica é o fato do receptor 

m monólogo permanente do emissor. 
Esta característica obriga a alguns cuidados por parte do emissor, 
nomeadamente com o fato de se tornarem impossíveis ou pelo menos difíceis 
as retificações e as novas explicações para melhor compreensão após a sua 

ssão. Assim, os principais cuidados a ter para que a mensagem seja 
perfeitamente recebida e compreendida pelo(s) receptor(es) são o uso de 
caligrafia legível e uniforme (se manuscrita), a apresentação cuidada, a 

ão lógica das idéias, a riqueza 
vocabular e a correção frásica. O emissor deve ainda possuir um perfeito 

feedback à sua 

Como principais vantagens da comunicação escrita, podemos destacar o 
to de ser duradoura e permitir um registro e de permitir uma maior atenção à 

organização da mensagem sendo, por isso, adequada para transmitir 
se também a mensagens 

e tempo por parte do receptor 
tais como relatórios e análises diversas. Como principais desvantagens 

se a já referida ausência do receptor o que impossibilita o feedback 
imediato, não permite correções ou explicações adicionais e obriga ao uso 



 
3.3.2 Comunicação Não

 

A comunicação não verbal processa
expressões faciais, das utilizações da voz e do silêncio, do vestuário, dos 
objetos de que nos fazemos cercar, da relação que estabelecemos, quer com 
esses objetos, quer entre nós.

Todas estas formas de linguagens não verbais exprimem e comunicam idéias, 
sentimentos e emoções, acompanham, reforçam e chegam a substituir a 
linguagem verbal, delineando significações e conferindo uma vivência mais 
profunda e autêntica à comunicação.

A principal característica da comunicação oral é a presença do receptor 
(exclui-se, obviamente, a comunicação oral que utilize a televisão, a rádio, ou 
as gravações). Esta característica explica diversas das suas principais 
vantagens, nomeadamente o fato de permitir o feedback imediato, permitir a 
passagem imediata do receptor a emissor e vic
comunicação não verbal como os gestos a mímica e a entoação, por 
exemplo, facilitar as retificações e explicações adicionais, permitir observar as 
reações do receptor, e ainda a grande rapidez de transmissão. Contudo, e 
para que estas vantagens sejam aproveitadas, são necessários o 
conhecimento dos temas, a clareza, a presença e naturalidade, a voz 
agradável e a boa dicção, a linguagem adaptada, a segurança e 
autodomínio, e ainda a disponibilidade para ouvir.

Como principais desvantagens da comunicação oral destaca
efêmera, não permitindo qualquer registro e, conseqüentemente, não se 
adequando à mensagens longas e que exijam análise cuidada por parte do 
receptor. 

Podemos cessar a comunicação verbal, simplesm
contrário da comunicação verbal que se faz por intermédio de signos 
discretos, a comunicação não verbal é contínua e ininterrupta. O que significa 
que não podemos nunca impedir a comunicação não verbal, mesmo que 
não seja deliberada e intencional.

 

3.4 OS CANAIS DE COMUNIC

 

A comunicação para ser clara e precisa, necessita de um organograma bem 
planejado, para que a mensagem não chegue distorcida. A seguir, são 
apresentados os modelos de canais de comunicação existentes:
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Comunicação Não-Verbal 

A comunicação não verbal processa-se por meio dos gestos, das posturas, das 
s faciais, das utilizações da voz e do silêncio, do vestuário, dos 

objetos de que nos fazemos cercar, da relação que estabelecemos, quer com 
esses objetos, quer entre nós. 

Todas estas formas de linguagens não verbais exprimem e comunicam idéias, 
s e emoções, acompanham, reforçam e chegam a substituir a 

linguagem verbal, delineando significações e conferindo uma vivência mais 
profunda e autêntica à comunicação. 

A principal característica da comunicação oral é a presença do receptor 
amente, a comunicação oral que utilize a televisão, a rádio, ou 

as gravações). Esta característica explica diversas das suas principais 
vantagens, nomeadamente o fato de permitir o feedback imediato, permitir a 
passagem imediata do receptor a emissor e vice-versa, permitir a utilização de 
comunicação não verbal como os gestos a mímica e a entoação, por 
exemplo, facilitar as retificações e explicações adicionais, permitir observar as 
reações do receptor, e ainda a grande rapidez de transmissão. Contudo, e 

ra que estas vantagens sejam aproveitadas, são necessários o 
conhecimento dos temas, a clareza, a presença e naturalidade, a voz 
agradável e a boa dicção, a linguagem adaptada, a segurança e 
autodomínio, e ainda a disponibilidade para ouvir. 

s desvantagens da comunicação oral destaca-se o fato de ser 
efêmera, não permitindo qualquer registro e, conseqüentemente, não se 
adequando à mensagens longas e que exijam análise cuidada por parte do 

Podemos cessar a comunicação verbal, simplesmente, não a utilizando. Ao 
contrário da comunicação verbal que se faz por intermédio de signos 
discretos, a comunicação não verbal é contínua e ininterrupta. O que significa 
que não podemos nunca impedir a comunicação não verbal, mesmo que 

ada e intencional. 

OS CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

A comunicação para ser clara e precisa, necessita de um organograma bem 
planejado, para que a mensagem não chegue distorcida. A seguir, são 
apresentados os modelos de canais de comunicação existentes:
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se por meio dos gestos, das posturas, das 
s faciais, das utilizações da voz e do silêncio, do vestuário, dos 

objetos de que nos fazemos cercar, da relação que estabelecemos, quer com 

Todas estas formas de linguagens não verbais exprimem e comunicam idéias, 
s e emoções, acompanham, reforçam e chegam a substituir a 

linguagem verbal, delineando significações e conferindo uma vivência mais 

A principal característica da comunicação oral é a presença do receptor 
amente, a comunicação oral que utilize a televisão, a rádio, ou 

as gravações). Esta característica explica diversas das suas principais 
vantagens, nomeadamente o fato de permitir o feedback imediato, permitir a 

versa, permitir a utilização de 
comunicação não verbal como os gestos a mímica e a entoação, por 
exemplo, facilitar as retificações e explicações adicionais, permitir observar as 
reações do receptor, e ainda a grande rapidez de transmissão. Contudo, e 

ra que estas vantagens sejam aproveitadas, são necessários o 
conhecimento dos temas, a clareza, a presença e naturalidade, a voz 
agradável e a boa dicção, a linguagem adaptada, a segurança e 

se o fato de ser 
efêmera, não permitindo qualquer registro e, conseqüentemente, não se 
adequando à mensagens longas e que exijam análise cuidada por parte do 

ente, não a utilizando. Ao 
contrário da comunicação verbal que se faz por intermédio de signos 
discretos, a comunicação não verbal é contínua e ininterrupta. O que significa 
que não podemos nunca impedir a comunicação não verbal, mesmo que 

A comunicação para ser clara e precisa, necessita de um organograma bem 
planejado, para que a mensagem não chegue distorcida. A seguir, são 
apresentados os modelos de canais de comunicação existentes: 



 

3.4.1 Direções da Comunicação

Canais Verticais 

 

Podem ser descendentes (de cima para baixo) e referem
ordens ou instruções. Podem ser ascendentes (de baixo para cima) e referem
se à informações a respeito do trabalho executado.

Canais Horizontais 

 

Refere-se às comunicações laterais entre dois órgãos (dois departamentos, 
duas seções) ou dois cargos (dois gerentes) no mesmo nível hierárquico.

O Programa de Comunicação Social, a ser aplicado, destacar
caráter informativo e participativo. E
indispensável para que o público envolvido possa assimilar as mudanças e 
compreender quais são as melhores formas de conviver com sua nova 
realidade. 
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s da Comunicação 

Podem ser descendentes (de cima para baixo) e referem-se à veiculação de 
ordens ou instruções. Podem ser ascendentes (de baixo para cima) e referem
se à informações a respeito do trabalho executado. 

se às comunicações laterais entre dois órgãos (dois departamentos, 
duas seções) ou dois cargos (dois gerentes) no mesmo nível hierárquico.

O Programa de Comunicação Social, a ser aplicado, destacar
caráter informativo e participativo. Esse canal de comunicação torna
indispensável para que o público envolvido possa assimilar as mudanças e 
compreender quais são as melhores formas de conviver com sua nova 
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se à veiculação de 
ordens ou instruções. Podem ser ascendentes (de baixo para cima) e referem-

se às comunicações laterais entre dois órgãos (dois departamentos, 
duas seções) ou dois cargos (dois gerentes) no mesmo nível hierárquico. 

O Programa de Comunicação Social, a ser aplicado, destacar-se-á por seu 
sse canal de comunicação torna-se 

indispensável para que o público envolvido possa assimilar as mudanças e 
compreender quais são as melhores formas de conviver com sua nova 



 

4 PROGRAMA DE TRANSPOR

 

O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral promover a 
mobilidade no Distrito Federal, a fim de aumentar a integração dos núcleos 
urbanos da área metropolitana de Brasília e melhorar as condições de 
equidade e qualidade de vida da populaç

As ações propostas possuem foco na implantação de uma nova concepção 
de operação do sistema de transporte público coletivo, fundamentada na 
idéia de integração entre os modos ônibus 
intervenções físicas viabilizam o novo 

Estão previstas construções e melhorias no sistema viário urbano e rodoviário 
do Distrito Federal, especialmente no Eixo Oeste, de onde provem a maior 
demanda por transporte coletivo, atendendo, sobretudo, às regiões de 
Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires e Guará. 
Dentre as intervenções está o estabelecimento de vias exclusivas e 
preferenciais para ônibus nos principais corredores de transporte público 
coletivo, a construção e reforma de terminais de passageiros
implementação da bilhetagem eletrônica e um conjunto de ações para a 
melhoria da gestão e do fortalecimento institucional do Sistema de Transporte 
Urbano do DF. 

 

4.1 COMPONENTES DO PROGR

 

Para o desenvolvimento do Programa, este foi dividido em 
descritos a seguir. 

 

4.1.1 Estudos Técnicos de Engenharia

 

Compreende os estudos necessários para a preparação do Programa e 
envolve a análise de demanda, simulações de trânsito, estudos ambientais e 
estudos institucionais. Inclui também a elaboração d
necessários para a execução das obras. 

 

4.1.2 Investimentos para Melhoria do Transporte Público

 

Este subcomponente é subdivido em três, conforme a seguir.

 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DF 

O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral promover a 
mobilidade no Distrito Federal, a fim de aumentar a integração dos núcleos 
urbanos da área metropolitana de Brasília e melhorar as condições de 
equidade e qualidade de vida da população.  

As ações propostas possuem foco na implantação de uma nova concepção 
de operação do sistema de transporte público coletivo, fundamentada na 
idéia de integração entre os modos ônibus - ônibus e ônibus 
intervenções físicas viabilizam o novo modelo operacional. 

Estão previstas construções e melhorias no sistema viário urbano e rodoviário 
do Distrito Federal, especialmente no Eixo Oeste, de onde provem a maior 
demanda por transporte coletivo, atendendo, sobretudo, às regiões de 

ândia, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires e Guará. 
Dentre as intervenções está o estabelecimento de vias exclusivas e 
preferenciais para ônibus nos principais corredores de transporte público 
coletivo, a construção e reforma de terminais de passageiros
implementação da bilhetagem eletrônica e um conjunto de ações para a 
melhoria da gestão e do fortalecimento institucional do Sistema de Transporte 

COMPONENTES DO PROGRAMA 

Para o desenvolvimento do Programa, este foi dividido em três 

Estudos Técnicos de Engenharia 

Compreende os estudos necessários para a preparação do Programa e 
envolve a análise de demanda, simulações de trânsito, estudos ambientais e 
estudos institucionais. Inclui também a elaboração dos projetos de engenharia 
necessários para a execução das obras.  

Investimentos para Melhoria do Transporte Público 

subcomponente é subdivido em três, conforme a seguir. 
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O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo geral promover a 
mobilidade no Distrito Federal, a fim de aumentar a integração dos núcleos 
urbanos da área metropolitana de Brasília e melhorar as condições de 

As ações propostas possuem foco na implantação de uma nova concepção 
de operação do sistema de transporte público coletivo, fundamentada na 

ônibus e ônibus - metrô. As 

Estão previstas construções e melhorias no sistema viário urbano e rodoviário 
do Distrito Federal, especialmente no Eixo Oeste, de onde provem a maior 
demanda por transporte coletivo, atendendo, sobretudo, às regiões de 

ândia, Samambaia, Águas Claras, Vicente Pires e Guará. 
Dentre as intervenções está o estabelecimento de vias exclusivas e 
preferenciais para ônibus nos principais corredores de transporte público 
coletivo, a construção e reforma de terminais de passageiros, a 
implementação da bilhetagem eletrônica e um conjunto de ações para a 
melhoria da gestão e do fortalecimento institucional do Sistema de Transporte 

 componentes, 

Compreende os estudos necessários para a preparação do Programa e 
envolve a análise de demanda, simulações de trânsito, estudos ambientais e 

os projetos de engenharia 



 
Integração do Transporte Público

Este subcomponente inclui as intervenções e a
operação e cobertura do transporte público, assim como viabilizar a 
implantação de um sistema integrado. Engloba as obras de infra
necessária para reestruturar as rotas e sustentar a operação das linhas troncais 
do transporte público. Envolve também todas as obras de infra
(terminais de integração e transferência, construção de vias e obras de arte 
etc.) e todas as ações necessárias para a operação do sistema integrado de 
transporte público. 

 

Gestão e Segurança de Trânsito

O Programa de Transporte Urbano contempla um conjunto de medidas que 
visam à melhoria dos índices de segurança de trânsito e beneficiam os 
pedestres e ciclistas em particular. Entre essas medidas, estão a Identificação e 
o tratamento de pontos críticos de acidentes de trânsito; o estudo e melhoria 
da travessia de pedestres no Eixo Rodoviário; a implantação de ciclovias e o 
apoio à Implantação do CCO 

 

Fortalecimento Institucional

Este componente compree
capacidade tecnológica, técnica e institucional da Secretaria de Transportes 
ST e da DFTrans (órgão gestor do sistema de transporte público do Distrito 
Federal); (ii) criar e facilitar o funcionamento de uma câma
compensação de receitas e créditos; 
desenvolvimento urbano e transporte público a médio e longo prazo, incluindo 
a criação de uma agência reguladora de transportes para o Distrito Federal; 
(iv) financiar um Seminário Internacional de Urbanismo que permita a 
discussão sobre a necessidade de revisar o tombamento de Brasília e (v) 
fortalecer a Subsecretaria de Meio Ambiente

Inclui a aquisição de equipamentos e softwares específicos destinados a 
melhorar a capacidade de planejamento, gestão e controle por parte da 
DFTrans.  

Na capacitação técnica e institucional incluem
técnico da DFTrans e da ST, abrangendo os diferentes aspectos vinculados ao 
planejamento, operação e controle de siste
público. 
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Integração do Transporte Público 

Este subcomponente inclui as intervenções e ações dirigidas a melhorar a 
operação e cobertura do transporte público, assim como viabilizar a 
implantação de um sistema integrado. Engloba as obras de infra
necessária para reestruturar as rotas e sustentar a operação das linhas troncais 

nsporte público. Envolve também todas as obras de infra
(terminais de integração e transferência, construção de vias e obras de arte 
etc.) e todas as ações necessárias para a operação do sistema integrado de 

Segurança de Trânsito 

O Programa de Transporte Urbano contempla um conjunto de medidas que 
visam à melhoria dos índices de segurança de trânsito e beneficiam os 
pedestres e ciclistas em particular. Entre essas medidas, estão a Identificação e 

de pontos críticos de acidentes de trânsito; o estudo e melhoria 
da travessia de pedestres no Eixo Rodoviário; a implantação de ciclovias e o 
apoio à Implantação do CCO – Centro de Controle Operacional.

Fortalecimento Institucional 

Este componente compreende atividades dirigidas a (i) reforçar a 
capacidade tecnológica, técnica e institucional da Secretaria de Transportes 
ST e da DFTrans (órgão gestor do sistema de transporte público do Distrito 
Federal); (ii) criar e facilitar o funcionamento de uma câma
compensação de receitas e créditos; (iii) fortalecer as políticas e normas de 
desenvolvimento urbano e transporte público a médio e longo prazo, incluindo 
a criação de uma agência reguladora de transportes para o Distrito Federal; 

eminário Internacional de Urbanismo que permita a 
discussão sobre a necessidade de revisar o tombamento de Brasília e (v) 
fortalecer a Subsecretaria de Meio Ambiente. 

Inclui a aquisição de equipamentos e softwares específicos destinados a 
dade de planejamento, gestão e controle por parte da 

Na capacitação técnica e institucional incluem-se treinamento para o corpo 
técnico da DFTrans e da ST, abrangendo os diferentes aspectos vinculados ao 
planejamento, operação e controle de sistemas integrados de transporte 
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ções dirigidas a melhorar a 
operação e cobertura do transporte público, assim como viabilizar a 
implantação de um sistema integrado. Engloba as obras de infra-estrutura 
necessária para reestruturar as rotas e sustentar a operação das linhas troncais 

nsporte público. Envolve também todas as obras de infra-estrutura 
(terminais de integração e transferência, construção de vias e obras de arte 
etc.) e todas as ações necessárias para a operação do sistema integrado de 

O Programa de Transporte Urbano contempla um conjunto de medidas que 
visam à melhoria dos índices de segurança de trânsito e beneficiam os 
pedestres e ciclistas em particular. Entre essas medidas, estão a Identificação e 

de pontos críticos de acidentes de trânsito; o estudo e melhoria 
da travessia de pedestres no Eixo Rodoviário; a implantação de ciclovias e o 

Centro de Controle Operacional. 

nde atividades dirigidas a (i) reforçar a 
capacidade tecnológica, técnica e institucional da Secretaria de Transportes - 
ST e da DFTrans (órgão gestor do sistema de transporte público do Distrito 
Federal); (ii) criar e facilitar o funcionamento de uma câmara de 

(iii) fortalecer as políticas e normas de 
desenvolvimento urbano e transporte público a médio e longo prazo, incluindo 
a criação de uma agência reguladora de transportes para o Distrito Federal; 

eminário Internacional de Urbanismo que permita a 
discussão sobre a necessidade de revisar o tombamento de Brasília e (v) 

Inclui a aquisição de equipamentos e softwares específicos destinados a 
dade de planejamento, gestão e controle por parte da 

se treinamento para o corpo 
técnico da DFTrans e da ST, abrangendo os diferentes aspectos vinculados ao 

mas integrados de transporte 



 
4.2 CUSTOS DE DESAPROPRI

 

Envolvem custos de liberação de faixa de domínio e desapropriações, 
necessárias para a construção de novos tramos viários, alargamentos, 
correções geométricas e construção de
compensação social, ambiental e reassentamentos. 

 

4.3 CUSTOS DE FINANCIAME

 

Os custos do Programa são de 
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e o restante (US$ 
93 milhões) como contrapartida do Governo do Distrito Federal.

 

4.4 EXECUÇÃO DO PROGRAMA

 

O Programa será executado pelo Governo do Distrito Federal, que centralizará 
a sua coordenação na Secretaria de Transportes, por meio da Unidade de 
Gerenciamento do Programa 

Durante a fase de preparação do Programa, a Secretaria de Planejamento e 
Gestão - SEPLAG, por meio de sua Subsecretaria de Captação de Recursos e 
Assessoria Internacional 
mesmo, com a participação de tod

Após a fase de preparação, a Secretaria de Transportes assume a 
coordenação geral para a fase de execução.

 

4.5 IMPACTO SOBRE O DESE

 

4.5.1 Benefícios e resultados esperados

O Programa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos habitantes 
do Distrito Federal, por meio da consolidação de um sistema de transporte 
urbano mais eficiente, que responda às condições reais do desenvolvimento 
urbano sustentável na região. 

Os benefícios específicos considerados no Distrito Federal como conseqüência 
do Programa são: (i) melhor organização, eficiência, eficácia e equidade do 
transporte urbano; (ii) melhores condições operacionais do transporte público; 
(iii) maior congruência entr
na região do Distrito Federal e a oferta de transporte público (iv) menores 
tempos de viagem por transporte público entre as cidades satélite e o Plano 
Piloto; (v) melhores condições de acessibilidade ao trans
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CUSTOS DE DESAPROPRIAÇÕES E INDENIZAÇÃO 

Envolvem custos de liberação de faixa de domínio e desapropriações, 
necessárias para a construção de novos tramos viários, alargamentos, 
correções geométricas e construção de terminais, assim como custos de 
compensação social, ambiental e reassentamentos.  

CUSTOS DE FINANCIAMENTO  

Os custos do Programa são de US$ 269 milhões, sendo US$
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e o restante (US$ 

ilhões) como contrapartida do Governo do Distrito Federal. 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA 

O Programa será executado pelo Governo do Distrito Federal, que centralizará 
a sua coordenação na Secretaria de Transportes, por meio da Unidade de 
Gerenciamento do Programa - UGP.  

Durante a fase de preparação do Programa, a Secretaria de Planejamento e 
SEPLAG, por meio de sua Subsecretaria de Captação de Recursos e 

Assessoria Internacional - SUCAP, desenvolverá a coordenação geral do 
mesmo, com a participação de todas as áreas técnicas.  

Após a fase de preparação, a Secretaria de Transportes assume a 
coordenação geral para a fase de execução.  

IMPACTO SOBRE O DESENVOLVIMENTO 

Benefícios e resultados esperados 

O Programa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos habitantes 
do Distrito Federal, por meio da consolidação de um sistema de transporte 
urbano mais eficiente, que responda às condições reais do desenvolvimento 
urbano sustentável na região.  

enefícios específicos considerados no Distrito Federal como conseqüência 
do Programa são: (i) melhor organização, eficiência, eficácia e equidade do 
transporte urbano; (ii) melhores condições operacionais do transporte público; 
(iii) maior congruência entre o padrão de desenvolvimento urbano existente 
na região do Distrito Federal e a oferta de transporte público (iv) menores 
tempos de viagem por transporte público entre as cidades satélite e o Plano 
Piloto; (v) melhores condições de acessibilidade ao transporte público; (vi) 
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Envolvem custos de liberação de faixa de domínio e desapropriações, 
necessárias para a construção de novos tramos viários, alargamentos, 

terminais, assim como custos de 

269 milhões, sendo US$ 176 milhões 
financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e o restante (US$ 

 

O Programa será executado pelo Governo do Distrito Federal, que centralizará 
a sua coordenação na Secretaria de Transportes, por meio da Unidade de 

Durante a fase de preparação do Programa, a Secretaria de Planejamento e 
SEPLAG, por meio de sua Subsecretaria de Captação de Recursos e 

desenvolverá a coordenação geral do 

Após a fase de preparação, a Secretaria de Transportes assume a 

O Programa tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos habitantes 
do Distrito Federal, por meio da consolidação de um sistema de transporte 
urbano mais eficiente, que responda às condições reais do desenvolvimento 

enefícios específicos considerados no Distrito Federal como conseqüência 
do Programa são: (i) melhor organização, eficiência, eficácia e equidade do 
transporte urbano; (ii) melhores condições operacionais do transporte público; 

e o padrão de desenvolvimento urbano existente 
na região do Distrito Federal e a oferta de transporte público (iv) menores 
tempos de viagem por transporte público entre as cidades satélite e o Plano 

porte público; (vi) 



 
estruturas de preço mais justas para o usuário do transporte público por meio 
da integração tarifária entre rotas; (vi) melhores condições de segurança 
viária para pedestres e ciclistas; (vii) diminuição da contaminação do ar e do 
ruído por meio da redução da oferta de serviços de transporte público, 
melhoria nas interseções críticas e racionalização do uso da infra
viária.  

 

Usuários do Eixo Oeste Beneficiados pelo PTU

Para a identificação dos usuários beneficiados pelo PTU fo
origem das linhas de transporte coletivo que passam nas vi
Central, ESPM e EPIG e o total de passageiros embarcados ou desembarcados 
na hora de pico, por linha e por cidade, considerando o horizonte 2010.

As cidades identificadas como origem das linhas foram:

Distrito Federal 

Brazlândia,

Ceilândia,

Brasília (Plano Piloto),

Recanto das Emas,

Samambaia, e

Taguatinga.

Entorno do DF 

Jardim Ingá,

Novo Gama,

Vale São Jerônimo,

Santo Antônio do Descoberto, e

Águas Lindas.

A tabela 1 apresenta o numero de pasageiros embarcados ou 
desembarcados no Eixo Oeste e a figura 1 evidencia a contribuição dessas 
demandas no uso do corredor. 

A análise desses dados mostra que embora os usuários venham de nove 
origens distintas, há uma p
dos usuários. Ceilândia, Taguatinga e Samambaia somam 74% e Águas Lindas, 
individualmente, 14%, 
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estruturas de preço mais justas para o usuário do transporte público por meio 
da integração tarifária entre rotas; (vi) melhores condições de segurança 
viária para pedestres e ciclistas; (vii) diminuição da contaminação do ar e do 

por meio da redução da oferta de serviços de transporte público, 
melhoria nas interseções críticas e racionalização do uso da infra

Eixo Oeste Beneficiados pelo PTU 

Para a identificação dos usuários beneficiados pelo PTU foram levantadas
origem das linhas de transporte coletivo que passam nas vias EPTG, Comercial, 

e o total de passageiros embarcados ou desembarcados 
na hora de pico, por linha e por cidade, considerando o horizonte 2010.

tificadas como origem das linhas foram: 

Brazlândia, 

Ceilândia, 

Brasília (Plano Piloto), 

Recanto das Emas, 

Samambaia, e 

Taguatinga. 

Jardim Ingá, 

Novo Gama, 

Vale São Jerônimo, 

Santo Antônio do Descoberto, e 

guas Lindas. 

A tabela 1 apresenta o numero de pasageiros embarcados ou 
desembarcados no Eixo Oeste e a figura 1 evidencia a contribuição dessas 
demandas no uso do corredor.  

A análise desses dados mostra que embora os usuários venham de nove 
origens distintas, há uma predominância de cinco delas, que representam 96% 
dos usuários. Ceilândia, Taguatinga e Samambaia somam 74% e Águas Lindas, 

14 

estruturas de preço mais justas para o usuário do transporte público por meio 
da integração tarifária entre rotas; (vi) melhores condições de segurança 
viária para pedestres e ciclistas; (vii) diminuição da contaminação do ar e do 

por meio da redução da oferta de serviços de transporte público, 
melhoria nas interseções críticas e racionalização do uso da infra-estrutura 

ram levantadas a 
as EPTG, Comercial, 

e o total de passageiros embarcados ou desembarcados 
na hora de pico, por linha e por cidade, considerando o horizonte 2010. 

A tabela 1 apresenta o numero de pasageiros embarcados ou 
desembarcados no Eixo Oeste e a figura 1 evidencia a contribuição dessas 

A análise desses dados mostra que embora os usuários venham de nove 
redominância de cinco delas, que representam 96% 

dos usuários. Ceilândia, Taguatinga e Samambaia somam 74% e Águas Lindas, 



 
Tabela 1 – Total de Passageiros Embarcados ou Desembarcados no Eixo Oeste

 

Origem dos Passageiros

Entorno Sul 

Vale São Jerônimo 

Santo Antônio do Descoberto

Águas Lindas 

Brazlândia 

Ceilândia 

Plano Piloto 

Recanto das Emas 

Samambaia 

Taguatinga 

Totais 

 

Figura 1 – Origem dos Usuários de Transporte Coletivo do Eixo Oeste

 

9%

8%

14%

4%

Taguatinga Ceilândia

Recanto das Emas Águas Lindas
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Total de Passageiros Embarcados ou Desembarcados no Eixo Oeste

Origem dos Passageiros 
Demanda embarcada / 

desembarcada na hora de pico
Abs. 

674 

925 

Antônio do Descoberto 197 

12.803 

1.805 

35.150 

153 

7.133 

8.079 

25.455 

92.374 

 
Origem dos Usuários de Transporte Coletivo do Eixo Oeste

28%

37%

4%

Ceilândia Samambaia

Águas Lindas Outras cidades
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Total de Passageiros Embarcados ou Desembarcados no Eixo Oeste 

embarcada / 
na hora de pico 

%%%%    

0,73 

1,00 

0,21 

13,86 

1,95 

38,05 

0,17 

7,72 

8,75 

27,56 

100,00 

Origem dos Usuários de Transporte Coletivo do Eixo Oeste 



 
4.5.2 Impacto sobre a Pobreza

 

O Programa contribuirá na geração de melhores 
e mobilidade para a população de baixa renda residente nas cidades 
satélites, o que contribuirá com o processo de inclusão social e econômica 
destas populações. 

Para a definição da linha de pobreza, adotou
desenvolvido pelo Itrans, intitulado Mobilidade e Pobreza (disponível no site 
www.itrans.org.br). De acordo com o projeto, 

 

“pobreza não pode ser definida simplesmente como situações de carência 
em que os indivíduos não conseguem manter um padrão mínimo de vida. 
Trata-se, na realidade, de um fenômeno de várias dimensões que inclui 
também a privação do acesso aos serviços essenciais (educação, saúde, 
transporte coletivo, por exemplo) e aos direitos sociais básicos (tr
seguridade social, entre outros)”.

 

Segundo o Itrans, cerca de 27% dos usuários do transporte coletivo pertencem 
às faixas D e E. As explicações para a baixa mobilidade estão na elevação 
das tarifas dos serviços frente à variação da renda da popula
inadequação da oferta em relação às necessidades dos mais pobres. Em 
outras palavras, as despesas com os serviços de transporte coletivo pesam 
cada vez mais nos orçamentos das famílias pobres. 

Por sua vez, as classes D
de 3 (três) vezes o salário mínimo, o que equivale a R$ 1.140,00 por 
domicílio/mês1.  

Considerando a Porcentagem de usuários com renda domiciliar até 3 salários 
mínimos (R$ 1.140,00) fica evidenciado que 55% dos usuários beneficiados
a implantação do Programa de Transporte Urbano no Eixo Oeste estão 
situados abaixo da linha de pobreza.

 

4.5.3 Impactos sociais e ambientais e estratégia socioambiental do 
Programa 

 

As melhorias na circulação viária e na redução do congestionamento 
advindas do Programa contribuirão para a redução das emissões de gases 
tóxicos na atmosfera, com efeitos ambientais positivos.. Espera
a redução dos níveis sonoros nos corredores de transporte público. 

                                        
1 Valor do salário mínimo R$ 380,00 referente ao mês de novembro de 2007
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Impacto sobre a Pobreza 

O Programa contribuirá na geração de melhores condições de acessibilidade 
e mobilidade para a população de baixa renda residente nas cidades 
satélites, o que contribuirá com o processo de inclusão social e econômica 

Para a definição da linha de pobreza, adotou-se como base o projeto
desenvolvido pelo Itrans, intitulado Mobilidade e Pobreza (disponível no site 

). De acordo com o projeto,  

“pobreza não pode ser definida simplesmente como situações de carência 
não conseguem manter um padrão mínimo de vida. 

se, na realidade, de um fenômeno de várias dimensões que inclui 
também a privação do acesso aos serviços essenciais (educação, saúde, 
transporte coletivo, por exemplo) e aos direitos sociais básicos (tr
seguridade social, entre outros)”. 

cerca de 27% dos usuários do transporte coletivo pertencem 
. As explicações para a baixa mobilidade estão na elevação 

das tarifas dos serviços frente à variação da renda da popula
inadequação da oferta em relação às necessidades dos mais pobres. Em 
outras palavras, as despesas com os serviços de transporte coletivo pesam 
cada vez mais nos orçamentos das famílias pobres.  

D e E compreendem os domicílios cuja renda mensal é 
de 3 (três) vezes o salário mínimo, o que equivale a R$ 1.140,00 por 

Porcentagem de usuários com renda domiciliar até 3 salários 
mínimos (R$ 1.140,00) fica evidenciado que 55% dos usuários beneficiados
a implantação do Programa de Transporte Urbano no Eixo Oeste estão 
situados abaixo da linha de pobreza. 

Impactos sociais e ambientais e estratégia socioambiental do 

As melhorias na circulação viária e na redução do congestionamento 
do Programa contribuirão para a redução das emissões de gases 

tóxicos na atmosfera, com efeitos ambientais positivos.. Espera-
a redução dos níveis sonoros nos corredores de transporte público. 

                                            
Valor do salário mínimo R$ 380,00 referente ao mês de novembro de 2007
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condições de acessibilidade 
e mobilidade para a população de baixa renda residente nas cidades 
satélites, o que contribuirá com o processo de inclusão social e econômica 

se como base o projeto 
desenvolvido pelo Itrans, intitulado Mobilidade e Pobreza (disponível no site 

“pobreza não pode ser definida simplesmente como situações de carência 
não conseguem manter um padrão mínimo de vida. 

se, na realidade, de um fenômeno de várias dimensões que inclui 
também a privação do acesso aos serviços essenciais (educação, saúde, 
transporte coletivo, por exemplo) e aos direitos sociais básicos (trabalho, 

cerca de 27% dos usuários do transporte coletivo pertencem 
. As explicações para a baixa mobilidade estão na elevação 

das tarifas dos serviços frente à variação da renda da população e na 
inadequação da oferta em relação às necessidades dos mais pobres. Em 
outras palavras, as despesas com os serviços de transporte coletivo pesam 

os cuja renda mensal é 
de 3 (três) vezes o salário mínimo, o que equivale a R$ 1.140,00 por 

Porcentagem de usuários com renda domiciliar até 3 salários 
mínimos (R$ 1.140,00) fica evidenciado que 55% dos usuários beneficiados com 
a implantação do Programa de Transporte Urbano no Eixo Oeste estão 

Impactos sociais e ambientais e estratégia socioambiental do 

As melhorias na circulação viária e na redução do congestionamento 
do Programa contribuirão para a redução das emissões de gases 

-se ainda obter 
a redução dos níveis sonoros nos corredores de transporte público.  

Valor do salário mínimo R$ 380,00 referente ao mês de novembro de 2007 



 
Ao facilitar as condições de mobilidade dentro
também trará efeitos positivos para a qualidade de vida da população, por 
meio da redução do tempo de viagem, maiores facilidades de deslocamento 
e oportunidades de acesso aos locais de emprego e serviços. Ao melhorar a 
segurança viária, espera
de trânsito e custos associados. 

O Programa inclui ações de fortalecimento institucional voltadas às atividades 
ambientais em quatro linhas de atuação: (i) apoio aos órgãos co
(ii) apoio à Subsecretaria de Meio Ambiente  em atividades de
da qualidade do ar e ruído nos corredores de transporte público e (iii) na 
elaboração de um plano de  transporte de cargas perigosas.

A estratégia socioambiental adotada pelo
desenvolvimento de uma Avaliação Ambiental Estratégica e a realização de 
análise prévia dos aspectos socioambientais de cada uma das obras a serem 
executadas. Os impactos negativos identificados serão objeto de medidas de 
prevenção, mitigação e compensação, conforme pertinente.

 

4.6  UM NOVO MODELO OPERA

 

O atual sistema de transporte coletivo do DF é estruturado em linhas diretas 
entre as origens e os destinos das viagens, sem qualquer integração entre elas. 
Este modelo propicia que a maioria das linhas apresente longo tempo de 
espera e que muitas delas fu
acessibilidade daqueles usuários moradores de áreas de baixa densidade. 
Além disso, vários serviços convivem sem qualquer hierarquia ou integração, 
destacando-se o metrô sem a necessária alimentação.

O novo modelo operacional admite integração operacional e tarifária em um 
esquema conhecido como tronco
hierarquia funcional entre os serviços de transporte público mediante a qual 
veículos de maior capacidade circulam continuam
maior porte, trafegando em vias ditas troncais com algum tipo de tratamento 
viário preferencial. Nos terminais ou em qualquer ponto da rede, os 
passageiros podem trocar de veículo fazendo o trajeto mais conveniente para 
atender às suas necessidades. O metrô faz parte dessa concepção, sendo 
explicitamente tratado como um dos eixos troncais no planejamento.

A nova rede de transporte público deverá manter as possibilidades de 
deslocamento anteriormente disponíveis, como também deverá me
a algumas áreas, além de aumentar as condições de conforto, rapidez e 
confiabilidade do transporte, não obstante a necessidade de transbordo entre 
veículos — nos terminais ou ao longo da própria rede. 

Além do menor tempo despendido em deslocam
o custo de realização do trajeto completo entre origem e destino, em alguns 
casos, seja menor do que aquele da situação anterior. Isto porque fazem parte 
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Ao facilitar as condições de mobilidade dentro do Distrito Federal, o Programa 
também trará efeitos positivos para a qualidade de vida da população, por 
meio da redução do tempo de viagem, maiores facilidades de deslocamento 
e oportunidades de acesso aos locais de emprego e serviços. Ao melhorar a 

urança viária, espera-se ter impacto direto sobre a redução de acidentes 
de trânsito e custos associados.  

O Programa inclui ações de fortalecimento institucional voltadas às atividades 
ambientais em quatro linhas de atuação: (i) apoio aos órgãos co
(ii) apoio à Subsecretaria de Meio Ambiente  em atividades de monitoramento 
da qualidade do ar e ruído nos corredores de transporte público e (iii) na 
elaboração de um plano de  transporte de cargas perigosas. 

A estratégia socioambiental adotada pelo Programa incluiu o 
desenvolvimento de uma Avaliação Ambiental Estratégica e a realização de 
análise prévia dos aspectos socioambientais de cada uma das obras a serem 
executadas. Os impactos negativos identificados serão objeto de medidas de 

igação e compensação, conforme pertinente. 

UM NOVO MODELO OPERACIONAL 

O atual sistema de transporte coletivo do DF é estruturado em linhas diretas 
entre as origens e os destinos das viagens, sem qualquer integração entre elas. 
Este modelo propicia que a maioria das linhas apresente longo tempo de 
espera e que muitas delas funcione apenas no período do pico, limitando a 
acessibilidade daqueles usuários moradores de áreas de baixa densidade. 
Além disso, vários serviços convivem sem qualquer hierarquia ou integração, 

se o metrô sem a necessária alimentação. 

elo operacional admite integração operacional e tarifária em um 
esquema conhecido como tronco-alimentado. Tal solução considera uma 
hierarquia funcional entre os serviços de transporte público mediante a qual 
veículos de maior capacidade circulam continuamente entre terminais de 
maior porte, trafegando em vias ditas troncais com algum tipo de tratamento 
viário preferencial. Nos terminais ou em qualquer ponto da rede, os 
passageiros podem trocar de veículo fazendo o trajeto mais conveniente para 

uas necessidades. O metrô faz parte dessa concepção, sendo 
explicitamente tratado como um dos eixos troncais no planejamento.

A nova rede de transporte público deverá manter as possibilidades de 
deslocamento anteriormente disponíveis, como também deverá me
a algumas áreas, além de aumentar as condições de conforto, rapidez e 
confiabilidade do transporte, não obstante a necessidade de transbordo entre 

nos terminais ou ao longo da própria rede.  

Além do menor tempo despendido em deslocamento urbano, espera
o custo de realização do trajeto completo entre origem e destino, em alguns 
casos, seja menor do que aquele da situação anterior. Isto porque fazem parte 

17 

do Distrito Federal, o Programa 
também trará efeitos positivos para a qualidade de vida da população, por 
meio da redução do tempo de viagem, maiores facilidades de deslocamento 
e oportunidades de acesso aos locais de emprego e serviços. Ao melhorar a 

se ter impacto direto sobre a redução de acidentes 

O Programa inclui ações de fortalecimento institucional voltadas às atividades 
ambientais em quatro linhas de atuação: (i) apoio aos órgãos co-executores; 

monitoramento 
da qualidade do ar e ruído nos corredores de transporte público e (iii) na 

Programa incluiu o 
desenvolvimento de uma Avaliação Ambiental Estratégica e a realização de 
análise prévia dos aspectos socioambientais de cada uma das obras a serem 
executadas. Os impactos negativos identificados serão objeto de medidas de 

O atual sistema de transporte coletivo do DF é estruturado em linhas diretas 
entre as origens e os destinos das viagens, sem qualquer integração entre elas. 
Este modelo propicia que a maioria das linhas apresente longo tempo de 

ncione apenas no período do pico, limitando a 
acessibilidade daqueles usuários moradores de áreas de baixa densidade. 
Além disso, vários serviços convivem sem qualquer hierarquia ou integração, 

elo operacional admite integração operacional e tarifária em um 
alimentado. Tal solução considera uma 

hierarquia funcional entre os serviços de transporte público mediante a qual 
ente entre terminais de 

maior porte, trafegando em vias ditas troncais com algum tipo de tratamento 
viário preferencial. Nos terminais ou em qualquer ponto da rede, os 
passageiros podem trocar de veículo fazendo o trajeto mais conveniente para 

uas necessidades. O metrô faz parte dessa concepção, sendo 
explicitamente tratado como um dos eixos troncais no planejamento. 

A nova rede de transporte público deverá manter as possibilidades de 
deslocamento anteriormente disponíveis, como também deverá melhor servir 
a algumas áreas, além de aumentar as condições de conforto, rapidez e 
confiabilidade do transporte, não obstante a necessidade de transbordo entre 

ento urbano, espera-se que 
o custo de realização do trajeto completo entre origem e destino, em alguns 
casos, seja menor do que aquele da situação anterior. Isto porque fazem parte 



 
da nova concepção não apenas a integração física e operacional dos 
serviços, mas também sua integração tarifária.

A Figura 2 apresenta o 
dos terminais e estações
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da nova concepção não apenas a integração física e operacional dos 
, mas também sua integração tarifária. 

o mapa esquemático da rede proposta e localização 
dos terminais e estações. 
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da nova concepção não apenas a integração física e operacional dos 

esquemático da rede proposta e localização 
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Figura 2: Mapa esquemático da rede proposta

PTU/DF 

: Mapa esquemático da rede proposta 
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4.7 METODOLOGIA

 

Embora o programa preveja a implantação de suas propostas num horizonte 
de até cinco anos, a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento 
apoiou-se em estudos aprofundados e técnicas sofisticadas utilizadas em 
planejamento urbano e de transportes.

Inicialmente, desenvolveu
cenários territoriais e demográficos para o Distrito Federal e municípios do 
entorno imediato do DF com horizontes temporais de 2006, 2010, 2020 e 2030. 
Esses estudos subsidiaram os estudos de previsão da demanda futura de 
transportes. Para cada cenário e horizonte de tempo, determinaram
matrizes de viagens por modo coletivo e priva
respectivamente, as viagens realizadas por transporte coletivo e individual.

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

METODOLOGIA 

Embora o programa preveja a implantação de suas propostas num horizonte 
de até cinco anos, a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento 

em estudos aprofundados e técnicas sofisticadas utilizadas em 
planejamento urbano e de transportes. 

Inicialmente, desenvolveu-se um estudo específico para a construção de 
cenários territoriais e demográficos para o Distrito Federal e municípios do 

imediato do DF com horizontes temporais de 2006, 2010, 2020 e 2030. 
Esses estudos subsidiaram os estudos de previsão da demanda futura de 
transportes. Para cada cenário e horizonte de tempo, determinaram
matrizes de viagens por modo coletivo e privado. As figuras 3 e 4
respectivamente, as viagens realizadas por transporte coletivo e individual.
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Embora o programa preveja a implantação de suas propostas num horizonte 
de até cinco anos, a metodologia utilizada para o seu desenvolvimento 

em estudos aprofundados e técnicas sofisticadas utilizadas em 

se um estudo específico para a construção de 
cenários territoriais e demográficos para o Distrito Federal e municípios do 

imediato do DF com horizontes temporais de 2006, 2010, 2020 e 2030. 
Esses estudos subsidiaram os estudos de previsão da demanda futura de 
transportes. Para cada cenário e horizonte de tempo, determinaram-se as 

4 representam, 
respectivamente, as viagens realizadas por transporte coletivo e individual. 
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Figura 3: Viagens por Transporte Coletivo

PTU/DF 

Viagens por Transporte Coletivo 
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Figura 4: Viagens por Transporte Individual

PTU/DF 

Viagens por Transporte Individual 
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Três redes de transporte foram montadas com uso de software especialista: 
uma, representando a evolução do sistema atual e duas alternativas de rede 
de transporte que admitiram a reformulação da rede de transporte coletivo, a 
integração operacional e tarifária, inclusive com o metrô, e algum tipo de 
tratamento viário. As alternativas concebidas foram avaliadas em termos 
operacionais e econômicos para um horizonte de 

Para a alternativa selecionada, estão sendo desenvolvidos projetos de 
engenharia para as intervenções viárias e para os terminais. Os estudos e 
projetos estão sendo desenvolvidos com a colaboração das equipes dos 
diversos órgãos que têm interface 
Planejamento, Secretaria de Transportes, Secretaria de Obras, Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente 
Regionais, Departamento de Estradas e Rodagens 
Trânsito - DETRAN e Companhia do 

 

4.8 INTEGRAÇÃO OPERACION

 

A política tarifária proposta tem os objetivos de: i) elevar a acessibilidade da 
população de baixa renda ao Sistema de Transporte Público, absorvendo 
parte dos deslocamentos realizados a pé
cidades do DF para facilitar a geração de empregos locais; iii) manter o 
equilíbrio econômico-financeiro do Sistema Integrado de Transporte; iv) 
incentivar a integração tarifária do sistema de transporte; v)
estrutura tarifária simples e adequada às peculiaridades do Distrito Federal; vi) 
controlar a utilização de gratuidades e descontos e vii) gerenciar a demanda, 
incentivando movimentos no período entre

Para tanto, as tarifas das linhas circulares 
internas às cidades devem ter o menor preço das linhas do sistema de 
transportes, para efeito do primeiro objetivo, de incentivar substituição de 
deslocamentos a pé. Por outro lado, a tarifa integrada, em que se utiliza 
sucessivamente, ou uma linha circular, uma de ligação (troncal) e outra 
circular, ou apenas uma circular e uma de integração (em qualquer ordem), 
não poderá ser superior à maior das tarifas do metrô ou dos ônibus que 
comporão a viagem, consideradas isoladament

Dessa forma, possibilita-
rede com o pagamento de uma só tarifa.

Serão permitidas até duas integrações, compostas de duas linhas circulares e 
uma de ligação, dentro do intervalo definido como limite para
integrada. 

 

4.9 FROTA 
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Três redes de transporte foram montadas com uso de software especialista: 
uma, representando a evolução do sistema atual e duas alternativas de rede 

ue admitiram a reformulação da rede de transporte coletivo, a 
integração operacional e tarifária, inclusive com o metrô, e algum tipo de 
tratamento viário. As alternativas concebidas foram avaliadas em termos 
operacionais e econômicos para um horizonte de 25 anos. 

Para a alternativa selecionada, estão sendo desenvolvidos projetos de 
engenharia para as intervenções viárias e para os terminais. Os estudos e 
projetos estão sendo desenvolvidos com a colaboração das equipes dos 
diversos órgãos que têm interface com o programa – 
Planejamento, Secretaria de Transportes, Secretaria de Obras, Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente - SEDUMA, Administrações 

Departamento de Estradas e Rodagens - DER, Departamento de 
Companhia do Metrô. 

INTEGRAÇÃO OPERACIONAL E TARIFÁRIA 

A política tarifária proposta tem os objetivos de: i) elevar a acessibilidade da 
população de baixa renda ao Sistema de Transporte Público, absorvendo 
parte dos deslocamentos realizados a pé; ii) induzir movimentos internos nas 
cidades do DF para facilitar a geração de empregos locais; iii) manter o 

financeiro do Sistema Integrado de Transporte; iv) 
incentivar a integração tarifária do sistema de transporte; v)
estrutura tarifária simples e adequada às peculiaridades do Distrito Federal; vi) 
controlar a utilização de gratuidades e descontos e vii) gerenciar a demanda, 
incentivando movimentos no período entre-picos.  

Para tanto, as tarifas das linhas circulares (alimentadoras/ distribuidoras) 
internas às cidades devem ter o menor preço das linhas do sistema de 
transportes, para efeito do primeiro objetivo, de incentivar substituição de 
deslocamentos a pé. Por outro lado, a tarifa integrada, em que se utiliza 

ssivamente, ou uma linha circular, uma de ligação (troncal) e outra 
circular, ou apenas uma circular e uma de integração (em qualquer ordem), 
não poderá ser superior à maior das tarifas do metrô ou dos ônibus que 
comporão a viagem, consideradas isoladamente.  

-se ao usuário o deslocamento entre dois pontos da 
rede com o pagamento de uma só tarifa. 

Serão permitidas até duas integrações, compostas de duas linhas circulares e 
uma de ligação, dentro do intervalo definido como limite para
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Três redes de transporte foram montadas com uso de software especialista: 
uma, representando a evolução do sistema atual e duas alternativas de rede 

ue admitiram a reformulação da rede de transporte coletivo, a 
integração operacional e tarifária, inclusive com o metrô, e algum tipo de 
tratamento viário. As alternativas concebidas foram avaliadas em termos 

Para a alternativa selecionada, estão sendo desenvolvidos projetos de 
engenharia para as intervenções viárias e para os terminais. Os estudos e 
projetos estão sendo desenvolvidos com a colaboração das equipes dos 

 Secretaria de 
Planejamento, Secretaria de Transportes, Secretaria de Obras, Secretaria de 

, Administrações 
Departamento de 

A política tarifária proposta tem os objetivos de: i) elevar a acessibilidade da 
população de baixa renda ao Sistema de Transporte Público, absorvendo 

; ii) induzir movimentos internos nas 
cidades do DF para facilitar a geração de empregos locais; iii) manter o 

financeiro do Sistema Integrado de Transporte; iv) 
incentivar a integração tarifária do sistema de transporte; v) definir uma 
estrutura tarifária simples e adequada às peculiaridades do Distrito Federal; vi) 
controlar a utilização de gratuidades e descontos e vii) gerenciar a demanda, 

(alimentadoras/ distribuidoras) 
internas às cidades devem ter o menor preço das linhas do sistema de 
transportes, para efeito do primeiro objetivo, de incentivar substituição de 
deslocamentos a pé. Por outro lado, a tarifa integrada, em que se utiliza 

ssivamente, ou uma linha circular, uma de ligação (troncal) e outra 
circular, ou apenas uma circular e uma de integração (em qualquer ordem), 
não poderá ser superior à maior das tarifas do metrô ou dos ônibus que 

se ao usuário o deslocamento entre dois pontos da 

Serão permitidas até duas integrações, compostas de duas linhas circulares e 
uma de ligação, dentro do intervalo definido como limite para a viagem 



 
 

A partir da indicação da frota demandada pelo Sistema Integrado de 
Transporte, foi definida a especificação básica para a frota, os quantitativos e 
o perfil da frota de ônibus para o sistema integrado de transportes. A partir 
desses elementos, a Secretaria de Transportes proporá cronograma de 
renovação da frota do sistema de transportes, compatível com a data de 
início da operação do novo sistema. O novo perfil da frota considera veículos 
de maior capacidade nas linhas troncais
alimentadoras e distribuidoras. Além disso, parte da frota disporá de 
características físicas que favoreçam a acessibilidade universal, atendendo a 
idosos, gestantes e outros portadores de necessidades especiais, conforme 
legislação federal. 

 

4.10 SISTEMA VIÁRIO

 

A rede viária para o tráfego geral no DF é, em geral, de boa qualidade. No 
entanto, vários segmentos da rede apresentam sinais de saturação nos 
períodos de pico. 

Na medida em que não existe prioridade de circulação para o transporte 
coletivo, seja em termos de reserva de espaço viário, seja nos semáforos, os 
congestionamentos afetam sobremaneira os usuários de transporte coletivo. 
As baixas velocidades alcançadas i
necessidade de maior frota, maiores custos de produção dos serviços, maiores 
tarifas, num processo que resulta em menor eficiência e menor atratividade do 
transporte coletivo.  

Para dar suporte à nova concepção físico oper
diversas intervenções físicas que vão beneficiar o tráfego geral e o transporte 
coletivo em particular, conforme descrito no Quadro 1 e ilustradas na Figura 4 
a seguir. 
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A partir da indicação da frota demandada pelo Sistema Integrado de 
Transporte, foi definida a especificação básica para a frota, os quantitativos e 
o perfil da frota de ônibus para o sistema integrado de transportes. A partir 
desses elementos, a Secretaria de Transportes proporá cronograma de 
renovação da frota do sistema de transportes, compatível com a data de 
início da operação do novo sistema. O novo perfil da frota considera veículos 
de maior capacidade nas linhas troncais e de menor capacidade nas linhas 
alimentadoras e distribuidoras. Além disso, parte da frota disporá de 
características físicas que favoreçam a acessibilidade universal, atendendo a 
idosos, gestantes e outros portadores de necessidades especiais, conforme 

SISTEMA VIÁRIO 

A rede viária para o tráfego geral no DF é, em geral, de boa qualidade. No 
entanto, vários segmentos da rede apresentam sinais de saturação nos 

Na medida em que não existe prioridade de circulação para o transporte 
coletivo, seja em termos de reserva de espaço viário, seja nos semáforos, os 
congestionamentos afetam sobremaneira os usuários de transporte coletivo. 
As baixas velocidades alcançadas implicam maiores tempos de viagem, 
necessidade de maior frota, maiores custos de produção dos serviços, maiores 
tarifas, num processo que resulta em menor eficiência e menor atratividade do 

Para dar suporte à nova concepção físico operacional, foram previstas 
diversas intervenções físicas que vão beneficiar o tráfego geral e o transporte 
coletivo em particular, conforme descrito no Quadro 1 e ilustradas na Figura 4 

Quadro 1: Intervenções Físicas 
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A partir da indicação da frota demandada pelo Sistema Integrado de 
Transporte, foi definida a especificação básica para a frota, os quantitativos e 
o perfil da frota de ônibus para o sistema integrado de transportes. A partir 
desses elementos, a Secretaria de Transportes proporá cronograma de 
renovação da frota do sistema de transportes, compatível com a data de 
início da operação do novo sistema. O novo perfil da frota considera veículos 

e de menor capacidade nas linhas 
alimentadoras e distribuidoras. Além disso, parte da frota disporá de 
características físicas que favoreçam a acessibilidade universal, atendendo a 
idosos, gestantes e outros portadores de necessidades especiais, conforme 

A rede viária para o tráfego geral no DF é, em geral, de boa qualidade. No 
entanto, vários segmentos da rede apresentam sinais de saturação nos 

Na medida em que não existe prioridade de circulação para o transporte 
coletivo, seja em termos de reserva de espaço viário, seja nos semáforos, os 
congestionamentos afetam sobremaneira os usuários de transporte coletivo. 

mplicam maiores tempos de viagem, 
necessidade de maior frota, maiores custos de produção dos serviços, maiores 
tarifas, num processo que resulta em menor eficiência e menor atratividade do 

acional, foram previstas 
diversas intervenções físicas que vão beneficiar o tráfego geral e o transporte 
coletivo em particular, conforme descrito no Quadro 1 e ilustradas na Figura 4 



 

INTERVENÇÃO FÍSICA

Tratamento viário com melhorias 
para o transporte coletivo 
implantação de faixa exclusiva, 
implantação de faixa preferencial, 
adequação de interseções.

Aumento de capacidade para o 
tráfego geral – construção de vias 
marginais, construção de faixa de 
tráfego adicional. 

Implantação e ampliação de obras 
de arte especiais - para aumento de 
capacidade e prioridade para o 
transporte coletivo. 
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INTERVENÇÃO FÍSICA LOCALIZAÇÃO 

Tratamento viário com melhorias 
para o transporte coletivo – 
implantação de faixa exclusiva, 
implantação de faixa preferencial, 
adequação de interseções. 

Av. Hélio Prates (Ceilândia/ Taguatinga)

Av. Estádio (Taguatinga / Ceilândia)

Av. Central (Taguatinga) 

Av. Comercial (Taguatinga) 

Av. Samdu (Taguatinga) 

EPTG 

Aumento de capacidade para o 
construção de vias 

marginais, construção de faixa de 

EPTG 

EPIG 

Implantação e ampliação de obras 
para aumento de 

capacidade e prioridade para o 

EPTG / EPCT 

EPTG / AGUAS CLARAS 

EPTG / EPVL 

EPTG / ACESSO GUARÁ 

EPTG / SIA 

EPTG / EPIA 

EPIG / ESPM 

EPIG/ Octogonal 

EPIG/ Acesso 1 ao Sudoeste e Parque da 
Cidade 

EPIG/ Acesso 2 ao Sudoeste 

ESPM/ W3 Sul 

Viaduto Av. Samdu 
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Av. Hélio Prates (Ceilândia/ Taguatinga) 

Ceilândia) 

EPIG/ Acesso 1 ao Sudoeste e Parque da 
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Figura 5:  Intervenções Viárias Propostas

PTU/DF 

Intervenções Viárias Propostas 
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4.10.1 Av. Hélio Prates

Para a Avenida Hélio Prates
exclusivo para o transporte coletivo, onde os ônibus operarão à esquerda, junto ao 
canteiro central, com a seguinte configuração: 
sendo uma exclusiva para o transporte colet
representam, respectivamente, a situação atual e a proposta.

 

Figura 6: Situação atual

  

4.10.2 Avenida Comercial

Na Avenida Comercial está sendo proposta a implantação de um corredor de 
transporte, onde a operação também será à esquerda e junto ao canteiro central, 
mas sem exclusividade para o transporte coletivo, e com a seguinte configuração: 
2 faixas de tráfego por sentido, sendo uma compartilhada entre o ônibus  e o 
tráfego geral, como mostra a Figura 
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Av. Hélio Prates 

Para a Avenida Hélio Prates, está sendo proposta a implantação de um corredor 
para o transporte coletivo, onde os ônibus operarão à esquerda, junto ao 

canteiro central, com a seguinte configuração: 3 faixas de tráfego por sentido, 
sendo uma exclusiva para o transporte coletivo (ônibus). 
representam, respectivamente, a situação atual e a proposta. 

 

Situação atual Figura 7: Situação proposta

Avenida Comercial 

Na Avenida Comercial está sendo proposta a implantação de um corredor de 
transporte, onde a operação também será à esquerda e junto ao canteiro central, 
mas sem exclusividade para o transporte coletivo, e com a seguinte configuração: 

r sentido, sendo uma compartilhada entre o ônibus  e o 
tráfego geral, como mostra a Figura 8. 
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está sendo proposta a implantação de um corredor 
para o transporte coletivo, onde os ônibus operarão à esquerda, junto ao 

3 faixas de tráfego por sentido, 
 As Figuras 6 e 7 

 

: Situação proposta 

Na Avenida Comercial está sendo proposta a implantação de um corredor de 
transporte, onde a operação também será à esquerda e junto ao canteiro central, 
mas sem exclusividade para o transporte coletivo, e com a seguinte configuração: 

r sentido, sendo uma compartilhada entre o ônibus  e o 



 

Figura 8: Trecho e seção tipos da situação proposta da Avenida Comercial

 

4.10.3 Avenida Samdu

Para a Avenida Samdu está sendo proposta a 
requalificando e ordenando a via. Os ônibus continuarão operando à direita, com 
a seguinte configuração: 2 faixas de tráfego por sentido, sendo uma compartiilhada 
entre o transporte coletivo e o tráfego geral
seção tipos para a situação proposta.
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Trecho e seção tipos da situação proposta da Avenida Comercial

Avenida Samdu 

Para a Avenida Samdu está sendo proposta a implantação de um canteiro central, 
requalificando e ordenando a via. Os ônibus continuarão operando à direita, com 
a seguinte configuração: 2 faixas de tráfego por sentido, sendo uma compartiilhada 
entre o transporte coletivo e o tráfego geral. A Figura 9 representa
seção tipos para a situação proposta. 
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Trecho e seção tipos da situação proposta da Avenida Comercial 

implantação de um canteiro central, 
requalificando e ordenando a via. Os ônibus continuarão operando à direita, com 
a seguinte configuração: 2 faixas de tráfego por sentido, sendo uma compartiilhada 

representa o trecho e a 



 

Figura 9: Trecho e seção tipos da situação proposta da Avenida Samdu

 

4.10.4 EPTG 

 

Na EPTG, a proposta vai além da implantação do corredor de transporte, 
considerando melhorias viárias, eliminação de interseções em nível e conclusão das 
obras das vias marginais. 

O corredor de transporte visa dar tratamento exclusivo para o transporte coletivo, 
com ônibus de maior capacidade operando à esquerda, junto ao canteiro central, 
com a seguinte configuração: 4 faixas de tráfego por sentido, sendo uma exclusiva 
para o transporte coletivo (ônibus), como mostra a Figura 
operar em mão única, com duas faixas em cada sentido, compartilhadas pelos 
ônibus de menor capacidade, com operação  à direita, e o tráfego geral. 
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Trecho e seção tipos da situação proposta da Avenida Samdu

Na EPTG, a proposta vai além da implantação do corredor de transporte, 
considerando melhorias viárias, eliminação de interseções em nível e conclusão das 
obras das vias marginais.  

O corredor de transporte visa dar tratamento exclusivo para o transporte coletivo, 
com ônibus de maior capacidade operando à esquerda, junto ao canteiro central, 
com a seguinte configuração: 4 faixas de tráfego por sentido, sendo uma exclusiva 

porte coletivo (ônibus), como mostra a Figura 10. As vias marginais irão 
operar em mão única, com duas faixas em cada sentido, compartilhadas pelos 
ônibus de menor capacidade, com operação  à direita, e o tráfego geral. 
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Trecho e seção tipos da situação proposta da Avenida Samdu 

Na EPTG, a proposta vai além da implantação do corredor de transporte, 
considerando melhorias viárias, eliminação de interseções em nível e conclusão das 

O corredor de transporte visa dar tratamento exclusivo para o transporte coletivo, 
com ônibus de maior capacidade operando à esquerda, junto ao canteiro central, 
com a seguinte configuração: 4 faixas de tráfego por sentido, sendo uma exclusiva 

. As vias marginais irão 
operar em mão única, com duas faixas em cada sentido, compartilhadas pelos 
ônibus de menor capacidade, com operação  à direita, e o tráfego geral.  



 

Figura 10: Trecho e seção tipo da situação proposta da EPTG

 

4.10.5 Terminais de passageiros e pontos de parada

 

A nova concepção operacional prevista para o sistema de transporte apóia
terminais situados nas diversas cidades do DF. O programa prevê a implantação e
reforma dos terminais considerados na nova rede de transporte. Entre os terminais a 
serem construídos, destacam
na Ceilândia, em Samambaia e no Guará; o terminal de ônibus Asa Norte, que fará 
a conexão das linhas que vêm do Eixo Norte 
Norte – com a rede de linhas do Plano Piloto; 
a conexão entre linhas de ônibus do Eixo Sul 
Lago Sul, Paranoá, São Sebastião e do Oeste 
Recanto das Emas, Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante.

Os novos terminais serão projetados segundo padrões de funcionalidade, 
segurança e conforto. O Quadro 2 descreve as intervenções previst
terminais e estações. 
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Trecho e seção tipo da situação proposta da EPTG

Terminais de passageiros e pontos de parada 

A nova concepção operacional prevista para o sistema de transporte apóia
terminais situados nas diversas cidades do DF. O programa prevê a implantação e
reforma dos terminais considerados na nova rede de transporte. Entre os terminais a 
serem construídos, destacam-se: os terminais para integração metrô
na Ceilândia, em Samambaia e no Guará; o terminal de ônibus Asa Norte, que fará 

o das linhas que vêm do Eixo Norte – Planaltina, Sobradinho, Varjão, Lago 
com a rede de linhas do Plano Piloto; o terminal de ônibus Park Way, que faz 

a conexão entre linhas de ônibus do Eixo Sul – Gama e Santa Maria 
anoá, São Sebastião e do Oeste – Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, 

Recanto das Emas, Riacho Fundo e Núcleo Bandeirante. 

Os novos terminais serão projetados segundo padrões de funcionalidade, 
segurança e conforto. O Quadro 2 descreve as intervenções previst
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Trecho e seção tipo da situação proposta da EPTG 

A nova concepção operacional prevista para o sistema de transporte apóia-se em 
terminais situados nas diversas cidades do DF. O programa prevê a implantação e 
reforma dos terminais considerados na nova rede de transporte. Entre os terminais a 

se: os terminais para integração metrô–ônibus situados 
na Ceilândia, em Samambaia e no Guará; o terminal de ônibus Asa Norte, que fará 

Planaltina, Sobradinho, Varjão, Lago 
o terminal de ônibus Park Way, que faz 
Gama e Santa Maria – do Eixo Leste – 

Taguatinga, Ceilândia, Samambaia, 

Os novos terminais serão projetados segundo padrões de funcionalidade, 
segurança e conforto. O Quadro 2 descreve as intervenções previstas para os 



 
Quadro 2

INTERVENÇÃO 

CONSTRUÇÃO DE 
TERMINAIS 

REFORMA OU AMPLIAÇÃO 
DE TERMINAIS 

 

Adicionalmente, prevê-se a implantação de novos abrigos em toda a rede de 
transporte coletivo, a reforma dos existentes, a implantação de baias e de 
sinalização com a nova programação visual do sistema. Os abrigos situados em 
estradas – parque e em outras 
importante na rede de transporte coletivo, serão projetados em conjunto com 
passagens ou passarelas de pedestres. 
novos abrigos. 

 

Figura 11: Novos abrigos a serem implantados nos corredores

 

4.10.6 Gestão e segurança de trânsito
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2: Construção e Reforma de Terminais e Estações

DISCRIMINAÇÃO 

� 5 terminais de integração metrô – ônibus

� 12 terminais de integração ônibus – ônibus,

� 17 estações de transferência ônibus –

REFORMA OU AMPLIAÇÃO � 14 terminais de integração ônibus – ônibus

� 1 Terminal de Integração ônibus – metrô (RPP)

se a implantação de novos abrigos em toda a rede de 
transporte coletivo, a reforma dos existentes, a implantação de baias e de 
sinalização com a nova programação visual do sistema. Os abrigos situados em 

parque e em outras vias de ligação, que desempenham papel 
importante na rede de transporte coletivo, serão projetados em conjunto com 
passagens ou passarelas de pedestres. A Figura 11 ilustra o estudo realizado para 

Novos abrigos a serem implantados nos corredores

Gestão e segurança de trânsito 
31 

Construção e Reforma de Terminais e Estações 

ônibus 

ônibus, 

– ônibus 

ônibus 

metrô (RPP) 

se a implantação de novos abrigos em toda a rede de 
transporte coletivo, a reforma dos existentes, a implantação de baias e de 
sinalização com a nova programação visual do sistema. Os abrigos situados em 

vias de ligação, que desempenham papel 
importante na rede de transporte coletivo, serão projetados em conjunto com 

ilustra o estudo realizado para os 

 
Novos abrigos a serem implantados nos corredores 



 
 

O componente Gestão e Segurança de Trânsito abrange
destacando-se aqueles voltados para a redução dos acidentes de trânsito e para a 
melhoria da segurança dos pedestres. Envolve diretamente o DETRAN e o DER, 
órgãos responsáveis pela operação do sistema viário no DF.

 

4.10.7 Identificação 

 

O tratamento de pontos críticos compreende a identificação de interseções e de 
pequenos trechos viários com elevados índices de acidentes e a aplicação de 
medidas de engenharia capazes de reduzir tais ocorrências. 

Serão tratados 19 (dezenove)
cinco em rodovias. A metodologia do estudo compreende
identificação dos locais críticos; ii) diagnóstico; iii) elaboração de soluções de 
engenharia; iv) seleção 
projetos executivos; vi) viabilidade econômica e vii) implantação de obras e 
serviços. O resultado esperado do projeto é 
registrados nos locais atendidos.

As Figuras 12 e 13 são exemplos de algumas etapas da metodologia de estudo.

 

Figura 12 : Local crítico - Travessia de pedestres na altura da plataforma inferior da 
Rodoviária do Plano Piloto 
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O componente Gestão e Segurança de Trânsito abrange um conjunto de projetos, 
se aqueles voltados para a redução dos acidentes de trânsito e para a 

melhoria da segurança dos pedestres. Envolve diretamente o DETRAN e o DER, 
órgãos responsáveis pela operação do sistema viário no DF. 

Identificação e tratamento de pontos críticos 

O tratamento de pontos críticos compreende a identificação de interseções e de 
pequenos trechos viários com elevados índices de acidentes e a aplicação de 
medidas de engenharia capazes de reduzir tais ocorrências.  

atados 19 (dezenove) locais críticos, sendo quatorze em vias urbanas e 
cinco em rodovias. A metodologia do estudo compreendeu as
identificação dos locais críticos; ii) diagnóstico; iii) elaboração de soluções de 

 de projetos (pré-viabilidade econômica); v) elaboração de 
projetos executivos; vi) viabilidade econômica e vii) implantação de obras e 
serviços. O resultado esperado do projeto é a redução de até 40% dos acidentes 
registrados nos locais atendidos. 

são exemplos de algumas etapas da metodologia de estudo.

 

Travessia de pedestres na altura da plataforma inferior da 
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um conjunto de projetos, 
se aqueles voltados para a redução dos acidentes de trânsito e para a 

melhoria da segurança dos pedestres. Envolve diretamente o DETRAN e o DER, 

O tratamento de pontos críticos compreende a identificação de interseções e de 
pequenos trechos viários com elevados índices de acidentes e a aplicação de 

locais críticos, sendo quatorze em vias urbanas e 
as seguintes etapas: i) 

identificação dos locais críticos; ii) diagnóstico; iii) elaboração de soluções de 
viabilidade econômica); v) elaboração de 

projetos executivos; vi) viabilidade econômica e vii) implantação de obras e 
a redução de até 40% dos acidentes 

são exemplos de algumas etapas da metodologia de estudo. 

 
Travessia de pedestres na altura da plataforma inferior da 



 

4.10.8 Ciclovias 

 

A melhoria das condições de mobilidade e de segurança dos ciclistas é uma das 
prioridades do Programa de Transporte Urbano do DF. A integração da bicicleta 
com o Metrô será incentivada mediante a implantação de 
paraciclos junto às estações mais demandadas por ciclistas, dando
segurança contra furtos e estimulando o uso de bicicletas.

Foi produzido um Manual de Projeto e Especificação para sistemas de ciclovias, 
com destaque para bici
definir redes cicloviárias nas várias regiões do DF. 

Entre as atividades previstas e integrantes do PTU, estão: o desenvolvimento de 
projeto de bicicletário para a Estação 33 (Samambaia) do Metrô; a e
projetos executivos e a implantação dos seguintes trechos de ciclovias e ciclofaixas 
– Itapoã – Paranoá (Estrada Parque Tamanduá 
Estrada Parque do Vale, EPCT (Estrada Parque do Ipê
Bandeirante), Gama, Planaltina e Brazlândia. O Programa Cicloviário do DF 
Pedala DF contempla a implantação de cerca de 600 km de tratamento para o 
trânsito seguro de bicicletas. A Figura 1
ciclovia, conforme sugerido pe

O Programa de Transportes Urbanos destina xxx para construção de ciclovias.
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Figura 13: Proposta de melhoria viária 

 

A melhoria das condições de mobilidade e de segurança dos ciclistas é uma das 
prioridades do Programa de Transporte Urbano do DF. A integração da bicicleta 
com o Metrô será incentivada mediante a implantação de 
paraciclos junto às estações mais demandadas por ciclistas, dando
segurança contra furtos e estimulando o uso de bicicletas. 

Foi produzido um Manual de Projeto e Especificação para sistemas de ciclovias, 
com destaque para bicicletários. Pesquisas diversas foram desenvolvidas para 
definir redes cicloviárias nas várias regiões do DF.  

Entre as atividades previstas e integrantes do PTU, estão: o desenvolvimento de 
projeto de bicicletário para a Estação 33 (Samambaia) do Metrô; a e
projetos executivos e a implantação dos seguintes trechos de ciclovias e ciclofaixas 

Paranoá (Estrada Parque Tamanduá - já implantada), Itapoã 
Estrada Parque do Vale, EPCT (Estrada Parque do Ipê–Estrada Parque Núcleo 

deirante), Gama, Planaltina e Brazlândia. O Programa Cicloviário do DF 
Pedala DF contempla a implantação de cerca de 600 km de tratamento para o 
trânsito seguro de bicicletas. A Figura 14 apresenta um detalhe esquemático de 
ciclovia, conforme sugerido pelo Manual. 

O Programa de Transportes Urbanos destina xxx para construção de ciclovias.
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A melhoria das condições de mobilidade e de segurança dos ciclistas é uma das 
prioridades do Programa de Transporte Urbano do DF. A integração da bicicleta 
com o Metrô será incentivada mediante a implantação de bicicletários e/ou 
paraciclos junto às estações mais demandadas por ciclistas, dando-lhes maior 

Foi produzido um Manual de Projeto e Especificação para sistemas de ciclovias, 
cletários. Pesquisas diversas foram desenvolvidas para 

Entre as atividades previstas e integrantes do PTU, estão: o desenvolvimento de 
projeto de bicicletário para a Estação 33 (Samambaia) do Metrô; a elaboração de 
projetos executivos e a implantação dos seguintes trechos de ciclovias e ciclofaixas 

já implantada), Itapoã – Lago Sul, 
Estrada Parque Núcleo 

deirante), Gama, Planaltina e Brazlândia. O Programa Cicloviário do DF – 
Pedala DF contempla a implantação de cerca de 600 km de tratamento para o 

apresenta um detalhe esquemático de 

O Programa de Transportes Urbanos destina xxx para construção de ciclovias. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 
 

4.10.9 Centro de controle operacional 

 

O Programa destina recursos para a aquisição de equipamentos para a 
implantação de Centro de Controle (gestão) do Sistema de Transporte Coletivo, a 
ser operado pela DFTrans. 

Considerou-se que o Centro de Controle Operacional de Semáforos, operado pelo 
DETRAN, facilitará a operação do eixo de transporte Ceilândia 
Piloto, implantado no âmbito do PTU.

 

4.10.10 Travessia de Pedestres 

 

O Eixo Rodoviário de Brasília (DF 002) é a rodovia do Distrito Federal com maior 
índice de vítimas fatais por qui
quanto às dificuldades que têm os pedestres de cruzarem essa rodovia, propõe
no âmbito do Programa: a implantação de nova passagem de pedestres na Asa 

2,50 
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Figura 14: Detalhe esquemático de ciclovia 

Centro de controle operacional – CCO 

O Programa destina recursos para a aquisição de equipamentos para a 
implantação de Centro de Controle (gestão) do Sistema de Transporte Coletivo, a 
ser operado pela DFTrans.  

se que o Centro de Controle Operacional de Semáforos, operado pelo 
RAN, facilitará a operação do eixo de transporte Ceilândia –

Piloto, implantado no âmbito do PTU. 

Travessia de Pedestres  

O Eixo Rodoviário de Brasília (DF 002) é a rodovia do Distrito Federal com maior 
índice de vítimas fatais por quilômetro. Por este motivo e também pela constatação 
quanto às dificuldades que têm os pedestres de cruzarem essa rodovia, propõe
no âmbito do Programa: a implantação de nova passagem de pedestres na Asa 

2,00 1,15 0,12 m 

1
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1
m

 
0
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O Programa destina recursos para a aquisição de equipamentos para a 
implantação de Centro de Controle (gestão) do Sistema de Transporte Coletivo, a 

se que o Centro de Controle Operacional de Semáforos, operado pelo 
– Taguatinga – Plano 

O Eixo Rodoviário de Brasília (DF 002) é a rodovia do Distrito Federal com maior 
lômetro. Por este motivo e também pela constatação 

quanto às dificuldades que têm os pedestres de cruzarem essa rodovia, propõe-se, 
no âmbito do Programa: a implantação de nova passagem de pedestres na Asa 



 
Norte, a recuperação de passagens existentes ao lo
acessos. 

 Finalmente, o Programa ainda destina recursos para a construção de passarelas 
para travessias de pedestres em rodovias do DF.
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Norte, a recuperação de passagens existentes ao longo da via e a melhoria de seus 

Finalmente, o Programa ainda destina recursos para a construção de passarelas 
para travessias de pedestres em rodovias do DF. 
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ngo da via e a melhoria de seus 

Finalmente, o Programa ainda destina recursos para a construção de passarelas 



 

5 PLANO DE TRANSIÇÃO

 

A implantação do Sistema Integrado de Transportes 
concatenada de todos os componentes do setor de transporte público do Distrito 
Federal, principalmente em 
Operacional e Infraestrutura.

A transição do modelo atual de transporte público
integrado por meio de etapas, definidas em função de critérios como, área de 
abrangência, demanda de passageiros atendida, número de intervenções previstas 
(obras de infraestrutura), recursos financeiros disponíveis e uma or
por parte do Governo do Distrito Federal.

A transição Operacional preverá medidas de comunicação aos usuários de acordo 
com as etapas de implantação do sistema integrado conforme mostrado a seguir.

 

5.1 FASES 

Em cada uma das Etapas o modelo a
ao sistema integrado proposto, passando por três fases de configuração física, 
funcional e operacional da rede de transporte.

 

5.1.1 Fase de Identificação

Esta é a primeira fase a ser implantada em cada uma da
Transição com o objetivo 
básico de transporte coletivo.

Nesta fase as informações básicas de cada linha, com operação identificada, 
deverão ser fornecidas aos usuários, tais como
intervalos entre saídas) para dias út

As informações deverão estar disponíveis em forma de impressos aos usuários das 
linhas, em conjunto com o atendimento 
de informações/reclamações do GDF.

 

5.1.2 Fase de Racionalização

Nesta fase, prevê-se a reformulação da rede de transporte coletivo em função dos 
custos operacionais e da sustentabilidade do sistema, 
processo de renovação da f
em avaliação dos resultados obtidos na fase anterior (
permitirá ainda a definição de objetivos, critérios e metodologia para os trabalhos 
de racionalização para todas as regiões
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PLANO DE TRANSIÇÃO DO PTU 

A implantação do Sistema Integrado de Transportes - SIT requ
concatenada de todos os componentes do setor de transporte público do Distrito 
Federal, principalmente em 3(três) áreas básicas de atuação do PTU: Institucional, 
Operacional e Infraestrutura. 

A transição do modelo atual de transporte público evoluirá em direção ao sistema 
integrado por meio de etapas, definidas em função de critérios como, área de 
abrangência, demanda de passageiros atendida, número de intervenções previstas 
(obras de infraestrutura), recursos financeiros disponíveis e uma or
por parte do Governo do Distrito Federal. 

A transição Operacional preverá medidas de comunicação aos usuários de acordo 
com as etapas de implantação do sistema integrado conforme mostrado a seguir.

Em cada uma das Etapas o modelo atual de transporte público evoluirá em direção 
ao sistema integrado proposto, passando por três fases de configuração física, 
funcional e operacional da rede de transporte. 

Fase de Identificação 

Esta é a primeira fase a ser implantada em cada uma das Etapas do Plano de 
objetivo de  identificar a operação de todas as linhas do serviço 

básico de transporte coletivo. 

s informações básicas de cada linha, com operação identificada, 
deverão ser fornecidas aos usuários, tais como: itinerários, horários de operação (ou 
intervalos entre saídas) para dias úteis, fins de semana e feriados.

As informações deverão estar disponíveis em forma de impressos aos usuários das 
linhas, em conjunto com o atendimento via central telefônica (156),
de informações/reclamações do GDF. 

Fase de Racionalização 

se a reformulação da rede de transporte coletivo em função dos 
custos operacionais e da sustentabilidade do sistema, bem como o início do 
processo de renovação da frota de veículos. Essa reformulação será feita com base 
em avaliação dos resultados obtidos na fase anterior (Identific
permitirá ainda a definição de objetivos, critérios e metodologia para os trabalhos 
de racionalização para todas as regiões administrativas. 
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SIT requer a alteração 
concatenada de todos os componentes do setor de transporte público do Distrito 

áreas básicas de atuação do PTU: Institucional, 

evoluirá em direção ao sistema 
integrado por meio de etapas, definidas em função de critérios como, área de 
abrangência, demanda de passageiros atendida, número de intervenções previstas 
(obras de infraestrutura), recursos financeiros disponíveis e uma ordem de prioridade 

A transição Operacional preverá medidas de comunicação aos usuários de acordo 
com as etapas de implantação do sistema integrado conforme mostrado a seguir. 

tual de transporte público evoluirá em direção 
ao sistema integrado proposto, passando por três fases de configuração física, 

s Etapas do Plano de 
a operação de todas as linhas do serviço 

s informações básicas de cada linha, com operação identificada, 
: itinerários, horários de operação (ou 

eis, fins de semana e feriados. 

As informações deverão estar disponíveis em forma de impressos aos usuários das 
central telefônica (156), e do telefone 

se a reformulação da rede de transporte coletivo em função dos 
bem como o início do 

Essa reformulação será feita com base 
Identificação), a qual 

permitirá ainda a definição de objetivos, critérios e metodologia para os trabalhos 



 
Nesta fase é deverá ser realizada a d
Antes da entrada em operação de linhas (ou grupo de linhas) racionalizadas, as 
mudanças deverão ser amplamente divulgadas para toda a comunidade da 
região de influência das linhas. Deverá ser distribuído material impresso com 
informações da operação de ca
contendo informações sobre os itinerários, horários de partidas, intervalos de 
operação para dias úteis, fins de semana e feriados, telefones de 
reclamações/informações e outros canais de atendimento ao usuário;

Modificações nos elementos de informação e comunicação visual
a mudança dos elementos de comunicação visual, preparando o sistema para a 
programação visual da rede integrada, no que tange aos códigos e nomes das 
linhas, informações de itin
entidade gestora; 

 

5.1.3 Fase de Integração

A implantação da última fase é complexa por exigir a execução de todas as ações 
institucionais e físicas previstas, além da renovação da frota e do funcionamen
pleno do Sistema de Bilhetagem Automática.

Para a implantação do Sistema Integrado a bilhetagem deverá estar 
operacionalizada para todas as categorias de usuários (pagantes, vales
estudantes e gratuitos), de forma a permitir a transferência 
diferentes linhas e modos.

Nesta fase os usuários do transporte público coletivo do DF 
com relação às mudanças previstas utilizando os seguintes meios:

Telefone/ ouvidoria; 

Internet; 

Atendimento em terminais, pon
Regionais. 

Adequação da comunicação visual, divulgação e eventos
de linhas de transporte coletivo exigirá o desenvolvimento de um novo sistema de 
comunicação visual e orientação aos usuários 
criação de linhas, mudança na codificação, nos itinerários e na frota. Dessa forma, 
antes do início da operação da rede integrada, todo o sistema de informação e 
orientação ao usuário já deve estar operando, bem como os esq
divulgação das modificações operaci
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Nesta fase é deverá ser realizada a divulgação das modificações operacionais
Antes da entrada em operação de linhas (ou grupo de linhas) racionalizadas, as 
mudanças deverão ser amplamente divulgadas para toda a comunidade da 
região de influência das linhas. Deverá ser distribuído material impresso com 
informações da operação de cada linha nos terminais e dentro dos ônibus, 
contendo informações sobre os itinerários, horários de partidas, intervalos de 
operação para dias úteis, fins de semana e feriados, telefones de 
reclamações/informações e outros canais de atendimento ao usuário;

Modificações nos elementos de informação e comunicação visual
a mudança dos elementos de comunicação visual, preparando o sistema para a 
programação visual da rede integrada, no que tange aos códigos e nomes das 
linhas, informações de itinerários, tarifas, canais de comunicação entre usuários e a 

Fase de Integração 

A implantação da última fase é complexa por exigir a execução de todas as ações 
institucionais e físicas previstas, além da renovação da frota e do funcionamen
pleno do Sistema de Bilhetagem Automática. 

Para a implantação do Sistema Integrado a bilhetagem deverá estar 
operacionalizada para todas as categorias de usuários (pagantes, vales
estudantes e gratuitos), de forma a permitir a transferência de passageiros entre 
diferentes linhas e modos. 

suários do transporte público coletivo do DF deverão ser 
m relação às mudanças previstas utilizando os seguintes meios:

Atendimento em terminais, pontos de venda de créditos e Administrações 

dequação da comunicação visual, divulgação e eventos. A modificação da rede 
de linhas de transporte coletivo exigirá o desenvolvimento de um novo sistema de 
comunicação visual e orientação aos usuários devido à extinção, agrupamento e 
criação de linhas, mudança na codificação, nos itinerários e na frota. Dessa forma, 
antes do início da operação da rede integrada, todo o sistema de informação e 
orientação ao usuário já deve estar operando, bem como os esq
divulgação das modificações operacionais. 
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ivulgação das modificações operacionais. 
Antes da entrada em operação de linhas (ou grupo de linhas) racionalizadas, as 
mudanças deverão ser amplamente divulgadas para toda a comunidade da 
região de influência das linhas. Deverá ser distribuído material impresso com 

da linha nos terminais e dentro dos ônibus, 
contendo informações sobre os itinerários, horários de partidas, intervalos de 
operação para dias úteis, fins de semana e feriados, telefones de 
reclamações/informações e outros canais de atendimento ao usuário; 

Modificações nos elementos de informação e comunicação visual. Será necessária 
a mudança dos elementos de comunicação visual, preparando o sistema para a 
programação visual da rede integrada, no que tange aos códigos e nomes das 

erários, tarifas, canais de comunicação entre usuários e a 

A implantação da última fase é complexa por exigir a execução de todas as ações 
institucionais e físicas previstas, além da renovação da frota e do funcionamento 

Para a implantação do Sistema Integrado a bilhetagem deverá estar 
operacionalizada para todas as categorias de usuários (pagantes, vales-transporte, 

de passageiros entre 

deverão ser orientados 
m relação às mudanças previstas utilizando os seguintes meios: 

tos de venda de créditos e Administrações 

. A modificação da rede 
de linhas de transporte coletivo exigirá o desenvolvimento de um novo sistema de 

devido à extinção, agrupamento e 
criação de linhas, mudança na codificação, nos itinerários e na frota. Dessa forma, 
antes do início da operação da rede integrada, todo o sistema de informação e 
orientação ao usuário já deve estar operando, bem como os esquemas de 



 

6 O PROGRAMA DE COMUNI

O Programa de Comunicação Social tem por objetivo envolver a população do DF, 
os usuários do transporte público coletivo e, em particular, as comunidades das 
áreas de influência das obras na implementação dos projetos e ações previstas no 
Programa.  

 

6.1 OBJETIVOS ESPECÍFICO

� Divulgar junto à imprensa informações básicas sobre o Programa 
consiste nos objetivos, benefícios, etc;

� Demonstrar a importância da realização das 
população do DF, em especial para o público usuário do 
transporte público coletivo, que será afetada com as obras;

� Criar e manter uma imagem favorável do Programa, dando 
visibilidade aos papéis e responsabilidades assumidos pelo GDF, e 
ressaltar a importância da parceria com as comunidades 
abrangidas;

� Divulgar e manter diálogo com as comunidades afetadas sobre os 
transtornos que serão causados pelas obras, com vistas a motivar 
a colaboração dos envolvidos e incentivá
soluções;

� Divulgar periodicamente os resultados obtidos pelo Programa, 
como forma de obter o reconhecimento da comunidade e 
assegurar a transparência das ações governamentais.
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O PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

O Programa de Comunicação Social tem por objetivo envolver a população do DF, 
os usuários do transporte público coletivo e, em particular, as comunidades das 

ência das obras na implementação dos projetos e ações previstas no 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Divulgar junto à imprensa informações básicas sobre o Programa 
consiste nos objetivos, benefícios, etc; 

Demonstrar a importância da realização das intervenções para a 
população do DF, em especial para o público usuário do 
transporte público coletivo, que será afetada com as obras;

Criar e manter uma imagem favorável do Programa, dando 
visibilidade aos papéis e responsabilidades assumidos pelo GDF, e 
ressaltar a importância da parceria com as comunidades 
abrangidas; 

Divulgar e manter diálogo com as comunidades afetadas sobre os 
transtornos que serão causados pelas obras, com vistas a motivar 
a colaboração dos envolvidos e incentivá-los para a busca de 
soluções; 

Divulgar periodicamente os resultados obtidos pelo Programa, 
como forma de obter o reconhecimento da comunidade e 
assegurar a transparência das ações governamentais.
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O Programa de Comunicação Social tem por objetivo envolver a população do DF, 
os usuários do transporte público coletivo e, em particular, as comunidades das 

ência das obras na implementação dos projetos e ações previstas no 

Divulgar junto à imprensa informações básicas sobre o Programa – 

intervenções para a 
população do DF, em especial para o público usuário do 
transporte público coletivo, que será afetada com as obras; 

Criar e manter uma imagem favorável do Programa, dando 
visibilidade aos papéis e responsabilidades assumidos pelo GDF, e 
ressaltar a importância da parceria com as comunidades 

Divulgar e manter diálogo com as comunidades afetadas sobre os 
transtornos que serão causados pelas obras, com vistas a motivar 

los para a busca de 

Divulgar periodicamente os resultados obtidos pelo Programa, 
como forma de obter o reconhecimento da comunidade e 
assegurar a transparência das ações governamentais. 



 

7 DESENVOLVIMENTO DO 

 

Com vistas a harmonizar, desde já, estas abordagens
das obras e de transição do modelo operacional do sistema de transporte público 
coletivo – contida no Plano de Transição Institucional e Operacional
estruturado em 7(sete) grandes grupos de atividades

� Levantamento

� Iniciando o Programa

� Comunicando a execução das obras do Programa

� Divulgando os resultados do Programa de Gestão Ambiental e 
Social; 

� Divulgando a mudança do sistema de transporte público colet

� Divulgando os resultados do Programa 

� Comunicação da conclusão do Programa

As ações de divulgação que envolv
também por meio através de contatos diretos ou de correspondências, com 
organizações não governamentais interessadas, associaç
entidades comunitárias locais existentes nas áreas em que estiverem ocorrendo as 
intervenções do Programa, sejam elas relacionadas 
na rede de transporte público coletivo.

 

7.1 LEVANTAMENTO DE 

 

Prevista para durar 21 dias úteis, esta etapa
adequação do Projeto, diante das reais circunstâncias que se apresentarem 
quando iniciado, e envolverá as seguintes atividades:

� Receber e Analisar o Marco Lógico do Programa

� Receber e Analisar o PGAS

� Receber e Analisar o Plano de Transição Institucional e Operacional

� Adequar e 

 

7.2 INICIANDO O PROGRAMA

 

7.2.1 Comunicando a descrição geral do Programa

De caráter institucional, este grupo de atividades 
Programa: 
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DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA 

Com vistas a harmonizar, desde já, estas abordagens com a lógica de execução 
das obras e de transição do modelo operacional do sistema de transporte público 

contida no Plano de Transição Institucional e Operacional
estruturado em 7(sete) grandes grupos de atividades: 

Levantamento de informações; 

Iniciando o Programa; 

Comunicando a execução das obras do Programa

Divulgando os resultados do Programa de Gestão Ambiental e 
 

Divulgando a mudança do sistema de transporte público colet

Divulgando os resultados do Programa para os usuários

Comunicação da conclusão do Programa. 

As ações de divulgação que envolvem as comunidades locais deverão ocorrer 
através de contatos diretos ou de correspondências, com 

organizações não governamentais interessadas, associações de moradores e outras 
entidades comunitárias locais existentes nas áreas em que estiverem ocorrendo as 
intervenções do Programa, sejam elas relacionadas às obras físicas ou 
na rede de transporte público coletivo. 

LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES 

Prevista para durar 21 dias úteis, esta etapa visa assegurar a consistência e 
adequação do Projeto, diante das reais circunstâncias que se apresentarem 

envolverá as seguintes atividades: 

Receber e Analisar o Marco Lógico do Programa; 

Receber e Analisar o PGAS; 

Receber e Analisar o Plano de Transição Institucional e Operacional

Adequar e Refinar o Cronograma do Projeto. 

INICIANDO O PROGRAMA 

Comunicando a descrição geral do Programa 

De caráter institucional, este grupo de atividades foca a descrição geral do 
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com a lógica de execução 
das obras e de transição do modelo operacional do sistema de transporte público 

contida no Plano de Transição Institucional e Operacional, o Projeto está 

Comunicando a execução das obras do Programa; 

Divulgando os resultados do Programa de Gestão Ambiental e 

Divulgando a mudança do sistema de transporte público coletivo; 

para os usuários; 

m as comunidades locais deverão ocorrer 
através de contatos diretos ou de correspondências, com 

ões de moradores e outras 
entidades comunitárias locais existentes nas áreas em que estiverem ocorrendo as 

obras físicas ou às mudanças 

visa assegurar a consistência e 
adequação do Projeto, diante das reais circunstâncias que se apresentarem 

 

Receber e Analisar o Plano de Transição Institucional e Operacional; 

foca a descrição geral do 



 
� em que consiste (componentes);

� orçamento previsto;

� como será financiado;

� objetivos e metas;

� duração e cronograma geral de implantação do Programa;

� problemas que pretende resolver;  e 

� benefícios esperados para a populaçã

 

7.2.2 Público-alvo

 

Ênfase especial deverá ser dada:

� aos usuários do transporte público coletivo;

� ao alcance do Programa (todo o D
Oeste de transporte urbano, embora as obras físicas se concentrem 
naquela região, para viabili
operacional. Também deverá ser lembrado que nos demais eixos a 
infra-estrutura existente é suficiente para atender, com pequenos 
ajustes, às exigências do novo modelo operacional).

 

7.2.3 Atividades de comunicação

 

Este grupo de atividades, detalhado a seguir, deverá 
contrato com o BID: 

� Preparação 
compreende Notas à Imprensa e entrevistas do Sr. Diretor Geral 
TRANS; 

� Divulgação da 
acordo com a legislação vigente e com a nova legislação em análise 
junto à Câmara Legislativa, o modelo de concessão do serviço de 
transporte coletivo do Distrito Federal é baseado na licitação de frota. 
Assim, para qu
com os requisitos do futuro sistema integrado, a licitação a ocorrer 
nesta fase, visando 
de transporte público coletivo, já terá o novo sistema como referên
da frota a ser alocada pelos concessionários.
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em que consiste (componentes); 

orçamento previsto; 

como será financiado; 

objetivos e metas; 

duração e cronograma geral de implantação do Programa;

problemas que pretende resolver;  e  

benefícios esperados para a população. 

alvo 

Ênfase especial deverá ser dada: 

aos usuários do transporte público coletivo; 

ao alcance do Programa (todo o Distrito Federal
Oeste de transporte urbano, embora as obras físicas se concentrem 
naquela região, para viabilizar a implantação do novo modelo 
operacional. Também deverá ser lembrado que nos demais eixos a 

estrutura existente é suficiente para atender, com pequenos 
ajustes, às exigências do novo modelo operacional).

Atividades de comunicação 

atividades, detalhado a seguir, deverá ocorrere após a assinatura do 

Preparação Institucional da implantação do Programa
compreende Notas à Imprensa e entrevistas do Sr. Diretor Geral 

Divulgação da Licitação dos Serviços para o Sistema Integrado
acordo com a legislação vigente e com a nova legislação em análise 
junto à Câmara Legislativa, o modelo de concessão do serviço de 
transporte coletivo do Distrito Federal é baseado na licitação de frota. 
Assim, para que se evite que os novos ônibus sejam incompatíveis 
com os requisitos do futuro sistema integrado, a licitação a ocorrer 
nesta fase, visando à regularização das atuais concessões do serviço 
de transporte público coletivo, já terá o novo sistema como referên
da frota a ser alocada pelos concessionários. 
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duração e cronograma geral de implantação do Programa; 

ederal e não apenas Eixo 
Oeste de transporte urbano, embora as obras físicas se concentrem 

zar a implantação do novo modelo 
operacional. Também deverá ser lembrado que nos demais eixos a 

estrutura existente é suficiente para atender, com pequenos 
ajustes, às exigências do novo modelo operacional). 

após a assinatura do 

nstitucional da implantação do Programa - também 
compreende Notas à Imprensa e entrevistas do Sr. Diretor Geral da DF 

erviços para o Sistema Integrado - de 
acordo com a legislação vigente e com a nova legislação em análise 
junto à Câmara Legislativa, o modelo de concessão do serviço de 
transporte coletivo do Distrito Federal é baseado na licitação de frota. 

e se evite que os novos ônibus sejam incompatíveis 
com os requisitos do futuro sistema integrado, a licitação a ocorrer 

regularização das atuais concessões do serviço 
de transporte público coletivo, já terá o novo sistema como referência 



 
 

7.3 COMUNICANDO A 

 

Previstas para ocorrer durante toda a implantação do Programa (1.308 dias úteis), 
compreende as seguintes atividades:

� Informações aos 
Executoras das 
execução de um conjunto 
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental, das quais todos os 
funcionários que estarão 
de ampliação e operação das rodovias deverão participar. Essas 
palestras serão específicas para a conscientização ambiental dos 
funcionários e colaboradores da empresa contratada, tendo como 
conteúdo:

� a obra 

� aspectos ambientais significativos;

� como agir corretamente 

� Produção e 
grandes blocos:

� divulgação de massa 
de obras ou trecho de obra (no caso dos corredores de transporte 
urbano). Envolve todas as mídias, ou seja, TV, Rádio, Página 
Eletrônica, Jornais e Revistas e Cartazes e Outdoors. Contudo, nem 
todos os eventos exigirão a utilização de todas as mídias, o q
deverá ser melhor avaliado durante o processo de divulgação. 
Também será instalado "Posto de Informação" em cada corredor, 
onde deverão estar disponíveis caixa de reclamações e sugestões 
(lacrada) e cartazes e 

� divulgação local 
restritos à região administrativa em que se localiza, como por 
exemplo
Informações sobre o Programa e detalhes que afetem as 
comunidades l
reuniões locais, contatos diretos e correspondências para 
organizações não governamentais interessadas, associações de 
moradores e outras asso

� Divulgação do andamento das obras 
a ser realizada a cada 6 (seis) meses, através de notas à imprensa e 
entrevistas coletivas
das intervenções físicas do Programa.
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COMUNICANDO A EXECUÇÃO DAS OBRAS DO PROGRAMA

Previstas para ocorrer durante toda a implantação do Programa (1.308 dias úteis), 
compreende as seguintes atividades: 

Informações aos Funcionários e Colaboradores das 
xecutoras das Obras - esta atividade é recorrente e será no início 

execução de um conjunto de obras. Serão realizadas palestras pela 
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental, das quais todos os 
funcionários que estarão diretamente envolvidos com as atividades 
de ampliação e operação das rodovias deverão participar. Essas 
palestras serão específicas para a conscientização ambiental dos 
funcionários e colaboradores da empresa contratada, tendo como 
conteúdo: 

obra – projeto, cronograma e possíveis impactos;

spectos ambientais significativos; 

omo agir corretamente – recomendações. 

Produção e Veiculação de Peças Informativas 
grandes blocos: 

ivulgação de massa – está associada a finalização de conjuntos
obras ou trecho de obra (no caso dos corredores de transporte 

urbano). Envolve todas as mídias, ou seja, TV, Rádio, Página 
Eletrônica, Jornais e Revistas e Cartazes e Outdoors. Contudo, nem 
todos os eventos exigirão a utilização de todas as mídias, o q
deverá ser melhor avaliado durante o processo de divulgação. 
Também será instalado "Posto de Informação" em cada corredor, 
onde deverão estar disponíveis caixa de reclamações e sugestões 
(lacrada) e cartazes e folders com informações sobre o Programa;

ivulgação local – será aplicada no caso de obras com impactos 
restritos à região administrativa em que se localiza, como por 
exemplo, as intervenções que ocorrerão na Avenida Hélio Prates. 
Informações sobre o Programa e detalhes que afetem as 
comunidades locais deverão ser divulgadas também através de 
reuniões locais, contatos diretos e correspondências para 
organizações não governamentais interessadas, associações de 
moradores e outras associações comunitárias existentes;

ivulgação do andamento das obras do Programa
a ser realizada a cada 6 (seis) meses, através de notas à imprensa e 
entrevistas coletivas, onde buscam informar a sociedade
das intervenções físicas do Programa. 
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BRAS DO PROGRAMA 

Previstas para ocorrer durante toda a implantação do Programa (1.308 dias úteis), 

olaboradores das Empresas 
sta atividade é recorrente e será no início da 

. Serão realizadas palestras pela 
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental, das quais todos os 

diretamente envolvidos com as atividades 
de ampliação e operação das rodovias deverão participar. Essas 
palestras serão específicas para a conscientização ambiental dos 
funcionários e colaboradores da empresa contratada, tendo como 

to, cronograma e possíveis impactos; 

 - divide-se em dois 

finalização de conjuntos 
obras ou trecho de obra (no caso dos corredores de transporte 

urbano). Envolve todas as mídias, ou seja, TV, Rádio, Página 
Eletrônica, Jornais e Revistas e Cartazes e Outdoors. Contudo, nem 
todos os eventos exigirão a utilização de todas as mídias, o que 
deverá ser melhor avaliado durante o processo de divulgação. 
Também será instalado "Posto de Informação" em cada corredor, 
onde deverão estar disponíveis caixa de reclamações e sugestões 

com informações sobre o Programa; 

será aplicada no caso de obras com impactos 
restritos à região administrativa em que se localiza, como por 

as intervenções que ocorrerão na Avenida Hélio Prates. 
Informações sobre o Programa e detalhes que afetem as 

ocais deverão ser divulgadas também através de 
reuniões locais, contatos diretos e correspondências para 
organizações não governamentais interessadas, associações de 

ciações comunitárias existentes; 

do Programa – tarefa recorrente 
a ser realizada a cada 6 (seis) meses, através de notas à imprensa e 

informar a sociedade, os avanços 



 
7.4 DIVULGANDO OS 

SOCIAL – PGAS

 

Também com o propósito de informar a sociedade sob
que afetem as comunidades locais, as quais deverão ser divulgadas também 
meio de reuniões locais, contatos diretos e correspondências para organizaçõe
não governamentais interessadas, associações de moradores e outras associações 
comunitárias existentes, este item envolve informações periódicas, por meio de 
notas à imprensa e entrevistas coletivas, sobre o andamento dos seguintes projetos:

� Compensação Ambiental

Não faz muito tempo que para a grande maioria dos empreendedores as únicas 
preocupações se concentravam com a produção em larga escala, com os preços 
competitivos, com os lucros e seu bom nome no mercado, desprezando por 
completo as questões ambi
desenvolvimento não estava
do planeta, estas por sua vez, essenciais à 

Atualmente, no entanto, há uma nova tendência pela qual os em
que desejam obter resultados favoráveis, devem levar em conta também o fator 
ambiental. E isso implica na obediência às leis ambientais federais, estaduais ou 
municipais e nos conceitos e diretrizes estabelecidos rumo ao desenvolvimento 
sustentável, garantindo assim, a sobrevivência, bem como a sadia qualidade de 
vida à todos. 

Dentre os vários mecanismos de proteção ambiental disciplinados pela legislação 
brasileira e os instrumentos de fomentação econômica pela via sustentável 
implementados, pode-se destacar a compensação ambiental. A Compensação 
Ambiental é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos 
ambientais não mitigáveis. É imposta pelo ordenamento jurídico aos 
empreendedores, sob a forma de duas modalidades distintas: u
licenciamento ambiental dos empreendimentos que causem significativo impacto 
no meio ambiente e a outra pela efetiva reparação de um dano específico, 
causado pela atividade desenvolvida, como por exemplo, um derramamento de 
substância tóxica em um rio.

Logo, é correto afirmar que a compensação ambiental poderá ocorrer em dois 
momentos diferenciados: através da via preventiva (se a mesma for realizada no 
procedimento administrativo do Licenciamento Ambiental, indispensável para os 
empreendimentos potencialmente poluidores) ou corretiva (quando ocorre um 
dano ambiental, esteja o empreendimento licenciado pelo órgão ambiental 
competente ou não). 

Cabe dizer que a Compensação Ambiental advém do Princípio do Poluidor
Pagador, o qual estabelece 
exploração ambiental dentro do processo produtivo deverão ser arcados pelo 
empreendedor. Todavia, o referido princípio não tem a intenção de conceder ao 
empreendedor o “direito de poluir”, ou ainda, “polu
verdade, é a partir do Princípio do Poluidor
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DIVULGANDO OS RESULTADOS DO PROGRAMA DE GESTÃO 
PGAS 

Também com o propósito de informar a sociedade sobre o Programa e detalhes 
que afetem as comunidades locais, as quais deverão ser divulgadas também 

de reuniões locais, contatos diretos e correspondências para organizaçõe
não governamentais interessadas, associações de moradores e outras associações 

, este item envolve informações periódicas, por meio de 
notas à imprensa e entrevistas coletivas, sobre o andamento dos seguintes projetos:

Ambiental 

Não faz muito tempo que para a grande maioria dos empreendedores as únicas 
preocupações se concentravam com a produção em larga escala, com os preços 
competitivos, com os lucros e seu bom nome no mercado, desprezando por 
completo as questões ambientais, mesmo porque, a idéia do progresso e do 
desenvolvimento não estava relacionada à preservação das condições ambientais 

estas por sua vez, essenciais à manutenção da vida. 

Atualmente, no entanto, há uma nova tendência pela qual os em
resultados favoráveis, devem levar em conta também o fator 

ambiental. E isso implica na obediência às leis ambientais federais, estaduais ou 
municipais e nos conceitos e diretrizes estabelecidos rumo ao desenvolvimento 

el, garantindo assim, a sobrevivência, bem como a sadia qualidade de 

Dentre os vários mecanismos de proteção ambiental disciplinados pela legislação 
brasileira e os instrumentos de fomentação econômica pela via sustentável 

se destacar a compensação ambiental. A Compensação 
Ambiental é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos 
ambientais não mitigáveis. É imposta pelo ordenamento jurídico aos 
empreendedores, sob a forma de duas modalidades distintas: u
licenciamento ambiental dos empreendimentos que causem significativo impacto 
no meio ambiente e a outra pela efetiva reparação de um dano específico, 
causado pela atividade desenvolvida, como por exemplo, um derramamento de 

ica em um rio. 

Logo, é correto afirmar que a compensação ambiental poderá ocorrer em dois 
momentos diferenciados: através da via preventiva (se a mesma for realizada no 
procedimento administrativo do Licenciamento Ambiental, indispensável para os 

mentos potencialmente poluidores) ou corretiva (quando ocorre um 
dano ambiental, esteja o empreendimento licenciado pelo órgão ambiental 

Cabe dizer que a Compensação Ambiental advém do Princípio do Poluidor
Pagador, o qual estabelece que os custos e as responsabilidades resultantes da 
exploração ambiental dentro do processo produtivo deverão ser arcados pelo 
empreendedor. Todavia, o referido princípio não tem a intenção de conceder ao 
empreendedor o “direito de poluir”, ou ainda, “poluir mediante pagamento”. Na 
verdade, é a partir do Princípio do Poluidor - Pagador que se impõem ao poluidor
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A DE GESTÃO AMBIENTAL E 

re o Programa e detalhes 
que afetem as comunidades locais, as quais deverão ser divulgadas também por 

de reuniões locais, contatos diretos e correspondências para organizações 
não governamentais interessadas, associações de moradores e outras associações 

, este item envolve informações periódicas, por meio de 
notas à imprensa e entrevistas coletivas, sobre o andamento dos seguintes projetos: 

Não faz muito tempo que para a grande maioria dos empreendedores as únicas 
preocupações se concentravam com a produção em larga escala, com os preços 
competitivos, com os lucros e seu bom nome no mercado, desprezando por 

entais, mesmo porque, a idéia do progresso e do 
à preservação das condições ambientais 
manutenção da vida.  

Atualmente, no entanto, há uma nova tendência pela qual os empreendimentos 
resultados favoráveis, devem levar em conta também o fator 

ambiental. E isso implica na obediência às leis ambientais federais, estaduais ou 
municipais e nos conceitos e diretrizes estabelecidos rumo ao desenvolvimento 

el, garantindo assim, a sobrevivência, bem como a sadia qualidade de 

Dentre os vários mecanismos de proteção ambiental disciplinados pela legislação 
brasileira e os instrumentos de fomentação econômica pela via sustentável 

se destacar a compensação ambiental. A Compensação 
Ambiental é um mecanismo financeiro de compensação pelos efeitos de impactos 
ambientais não mitigáveis. É imposta pelo ordenamento jurídico aos 
empreendedores, sob a forma de duas modalidades distintas: uma por ocasião do 
licenciamento ambiental dos empreendimentos que causem significativo impacto 
no meio ambiente e a outra pela efetiva reparação de um dano específico, 
causado pela atividade desenvolvida, como por exemplo, um derramamento de 

Logo, é correto afirmar que a compensação ambiental poderá ocorrer em dois 
momentos diferenciados: através da via preventiva (se a mesma for realizada no 
procedimento administrativo do Licenciamento Ambiental, indispensável para os 

mentos potencialmente poluidores) ou corretiva (quando ocorre um 
dano ambiental, esteja o empreendimento licenciado pelo órgão ambiental 

Cabe dizer que a Compensação Ambiental advém do Princípio do Poluidor - 
que os custos e as responsabilidades resultantes da 

exploração ambiental dentro do processo produtivo deverão ser arcados pelo 
empreendedor. Todavia, o referido princípio não tem a intenção de conceder ao 

ir mediante pagamento”. Na 
Pagador que se impõem ao poluidor - 



 
empreendedor o dever de arcar com todas as despesas de prevenção aos danos 
ao meio ambiente que possam ser gerados pela sua atividade. Desse modo,
responsável pela implementação e utilização dos instrumentos corretos para 
prevenção do dano.  

Vale ressaltar que a Licença Ambiental, regular e válida, retira do dano causado ao 
meio ambiente o caráter de ilicitude do ato, mas em absoluto, não 
de indenizar. Entretanto, se houver a ocorrência de danos ao meio ambiente 
devido à atividade ali desenvolvida, onde, via de regra, o procedimento preventivo 
(Licenciamento Ambiental) foi desobed
também o responsável pela sua recuperação, pois segundo a Lei da Política 
Nacional do Meio Ambiente, (Lei 6938/81) o empreendimento potencialmente 
poluidor é o responsável por arcar com as possíveis reparações do dano, mesmo 
que se tenha agido sem culpa (re

Ademais, a Constituição Federal, no seu Art. 225, § 3º estabelece que as condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, à sanções penais e 
administrativas, independentemente da obrigaçã

O instrumento da Compensação está contido expressamente no Art. 36 da Lei nº 
9985 de 18 Julho de 2000 (
Conservação (SNUC) e regulamentado pelo Decreto nº 4340, de 22 de agosto 2002, 
alterado pelo Decreto nº5.566/05.

Assim, em linhas gerais, quando a Compensação Ambiental se enquadrar na 
modalidade Licenciament
empreendedor às unidades de conservação, sendo que o valor
inferior a (0,5%) meio por cento dos custos totais previstos para a implementação do 
empreendimento. Neste caso, o percentual é fixado pelo
licenciador, levando em conta o grau de impacto ambiental causado.

De se ressaltar que o dinheiro da arrecadado da compensação não entra nos 
cofres públicos, mas como já dito, o importe auferido será utilizado dentro das 
unidades de conservação.

Por fim, em 2005 o Mini
Federal (CEF) criaram o Fundo Nacional de Compensação Ambiental. Sua 
formação obedece aos critérios estabelecidos pela Lei do SNUC, ao prever que 
pelo menos 0,5% (meio por cent
impacto ambiental serão destinados para investimentos na recuperação e 
consolidação de áreas protegidas, como parques e reservas.
opcional, ou seja, o empreendedor que não gera impactos ambientais 
também pode participar do FNCA.

� Monitoramento da Poluição Sonora

� Poluição Sonora

O ruído pode prejudicar a atividade e saúde humana do próprio trabalhador ou de 
quem passa próximo à fonte geradora de ruído.

Várias Leis e Normas nos o
ambientes. 
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empreendedor o dever de arcar com todas as despesas de prevenção aos danos 
ao meio ambiente que possam ser gerados pela sua atividade. Desse modo,
responsável pela implementação e utilização dos instrumentos corretos para 

que a Licença Ambiental, regular e válida, retira do dano causado ao 
meio ambiente o caráter de ilicitude do ato, mas em absoluto, não 
de indenizar. Entretanto, se houver a ocorrência de danos ao meio ambiente 
devido à atividade ali desenvolvida, onde, via de regra, o procedimento preventivo 
(Licenciamento Ambiental) foi desobedecido, ineficaz ou inexistente,
ambém o responsável pela sua recuperação, pois segundo a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, (Lei 6938/81) o empreendimento potencialmente 
poluidor é o responsável por arcar com as possíveis reparações do dano, mesmo 
que se tenha agido sem culpa (responsabilidade objetiva por danos ambientais).

Ademais, a Constituição Federal, no seu Art. 225, § 3º estabelece que as condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, à sanções penais e 

independentemente da obrigação de reparar o dano causado.

O instrumento da Compensação está contido expressamente no Art. 36 da Lei nº 
9985 de 18 Julho de 2000 (Anexo 1), que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC) e regulamentado pelo Decreto nº 4340, de 22 de agosto 2002, 
alterado pelo Decreto nº5.566/05. 

Assim, em linhas gerais, quando a Compensação Ambiental se enquadrar na 
modalidade Licenciamento Ambiental, haverá o apoio financeiro do 
empreendedor às unidades de conservação, sendo que o valor
inferior a (0,5%) meio por cento dos custos totais previstos para a implementação do 
empreendimento. Neste caso, o percentual é fixado pelo
licenciador, levando em conta o grau de impacto ambiental causado.

De se ressaltar que o dinheiro da arrecadado da compensação não entra nos 
cofres públicos, mas como já dito, o importe auferido será utilizado dentro das 

vação. 

Por fim, em 2005 o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Caix
criaram o Fundo Nacional de Compensação Ambiental. Sua 

formação obedece aos critérios estabelecidos pela Lei do SNUC, ao prever que 
pelo menos 0,5% (meio por cento) do valor de empreendimentos com grande 
impacto ambiental serão destinados para investimentos na recuperação e 
consolidação de áreas protegidas, como parques e reservas. 
opcional, ou seja, o empreendedor que não gera impactos ambientais 
também pode participar do FNCA. 

ento da Poluição Sonora e do Ar 

Poluição Sonora 

O ruído pode prejudicar a atividade e saúde humana do próprio trabalhador ou de 
quem passa próximo à fonte geradora de ruído. 

Várias Leis e Normas nos orientam quanto aos níveis aceitáveis de ruído em diversos 
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empreendedor o dever de arcar com todas as despesas de prevenção aos danos 
ao meio ambiente que possam ser gerados pela sua atividade. Desse modo, ele é o 
responsável pela implementação e utilização dos instrumentos corretos para a 

que a Licença Ambiental, regular e válida, retira do dano causado ao 
meio ambiente o caráter de ilicitude do ato, mas em absoluto, não afasta o dever 
de indenizar. Entretanto, se houver a ocorrência de danos ao meio ambiente 
devido à atividade ali desenvolvida, onde, via de regra, o procedimento preventivo 

ecido, ineficaz ou inexistente, é o poluidor 
ambém o responsável pela sua recuperação, pois segundo a Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente, (Lei 6938/81) o empreendimento potencialmente 
poluidor é o responsável por arcar com as possíveis reparações do dano, mesmo 

sponsabilidade objetiva por danos ambientais). 

Ademais, a Constituição Federal, no seu Art. 225, § 3º estabelece que as condutas e 
atividades lesivas ao meio ambiente sujeitam os infratores, à sanções penais e 

o de reparar o dano causado. 

O instrumento da Compensação está contido expressamente no Art. 36 da Lei nº 
que institui o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) e regulamentado pelo Decreto nº 4340, de 22 de agosto 2002, 

Assim, em linhas gerais, quando a Compensação Ambiental se enquadrar na 
o Ambiental, haverá o apoio financeiro do 

empreendedor às unidades de conservação, sendo que o valor  não poderá ser 
inferior a (0,5%) meio por cento dos custos totais previstos para a implementação do 
empreendimento. Neste caso, o percentual é fixado pelo órgão ambiental 
licenciador, levando em conta o grau de impacto ambiental causado. 

De se ressaltar que o dinheiro da arrecadado da compensação não entra nos 
cofres públicos, mas como já dito, o importe auferido será utilizado dentro das 

a Caixa Econômica 
criaram o Fundo Nacional de Compensação Ambiental. Sua 

formação obedece aos critérios estabelecidos pela Lei do SNUC, ao prever que 
o) do valor de empreendimentos com grande 

impacto ambiental serão destinados para investimentos na recuperação e 
 Sua composição é 

opcional, ou seja, o empreendedor que não gera impactos ambientais significativos 

O ruído pode prejudicar a atividade e saúde humana do próprio trabalhador ou de 

rientam quanto aos níveis aceitáveis de ruído em diversos 



 
Os índices de poluição sonora aceitáveis são estabelecidos pela Lei n.º 1.065 de 06 
de maio de 1996 e são determinados de acordo com a zona e horário segundo as 
normas da ABNT (n.º 10.151

Conforme as zonas os níveis de decibéis nos períodos diurnos e noturnos são os 
seguintes: 

 

Zona de hospitais

Zona residencial urbana

Centro da cidade 
(negócios, comércio, 
administração).

Área predominantemente 
industrial

 

As condições de conforto acústico são normatizadas e estão expressas na NBR 
10152: Níveis de Ruído para Conforto Acústico. A seguir
valores estabelecidos por essa Norma.
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Os índices de poluição sonora aceitáveis são estabelecidos pela Lei n.º 1.065 de 06 
de maio de 1996 e são determinados de acordo com a zona e horário segundo as 
normas da ABNT (n.º 10.151).  

Conforme as zonas os níveis de decibéis nos períodos diurnos e noturnos são os 

Área Período dB (A)

Zona de hospitais 
Diurno 45 

Noturno 40 

Zona residencial urbana 
Diurno 55 

Noturno 50 

Centro da cidade 
(negócios, comércio, 
administração). 

Diurno 65 

Noturno 60 

Área predominantemente 
industrial 

Diurno 70 

Noturno 65 

As condições de conforto acústico são normatizadas e estão expressas na NBR 
Ruído para Conforto Acústico. A seguir, são apresentados

valores estabelecidos por essa Norma. 
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Os índices de poluição sonora aceitáveis são estabelecidos pela Lei n.º 1.065 de 06 
de maio de 1996 e são determinados de acordo com a zona e horário segundo as 

Conforme as zonas os níveis de decibéis nos períodos diurnos e noturnos são os 

dB (A) 

As condições de conforto acústico são normatizadas e estão expressas na NBR 
são apresentados alguns 



 

Hospital 
Apartamentos, 
Berçários, Centros 

Escolas
Salas de Aula,Laboratórios 

Residências
Dormitórios 
Salas de Estar 

Escritórios
Salas 
Salas de Computadores 

 

Segue abaixo a tabela de limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, 
de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), Portaria 3.214 de 
08/06/1978 (Ministério do 
de Riscos Ambientais. 

 

Nível de ruído dB (A)

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 
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Locais dB(A)

Hospital  
Apartamentos, Enfermarias,  
Berçários, Centros Cirúrgicos 

35-45 

Escolas 
Salas de Aula,Laboratórios  

40-50 

Residências 
Dormitórios  
Salas de Estar  

 
35-45 
40-50 

Escritórios 
Salas de Projeto e de Administração 
Salas de Computadores  

35-40 
45-65 

Segue abaixo a tabela de limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, 
de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), Portaria 3.214 de 
08/06/1978 (Ministério do Trabalho), que dispões sobre o programa de Prevenção 

Nível de ruído dB (A) Máxima exposição diária
permissível

8 horas 

7 horas 

6 horas 

5 horas 

4 horas e 30 minutos

4 horas 

3 horas e trinta minutos

3 horas 

2 horas e 40 minutos

2 horas e 15 minutos

45 

dB(A) 

45  

50  

 
50  

 
65  

Segue abaixo a tabela de limites de tolerância para ruído contínuo ou intermitente, 
de acordo com a Norma Regulamentadora nº 15 (NR 15), Portaria 3.214 de 

Trabalho), que dispões sobre o programa de Prevenção 

Máxima exposição diária 
permissível 

4 horas e 30 minutos 

3 horas e trinta minutos 

2 horas e 40 minutos 

2 horas e 15 minutos 



 

Nível de ruído dB (A)

95 

96 

98 

100 

102 

104 

105 

106 

108 

110 

112 

114 

115 

 

O Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora 
instituído pelo CONAMA e sob a coordenação do Ibama tem várias resoluções, 
dentre elas: 

■ Resolução CONAMA nº 001/90, que estabelece critérios, padrões, 
diretrizes

■ Resolução CONAMA nº 002/90, que estabelece normas, métodos e 
ações para controlar o ruído excessivo que possa interferir na 
saúde e bem

� Poluição do Ar

A ocorrência de elevados níveis de poluiçã
particulado pode causar danos à saúde humana como doenças respiratórias. A 
poluição do ar por material particulado pode ocasionar efeitos adversos à saúde 
dos trabalhadores e interferir na qualidade de vida das comu
acumulando-se sobre alimentos, dentro das residências e escolas, e
poluição do ar também afeta a biota, visto que os depósitos de poeira e 
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Nível de ruído dB (A) Máxima exposição diária
permissível

2 horas 

1 hora e 45 minutos

1 hora e 15 minutos

1 hora 

45 minutos 

35 minutos 

30 minutos 

25 minutos 

20 minutos 

15 minutos 

10 minutos 

8 minutos 

7 minutos 

O Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora 
instituído pelo CONAMA e sob a coordenação do Ibama tem várias resoluções, 

Resolução CONAMA nº 001/90, que estabelece critérios, padrões, 
diretrizes e normas reguladoras da poluição sonora.

Resolução CONAMA nº 002/90, que estabelece normas, métodos e 
ações para controlar o ruído excessivo que possa interferir na 
saúde e bem-estar da população.  

Poluição do Ar 

A ocorrência de elevados níveis de poluição do ar pela emissão de gases e material 
particulado pode causar danos à saúde humana como doenças respiratórias. A 
poluição do ar por material particulado pode ocasionar efeitos adversos à saúde 
dos trabalhadores e interferir na qualidade de vida das comu

se sobre alimentos, dentro das residências e escolas, e
poluição do ar também afeta a biota, visto que os depósitos de poeira e 
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Máxima exposição diária 
permissível 

 

 

O Programa Nacional de Educação e Controle da Poluição Sonora - Silêncio, 
instituído pelo CONAMA e sob a coordenação do Ibama tem várias resoluções, 

Resolução CONAMA nº 001/90, que estabelece critérios, padrões, 
e normas reguladoras da poluição sonora. 

Resolução CONAMA nº 002/90, que estabelece normas, métodos e 
ações para controlar o ruído excessivo que possa interferir na 

o do ar pela emissão de gases e material 
particulado pode causar danos à saúde humana como doenças respiratórias. A 
poluição do ar por material particulado pode ocasionar efeitos adversos à saúde 
dos trabalhadores e interferir na qualidade de vida das comunidades próximas, 

se sobre alimentos, dentro das residências e escolas, entre outros. A 
poluição do ar também afeta a biota, visto que os depósitos de poeira e 



 
hidrocarbonetos sobre as folhas e sobre o solo, principalmente, quando apresentam 
concentração de metais pesados, matam a vegetação, reduzem a disponibilidade 
de alimentos ou oferecem alimentos contaminados para a fauna, quebrando o 
ciclo alimentar.  

Dessa forma, tornam-se necessário
medidas de controle que reduzam a emissão dos poluentes atmosféricos, bem 
como a implantação de um monitoramento permanente, que permita 
acompanhar a eficiência das medidas adotadas.

O plano contemplará 
ambientais estimados e, principalmente, os efeitos na saúde da mão
moradores próximos, pela exposição a níveis elevados de poluentes atmosféricos. 

O objetivo será implanta
emissões de poeira, como também redu

Com o objetivo de proteger a saúde, a segurança e o bem
bem como não ocasionar danos à flora, à fauna, aos materiais e ao meio ambiente 
em geral, o Conselho Nacional de Meio 
Resolução 003 de 28 de junho de 1990,
qualidade do ar como metas a serem atingidas em todo o território nacional, e 
ainda os critérios para episódios agudos de poluição do ar.

O nível de poluição do ar é 
presentes neste ar. A variedade dessas substâncias que podem estar presentes na 
atmosfera é muito grande tornando difícil a tarefa de se estabelecer uma 
classificação. 

Um dos componentes do diagnóstico da
concentrações medidas com os parâmetros estabelecidos. Um padrão de 
qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a concentração de um 
componente atmosférico, que garanta a proteção da saúde e o bem estar das 
pessoas.  

Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos 
produzidos que possam propiciar uma margem de segurança adequada.

A seguir são apresentados os padrões de qualidade do ar para alguns dos 
poluentes atmosféricos normalme
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hidrocarbonetos sobre as folhas e sobre o solo, principalmente, quando apresentam 
centração de metais pesados, matam a vegetação, reduzem a disponibilidade 

de alimentos ou oferecem alimentos contaminados para a fauna, quebrando o 

se necessários o planejamento e a implementação de 
que reduzam a emissão dos poluentes atmosféricos, bem 

como a implantação de um monitoramento permanente, que permita 
acompanhar a eficiência das medidas adotadas. 

 medidas que contribuirão para minimizar os impactos 
e, principalmente, os efeitos na saúde da mão

moradores próximos, pela exposição a níveis elevados de poluentes atmosféricos. 

implantar uma série de medidas de controle, não só reduzir as 
emissões de poeira, como também reduzir seu impacto nas comunidades lindeiras.

Com o objetivo de proteger a saúde, a segurança e o bem-estar da população, 
bem como não ocasionar danos à flora, à fauna, aos materiais e ao meio ambiente 
em geral, o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, 

ução 003 de 28 de junho de 1990, fixou em nível nacional os padrões de 
qualidade do ar como metas a serem atingidas em todo o território nacional, e 
ainda os critérios para episódios agudos de poluição do ar. 

O nível de poluição do ar é medido pela quantificação das substâncias poluentes 
presentes neste ar. A variedade dessas substâncias que podem estar presentes na 
atmosfera é muito grande tornando difícil a tarefa de se estabelecer uma 

Um dos componentes do diagnóstico da qualidade do ar é a comparação das 
concentrações medidas com os parâmetros estabelecidos. Um padrão de 
qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a concentração de um 
componente atmosférico, que garanta a proteção da saúde e o bem estar das 

Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos 
produzidos que possam propiciar uma margem de segurança adequada.

A seguir são apresentados os padrões de qualidade do ar para alguns dos 
poluentes atmosféricos normalmente analisados. 
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hidrocarbonetos sobre as folhas e sobre o solo, principalmente, quando apresentam 
centração de metais pesados, matam a vegetação, reduzem a disponibilidade 

de alimentos ou oferecem alimentos contaminados para a fauna, quebrando o 

o planejamento e a implementação de 
que reduzam a emissão dos poluentes atmosféricos, bem 

como a implantação de um monitoramento permanente, que permita 

medidas que contribuirão para minimizar os impactos 
e, principalmente, os efeitos na saúde da mão-de-obra e dos 

moradores próximos, pela exposição a níveis elevados de poluentes atmosféricos.  

uma série de medidas de controle, não só reduzir as 
zir seu impacto nas comunidades lindeiras. 

estar da população, 
bem como não ocasionar danos à flora, à fauna, aos materiais e ao meio ambiente 

CONAMA, por meio da 
fixou em nível nacional os padrões de 

qualidade do ar como metas a serem atingidas em todo o território nacional, e 

medido pela quantificação das substâncias poluentes 
presentes neste ar. A variedade dessas substâncias que podem estar presentes na 
atmosfera é muito grande tornando difícil a tarefa de se estabelecer uma 

qualidade do ar é a comparação das 
concentrações medidas com os parâmetros estabelecidos. Um padrão de 
qualidade do ar define legalmente um limite máximo para a concentração de um 
componente atmosférico, que garanta a proteção da saúde e o bem estar das 

Os padrões de qualidade do ar são baseados em estudos científicos dos efeitos 
produzidos que possam propiciar uma margem de segurança adequada. 

A seguir são apresentados os padrões de qualidade do ar para alguns dos 



 

PADRÕES NACIONAIS DE QUALIDADE DO AR

Resolução CONAMA nº. 03 de 28/06/1990

Poluente 
Tempo de 

Amostragem

Partículas Totais em 
Suspensão (PTS) 

24 horas*

MGA**

Partículas Inaláveis 
(PI) 

24 horas*

MAA***

Fumaça 

24 horas*

MAA***

Dióxido de Enxofre 
(SO2) 

24 horas*

MAA***

Dióxido de 
Nitrogênio (NO2) 

1 hora*

MAA***

Monóxido de 
Carbono (CO) 

1 horas*

8 horas* 

Ozônio (O3) 1 horas* 

* Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano.
** Média geométrica anual.
*** Média aritmética anual.
**** A resolução permite a utilização de método equivalente.
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PADRÕES NACIONAIS DE QUALIDADE DO AR 

Resolução CONAMA nº. 03 de 28/06/1990 

Tempo de 
Amostragem 

Padrão 
Primário 
µg/m³ 

Padrão 
Secundário 

µg/m³  

24 horas* 240 150 

MGA** 80 60 

24 horas* 150 150 

MAA*** 50 50 

24 horas* 150 100 

MAA*** 60 40 

24 horas* 365 100 

MAA*** 80 40 

1 hora* 320 190 

MAA*** 100 100 

1 horas* 

40.000 40.000 

35 ppm 35 ppm  

8 horas*  

10.000 10.000 

9 ppm  9 ppm 

1 horas*  160 160 

* Não deve ser excedido mais que uma vez ao ano. 
** Média geométrica anual. 
*** Média aritmética anual. 
**** A resolução permite a utilização de método equivalente. 
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Método de 
Medição**** 

Amostrador de 
Grandes Volumes 

Separação 
Inercial/Filtração 

Refletância 

Pararosanilina 

Quimiluminescência 

Infravermelho não 
Dispersivo 

Quimiluminescência 



 
Todas as atividades com potencial de emissão de poluentes do ar, 
equipamentos utilizados terão suas emissões controladas.

O monitoramento permanente da efetiva implementação da ação de controle 
proposta garantirá a mínima emissão de poluentes com o mínimo efeito na 
população lindeira e ao meio ambiente em ger

� Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos no 
Distrito Federal. 

 

7.5 DIVULGANDO A 
COLETIVO 

 

7.5.1 Lógica do Plano de Transição

 

O Plano de Transição Institucional e Operacional prevê três fases para
do modelo de integração operacional e tarifária no sistema de transporte público 
coletivo: 

� Regularização do transporte público coletivo, 

� Região Norte

� Região Oeste

� Região Central

� Região Leste

� Região Sudoeste

� Região Sul.

� Essa regularização deverá ser realizada por meio da criação de 
peças informativas, tais como página eletrônica, jornal do ônibus e 
folders; e produção e veiculação de peças informativas
realização de
eletrônica, propaganda em jornal de ônibus e elaboração de 

� Divulgação da licitação das pesquisas operacionais e de origem e 
destino; 

� Divulgação dos resultados do processo de regularização do 
transporte público coletivo, por 

� Elaboração de Nota à Imprensa; e

� Realização de entrevistas coletivas

� Racionalização 

� Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
criação, produção e veiculação de peças publicitária
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Todas as atividades com potencial de emissão de poluentes do ar, 
equipamentos utilizados terão suas emissões controladas. 

O monitoramento permanente da efetiva implementação da ação de controle 
proposta garantirá a mínima emissão de poluentes com o mínimo efeito na 
população lindeira e ao meio ambiente em geral. 

Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos no 

DIVULGANDO A MUDANÇA DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

Lógica do Plano de Transição 

O Plano de Transição Institucional e Operacional prevê três fases para
do modelo de integração operacional e tarifária no sistema de transporte público 

Regularização do transporte público coletivo, a saber, das linhas da:

Região Norte; 

Região Oeste; 

Região Central; 

Região Leste; 

Região Sudoeste; e 

Região Sul. 

Essa regularização deverá ser realizada por meio da criação de 
peças informativas, tais como página eletrônica, jornal do ônibus e 

; e produção e veiculação de peças informativas
realização de reunião com a comunidade local, utilização de página 
eletrônica, propaganda em jornal de ônibus e elaboração de 

Divulgação da licitação das pesquisas operacionais e de origem e 

Divulgação dos resultados do processo de regularização do 
transporte público coletivo, por meio da: 

Elaboração de Nota à Imprensa; e 

Realização de entrevistas coletivas 

Racionalização do transporte público coletivo, utilizando

Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica
riação, produção e veiculação de peças publicitária
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Todas as atividades com potencial de emissão de poluentes do ar, veículos e 

O monitoramento permanente da efetiva implementação da ação de controle 
proposta garantirá a mínima emissão de poluentes com o mínimo efeito na 

Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos no 

RANSPORTE PÚBLICO 

O Plano de Transição Institucional e Operacional prevê três fases para a introdução 
do modelo de integração operacional e tarifária no sistema de transporte público 

a saber, das linhas da: 

Essa regularização deverá ser realizada por meio da criação de 
peças informativas, tais como página eletrônica, jornal do ônibus e 

; e produção e veiculação de peças informativas, com a 
, utilização de página 

eletrônica, propaganda em jornal de ônibus e elaboração de folders. 

Divulgação da licitação das pesquisas operacionais e de origem e 

Divulgação dos resultados do processo de regularização do 

do transporte público coletivo, utilizando-se da: 

Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, por meio da 
riação, produção e veiculação de peças publicitárias, tais como TV, 



 
rádio, página eletrônica, jornais e revistas, cartazes e 
do ônibus. 

� Racionaliza

�  Racionalização

�  Racionalização

� Racionalização da

� Racionalização da

� Racionalização da

� Divulgação dos resultados do processo de racionalização da rede de 
transporte público coletivo
realizando

� Implantando o Sistema Integrado de

� Comunicando o início da implantação do Sistema Integrado
meio da c
como TV, rádio, página eletrônica, jornais e revistas, carta
outdoor e jornal do ônibus;

� Integrando a rede da Região Norte

� Integrando a rede da Região Oeste

� Integrando a rede da Região Central

� Integrando a rede da Região Leste

� Integrando a rede da Região Sudoeste

� Integrando a rede da Região Sul

� Divulgação dos resultados da implantação do Sistema Integrado

Assim, torna-se imprescindível um forte apoio da comunicação para que estas 
mudanças se façam de forma a não gerar desconfortos para os usuários.

O caráter desta fase é essencialmente informativo. Deve abordar as alterações das 
linhas de transporte público coletivo, bem como as melhorias de infra
planejadas (pequenos reparos nas vias, sinalizações, etc).

 

7.6 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO

 

São previstas, em cada uma das alterações
das 6(seis) regiões em que a rede de transporte público coletivo está dividida, as 
seguintes ações de comunicação:

� Página Eletrônica
destaque a alt
detalhes de linhas (itinerários, horários, tipo de ônibus, etc);
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rádio, página eletrônica, jornais e revistas, cartazes e 
 

Racionalização da rede da Região Norte; 

Racionalização da rede da Região Oeste; 

Racionalização da rede da Região Central; 

Racionalização da rede da Região Leste; 

Racionalização da rede da Região Sudoeste; 

Racionalização da rede da Região Sul; e 

Divulgação dos resultados do processo de racionalização da rede de 
transporte público coletivo, elaborando-se nota à imprensa e 
realizando-se entrevistas coletivas. 

Implantando o Sistema Integrado de transporte público coletivo:

Comunicando o início da implantação do Sistema Integrado
criação, produção e veiculação de peças publicitárias, tais 

como TV, rádio, página eletrônica, jornais e revistas, carta
e jornal do ônibus; 

Integrando a rede da Região Norte; 

Integrando a rede da Região Oeste; 

Integrando a rede da Região Central; 

Integrando a rede da Região Leste; 

Integrando a rede da Região Sudoeste; 

Integrando a rede da Região Sul; e 

ção dos resultados da implantação do Sistema Integrado

se imprescindível um forte apoio da comunicação para que estas 
mudanças se façam de forma a não gerar desconfortos para os usuários.

O caráter desta fase é essencialmente informativo. Deve abordar as alterações das 
linhas de transporte público coletivo, bem como as melhorias de infra
planejadas (pequenos reparos nas vias, sinalizações, etc). 

AÇÕES DE COMUNICAÇÃO 

s, em cada uma das alterações (fases) que ocorrerão em cada uma 
das 6(seis) regiões em que a rede de transporte público coletivo está dividida, as 
seguintes ações de comunicação: 

letrônica - na página eletrônica do Programa será dado 
destaque a alteração que estará ocorrendo no período, com 
detalhes de linhas (itinerários, horários, tipo de ônibus, etc);
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rádio, página eletrônica, jornais e revistas, cartazes e outdoor e jornal 

Divulgação dos resultados do processo de racionalização da rede de 
se nota à imprensa e 

transporte público coletivo: 

Comunicando o início da implantação do Sistema Integrado, por 
riação, produção e veiculação de peças publicitárias, tais 

como TV, rádio, página eletrônica, jornais e revistas, cartazes e 

ção dos resultados da implantação do Sistema Integrado. 

se imprescindível um forte apoio da comunicação para que estas 
mudanças se façam de forma a não gerar desconfortos para os usuários. 

O caráter desta fase é essencialmente informativo. Deve abordar as alterações das 
linhas de transporte público coletivo, bem como as melhorias de infra-estrutura 

que ocorrerão em cada uma 
das 6(seis) regiões em que a rede de transporte público coletivo está dividida, as 

a página eletrônica do Programa será dado 
eração que estará ocorrendo no período, com 

detalhes de linhas (itinerários, horários, tipo de ônibus, etc); 



 
� Jornal do 

(normalmente n
cartaz, em lin
noticiar, com antecedência de 1(uma) semana, as alterações que 
irão ocorrer na linha;

� Folders - a
comunidades locais, também com uma semana de antecedência 
alteração a ocorrer na linha.

Registra-se que as atividades
cada linha que vier a sofrer alteração no processo de regularização, racionaliza
e integração. 

Além destas ações, de âmbito mais local, ao fin
distribuída nota à imprensa e concedidas entrevistas para indicar os resultados 
alcançados em cada uma.

Finalmente, dada a sua relevância e impacto, serão também veiculadas peças 
publicitárias nas diversas mídias, para divulgar 
eletrônica e o sistema integrado de transporte público coletivo.

 

7.7 DIVULGANDO OS 

 

Esta atividade, também de caráter recorrente, pretende divulgar a efetividade do 
Programa. Isto é, a partir das pesquisas de opinião, buscar
melhoria da qualidade de vida 
do transporte público coletivo, 

Compreende a divulgação de nota à imprensa e a realização de entrevistas 
coletivas de representantes do G

 

7.8 COMUNICAÇÃO DA 

 

Esta atividade deverá marcar a co
de forma semelhante ao seu lançamento, com comunicado e entrevista coletiva 
do Sr. Governador do Distrito 
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Jornal do Ônibus - trata-se de cartaz fixado no interior dos ônibus 
(normalmente na divisória de vidro que separa o motorista). Este 
cartaz, em linguagem apropriada para o público
noticiar, com antecedência de 1(uma) semana, as alterações que 
irão ocorrer na linha; 

a serem distribuídos nos terminais e nas reuniões com as 
comunidades locais, também com uma semana de antecedência 
alteração a ocorrer na linha. 

s atividades/ações deste Grupo deverão ser empreendidas para 
cada linha que vier a sofrer alteração no processo de regularização, racionaliza

Além destas ações, de âmbito mais local, ao final de cada fase também será 
distribuída nota à imprensa e concedidas entrevistas para indicar os resultados 
alcançados em cada uma. 

Finalmente, dada a sua relevância e impacto, serão também veiculadas peças 
publicitárias nas diversas mídias, para divulgar o novo sistema de bilhetagem 
eletrônica e o sistema integrado de transporte público coletivo. 

DIVULGANDO OS RESULTADOS DO PROGRAMA PARA OS 

atividade, também de caráter recorrente, pretende divulgar a efetividade do 
Programa. Isto é, a partir das pesquisas de opinião, buscar-se-á divulgar o nível de 
melhoria da qualidade de vida dos usuários de transporte urbano e, em especial, 

úblico coletivo, resultante das ações do Programa.

Compreende a divulgação de nota à imprensa e a realização de entrevistas 
coletivas de representantes do Governo do Distrito Federal. 

COMUNICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO PROGRAMA 

Esta atividade deverá marcar a conclusão do Programa, devendo ser conduzida 
de forma semelhante ao seu lançamento, com comunicado e entrevista coletiva 

istrito Federal. 
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se de cartaz fixado no interior dos ônibus 
divisória de vidro que separa o motorista). Este 

guagem apropriada para o público-alvo deverá 
noticiar, com antecedência de 1(uma) semana, as alterações que 

serem distribuídos nos terminais e nas reuniões com as 
comunidades locais, também com uma semana de antecedência da 

deste Grupo deverão ser empreendidas para 
cada linha que vier a sofrer alteração no processo de regularização, racionalização 

al de cada fase também será 
distribuída nota à imprensa e concedidas entrevistas para indicar os resultados 

Finalmente, dada a sua relevância e impacto, serão também veiculadas peças 
o novo sistema de bilhetagem 

 

A PARA OS USUÁRIOS 

atividade, também de caráter recorrente, pretende divulgar a efetividade do 
á divulgar o nível de 

dos usuários de transporte urbano e, em especial, 
resultante das ações do Programa. 

Compreende a divulgação de nota à imprensa e a realização de entrevistas 

nclusão do Programa, devendo ser conduzida 
de forma semelhante ao seu lançamento, com comunicado e entrevista coletiva 



 

8 PROJETOS DAS AÇÕES D

 

As ações do Projeto foram concebidas e estão
abordagens, as quais serão desenvolvidas de forma integrada e em perfeita 
harmonia com o processo de implantação das obras e mudança do modelo 
operacional do sistema de transporte público coletivo:

� Marketing Institucional
à divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação (rádio, 
televisão, jornais etc) do DF. A divulgação do Programa deverá se 
estender pelo período de execução 
lançamento do P
andamento das intervenções e etapas concluídas e sobre os 
resultados já alcançados, a opinião dos beneficiados e a melhoria da 
qualidade de vida conquistada. A comunicação com a população 
deve ser continuada;

� Comunicação sobre a Realização das Obras 
divulgação de informações:

� abordando questões inerentes às alterações ambientais previstas 
e às medidas de natureza compensatória;

� destinadas
população residente e usuários da via 
adequada, sobre os riscos potenciais das obras e regras de 
segurança; 

� aos usuários das vias sobre as condições operacionais alternativas 
durante o andamento das obras, alterações de tráfego e a 
melhoria da segurança para os usuários e a população residente 
nas proximidades da faixa de domínio, bem como cuidados com 
o meio ambiente. Os inícios das intervenções pontuais deverão ser 
precedidos de 
antecedência, informando o alcance da intervenção;

� sobre eventuais interrupções no fornecimento de energia e água, 
dentre outros serviços, as quais deverão também ser comunicadas 
com antecedência mínima de uma sema

� sobre as diversas fases do empreendimento, com o fornecimento 
de cronograma e croquis de trajetos alternativos durante a 
execução das obras.

� Comunicação junto às Comunidades
ações: 

� Veiculação de informações sobre o início 
intervenções físicas utilizando a mídia adequada à população 
alvo. Deverá veicular, com antecedência mínima de cinco dias 
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PROJETOS DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

As ações do Projeto foram concebidas e estão organizadas em cinco diferentes 
abordagens, as quais serão desenvolvidas de forma integrada e em perfeita 
harmonia com o processo de implantação das obras e mudança do modelo 
operacional do sistema de transporte público coletivo: 

Marketing Institucional - envolve a realização de atividades referentes 
à divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação (rádio, 
televisão, jornais etc) do DF. A divulgação do Programa deverá se 
estender pelo período de execução – 5 anos. Inicialmente, no 
lançamento do Programa; na seqüência com notícias sobre o 
andamento das intervenções e etapas concluídas e sobre os 
resultados já alcançados, a opinião dos beneficiados e a melhoria da 
qualidade de vida conquistada. A comunicação com a população 
deve ser continuada; 

nicação sobre a Realização das Obras 
divulgação de informações: 

abordando questões inerentes às alterações ambientais previstas 
e às medidas de natureza compensatória; 

destinadas a orientar a população em geral 
população residente e usuários da via –, através de sinalização 
adequada, sobre os riscos potenciais das obras e regras de 
segurança;  

aos usuários das vias sobre as condições operacionais alternativas 
nte o andamento das obras, alterações de tráfego e a 

melhoria da segurança para os usuários e a população residente 
nas proximidades da faixa de domínio, bem como cuidados com 
o meio ambiente. Os inícios das intervenções pontuais deverão ser 
precedidos de comunicados ao público, com uma semana de 
antecedência, informando o alcance da intervenção;

sobre eventuais interrupções no fornecimento de energia e água, 
dentre outros serviços, as quais deverão também ser comunicadas 
com antecedência mínima de uma semana; 

sobre as diversas fases do empreendimento, com o fornecimento 
de cronograma e croquis de trajetos alternativos durante a 
execução das obras. 

Comunicação junto às Comunidades-Alvo – envolverá as seguintes 

Veiculação de informações sobre o início 
intervenções físicas utilizando a mídia adequada à população 
alvo. Deverá veicular, com antecedência mínima de cinco dias 
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OMUNICAÇÃO SOCIAL 

organizadas em cinco diferentes 
abordagens, as quais serão desenvolvidas de forma integrada e em perfeita 
harmonia com o processo de implantação das obras e mudança do modelo 

envolve a realização de atividades referentes 
à divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação (rádio, 
televisão, jornais etc) do DF. A divulgação do Programa deverá se 

5 anos. Inicialmente, no 
rograma; na seqüência com notícias sobre o 

andamento das intervenções e etapas concluídas e sobre os 
resultados já alcançados, a opinião dos beneficiados e a melhoria da 
qualidade de vida conquistada. A comunicação com a população 

nicação sobre a Realização das Obras - compreende a 

abordando questões inerentes às alterações ambientais previstas 

a orientar a população em geral – trabalhadores, 
, através de sinalização 

adequada, sobre os riscos potenciais das obras e regras de 

aos usuários das vias sobre as condições operacionais alternativas 
nte o andamento das obras, alterações de tráfego e a 

melhoria da segurança para os usuários e a população residente 
nas proximidades da faixa de domínio, bem como cuidados com 
o meio ambiente. Os inícios das intervenções pontuais deverão ser 

comunicados ao público, com uma semana de 
antecedência, informando o alcance da intervenção; 

sobre eventuais interrupções no fornecimento de energia e água, 
dentre outros serviços, as quais deverão também ser comunicadas 

sobre as diversas fases do empreendimento, com o fornecimento 
de cronograma e croquis de trajetos alternativos durante a 

envolverá as seguintes 

Veiculação de informações sobre o início e andamento das 
intervenções físicas utilizando a mídia adequada à população 
alvo. Deverá veicular, com antecedência mínima de cinco dias 



 
úteis, os transtornos a serem causados pelas obras, afetando 
diretamente o cotidiano das comunidades

� Visitas às 
Programa e sobre os seus benefícios, ressaltando que os 
transtornos causados durante a execução das obras serão 
compensados por significativa melhoria da qualidade de vida na 
região e para toda a cidade;

� Distribuição de informativos, em linguagem direta e diagramação 
leve, adequada ao público a que se destina, sobre as 
intervenções a serem realizadas, destacando os benefícios que 
delas advirão. Os conteúdos, ainda que não aprofundados, 
deverão esclarecer as dúvi

� Divulgação junto às Entidades Interessadas
programa deve ser feita por meio de contatos pessoais e por meio de 
correspondências com as Organizações Não Governamentais, 
Associações de Moradores e outras Entidades Comun
nas áreas de intervenção, para obter o seu apoio na divulgação de 
informações para facilitar a compreensão do Programa e para 
divulgar, com antecedência, os transtornos que serão causados pelas 
intervenções na área;

� Divulgação de Resulta
sobre a execução financeira do Programa, bem como sobre os 
indicadores de qualidade fixados para o seu monitoramento e 
avaliação, serão veiculadas pela imprensa, para as comunidades
alvo, para a população em g
outros públicos interessados, como forma de ressaltar, 
periodicamente, os benefícios auferidos.

 

8.1 PROJETO DE MARKETING

 

8.1.1 Introdução 

 

Este item apresenta o Projeto de Marketing Institucional do Programa de Tra
Urbanos do Distrito Federal 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social 
Ambiental Estratégica –
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID.

 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

úteis, os transtornos a serem causados pelas obras, afetando 
diretamente o cotidiano das comunidades-alvo;

Visitas às comunidades-alvo para esclarecimentos sobre o 
Programa e sobre os seus benefícios, ressaltando que os 
transtornos causados durante a execução das obras serão 
compensados por significativa melhoria da qualidade de vida na 
região e para toda a cidade; 

buição de informativos, em linguagem direta e diagramação 
leve, adequada ao público a que se destina, sobre as 
intervenções a serem realizadas, destacando os benefícios que 
delas advirão. Os conteúdos, ainda que não aprofundados, 
deverão esclarecer as dúvidas mais freqüentes.

Divulgação junto às Entidades Interessadas – 
programa deve ser feita por meio de contatos pessoais e por meio de 
correspondências com as Organizações Não Governamentais, 
Associações de Moradores e outras Entidades Comun
nas áreas de intervenção, para obter o seu apoio na divulgação de 
informações para facilitar a compreensão do Programa e para 
divulgar, com antecedência, os transtornos que serão causados pelas 
intervenções na área; 

Divulgação de Resultados - as informações sobre a evolução física e 
sobre a execução financeira do Programa, bem como sobre os 
indicadores de qualidade fixados para o seu monitoramento e 
avaliação, serão veiculadas pela imprensa, para as comunidades
alvo, para a população em geral, para os funcionários do GDF e 
outros públicos interessados, como forma de ressaltar, 
periodicamente, os benefícios auferidos. 

PROJETO DE MARKETING INSTITUCIONAL 

apresenta o Projeto de Marketing Institucional do Programa de Tra
Urbanos do Distrito Federal – PTU. 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS, constante do Relatório d

– RAAE, já disponível para consulta pública na página 
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID. 
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úteis, os transtornos a serem causados pelas obras, afetando 
alvo; 

alvo para esclarecimentos sobre o 
Programa e sobre os seus benefícios, ressaltando que os 
transtornos causados durante a execução das obras serão 
compensados por significativa melhoria da qualidade de vida na 

buição de informativos, em linguagem direta e diagramação 
leve, adequada ao público a que se destina, sobre as 
intervenções a serem realizadas, destacando os benefícios que 
delas advirão. Os conteúdos, ainda que não aprofundados, 

das mais freqüentes. 

 a divulgação do 
programa deve ser feita por meio de contatos pessoais e por meio de 
correspondências com as Organizações Não Governamentais, 
Associações de Moradores e outras Entidades Comunitárias existentes 
nas áreas de intervenção, para obter o seu apoio na divulgação de 
informações para facilitar a compreensão do Programa e para 
divulgar, com antecedência, os transtornos que serão causados pelas 

as informações sobre a evolução física e 
sobre a execução financeira do Programa, bem como sobre os 
indicadores de qualidade fixados para o seu monitoramento e 
avaliação, serão veiculadas pela imprensa, para as comunidades-

eral, para os funcionários do GDF e 
outros públicos interessados, como forma de ressaltar, 

apresenta o Projeto de Marketing Institucional do Programa de Transportes 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 

PGAS, constante do Relatório de Avaliação 
RAAE, já disponível para consulta pública na página 



 
8.1.2 Metodologia de desenvolvimento do projeto

 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o 
preocupações: 

� Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 
Social – PGAS;

� Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e ex
no futuro; 

� Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 
compatíveis com suas reais necessidades;

� Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução 

� Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

Foram estimados as durações e recursos necessários para a execução das 
atividades, bem como a rede de dependência entre elas 
indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um todo.

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendidas e cu

 

8.1.3 Objetivo do projeto

 

Preliminarmente registra
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de mon
aferição do grau de sucesso de um Programa.

Assim, objetivo é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Marketing Institucional). E 
necessárias para a consecução do objetiv

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras”.

Por outro lado, o propósito do Projeto é “elaborar um amplo programa de 
comunicação que assegure o seu conhecimento efetivo pelas comunidades direta 
e indiretamente afetadas, e pelos grupos de interesse envolvidos”.

 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

Metodologia de desenvolvimento do projeto 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 

PGAS; 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 
compatíveis com suas reais necessidades; 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução das atividades; 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

estimados as durações e recursos necessários para a execução das 
bem como a rede de dependência entre elas – 

indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um todo.

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendidas e custos. 

Objetivo do projeto 

Preliminarmente registra-se que neste documento os termos objetivo
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 

) utilizada pelo BID como principal instrumento de mon
aferição do grau de sucesso de um Programa. 

é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Marketing Institucional). E propósito
necessárias para a consecução do objetivo. 

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 

a das obras”. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “elaborar um amplo programa de 
comunicação que assegure o seu conhecimento efetivo pelas comunidades direta 
e indiretamente afetadas, e pelos grupos de interesse envolvidos”.
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No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
pectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais. 

estimados as durações e recursos necessários para a execução das 
 e eventualmente a 

indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um todo. 

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 

objetivo e propósito 
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 

) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 

é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
propósito são as ações 

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “elaborar um amplo programa de 
comunicação que assegure o seu conhecimento efetivo pelas comunidades direta 
e indiretamente afetadas, e pelos grupos de interesse envolvidos”. 



 
8.1.4 Principais aspectos do pr

 

Produção Releases 

 

Os releases deverão ter a finalidade de informar sobre as obras como também as 
eventuais mudanças de trajetos, alterações de linha e demais transtornos a serem 
causados, devendo ter uma antecedência mínima de cinco (5) dias úteis.

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, dentre outros serviços, 
deverão ser comunicadas com a antecedência mínima de 48 horas.

Os releases deverão ser encaminhados para os jornais, rádios e telejornais de 
audiência das comunidades

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 
Plano Geral de Implantação do Programa.

 

Plano de Marketing Institucional

 

Contratação de consultoria que 
nortear as ações de imprensa do projeto ao longo dos anos em que será 
executado. Esse plano irá contemplar uma estratégia de comunicação integrada, 
com vistas a uma melhor divulgação do programa junto aos 
comunicação do Distrito Federal.

 

Marketing Institucional durante o Programa

 

A divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação deverá se estender 
pelo seu período de execução, com notícias sobre o andamento das intervenções 
e etapas concluídas e sobre os resultados já alcançados, a opinião dos 
beneficiados e a melhoria da qualidade de vida conquistada. Para tanto definiu
sua periodicidade baseado no cronograma do Programa, tendo como épocas 
importantes o término de grandes obras, o 
implantação da bilhetagem eletrônica, ações de compensação ambiental e 
quanto do funcionamento do sistema integrado de transporte.

Como ações de marketing teremos:

■ Veiculação de VT na televisão 

■ Veiculação de Spot

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

Principais aspectos do projeto 

Os releases deverão ter a finalidade de informar sobre as obras como também as 
eventuais mudanças de trajetos, alterações de linha e demais transtornos a serem 
causados, devendo ter uma antecedência mínima de cinco (5) dias úteis.

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, dentre outros serviços, 
deverão ser comunicadas com a antecedência mínima de 48 horas.

Os releases deverão ser encaminhados para os jornais, rádios e telejornais de 
audiência das comunidades-alvo. 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 
Plano Geral de Implantação do Programa. 

Plano de Marketing Institucional 

Contratação de consultoria que elaborar um Plano Estratégico de Marketing que irá 
nortear as ações de imprensa do projeto ao longo dos anos em que será 
executado. Esse plano irá contemplar uma estratégia de comunicação integrada, 
com vistas a uma melhor divulgação do programa junto aos 
comunicação do Distrito Federal. 

Marketing Institucional durante o Programa 

A divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação deverá se estender 
pelo seu período de execução, com notícias sobre o andamento das intervenções 

oncluídas e sobre os resultados já alcançados, a opinião dos 
beneficiados e a melhoria da qualidade de vida conquistada. Para tanto definiu
sua periodicidade baseado no cronograma do Programa, tendo como épocas 
importantes o término de grandes obras, o fortalecimento institucional do DFTrans, a 
implantação da bilhetagem eletrônica, ações de compensação ambiental e 
quanto do funcionamento do sistema integrado de transporte. 

Como ações de marketing teremos: 

Veiculação de VT na televisão  

Veiculação de Spot nas rádios 
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Os releases deverão ter a finalidade de informar sobre as obras como também as 
eventuais mudanças de trajetos, alterações de linha e demais transtornos a serem 
causados, devendo ter uma antecedência mínima de cinco (5) dias úteis.  

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, dentre outros serviços, 
deverão ser comunicadas com a antecedência mínima de 48 horas. 

Os releases deverão ser encaminhados para os jornais, rádios e telejornais de 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 

elaborar um Plano Estratégico de Marketing que irá 
nortear as ações de imprensa do projeto ao longo dos anos em que será 
executado. Esse plano irá contemplar uma estratégia de comunicação integrada, 
com vistas a uma melhor divulgação do programa junto aos veículos de 

A divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação deverá se estender 
pelo seu período de execução, com notícias sobre o andamento das intervenções 

oncluídas e sobre os resultados já alcançados, a opinião dos 
beneficiados e a melhoria da qualidade de vida conquistada. Para tanto definiu-se 
sua periodicidade baseado no cronograma do Programa, tendo como épocas 

fortalecimento institucional do DFTrans, a 
implantação da bilhetagem eletrônica, ações de compensação ambiental e 



 
■ Veiculação em jornal

■ Produção e distribuição de cartazes e tablóides

■ Manutenção do Site

■ Produção e envio de 

 

Controle e Monitoramento dos Resultados

 

Esta etapa busca assegurar que os Planos de Comunicação propostos pela 
assessoria sejam adequadamente cumpridos.

Compõe esta etapa a elaboração de relatórios mensais a serem encaminhados 
para a UGP do Programa.

 

8.1.5 Cronograma de execução do projeto

 

Prevê-se que as atividades para o marketing institucional sejam realizadas durante 
todo o prazo de implantação do Programa

 

8.1.6 Recomendações

 

Vale ratificar os seguintes:

� é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 
obras civis);

� sincronização das atividades do Projeto ao cronograma g
implantação do Programa.

 

 

 

 

8.2 PROJETO DE COMUNICAÇ

 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

Veiculação em jornal 

Produção e distribuição de cartazes e tablóides

Manutenção do Site 

Produção e envio de releases. 

Controle e Monitoramento dos Resultados 

Esta etapa busca assegurar que os Planos de Comunicação propostos pela 
jam adequadamente cumpridos. 

Compõe esta etapa a elaboração de relatórios mensais a serem encaminhados 
para a UGP do Programa. 

Cronograma de execução do projeto 

se que as atividades para o marketing institucional sejam realizadas durante 
prazo de implantação do Programa. 

Recomendações 

ale ratificar os seguintes: 

imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 

s); 

sincronização das atividades do Projeto ao cronograma g
implantação do Programa. 

PROJETO DE COMUNICAÇÃO SOBRE A REALIZAÇÃO DAS OBRAS
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Produção e distribuição de cartazes e tablóides 

Esta etapa busca assegurar que os Planos de Comunicação propostos pela 

Compõe esta etapa a elaboração de relatórios mensais a serem encaminhados 

se que as atividades para o marketing institucional sejam realizadas durante 

imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 

sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral de 

O DAS OBRAS 



 
8.2.1 Introdução 

 

Este item apresenta o Projeto de Comunicação sobre a Realização das Obras do 
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social 
Ambiental Estratégica –
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID.

 

8.2.2 Metodologia de desenvolvimento do projeto

 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as
preocupações: 

� Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 
Social – PGAS;

� Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas
no futuro; 

� Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 
compatíveis com suas reais necessidades;

� Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução das ativid

� Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

Foram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
atividades, bem como a rede de dependência entre elas 
indicação de sucessoras ou antecessoras 

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendidas e custos.

 

8.2.3 Objetivo do projeto

 

Preliminarmente registra
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 
aferição do grau de sucesso de um Programa.

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

apresenta o Projeto de Comunicação sobre a Realização das Obras do 
orte Urbano do Distrito Federal – PTU. 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS, constante do Relatório de Ava

– RAAE, já disponível para consulta pública na página 
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID. 

Metodologia de desenvolvimento do projeto 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 

PGAS; 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 
compatíveis com suas reais necessidades; 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução das atividades; 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

oram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
atividades, bem como a rede de dependência entre elas – 
indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um todo

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendidas e custos. 

Objetivo do projeto 

Preliminarmente registra-se que neste documento os termos objetivo
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 
aferição do grau de sucesso de um Programa. 
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apresenta o Projeto de Comunicação sobre a Realização das Obras do 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 

PGAS, constante do Relatório de Avaliação 
RAAE, já disponível para consulta pública na página 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
dos possíveis agentes por elas responsáveis 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais. 

oram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
 e eventualmente a 

a como um todo. 

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 

objetivo e propósito 
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 



 
Assim, objetivo é o que se pretende alcançar com 
(Projeto Executivo do Projeto de Comunicação sobre a Realização das Obras). E 
propósito são as ações necessárias para a consecução do objetivo.

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras”.

Por outro lado, o propósito do Projeto é “conscientizar a população residen
temporária sobre a importância das obras, orientar a população em geral sobre os 
riscos potenciais das obras e fornecer demais comunicados importantes como 
regras de segurança”. 

 

8.2.4 Principais aspectos do projeto

 

Lançamento Programa

 

No lançamento do Programa, os instrumentos de comunicação a serem utilizados 
para conscientizar a população residente e temporária sobre a importância das 
obras serão os mesmos utilizados no projeto Marketing Institucional. Como já descrito 
no projeto citado, as ações deverão ser elaborados com 1 (um) mês de 
antecedência. Deverão ter uma linguagem acessível a toda a população do 
Distrito Federal e serem veiculados em todas emissoras e empresas jornalísticas da 
capital. Como ações de comunicação teremos:

� Produção e veiculação de VT para todas as grandes emissoras do DF;

� Produção e veiculação de Spot para todas as grandes emissoras do 
DF; 

� Produção e veiculação de anúncio para os jornais mais populares;

� Criação de Site do Programa para a internet;

� Criação e dis
objetivo do Programa e suas ações;

� Criação e distribuição de um tablóide tendo como assunto o objetivo 
e as ações do Programa, com cronograma e croqui das intervenções. 
O mesmo terá 8 (oito) páginas em papel jor

� Estes itens estão detalhados e orçados no projeto Marketing 
Institucional.
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é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Comunicação sobre a Realização das Obras). E 

são as ações necessárias para a consecução do objetivo.

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
ções previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 

usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras”. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “conscientizar a população residen
temporária sobre a importância das obras, orientar a população em geral sobre os 
riscos potenciais das obras e fornecer demais comunicados importantes como 

Principais aspectos do projeto 

Lançamento Programa 

No lançamento do Programa, os instrumentos de comunicação a serem utilizados 
para conscientizar a população residente e temporária sobre a importância das 
obras serão os mesmos utilizados no projeto Marketing Institucional. Como já descrito 

do, as ações deverão ser elaborados com 1 (um) mês de 
antecedência. Deverão ter uma linguagem acessível a toda a população do 
Distrito Federal e serem veiculados em todas emissoras e empresas jornalísticas da 
capital. Como ações de comunicação teremos: 

dução e veiculação de VT para todas as grandes emissoras do DF;

Produção e veiculação de Spot para todas as grandes emissoras do 

Produção e veiculação de anúncio para os jornais mais populares;

Criação de Site do Programa para a internet; 

Criação e distribuição de um cartaz tendo como mensagem o 
objetivo do Programa e suas ações; 

Criação e distribuição de um tablóide tendo como assunto o objetivo 
e as ações do Programa, com cronograma e croqui das intervenções. 
O mesmo terá 8 (oito) páginas em papel jornal. 

Estes itens estão detalhados e orçados no projeto Marketing 
Institucional. 

Comunicação sobre a Realização das Obras durante o Programa
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o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Comunicação sobre a Realização das Obras). E 

são as ações necessárias para a consecução do objetivo. 

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
ções previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 

usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “conscientizar a população residente e 
temporária sobre a importância das obras, orientar a população em geral sobre os 
riscos potenciais das obras e fornecer demais comunicados importantes como 

No lançamento do Programa, os instrumentos de comunicação a serem utilizados 
para conscientizar a população residente e temporária sobre a importância das 
obras serão os mesmos utilizados no projeto Marketing Institucional. Como já descrito 

do, as ações deverão ser elaborados com 1 (um) mês de 
antecedência. Deverão ter uma linguagem acessível a toda a população do 
Distrito Federal e serem veiculados em todas emissoras e empresas jornalísticas da 

dução e veiculação de VT para todas as grandes emissoras do DF; 

Produção e veiculação de Spot para todas as grandes emissoras do 

Produção e veiculação de anúncio para os jornais mais populares; 

tribuição de um cartaz tendo como mensagem o 

Criação e distribuição de um tablóide tendo como assunto o objetivo 
e as ações do Programa, com cronograma e croqui das intervenções. 

Estes itens estão detalhados e orçados no projeto Marketing 

Comunicação sobre a Realização das Obras durante o Programa 



 
 

A divulgação deverá dar notícias sobre o andamento das intervenções e etapas 
concluídas e sobre os resultados já a
alterações ambientais previstas e às medidas de natureza compensatória.

Deverá também informar aos usuários das vias sobre as condições operacionais 
alternativas durante o andamento das obras, alterações de 
segurança para os usuários e a população residente nas proximidades da faixa de 
domínio. 

Para tanto definiu-se a periodicidade dos comunicados baseado no cronograma 
do Programa. 

Como ações de comunicação teremos:

■ Veiculação de VT na

■ Veiculação de Spot nas rádios

■ Veiculação em jornal

■ Produção e distribuição de cartazes e tablóides

■ Manutenção do Site

■ Produção e envio de 
para informar a população em geral sobre as condições 
operac
alterações de tráfego e a melhoria da segurança, bem como 
cuidados com o meio ambiente.

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início e
Plano Geral de Implantação do Programa.

 

8.2.5 Cronograma de execução do projeto

 

Prevê-se que as atividades para a comunicação sobre a realização das obras 
sejam realizadas durante todo o prazo de implantação do 

8.2.6 Recomendações

 

Vale ratificar os seguintes:

� é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, es
obras civis);

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

A divulgação deverá dar notícias sobre o andamento das intervenções e etapas 
concluídas e sobre os resultados já alcançados, abordando questões inerentes às 
alterações ambientais previstas e às medidas de natureza compensatória.

Deverá também informar aos usuários das vias sobre as condições operacionais 
alternativas durante o andamento das obras, alterações de tráfego e a melhoria da 
segurança para os usuários e a população residente nas proximidades da faixa de 

se a periodicidade dos comunicados baseado no cronograma 

Como ações de comunicação teremos: 

Veiculação de VT na televisão 

Veiculação de Spot nas rádios 

Veiculação em jornal 

Produção e distribuição de cartazes e tablóides

Manutenção do Site 

Produção e envio de releases - Deverá utilizar-se desta ferramenta 
para informar a população em geral sobre as condições 
operacionais alternativas durante o andamento das obras, 
alterações de tráfego e a melhoria da segurança, bem como 
cuidados com o meio ambiente. 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 
Plano Geral de Implantação do Programa. 

Cronograma de execução do projeto 

se que as atividades para a comunicação sobre a realização das obras 
sejam realizadas durante todo o prazo de implantação do Programa.

ndações 

ale ratificar os seguintes: 

é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 
obras civis); 

59 

A divulgação deverá dar notícias sobre o andamento das intervenções e etapas 
lcançados, abordando questões inerentes às 

alterações ambientais previstas e às medidas de natureza compensatória. 

Deverá também informar aos usuários das vias sobre as condições operacionais 
tráfego e a melhoria da 

segurança para os usuários e a população residente nas proximidades da faixa de 

se a periodicidade dos comunicados baseado no cronograma 

Produção e distribuição de cartazes e tablóides 

se desta ferramenta 
para informar a população em geral sobre as condições 

ionais alternativas durante o andamento das obras, 
alterações de tráfego e a melhoria da segurança, bem como 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
fetivo ser ajustado em função do 

se que as atividades para a comunicação sobre a realização das obras 
Programa. 

é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 

tágio em que se encontrem as 



 
� sincronização das atividades do Projeto ao cronograma g

implantação do Programa.

 

8.3 PROJETO DE COMUNICAÇ

 

Este item apresenta o Projeto de Comunicação Direta às Comunidades
Programa de Transportes Urbanos do Distrito Federal 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social 
Ambiental Estratégica –
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID.

 

8.3.1 Metodologia de desenvolvimento do projeto

 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presen
preocupações: 

� Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 
Social – PGAS;

� Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 
no futuro; 

� Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 
compatíveis com suas reais necessidades;

� Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à 

� Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

Foram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
atividades, bem como a rede de dependência entre elas 
indicação de sucessoras ou 

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendidas e custos.

 

8.3.2 Objetivo do projeto
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sincronização das atividades do Projeto ao cronograma g
implantação do Programa. 

PROJETO DE COMUNICAÇÃO DIRETA ÀS COMUNIDADES

Este item apresenta o Projeto de Comunicação Direta às Comunidades
Programa de Transportes Urbanos do Distrito Federal – PTU. 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS, constante do Relatório de Avaliação 

– RAAE, já disponível para consulta pública na página 
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID. 

Metodologia de desenvolvimento do projeto 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 

PGAS; 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
eriência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 
compatíveis com suas reais necessidades; 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução das atividades; 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

oram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
atividades, bem como a rede de dependência entre elas – 
indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um todo

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendidas e custos. 

Objetivo do projeto 
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sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral de 

ADES-ALVO 

Este item apresenta o Projeto de Comunicação Direta às Comunidades-Alvo do 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 

nte do Relatório de Avaliação 
RAAE, já disponível para consulta pública na página 

tes, desde o início, as seguintes 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
eriência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais. 

oram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
 e eventualmente a 

ssoras do Programa como um todo. 

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 



 
Preliminarmente registra
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 
aferição do grau de sucesso de um Programa.

Assim, objetivo é o que se pr
(Projeto Executivo do Projeto de Comunicação Direta às Comunidades
propósito são as ações necessárias para a consecução do objetivo.

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementaçã
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras”.

Por outro lado, o propósito do Projeto é “orientar o públ
coletivo sobre alterações no sistema de transporte e informar sobre o andamento 
das intervenções físicas, destacando os benefícios que delas advirão”.

 

8.3.3 Principais aspectos do projeto

 

Produção de releases 

 

Os releases terão a fina
eventuais mudanças de trajetos, alterações de linha e demais eventos, devendo ter 
uma antecedência mínima de cinco (5) dias úteis.

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, dentre outros 
terão que ser comunicadas com a antecedência mínima de 48 horas. Os releases 
serão encaminhados para os jornais, rádios e telejornais de audiência das 
comunidades-alvo. 

 

 

8.3.4 Cronograma de execução do projeto

 

Prevê-se que as atividades para o market
todo o prazo de implantação do Programa atualmente previsto 
meses. 

 

8.3.5 Recomendações

 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

Preliminarmente registra-se que neste documento os termos objetivo
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 
aferição do grau de sucesso de um Programa. 

é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Comunicação Direta às Comunidades

são as ações necessárias para a consecução do objetivo.

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementaçã
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras”. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “orientar o público usuário do transporte 
coletivo sobre alterações no sistema de transporte e informar sobre o andamento 
das intervenções físicas, destacando os benefícios que delas advirão”.

Principais aspectos do projeto 

 

Os releases terão a finalidade de informar sobre as obras como também as 
eventuais mudanças de trajetos, alterações de linha e demais eventos, devendo ter 
uma antecedência mínima de cinco (5) dias úteis. 

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, dentre outros 
terão que ser comunicadas com a antecedência mínima de 48 horas. Os releases 
serão encaminhados para os jornais, rádios e telejornais de audiência das 

Cronograma de execução do projeto 

se que as atividades para o marketing institucional sejam realizadas durante 
todo o prazo de implantação do Programa atualmente previsto 

Recomendações 
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objetivo e propósito 
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 

etende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Comunicação Direta às Comunidades-Alvo). E 

são as ações necessárias para a consecução do objetivo. 

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 

ico usuário do transporte 
coletivo sobre alterações no sistema de transporte e informar sobre o andamento 
das intervenções físicas, destacando os benefícios que delas advirão”. 

lidade de informar sobre as obras como também as 
eventuais mudanças de trajetos, alterações de linha e demais eventos, devendo ter 

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, dentre outros serviços, 
terão que ser comunicadas com a antecedência mínima de 48 horas. Os releases 
serão encaminhados para os jornais, rádios e telejornais de audiência das 

ing institucional sejam realizadas durante 
todo o prazo de implantação do Programa atualmente previsto - 60 (sessenta) 



 
Vale ratificar os seguintes:

� é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observa
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 
obras civis);

� sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral de 
implantação do Pr

 

8.4 PROJETO DE DIVULGAÇÃ

 

Este item apresenta o Projeto de Divulgação às Entidades Envolvidas do Programa 
de Transportes Urbanos do Distrito Federal 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social 
Ambiental Estratégica –
eletrônica do Governo do D

 

8.4.1 Metodologia de desenvolvimento do projeto

 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 
preocupações: 

� Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a 
Social – PGAS;

� Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 
no futuro; 

� Atribuição, às atividades, de recursos humanos e mate
compatíveis com suas reais necessidades;

� Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução das atividades;

� Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

Foram estimadas as durações e recursos 
atividades, bem como a rede de dependência entre elas 
indicação de sucessoras ou antece

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

ale ratificar os seguintes: 

é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 
obras civis); 

sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral de 
implantação do Programa. 

PROJETO DE DIVULGAÇÃO ÀS ENTIDADES ENVOLVIDAS 

Este item apresenta o Projeto de Divulgação às Entidades Envolvidas do Programa 
de Transportes Urbanos do Distrito Federal – PTU. 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
omendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 

Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS, constante do Relatório de Avaliação 
– RAAE, já disponível para consulta pública na página 

eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID. 

Metodologia de desenvolvimento do projeto 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido a seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 

PGAS; 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e mate
compatíveis com suas reais necessidades; 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução das atividades; 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

oram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
atividades, bem como a rede de dependência entre elas – 
indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um todo
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é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
das por ocasião da implantação do Programa, 

em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 

sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral de 

 

Este item apresenta o Projeto de Divulgação às Entidades Envolvidas do Programa 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
omendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 

PGAS, constante do Relatório de Avaliação 
RAAE, já disponível para consulta pública na página 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
seguir, descrito no Plano de Gestão Ambiental e 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais. 

necessários para a execução das 
 e eventualmente a 

ssoras do Programa como um todo. 



 
Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendidas e custos.

 

8.4.2 Objetivo do projeto

 

Preliminarmente registra
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 
aferição do grau de sucesso de um Programa.

Assim, objetivo é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Divulgação às Entidades Envolvi
são as ações necessárias para a consecução do objetivo.

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte pú
de influência das obras”.

Por outro lado, o propósito do Projeto é “divulgar o Programa para as Organizações 
Não Governamentais, Associações de Moradores e outras Entidades Comunitárias 
existentes nas áreas de intervenção, para obter o seu apoio na divulgação de 
informações, para facilitar a compreensão do Programa e para divulgar, com 
antecedência, os transtornos que serão causados pelas intervenções na área e 
pelas alterações decorrentes do modelo

 

8.4.3 Principais aspectos do projeto

 

Cadastramento das ONGs, Associações de Moradores e demais Entidades 
Comunitárias 

Deverá ser criado um banco de dados pela assessoria de imprensa e comunicação 
contratada pelo Programa com os cadastros das e
deverão conter informações imprescindíveis como razão social, identificação dos 
representantes, endereço, telefone e e

 

Encaminhamento de cartazes e tablóides

Como previsto no Projeto Marketing Institucional, serão el
tablóides em etapas específicas do Programa. A primeira versão destas peças terá 
como assunto principal o Programa como um todo, explicitando seus objetivos, 
ações, obras, meio ambiente e social. Na segunda versão, o assunto principal 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
lho que serão efetivamente despendidas e custos. 

Objetivo do projeto 

Preliminarmente registra-se que neste documento os termos objetivo
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 

Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 
aferição do grau de sucesso de um Programa. 

é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Divulgação às Entidades Envolvi
são as ações necessárias para a consecução do objetivo. 

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras”. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “divulgar o Programa para as Organizações 
Não Governamentais, Associações de Moradores e outras Entidades Comunitárias 

nas áreas de intervenção, para obter o seu apoio na divulgação de 
informações, para facilitar a compreensão do Programa e para divulgar, com 
antecedência, os transtornos que serão causados pelas intervenções na área e 
pelas alterações decorrentes do modelo de integração”. 

Principais aspectos do projeto 

Cadastramento das ONGs, Associações de Moradores e demais Entidades 

Deverá ser criado um banco de dados pela assessoria de imprensa e comunicação 
contratada pelo Programa com os cadastros das entidades identificadas, os quais 
deverão conter informações imprescindíveis como razão social, identificação dos 
representantes, endereço, telefone e e-mail. 

Encaminhamento de cartazes e tablóides 

Como previsto no Projeto Marketing Institucional, serão elaborados cartazes e 
tablóides em etapas específicas do Programa. A primeira versão destas peças terá 
como assunto principal o Programa como um todo, explicitando seus objetivos, 
ações, obras, meio ambiente e social. Na segunda versão, o assunto principal 
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Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 

objetivo e propósito 
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 

Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 

é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Divulgação às Entidades Envolvidas). E propósito 

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 

blico coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “divulgar o Programa para as Organizações 
Não Governamentais, Associações de Moradores e outras Entidades Comunitárias 

nas áreas de intervenção, para obter o seu apoio na divulgação de 
informações, para facilitar a compreensão do Programa e para divulgar, com 
antecedência, os transtornos que serão causados pelas intervenções na área e 

Cadastramento das ONGs, Associações de Moradores e demais Entidades 

Deverá ser criado um banco de dados pela assessoria de imprensa e comunicação 
ntidades identificadas, os quais 

deverão conter informações imprescindíveis como razão social, identificação dos 

aborados cartazes e 
tablóides em etapas específicas do Programa. A primeira versão destas peças terá 
como assunto principal o Programa como um todo, explicitando seus objetivos, 
ações, obras, meio ambiente e social. Na segunda versão, o assunto principal 



 
abordará a introdução da Bilhetagem Eletrônica e na terceira o Sistema Integrado 
de transporte. Como o tablóide terá oito (8) páginas, poderá também abordar 
assuntos como meio ambiente e questões sociais, além das obras em andamento e 
finalizadas. 

 

Correspondências 

Partindo-se da premissa de que a Assessoria de Comunicação estará a par de 
todos os grandes transtornos causados pelas obras com uma antecedência mínima 
de 5 dias, caberá a ela enviar correspondências às entidades envolvidas, com no 
mínimo, 3 dias úteis antes de transtornos como desvios de rotas e/ou falta de água 
e energia. Sendo assim, esta atividade deverá ocorrer durante todo o período do 
Programa. 

 

E-mail 

No Projeto Marketing Institucional recomendou
internet. Convém, portanto, o uso abundante desta ferramenta de comunicação 
para a divulgação do Programa às entidades envolvidas, pois além da facilidade 
que ele enseja para o repasse de informações também é uma mídia de baixo 
custo. 

Os releases elaborados para a imp
deverão também ser encaminhados por e

Prevê-se neste projeto envios quinzenais de e

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 
Plano Geral de Implantação do Programa.

 

8.4.4 Reunião no lançamento do Programa

Para que haja um entendimento universal sobre o Programa, tem
primordial o esclarecimento dos seus ob
garantir uma uniformização das informações e esclarecimentos de dúvidas e 
questionamentos levantados. Nesse sentido se realizará reunião em cada região 
administrativa beneficiada pelo Programa. Estas ações serão re
consultor sênior contratado pelo Projeto.

 

Elaboração reuniões 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

bordará a introdução da Bilhetagem Eletrônica e na terceira o Sistema Integrado 
de transporte. Como o tablóide terá oito (8) páginas, poderá também abordar 
assuntos como meio ambiente e questões sociais, além das obras em andamento e 

se da premissa de que a Assessoria de Comunicação estará a par de 
todos os grandes transtornos causados pelas obras com uma antecedência mínima 
de 5 dias, caberá a ela enviar correspondências às entidades envolvidas, com no 

úteis antes de transtornos como desvios de rotas e/ou falta de água 
e energia. Sendo assim, esta atividade deverá ocorrer durante todo o período do 

No Projeto Marketing Institucional recomendou-se a criação de um 
nvém, portanto, o uso abundante desta ferramenta de comunicação 

para a divulgação do Programa às entidades envolvidas, pois além da facilidade 
que ele enseja para o repasse de informações também é uma mídia de baixo 

elaborados para a imprensa, bem como notas publicadas em jornais, 
deverão também ser encaminhados por e-mail para as entidades cadastradas.

se neste projeto envios quinzenais de e-mails. 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 

Plano Geral de Implantação do Programa. 

Reunião no lançamento do Programa 

Para que haja um entendimento universal sobre o Programa, tem
primordial o esclarecimento dos seus objetivos e ações no marco zero, de forma a 
garantir uma uniformização das informações e esclarecimentos de dúvidas e 
questionamentos levantados. Nesse sentido se realizará reunião em cada região 
administrativa beneficiada pelo Programa. Estas ações serão re
consultor sênior contratado pelo Projeto. 
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bordará a introdução da Bilhetagem Eletrônica e na terceira o Sistema Integrado 
de transporte. Como o tablóide terá oito (8) páginas, poderá também abordar 
assuntos como meio ambiente e questões sociais, além das obras em andamento e 

se da premissa de que a Assessoria de Comunicação estará a par de 
todos os grandes transtornos causados pelas obras com uma antecedência mínima 
de 5 dias, caberá a ela enviar correspondências às entidades envolvidas, com no 

úteis antes de transtornos como desvios de rotas e/ou falta de água 
e energia. Sendo assim, esta atividade deverá ocorrer durante todo o período do 

se a criação de um Site para a 
nvém, portanto, o uso abundante desta ferramenta de comunicação 

para a divulgação do Programa às entidades envolvidas, pois além da facilidade 
que ele enseja para o repasse de informações também é uma mídia de baixo 

rensa, bem como notas publicadas em jornais, 
mail para as entidades cadastradas. 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 

Para que haja um entendimento universal sobre o Programa, tem-se como ação 
jetivos e ações no marco zero, de forma a 

garantir uma uniformização das informações e esclarecimentos de dúvidas e 
questionamentos levantados. Nesse sentido se realizará reunião em cada região 
administrativa beneficiada pelo Programa. Estas ações serão realizadas por 



 
O consultor contratado deverá contar com o apoio e participação da assessoria de 
comunicação do Programa, devendo também reunir
órgãos executores para recolhi
abrangida, de forma que possam ser esclarecidas durante as reuniões as dúvidas 
levantadas. Nesses encontros ele deverá utilizar mídia e linguagem adequadas ao 
público alvo. Representantes de cada órgão execu
para trabalhar no Programa também deverão participar dessas reuniões.

As reuniões terão uma duração de 4 (quatro) horas e deverão ser divulgadas com 
uma antecedência mínima 7 dias, obedecendo, em princípio, a seguinte ordem:

� Reunião R.A. Taguatinga; 

� Reunião R.A.s Guará e Cruzeiro;

� Reunião R.A. Ceilândia; 

� Reunião R.A. Águas Claras;

� Reunião R.A. Vicente Pires;

� Reunião R.A.s Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo; 

� Reunião R.A. Brasília.

 

8.4.5 Cronograma de execução do projet

 

Prevê-se que as atividades para divulgação às entidades envolvidas sejam 
realizadas durante todo o prazo de implantação do Programa

 

8.4.6 Recomendações

 

Vale ratificar os seguintes:

� É imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração;

� Sincronização das atividades do Projeto ao cronograma g
implantação do Programa.

 

8.5 PROJETO DE DIVULGAÇÃ

 

Este item apresenta o Projeto de Divulgação Específica de Resultados do Programa 
de Transportes Urbanos do Distrito Federal 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

O consultor contratado deverá contar com o apoio e participação da assessoria de 
comunicação do Programa, devendo também reunir-se com a UGP e com os 
órgãos executores para recolhimento de informações relevantes para cada região 
abrangida, de forma que possam ser esclarecidas durante as reuniões as dúvidas 
levantadas. Nesses encontros ele deverá utilizar mídia e linguagem adequadas ao 
público alvo. Representantes de cada órgão executor que estiverem alocados 
para trabalhar no Programa também deverão participar dessas reuniões.

As reuniões terão uma duração de 4 (quatro) horas e deverão ser divulgadas com 
uma antecedência mínima 7 dias, obedecendo, em princípio, a seguinte ordem:

ião R.A. Taguatinga;  

Reunião R.A.s Guará e Cruzeiro; 

Reunião R.A. Ceilândia;  

Reunião R.A. Águas Claras; 

Reunião R.A. Vicente Pires; 

Reunião R.A.s Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo; 

Reunião R.A. Brasília. 

Cronograma de execução do projeto 

se que as atividades para divulgação às entidades envolvidas sejam 
realizadas durante todo o prazo de implantação do Programa. 

Recomendações 

Vale ratificar os seguintes: 

É imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração; 

Sincronização das atividades do Projeto ao cronograma g
implantação do Programa. 

PROJETO DE DIVULGAÇÃO ESPECÍFICA DE RESULTADOS 

Este item apresenta o Projeto de Divulgação Específica de Resultados do Programa 
de Transportes Urbanos do Distrito Federal – PTU. 
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O consultor contratado deverá contar com o apoio e participação da assessoria de 
se com a UGP e com os 

mento de informações relevantes para cada região 
abrangida, de forma que possam ser esclarecidas durante as reuniões as dúvidas 
levantadas. Nesses encontros ele deverá utilizar mídia e linguagem adequadas ao 

tor que estiverem alocados 
para trabalhar no Programa também deverão participar dessas reuniões. 

As reuniões terão uma duração de 4 (quatro) horas e deverão ser divulgadas com 
uma antecedência mínima 7 dias, obedecendo, em princípio, a seguinte ordem: 

Reunião R.A.s Candangolândia, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo;  

se que as atividades para divulgação às entidades envolvidas sejam 

É imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 

Sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral de 

 

Este item apresenta o Projeto de Divulgação Específica de Resultados do Programa 



 
Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de apr
Plano de Gestão Ambiental e Social 
Ambiental Estratégica –
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID.

 

8.5.1 Metodologia de desenvolvimento do projeto

 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 
preocupações: 

� Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido no Capítulo 3 a seguir, descrito no Plano 
Ambiental e Social 

� Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 
no futuro; 

� Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 
compatíveis com suas

� Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução das atividades;

� Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

Foram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
atividades, bem como a rede de dependência entre elas 
indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendi

8.5.2 Objetivo do projeto

 

Preliminarmente registra
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento
aferição do grau de sucesso de um Programa.

Assim, objetivo é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Divulgação Específica de Resultados). E 
são as ações necessárias para a co

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
recomendação do BID, com o propósito de aprofundar as propostas constantes do 
Plano de Gestão Ambiental e Social – PGAS, constante do Relatório de Avaliação 

– RAAE, já disponível para consulta pública na página 
eletrônica do Governo do Distrito Federal e do próprio BID. 

ologia de desenvolvimento do projeto 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido no Capítulo 3 a seguir, descrito no Plano 
Ambiental e Social – PGAS; 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 
compatíveis com suas reais necessidades; 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 
necessárias à boa condução das atividades; 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais.

oram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
vidades, bem como a rede de dependência entre elas – 

indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 
trabalho que serão efetivamente despendidas e custos. 

Objetivo do projeto 

Preliminarmente registra-se que neste documento os termos objetivo
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 
(Logical Frame) utilizada pelo BID como principal instrumento de monitoramento e 
aferição do grau de sucesso de um Programa. 

é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Divulgação Específica de Resultados). E 
são as ações necessárias para a consecução do objetivo. 

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 
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Foi elaborado no âmbito do processo de preparação do Programa, por 
ofundar as propostas constantes do 

PGAS, constante do Relatório de Avaliação 
RAAE, já disponível para consulta pública na página 

No desenvolvimento do Projeto estiveram presentes, desde o início, as seguintes 

Aderência das atividades aos objetivos e propósitos do Projeto, 
conforme definido no Capítulo 3 a seguir, descrito no Plano de Gestão 

Definição de atividades que estivessem sintonizadas com a 
experiência e expectativas dos possíveis agentes por elas responsáveis 

Atribuição, às atividades, de recursos humanos e materiais 

Definição de horas de dedicação dos profissionais efetivamente 

Estimativa de custos dos recursos humanos e materiais. 

oram estimadas as durações e recursos necessários para a execução das 
 e eventualmente a 

indicação de sucessoras ou antecessoras do Programa como um todo. 

Como resultado, foi possível obter estimativas de duração do Projeto, horas de 

objetivo e propósito 
possuem os mesmos significados que lhes são atribuídos na Matriz do Marco Lógico 

de monitoramento e 

é o que se pretende alcançar com o produto deste documento 
(Projeto Executivo do Projeto de Divulgação Específica de Resultados). E propósito 

Desta forma, constitui objetivo do Projeto “favorecer a implementação dos projetos 
e ações previstas no Programa, com o envolvimento da população do DF, dos 



 
usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das
de influência das obras”.

Por outro lado, o propósito do Projeto é “informar toda a população do DF sobre a 
evolução física e sobre a execução financeira do Programa, bem como sobre os 
indicadores de qualidade fixados para o seu monitoramento e aval

 

8.5.3 Principais aspectos do projeto

 

Divulgação específica dos resultados durante o Programa

 

A divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação deverá se estender 
pelo seu período de execução, com notícias sobre o andamento das intervenções 
e etapas concluídas e sobre os resultados já alcançados, a opinião dos 
beneficiados e a melhoria da 
sua periodicidade baseado no cronograma do Programa, tendo como épocas 
importantes o término de grandes obras, o fortalecimento institucional do DFTrans, a 
implantação da bilhetagem eletrônica, ações de 
quanto do funcionamento do sistema integrado de transporte.

Como ações de marketing teremos:

� Veiculação de VT na 

� Veiculação de Spot nas rádios

� Veiculação em jornal

� Produção e distribuição de cartazes e tablóides

� Manutenção

� Produção e envio de 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 
Plano Geral de Implantação do Programa.

 

8.5.4 Cronograma de execução do p

 

Prevê-se que as atividades para o marketing institucional sejam realizadas durante 
todo o prazo de implantação do Programa.

 

 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das
de influência das obras”. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “informar toda a população do DF sobre a 
evolução física e sobre a execução financeira do Programa, bem como sobre os 
indicadores de qualidade fixados para o seu monitoramento e aval

Principais aspectos do projeto 

Divulgação específica dos resultados durante o Programa 

A divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação deverá se estender 
pelo seu período de execução, com notícias sobre o andamento das intervenções 
e etapas concluídas e sobre os resultados já alcançados, a opinião dos 
beneficiados e a melhoria da qualidade de vida conquistada. Para tanto definiu
sua periodicidade baseado no cronograma do Programa, tendo como épocas 
importantes o término de grandes obras, o fortalecimento institucional do DFTrans, a 
implantação da bilhetagem eletrônica, ações de compensação ambiental e 
quanto do funcionamento do sistema integrado de transporte. 

Como ações de marketing teremos: 

Veiculação de VT na televisão 

Veiculação de Spot nas rádios 

Veiculação em jornal 

Produção e distribuição de cartazes e tablóides 

Manutenção do Site 

Produção e envio de releases 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 
Plano Geral de Implantação do Programa. 

Cronograma de execução do projeto 

se que as atividades para o marketing institucional sejam realizadas durante 
razo de implantação do Programa. 
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usuários do transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “informar toda a população do DF sobre a 
evolução física e sobre a execução financeira do Programa, bem como sobre os 
indicadores de qualidade fixados para o seu monitoramento e avaliação”. 

A divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação deverá se estender 
pelo seu período de execução, com notícias sobre o andamento das intervenções 
e etapas concluídas e sobre os resultados já alcançados, a opinião dos 

qualidade de vida conquistada. Para tanto definiu-se 
sua periodicidade baseado no cronograma do Programa, tendo como épocas 
importantes o término de grandes obras, o fortalecimento institucional do DFTrans, a 

compensação ambiental e 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do Projeto é 
meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado em função do 

se que as atividades para o marketing institucional sejam realizadas durante 



 
8.5.5 Recomendações

 

Vale ratificar os seguintes:

� é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 
obras civis);

� sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral 
implantaçã

 

8.6 RESPONSABILIDADE INS

 

A UGP, em articulação com a Agência de Comunicação Social do Gabinete do 
Governador, deverá contratar empresa para prestar assessoria de imprensa e 
comunicação pontuais que auxiliará na condução do Projeto.

As empresas responsáveis pela execução das obras também deverão designar 
profissional responsável pelas ações de comunicação social para atuar em 
articulação com a UGP. 

 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

Recomendações 

ale ratificar os seguintes: 

é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do Programa, 
em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 
obras civis); 

sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral 
implantação do Programa. 

RESPONSABILIDADE INSTITUCIONAL 

A UGP, em articulação com a Agência de Comunicação Social do Gabinete do 
Governador, deverá contratar empresa para prestar assessoria de imprensa e 

que auxiliará na condução do Projeto. 

As empresas responsáveis pela execução das obras também deverão designar 
profissional responsável pelas ações de comunicação social para atuar em 
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é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
observadas por ocasião da implantação do Programa, 

em termos de datas e outras variáveis que recomendem sua 
alteração (como, por exemplo, estágio em que se encontrem as 

sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral de 

A UGP, em articulação com a Agência de Comunicação Social do Gabinete do 
Governador, deverá contratar empresa para prestar assessoria de imprensa e 

As empresas responsáveis pela execução das obras também deverão designar 
profissional responsável pelas ações de comunicação social para atuar em 



 

9 CUSTOS 

Para o Programa de Comunicação, composto pela reunião dos projetos acima 
descritos, foi estimado o custo total de R$ 1.
oitenta e dois mil, setecentos e 
correspondente a aproximadamente 
atividades previstas para serem executadas ao longo da implantação do 
Programa. 

Os custos previstos estão distribuídos da seguinte forma:

Projeto de Comunicação Social

- Levantamento de informações

- Iniciando o Programa 

- Comunicando a execução das obras

- Divulgando os resultados do Programa de Gestão 
Ambiental e Social 

- Divulgando a mudança do sistema de transporte 
público coletivo 

- Divulgando os resultados do Programa para

 

                                        
2
 Para uma taxa de câmbio de R$ 1,70 

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

grama de Comunicação, composto pela reunião dos projetos acima 
oi estimado o custo total de R$ 1.982.727,54 (um milhão, 

centos e vinte e sete reais e cinquenta e quatro centavos)
aproximadamente US$ 1.166.000,00 2, atribuídos a cada uma das 

tas para serem executadas ao longo da implantação do 

Os custos previstos estão distribuídos da seguinte forma: 

Projeto de Comunicação Social R$ 1.

Levantamento de informações 

Comunicando a execução das obras 

Divulgando os resultados do Programa de Gestão 

Divulgando a mudança do sistema de transporte 
R$ 1.5

Divulgando os resultados do Programa para os usuários 

                                            
Para uma taxa de câmbio de R$ 1,70 / US$ 1. 
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grama de Comunicação, composto pela reunião dos projetos acima 
(um milhão, novecentos e 

e quatro centavos), 
, atribuídos a cada uma das 

tas para serem executadas ao longo da implantação do 

R$ 1.982.727,54 

R$ 89.717,04 

R$ 25.633,44 

R$ 169.529,06 

R$ 153.800,64 

R$ 1.514.141,68 

R$ 29.905,68 



 

10 CRONOGRAMA

O cronograma a seguir mostra 
Comunicação Social do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Anexo 01 é apresentado o cronograma detalhado.

Note-se que as datas constantes no cronograma são meramente indicativas e 
devem ser conciliadas com o cronograma geral de implantação do Programa.

 
Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

 

CRONOGRAMA 

O cronograma a seguir mostra um resumo das etapas 
Comunicação Social do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal
Anexo 01 é apresentado o cronograma detalhado. 

constantes no cronograma são meramente indicativas e 
devem ser conciliadas com o cronograma geral de implantação do Programa.
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as etapas do Programa de 
Comunicação Social do Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal. No 

constantes no cronograma são meramente indicativas e 
devem ser conciliadas com o cronograma geral de implantação do Programa. 



Id Nome da tarefa Custo

0 Projeto de Comunicação Social R$ 1.982.727,54

1 1 Levantamento de informações R$ 89.717,04

2 1.1 Receber e Analisar o Marco Lógico do Programa R$ 12.816,72

3 1.2 Receber e Analisar o PGAS R$ 12.816,72

4 1.3 Receber e Analisar o Plano de Transição Institucional e Operacional R$ 12.816,72

5 1.4 Adequar e refinar o cronograma do Projeto R$ 51.266,88

6 2 Iniciando o Programa R$ 25.633,44

7 2.1 Lançamento do Programa R$ 12.816,72

8 2.1.1 Comunicação do início oficial do Programa R$ 12.816,72

9 2.2 Preparação institucional da implantação do Programa R$ 12.816,72

10 2.2.1 Elaboração de Nota à Imprensa R$ 12.816,72

11 2.2.2 Realização de entrevistas coletivas R$ 0,00

12 2.3 Divulgação da licitação dos serviços para o Sistema Integrado R$ 0,00

13 3 Comunicando a execução das obras do programa R$ 169.529,06

14 3.1 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras R$ 21.361,20

15 3.1.1 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 1 R$ 2.136,12

16 3.1.2 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 2 R$ 2.136,12

17 3.1.3 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 3 R$ 2.136,12

18 3.1.4 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 4 R$ 2.136,12

19 3.1.5 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 5 R$ 2.136,12

20 3.1.6 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 6 R$ 2.136,12

21 3.1.7 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 7 R$ 2.136,12

22 3.1.8 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 8 R$ 2.136,12

23 3.1.9 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 9 R$ 2.136,12

24 3.1.10 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 10 R$ 2.136,12

25 3.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 103.309,34

26 3.2.1 Divulgação local R$ 103.309,34

27 3.2.1.1 Avenida Central R$ 15.788,74

28 3.2.1.2 EPIG/ESPM R$ 31.927,48

29 3.2.1.3 Avenida Hélio Prates/SAMDU/ Comercial R$ 39.629,38

30 3.2.1.4 EPTG R$ 15.963,74

31 3.3 Divulgação do andamento das obras do Programa R$ 44.858,52

32 3.3.1 Divulgação do andamento das obras do Programa 1 R$ 6.408,36
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Id Nome da tarefa Custo

33 3.3.2 Divulgação do andamento das obras do Programa 2 R$ 6.408,36

34 3.3.3 Divulgação do andamento das obras do Programa 3 R$ 6.408,36

35 3.3.4 Divulgação do andamento das obras do Programa 4 R$ 6.408,36

36 3.3.5 Divulgação do andamento das obras do Programa 5 R$ 6.408,36

37 3.3.6 Divulgação do andamento das obras do Programa 6 R$ 6.408,36

38 3.3.7 Divulgação do andamento das obras do Programa 7 R$ 6.408,36

39 4 Divulgando os resultados do Programa de Gestão Ambiental e Social R$ 153.800,64

40 4.1 Projeto de Compensação Ambiental R$ 68.355,84

41 4.1.1 Projeto de Compensação Ambiental 1 R$ 8.544,48

42 4.1.2 Projeto de Compensação Ambiental 2 R$ 8.544,48

43 4.1.3 Projeto de Compensação Ambiental 3 R$ 8.544,48

44 4.1.4 Projeto de Compensação Ambiental 4 R$ 8.544,48

45 4.1.5 Projeto de Compensação Ambiental 5 R$ 8.544,48

46 4.1.6 Projeto de Compensação Ambiental 6 R$ 8.544,48

47 4.1.7 Projeto de Compensação Ambiental 7 R$ 8.544,48

48 4.1.8 Projeto de Compensação Ambiental 8 R$ 8.544,48

49 4.2 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora R$ 68.355,84

50 4.2.1 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 1 R$ 8.544,48

51 4.2.2 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 2 R$ 8.544,48

52 4.2.3 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 3 R$ 8.544,48

53 4.2.4 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 4 R$ 8.544,48

54 4.2.5 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 5 R$ 8.544,48

55 4.2.6 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 6 R$ 8.544,48

56 4.2.7 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 7 R$ 8.544,48

57 4.2.8 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 8 R$ 8.544,48

58 4.3 Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos R$ 17.088,96

59 4.3.1 Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos 1 R$ 8.544,48

60 4.3.2 Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos 2 R$ 8.544,48

61 5 Divulgando a mudança do sistema de transporte público coleitvo R$ 1.514.141,68

62 5.1 Regularizando o transporte público coletivo R$ 99.410,73

63 5.1.1 Regularizando as linhas da Região Norte R$ 22.456,65

64 5.1.1.1 Criação de peças informativas R$ 15.447,65

65 5.1.1.1.1 Página eletrônica R$ 10.598,75
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Id Nome da tarefa Custo

66 5.1.1.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

67 5.1.1.1.3 Folders R$ 2.936,08

68 5.1.1.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

69 5.1.1.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

70 5.1.1.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

71 5.1.1.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

72 5.1.1.2.4 Folders R$ 3.834,00

73 5.1.2 Regularizando as linhas da Região Oeste R$ 15.390,82

74 5.1.2.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

75 5.1.2.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

76 5.1.2.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

77 5.1.2.1.3 Folders R$ 2.936,08

78 5.1.2.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

79 5.1.2.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

80 5.1.2.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

81 5.1.2.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

82 5.1.2.2.4 Folders R$ 3.834,00

83 5.1.3  Regularizando as linhas da Região Central R$ 15.390,82

84 5.1.3.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

85 5.1.3.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

86 5.1.3.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

87 5.1.3.1.3 Folders R$ 2.936,08

88 5.1.3.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

89 5.1.3.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

90 5.1.3.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

91 5.1.3.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

92 5.1.3.2.4 Folders R$ 3.834,00

93 5.1.4 Regularizando as linhas da Região Leste R$ 15.390,82

94 5.1.4.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

95 5.1.4.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

96 5.1.4.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

97 5.1.4.1.3 Folders R$ 2.936,08

98 5.1.4.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00
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Id Nome da tarefa Custo

99 5.1.4.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

100 5.1.4.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

101 5.1.4.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

102 5.1.4.2.4 Folders R$ 3.834,00

103 5.1.5 Regularizando as linhas da Região Sudoeste R$ 15.390,82

104 5.1.5.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

105 5.1.5.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

106 5.1.5.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

107 5.1.5.1.3 Folders R$ 2.936,08

108 5.1.5.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

109 5.1.5.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

110 5.1.5.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

111 5.1.5.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

112 5.1.5.2.4 Folders R$ 3.834,00

113 5.1.6 Regularizando as linhas da Região Sul R$ 15.390,82

114 5.1.6.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

115 5.1.6.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

116 5.1.6.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

117 5.1.6.1.3 Folders R$ 2.936,08

118 5.1.6.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

119 5.1.6.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

120 5.1.6.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

121 5.1.6.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

122 5.1.6.2.4 Folders R$ 3.834,00

123 5.2 Divulgação da licitação das pesquisas operacionais e de origem e destino R$ 8.544,48

124 5.3 Divulgação dos resultados do processo de regularização do transporte público coletivo R$ 42.722,40

125 5.3.1 Elaboração de Nota à Imprensa R$ 42.722,40

126 5.3.2 Realização de entrevistas coletivas R$ 0,00

127 5.4 Racionalizando o transporte público coletivo R$ 680.871,04

128 5.4.1 Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica R$ 573.164,94

129 5.4.1.1 Criação e Produção de peças publicitárias R$ 281.664,94

130 5.4.1.1.1 TV R$ 252.478,56

131 5.4.1.1.2 Rádio R$ 4.986,90
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Id Nome da tarefa Custo

132 5.4.1.1.3 Página eletrônica R$ 17.664,58

133 5.4.1.1.4 Jornais e Revistas R$ 2.709,26

134 5.4.1.1.5 Cartazes e Outdoors R$ 1.912,82

135 5.4.1.1.6 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

136 5.4.1.2 Veiculação de peças publicitárias R$ 291.500,00

137 5.4.1.2.1 TV R$ 150.000,00

138 5.4.1.2.2 Rádio R$ 90.000,00

139 5.4.1.2.3 Página eletrônica R$ 9.000,00

140 5.4.1.2.4 Jornais e Revistas R$ 39.000,00

141 5.4.1.2.5 Cartazes e Outdoors R$ 1.750,00

142 5.4.1.2.6 Jornal do ônibus R$ 1.750,00

143 5.4.2 Racionalizando a rede da Região Norte R$ 15.390,82

144 5.4.2.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

145 5.4.2.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

146 5.4.2.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

147 5.4.2.1.3 Folders R$ 2.936,08

148 5.4.2.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

149 5.4.2.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

150 5.4.2.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

151 5.4.2.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

152 5.4.2.2.4 Folders R$ 3.834,00

153 5.4.3 Racionalizando a rede da Região Oeste R$ 15.390,82

154 5.4.3.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

155 5.4.3.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

156 5.4.3.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

157 5.4.3.1.3 Folders R$ 2.936,08

158 5.4.3.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

159 5.4.3.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

160 5.4.3.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

161 5.4.3.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

162 5.4.3.2.4 Folders R$ 3.834,00

163 5.4.4 Racionalizando a rede da Região Central R$ 15.390,82

164 5.4.4.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82
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Id Nome da tarefa Custo

165 5.4.4.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

166 5.4.4.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

167 5.4.4.1.3 Folders R$ 2.936,08

168 5.4.4.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

169 5.4.4.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

170 5.4.4.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

171 5.4.4.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

172 5.4.4.2.4 Folders R$ 3.834,00

173 5.4.5 Racionalizando a rede da Região Leste R$ 15.390,82

174 5.4.5.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

175 5.4.5.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

176 5.4.5.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

177 5.4.5.1.3 Folders R$ 2.936,08

178 5.4.5.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

179 5.4.5.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

180 5.4.5.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

181 5.4.5.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

182 5.4.5.2.4 Folders R$ 3.834,00

183 5.4.6 Racionalizando a rede da Região Sudoeste R$ 12.390,82

184 5.4.6.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

185 5.4.6.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

186 5.4.6.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

187 5.4.6.1.3 Folders R$ 2.936,08

188 5.4.6.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 4.009,00

189 5.4.6.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

190 5.4.6.2.2 Página eletrônica R$ 0,00

191 5.4.6.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

192 5.4.6.2.4 Folders R$ 3.834,00

193 5.4.7 Racionalizando a rede da Região Sul R$ 12.390,82

194 5.4.7.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

195 5.4.7.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

196 5.4.7.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

197 5.4.7.1.3 Folders R$ 2.936,08
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198 5.4.7.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 4.009,00

199 5.4.7.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

200 5.4.7.2.2 Página eletrônica R$ 0,00

201 5.4.7.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

202 5.4.7.2.4 Folders R$ 3.834,00

203 5.4.8 Divulgação dos resultados do processo de racionalização da rede de transporte público
coletivo

R$ 21.361,20

204 5.4.8.1 Elaboração de Nota à Imprensa R$ 21.361,20

205 5.4.8.2 Realização de entrevistas coletivas R$ 0,00

206 5.5 Implantando o Sistema Integrado de  transporte público coletivo R$ 682.593,04

207 5.5.1 Comunicando o início da implantação do Sistema Integrado R$ 573.164,94

208 5.5.1.1 Criação e Produção de peças publicitárias R$ 281.664,94

209 5.5.1.1.1 TV R$ 252.478,56

210 5.5.1.1.2 Rádio R$ 4.986,90

211 5.5.1.1.3 Página eletrônica R$ 17.664,58

212 5.5.1.1.4 Jornais e Revistas R$ 2.709,26

213 5.5.1.1.5 Cartazes e Outdoors R$ 1.912,82

214 5.5.1.1.6 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

215 5.5.1.2 Veiculação de peças publicitárias R$ 291.500,00

216 5.5.1.2.1 TV R$ 150.000,00

217 5.5.1.2.2 Rádio R$ 90.000,00

218 5.5.1.2.3 Página eletrônica R$ 9.000,00

219 5.5.1.2.4 Jornais e Revistas R$ 39.000,00

220 5.5.1.2.5 Cartazes e Outdoors R$ 1.750,00

221 5.5.1.2.6 Jornal do ônibus R$ 1.750,00

222 5.5.2 Integrando a rede da Região Norte R$ 15.390,82

223 5.5.2.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

224 5.5.2.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

225 5.5.2.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

226 5.5.2.1.3 Folders R$ 2.936,08

227 5.5.2.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

228 5.5.2.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

229 5.5.2.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

230 5.5.2.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00
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231 5.5.2.2.4 Folders R$ 3.834,00

232 5.5.3 Integrando a rede da Região Oeste R$ 15.390,82

233 5.5.3.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

234 5.5.3.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

235 5.5.3.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

236 5.5.3.1.3 Folders R$ 2.936,08

237 5.5.3.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

238 5.5.3.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

239 5.5.3.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

240 5.5.3.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

241 5.5.3.2.4 Folders R$ 3.834,00

242 5.5.4 Integrando a rede da Região Central R$ 15.390,82

243 5.5.4.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

244 5.5.4.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

245 5.5.4.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

246 5.5.4.1.3 Folders R$ 2.936,08

247 5.5.4.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

248 5.5.4.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

249 5.5.4.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

250 5.5.4.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

251 5.5.4.2.4 Folders R$ 3.834,00

252 5.5.5 Integrando a rede da Região Leste R$ 15.390,82

253 5.5.5.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

254 5.5.5.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

255 5.5.5.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

256 5.5.5.1.3 Folders R$ 2.936,08

257 5.5.5.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

258 5.5.5.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

259 5.5.5.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

260 5.5.5.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

261 5.5.5.2.4 Folders R$ 3.834,00

262 5.5.6 Integrando a rede da Região Sudoeste R$ 15.390,82

263 5.5.6.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Tarefa

Andamento

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Prazo final

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Projeto de Comunicação Social 

Página 8 de 9 



Id Nome da tarefa Custo

264 5.5.6.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

265 5.5.6.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

266 5.5.6.1.3 Folders R$ 2.936,08

267 5.5.6.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00

268 5.5.6.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

269 5.5.6.2.2 Página eletrônica R$ 3.000,00

270 5.5.6.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

271 5.5.6.2.4 Folders R$ 3.834,00

272 5.5.7 Integrando a rede da Região Sul R$ 11.112,82

273 5.5.7.1 Criação de peças informativas R$ 8.381,82

274 5.5.7.1.1 Página eletrônica R$ 3.532,92

275 5.5.7.1.2 Jornal do ônibus R$ 1.912,82

276 5.5.7.1.3 Folders R$ 2.936,08

277 5.5.7.2 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 2.731,00

278 5.5.7.2.1 Reunião com a comunidade local R$ 0,00

279 5.5.7.2.2 Página eletrônica R$ 0,00

280 5.5.7.2.3 Jornal do ônibus R$ 175,00

281 5.5.7.2.4 Folders R$ 2.556,00

282 5.5.8 Divulgação dos resultados da implantação do Sistema Integrado R$ 21.361,20

283 5.5.8.1 Elaboração de Nota à Imprensa R$ 21.361,20

284 5.5.8.2 Realização de entrevistas coletivas R$ 0,00

285 6 Divulgando os resultados do Programa para os usuários R$ 29.905,68

286 6.1 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 1 R$ 4.272,24

287 6.2 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 2 R$ 4.272,24

288 6.3 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 3 R$ 4.272,24

289 6.4 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 4 R$ 4.272,24

290 6.5 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 5 R$ 4.272,24

291 6.6 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 6 R$ 4.272,24

292 6.7 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 7 R$ 4.272,24

Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3 Tri 4 Tri 1 Tri 2 Tri 3
Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Tarefa

Andamento

Etapa

Resumo

Tarefa acumulada

Etapa acumulada

Andamento acumulado

Divisão

Tarefas externas

Resumo do projeto

Agrupar por resumo

Prazo final

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Projeto de Comunicação Social 

Página 9 de 9 



 

11 TERMOS DE REFERÊNCIA

 

No Anexo 02 é apresentado o Termo de Referência para 
serviços relativos à execução do programa de comunicação social do Programa 
de Transporte Urbano do Distrito Federal.
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é apresentado o Termo de Referência para a contratação de 
serviços relativos à execução do programa de comunicação social do Programa 
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Id Nome da tarefa Unidades
de

atribuição

Custo Duração

0 Projeto de Comunicação Social R$ 1.982.727,54 866 dias
1 Levantamento de informações R$ 89.717,04 21 dias
2 Receber e Analisar o Marco Lógico do Programa R$ 12.816,72 3 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 12.816,72
3 Receber e Analisar o PGAS R$ 12.816,72 3 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 12.816,72
4 Receber e Analisar o Plano de Transição Institucional e Operacional R$ 12.816,72 3 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 12.816,72
5 Adequar e refinar o cronograma do Projeto R$ 51.266,88 12 dias

GDF 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 51.266,88

6 Iniciando o Programa R$ 25.633,44 8,25 dias
7 Lançamento do Programa R$ 12.816,72 3 dias
8 Comunicação do início oficial do Programa R$ 12.816,72 3 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 12.816,72
9 Preparação institucional da implantação do Programa R$ 12.816,72 5 dias

10 Elaboração de Nota à Imprensa R$ 12.816,72 3 dias
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 12.816,72

11 Realização de entrevistas coletivas R$ 0,00 2 dias
GDF 100% R$ 0,00

12 Divulgação da licitação dos serviços para o Sistema Integrado R$ 0,00 2 hrs
GDF 100% R$ 0,00

13 Comunicando a execução das obras do programa R$ 169.529,06 807 dias
14 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras R$ 21.361,20 783,5 dias

15 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 1 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

16 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 2 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

17 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 3 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

18 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 4 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

19 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 5 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

20 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 6 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

21 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 7 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

22 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 8 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

23 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 9 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

24 Informando funcionários e colaboradores das empresas executoras das obras 10 R$ 2.136,12 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 2.136,12
GDF 100% R$ 0,00

25 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 103.309,34 308 dias
26 Divulgação local R$ 103.309,34 308 dias
27 Avenida Central R$ 15.788,74 1 sem

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
Produção gráfica cartaz 0,8 Milheiro R$ 600,00
Distribuição cartaz 0,8 Milheiro R$ 800,00
Criação de Tablóide 1 Unidade R$ 5.561,84
Produção gráfica tablóide 1 Milheiro R$ 2.500,00
Distribuição tablóide 1 Milheiro R$ 200,00
Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
Produção gráfica folder 1 Milheiro R$ 1.250,00
Distribuição folder 1 Milheiro R$ 28,00

28 EPIG/ESPM R$ 31.927,48 2 sems
Criação de Cartaz Publicitário 2 Unidade R$ 3.825,64
Criação de Tablóide 2 Unidade R$ 11.123,68
Criação de Folder 2 Unidade R$ 5.872,16
Distribuição cartaz 1,8 Milheiro R$ 1.800,00
Distribuição tablóide 2 Milheiro R$ 400,00
Distribuição folder 2 Milheiro R$ 56,00
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Produção gráfica folder 2 Milheiro R$ 2.500,00
Produção gráfica tablóide 2 Milheiro R$ 5.000,00
Produção gráfica cartaz 1,8 Milheiro R$ 1.350,00

29 Avenida Hélio Prates/SAMDU/ Comercial R$ 39.629,38 3 sems
Criação de Cartaz Publicitário 3 Unidade R$ 5.738,46
Criação de Tablóide 2 Unidade R$ 11.123,68
Criação de Folder 3 Unidade R$ 8.808,24
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Produção gráfica tablóide 2 Milheiro R$ 5.000,00
Produção gráfica cartaz 2,7 Milheiro R$ 2.025,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00
Distribuição cartaz 2,7 Milheiro R$ 2.700,00
Distribuição tablóide 2 Milheiro R$ 400,00

30 EPTG R$ 15.963,74 1 sem
Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
Criação de Tablóide 1 Unidade R$ 5.561,84
Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
Produção gráfica folder 1 Milheiro R$ 1.250,00
Produção gráfica tablóide 1 Milheiro R$ 2.500,00
Produção gráfica cartaz 0,9 Milheiro R$ 675,00
Distribuição cartaz 0,9 Milheiro R$ 900,00
Distribuição tablóide 1 Milheiro R$ 200,00
Distribuição folder 1 Milheiro R$ 28,00

31 Divulgação do andamento das obras do Programa R$ 44.858,52 784 dias
32 Divulgação do andamento das obras do Programa 1 R$ 6.408,36 3 dias

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 50% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 50% R$ 6.408,36
GDF 50% R$ 0,00

33 Divulgação do andamento das obras do Programa 2 R$ 6.408,36 3 dias
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 50% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 50% R$ 6.408,36
GDF 50% R$ 0,00

34 Divulgação do andamento das obras do Programa 3 R$ 6.408,36 3 dias
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 50% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 50% R$ 6.408,36
GDF 50% R$ 0,00

35 Divulgação do andamento das obras do Programa 4 R$ 6.408,36 3 dias
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 50% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 50% R$ 6.408,36
GDF 50% R$ 0,00

36 Divulgação do andamento das obras do Programa 5 R$ 6.408,36 3 dias
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 50% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 50% R$ 6.408,36
GDF 50% R$ 0,00

37 Divulgação do andamento das obras do Programa 6 R$ 6.408,36 3 dias
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 50% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 50% R$ 6.408,36
GDF 50% R$ 0,00

38 Divulgação do andamento das obras do Programa 7 R$ 6.408,36 3 dias
Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 50% R$ 0,00
Assessoria de Comunicação e Imprensa 50% R$ 6.408,36
GDF 50% R$ 0,00

39 Divulgando os resultados do Programa de Gestão Ambiental e Social R$ 153.800,64 780 dias
40 Projeto de Compensação Ambiental R$ 68.355,84 762 dias
41 Projeto de Compensação Ambiental 1 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
42 Projeto de Compensação Ambiental 2 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
43 Projeto de Compensação Ambiental 3 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
44 Projeto de Compensação Ambiental 4 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
45 Projeto de Compensação Ambiental 5 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
46 Projeto de Compensação Ambiental 6 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
47 Projeto de Compensação Ambiental 7 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
48 Projeto de Compensação Ambiental 8 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
49 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora R$ 68.355,84 762 dias
50 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 1 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
51 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 2 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
52 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 3 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
53 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 4 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
54 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 5 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
55 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 6 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
56 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 7 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
57 Projeto de Monitoramento da Poluição do Ar e Sonora 8 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
58 Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos R$ 17.088,96 109 dias
59 Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos 1 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
60 Projeto de Elaboração do Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos 2 R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
61 Divulgando a mudança do sistema de transporte público coleitvo R$ 1.514.141,68 577,25 dias
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62 Regularizando o transporte público coletivo R$ 99.410,73 88 dias
63 Regularizando as linhas da Região Norte R$ 22.456,65 23 dias
64 Criação de peças informativas R$ 15.447,65 3 dias
65 Página eletrônica R$ 10.598,75 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,6 Unidade R$ 10.598,75
66 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
67 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
68 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
69 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
70 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
71 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

72 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

73 Regularizando as linhas da Região Oeste R$ 15.390,82 23 dias
74 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
75 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
76 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
77 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
78 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
79 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
80 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
81 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

82 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

83  Regularizando as linhas da Região Central R$ 15.390,82 23 dias
84 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
85 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
86 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
87 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
88 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
89 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
90 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
91 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

92 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

93 Regularizando as linhas da Região Leste R$ 15.390,82 23 dias
94 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
95 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
96 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
97 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
98 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
99 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
100 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
101 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

102 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

103 Regularizando as linhas da Região Sudoeste R$ 15.390,82 23 dias
104 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
105 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
106 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
107 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
108 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
109 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
110 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
111 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

112 Folders R$ 3.834,00 10 dias
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Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

113 Regularizando as linhas da Região Sul R$ 15.390,82 23 dias
114 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
115 Página eletrônica R$ 3.532,92 1 dia

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
116 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
117 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
118 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
119 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
120 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
121 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

122 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

123 Divulgação da licitação das pesquisas operacionais e de origem e destino R$ 8.544,48 2 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 8.544,48
GDF 100% R$ 0,00

124 Divulgação dos resultados do processo de regularização do transporte público coletivo R$ 42.722,40 12 dias

125 Elaboração de Nota à Imprensa R$ 42.722,40 10 dias
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 42.722,40

126 Realização de entrevistas coletivas R$ 0,00 2 dias
GDF 100% R$ 0,00

127 Racionalizando o transporte público coletivo R$ 680.871,04 295 dias
128 Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica R$ 573.164,94 75 dias
129 Criação e Produção de peças publicitárias R$ 281.664,94 30 dias
130 TV R$ 252.478,56 10 dias

Criação e Produção de VT Publicitário 1" 1 Unidade R$ 252.478,56
131 Rádio R$ 4.986,90 3 dias

Criação e Produção de Spot Publicitário 1" 1 Unidade R$ 4.986,90
132 Página eletrônica R$ 17.664,58 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 1 Unidade R$ 17.664,58
133 Jornais e Revistas R$ 2.709,26 5 dias

Criação e Produção de Anúncio de Jornal e Revista 1 Unidade R$ 2.709,26
134 Cartazes e Outdoors R$ 1.912,82 5 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
135 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 5 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
136 Veiculação de peças publicitárias R$ 291.500,00 65 dias
137 TV R$ 150.000,00 1 sem

Veiculação VT 3 Inserções R$ 150.000,00
138 Rádio R$ 90.000,00 1 sem

Veiculação Rádio 30 Inserções R$ 90.000,00
139 Página eletrônica R$ 9.000,00 3 meses

Veiculação página eletrônica 1 Unidade R$ 0,00
Manutenção da Página Eletrônica 3 Mensalidade R$ 9.000,00

140 Jornais e Revistas R$ 39.000,00 1 sem
Veiculação Jornal 9 Anúncios R$ 9.000,00
Veiculação Revista 3 Anúncios R$ 30.000,00

141 Cartazes e Outdoors R$ 1.750,00 1 mês
Distribuição cartaz 1 Milheiro R$ 1.000,00
Produção gráfica cartaz 1 Milheiro R$ 750,00

142 Jornal do ônibus R$ 1.750,00 1 mês
Distribuição cartaz 1 Milheiro R$ 1.000,00
Produção gráfica cartaz 1 Milheiro R$ 750,00

143 Racionalizando a rede da Região Norte R$ 15.390,82 23 dias
144 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
145 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
146 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
147 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
148 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
149 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
150 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
151 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

152 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

153 Racionalizando a rede da Região Oeste R$ 15.390,82 23 dias
154 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
155 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
156 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
157 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
158 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
159 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
160 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês
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Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
161 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

162 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

163 Racionalizando a rede da Região Central R$ 15.390,82 23 dias
164 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
165 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
166 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
167 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
168 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
169 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
170 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
171 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

172 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

173 Racionalizando a rede da Região Leste R$ 15.390,82 23 dias
174 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
175 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
176 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
177 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
178 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
179 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
180 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
181 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

182 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

183 Racionalizando a rede da Região Sudoeste R$ 12.390,82 23 dias
184 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
185 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
186 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
187 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
188 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 4.009,00 20 dias
189 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
190 Página eletrônica R$ 0,00 1 mês

Veiculação página eletrônica 1 Unidade R$ 0,00
191 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

192 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

193 Racionalizando a rede da Região Sul R$ 12.390,82 23 dias
194 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
195 Página eletrônica R$ 3.532,92 1 dia

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
196 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
197 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
198 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 4.009,00 20 dias
199 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
200 Página eletrônica R$ 0,00 1 mês

Veiculação página eletrônica 1 Unidade R$ 0,00
201 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

202 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

203 Divulgação dos resultados do processo de racionalização da rede de transporte público coletivo R$ 21.361,20 7 dias
204 Elaboração de Nota à Imprensa R$ 21.361,20 5 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 21.361,20
205 Realização de entrevistas coletivas R$ 0,00 2 dias

GDF 100% R$ 0,00
206 Implantando o Sistema Integrado de  transporte público coletivo R$ 682.593,04 577,25 dias
207 Comunicando o início da implantação do Sistema Integrado R$ 573.164,94 75 dias
208 Criação e Produção de peças publicitárias R$ 281.664,94 30 dias
209 TV R$ 252.478,56 10 dias

Criação e Produção de VT Publicitário 1" 1 Unidade R$ 252.478,56
210 Rádio R$ 4.986,90 3 dias
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Criação e Produção de Spot Publicitário 1" 1 Unidade R$ 4.986,90
211 Página eletrônica R$ 17.664,58 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 1 Unidade R$ 17.664,58
212 Jornais e Revistas R$ 2.709,26 5 dias

Criação e Produção de Anúncio de Jornal e Revista 1 Unidade R$ 2.709,26
213 Cartazes e Outdoors R$ 1.912,82 5 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
214 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 5 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
215 Veiculação de peças publicitárias R$ 291.500,00 65 dias
216 TV R$ 150.000,00 1 sem

Veiculação VT 3 Inserções R$ 150.000,00
217 Rádio R$ 90.000,00 1 sem

Veiculação Rádio 30 Inserções R$ 90.000,00
218 Página eletrônica R$ 9.000,00 3 meses

Veiculação página eletrônica 1 Unidade R$ 0,00
Manutenção da Página Eletrônica 3 Mensalidade R$ 9.000,00

219 Jornais e Revistas R$ 39.000,00 1 sem
Veiculação Jornal 9 Anúncios R$ 9.000,00
Veiculação Revista 3 Anúncios R$ 30.000,00

220 Cartazes e Outdoors R$ 1.750,00 1 mês
Distribuição cartaz 1 Milheiro R$ 1.000,00
Produção gráfica cartaz 1 Milheiro R$ 750,00

221 Jornal do ônibus R$ 1.750,00 1 mês
Distribuição cartaz 1 Milheiro R$ 1.000,00
Produção gráfica cartaz 1 Milheiro R$ 750,00

222 Integrando a rede da Região Norte R$ 15.390,82 23 dias
223 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
224 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
225 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
226 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
227 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
228 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
229 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
230 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

231 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

232 Integrando a rede da Região Oeste R$ 15.390,82 23 dias
233 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
234 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
235 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
236 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
237 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
238 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
239 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
240 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

241 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

242 Integrando a rede da Região Central R$ 15.390,82 537,25 dias
243 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 517,25 dias
244 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
245 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
246 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
247 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
248 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
249 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
250 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

251 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

252 Integrando a rede da Região Leste R$ 15.390,82 23 dias
253 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
254 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
255 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
256 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
257 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
258 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00

PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL
Projeto de Comunicação Social 



Id Nome da tarefa Unidades
de

atribuição

Custo Duração

259 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês
Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00

260 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias
Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

261 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

262 Integrando a rede da Região Sudoeste R$ 15.390,82 23 dias
263 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
264 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
265 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
266 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
267 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 7.009,00 20 dias
268 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
269 Página eletrônica R$ 3.000,00 1 mês

Manutenção da Página Eletrônica 1 Mensalidade R$ 3.000,00
270 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

271 Folders R$ 3.834,00 10 dias
Produção gráfica folder 3 Milheiro R$ 3.750,00
Distribuição folder 3 Milheiro R$ 84,00

272 Integrando a rede da Região Sul R$ 11.112,82 22 dias
273 Criação de peças informativas R$ 8.381,82 3 dias
274 Página eletrônica R$ 3.532,92 2 dias

Criação e Produção de Página Eletrônica 0,2 Unidade R$ 3.532,92
275 Jornal do ônibus R$ 1.912,82 3 dias

Criação de Cartaz Publicitário 1 Unidade R$ 1.912,82
276 Folders R$ 2.936,08 3 dias

Criação de Folder 1 Unidade R$ 2.936,08
277 Produção e Veiculação de peças informativas R$ 2.731,00 20 dias
278 Reunião com a comunidade local R$ 0,00 4 hrs

Coordenação do Sistema de Gestão Ambiental 100% R$ 0,00
279 Página eletrônica R$ 0,00 1 mês

Veiculação página eletrônica 1 Unidade R$ 0,00
280 Jornal do ônibus R$ 175,00 10 dias

Produção gráfica cartaz 0,1 Milheiro R$ 75,00
Distribuição cartaz 0,1 Milheiro R$ 100,00

281 Folders R$ 2.556,00 10 dias
Produção gráfica folder 2 Milheiro R$ 2.500,00
Distribuição folder 2 Milheiro R$ 56,00

282 Divulgação dos resultados da implantação do Sistema Integrado R$ 21.361,20 7 dias
283 Elaboração de Nota à Imprensa R$ 21.361,20 5 dias

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 21.361,20
284 Realização de entrevistas coletivas R$ 0,00 2 dias

GDF 100% R$ 0,00
285 Divulgando os resultados do Programa para os usuários R$ 29.905,68 785 dias
286 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 1 R$ 4.272,24 1 dia

Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 4.272,24
GDF 100% R$ 0,00

287 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 2 R$ 4.272,24 1 dia
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 4.272,24
GDF 100% R$ 0,00

288 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 3 R$ 4.272,24 1 dia
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 4.272,24
GDF 100% R$ 0,00

289 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 4 R$ 4.272,24 1 dia
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 4.272,24
GDF 100% R$ 0,00

290 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 5 R$ 4.272,24 1 dia
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 4.272,24
GDF 100% R$ 0,00

291 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 6 R$ 4.272,24 1 dia
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 4.272,24
GDF 100% R$ 0,00

292 Divulgando os resultados do Programa para os usuários 7 R$ 4.272,24 1 dia
Assessoria de Comunicação e Imprensa 100% R$ 4.272,24
GDF 100% R$ 0,00
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APRESENTAÇÃO 

 

Este Termo de Referência descreve o conteúdo básico a ser 
considerado para a Licitação e a Contratação, pela Secretaria de Estado 
de Transportes do Distrito Federal, de Serviços Especializados de Consultoria 
para: 

EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO 
PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL. 

Tais serviços estão inseridos no escopo do Programa de 
Transporte Urbano do Distrito Federal – PTU/DF. 
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1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

1.1 O Programa Brasília Integrada 

 

O Programa Brasília Integrada estabelece o marco conceitual e 
as diretrizes para a melhoria do transporte urbano do Distrito Federal, 
orientando assim todas as intervenções governamentais nesse sentido. Tem 
como princípios: 

■ A integração das políticas urbanas e de transporte do Distrito 
Federal; 

■ A priorização do transporte público coletivo e dos modos 
não motorizados de locomoção, em prol do 
desenvolvimento sustentável do Distrito Federal; 

■ A instituição do sistema integrado de transporte; 

■ A melhoria da mobilidade dos cidadãos e a segurança do 
tráfego, incluindo pedestres, ciclistas e motoristas; 

■ A acessibilidade universal; 

■ A adoção de novas tecnologias de transporte coletivo; 

■ A modernização dos sistemas de controle de oferta e de 
demanda; 

■ A implantação de infra-estrutura de apoio compatível com 
as necessidades da população.  

 

1.1.1 Fundamentos Metodológicos e Conceituais do Programa 

 

O Programa foi desenvolvido a partir de duas vertentes 
principais, às quais se associa uma vasta gama de medidas, que podem 
ser assim enunciadas: 

• A implementação de um sistema integrado de transportes 
que possa oferecer aos usuários, marcadamente os de 
menor renda, que são dele cativos, serviços modernos e 
eficientes a custos adequados; 

• A redução dos conflitos viários, aumentando a segurança do 
trânsito, com atenção para transportes não motorizados e 
para pedestres. 

 



 

 

 

1.1.2 Síntese do problema a ser resolvido 

 

O problema central a ser enfrentado não reside em custos 
operacionais elevados, uma vez que o DF possui boas condições 
climáticas, malha viária pavimentada e os congestionamentos existentes 
são localizados e em horários de pico. 

De fato a raiz do problema se encontra distribuída em duas 
dimensões: institucional e modelo operacional. 

Na dimensão institucional enquadram-se desde aspectos 
relacionados a deficiências do marco legal do transporte público coletivo – 
à semelhança de outras metrópoles brasileiras -, a processos históricos de 
desestruturação do órgão gestor do transporte urbano – principalmente do 
transporte público coletivo -, que resultaram em um sistema ineficiente do 
ponto de vista do usuário e até mesmo dos operadores. 

Sob a ótica do modelo operacional, as políticas de ocupação 
do solo – que privilegiaram a existência de amplos espaços vazios, como 
forma de preservar a característica de cidade administrativa de Brasília – 
conjugadas a um sistema de transporte público coletivo que cresceu 
passivamente acompanhando a expansão urbana periférica e sem o 
adequado planejamento, resultaram em absoluta falta de integração do 
sistema de transporte público coletivo (modelo porta-a-porta).  

Com isso, enquanto as principais capitais brasileiras trabalham 
com um índice em torno de dois passageiros por quilômetro, no DF esse 
valor não chega a um passageiro por quilômetro. Não é menor a 
dificuldade quanto ao aproveitamento da frota, que passa parte do dia 
ociosa, transportando não mais de 276 passageiros/dia, que representa a 
metade de outras grandes cidades brasileiras. 

Nos últimos anos tal situação vem se agravando diante do 
surgimento de muitos serviços superpostos que operam com base no 
mesmo conjunto de rotas e utilizam a mesma infra-estrutura de apoio. 

É assim que o planejamento de viagens, que deveria se ajustar à 
demanda tanto em termos de área como no aspecto temporal, vê-se 
prejudicado pela existência de serviços de ônibus, vans e metrô, que não 
operam de forma harmônica. Isso além da atuação das linhas do Entorno, 
cuja gestão é deficiente. 

De outra parte, o Metrô/DF, em face da não integração, 
mantém seu atendimento limitado aos usuários lindeiros, com um período 
de operação ainda restrito ao longo do dia e da semana, tendo como 
resultado o atendimento a cerca de 34.000, em lugar dos potenciais 45.000 
passageiros/dia. 

1.1.3 Vulnerabilidades do sistema de transporte coletivo do DF 



 

 

 

As vulnerabilidades do sistema de transporte público coletivo 
podem ser percebidas tanto no modelo de gestão, quanto no modelo 
operacional e na infra-estrutura que o suporta. 

 

a) Modelo operacional do sistema de transporte público coletivo 

 

O sistema de transporte público coletivo está estruturado em um 
modelo físico-operacional de linhas diretas, do qual resulta um número 
excessivo de linhas. Em decorrência é grande a complexidade para operar 
e fiscalizar os serviços, e difícil a compreensão de seu funcionamento para 
o usuário. Os principais problemas do sistema são: 

• Baixa produtividade e estrutura operacional ineficiente para promover 
transferências modais e para atrair demandas potenciais; 

• Aumento de frota e da quilometragem percorrida, visando atender à 
expansão dos serviços e conseqüente redução do IPK; 

• Envelhecimento e falta de manutenção da frota de veículos, falta de 
cumprimento da programação operacional, tratamento inadequado aos 
usuários; 

• Concentração das viagens pela manhã e á tarde, nas horas de pico, e 
ociosidade no resto do dia; 

• Mecanismos de controle e fiscalização ultrapassados; 

• Descaracterização do sistema de atendimento da área rural pelo 
surgimento de condomínios nas áreas rurais; 

• Concorrência entre o serviço do Transporte Especial de Vizinhança e o 
Serviço Convencional em razão de desconto no primeiro serviço que 
permitiu a igualdade tarifária; 

• Concorrência, concentrada nos principais corredores urbanos, do Serviço de 
Transporte Público Alternativo – STPA, do serviço de transporte escolar e do 
serviço de transporte coletivo privado, e, nos de ligação, do Serviço de 
Transporte Público Alternativo de Condomínios, com o serviço de transporte 
convencional, contribuindo para a queda do volume de passageiros 
transportados e a conseqüente redução da receita respectiva; 

• Utilização, por parte das linhas interestaduais (como as das cidades do 
Entorno), das mesmas vias e mobiliários urbanos (pontos de parada e 
terminais) das linhas regulares do STPC/DF, causando a saturação e 
degradação dos equipamentos; 

• Superposição do tráfego local com o transporte rodoviário, especialmente o 
de carga, nos corredores EPIA e EPNB; 



 

 

 

• Saturação de tráfego nas principais vias internas das cidades e nas vias de 
ligação especialmente na EPTG, principal corredor de transporte de 
passageiros do Distrito Federal, que abrigam serviços com itinerários 
sobrepostos;  

• Resistência das empresas operadoras (serviço convencional e de 
vizinhança), mediante ações judiciais, à renovação de frota e atualização 
tecnológica, como determina a legislação; 

• Ausência de política tarifária que considere o mercado e o segmento da 
demanda a ser atendido; 

• Funcionamento precário da Câmara de Compensação Tarifária, que regula 
o repasse de receita entre operadores; 

• Baixos investimentos na infra-estrutura do sistema de transporte, tanto na 
construção quanto na manutenção – ausência de terminais e de pontos 
de controle adequados à operação e de melhorias físicas das vias 
utilizadas pelo transporte público coletivo. 

 

b) Sistema Metroviário 

 

A falta de integração entre o Metrô e os serviços do modo 
rodoviário resulta na baixa utilização do METRÔ-DF, que só vem 
transportando 50% da sua capacidade instalada, cerca de 34.000 
passageiros por dia, ou seja, uma demanda praticamente composta de 
usuários que estão próximos das estações em operação. 

É fundamental a construção dos 5 (cinco) terminais de 
integração previstos em Samambaia e Taguatinga Sul, Guará e Ceilândia. 
A falta desses terminais ocasiona ociosidade das estações já em operação.  

 

c) Sistema Rodoviário do DF 

 

Os problemas do Sistema Viário e de Trânsito estão intimamente 
ligados entre si e com a dinâmica do desenvolvimento urbano do Distrito 
Federal. O crescimento da frota, os desejos de deslocamento da 
população e o processo de ocupação do solo influem diretamente na 
capacidade do sistema rodoviário e urbano e na segurança do trânsito. 
Nesse contexto, podem-se identificar os seguintes problemas no Sistema 
Rodoviário do Distrito Federal: 

• Aumento crescente dos volumes de tráfego gerados pelos 
deslocamentos do Entorno e dos novos assentamentos urbanos no DF, 
ocasionando pontos de estrangulamento de tráfego e 
congestionamentos; 



 

 

 

• Conflito entre o tráfego de passagem e o tráfego local, resultando em 
retardamentos e comprometendo a fluidez e segurança do trânsito; 

• Comprometimento da capacidade das interseções (trevos e 
entrelaçamentos) das principais rodovias de acesso ao Distrito Federal e 
de ligação entre os núcleos urbanos, em função do crescente aumento 
nos volumes de tráfego; 

• Adensamento de atividades econômicas em áreas adjacentes às 
rodovias, induzindo o surgimento de pólos geradores de tráfego, o que 
prejudica a fluidez do tráfego e compromete a segurança viária, 
sobretudo no que diz respeito à travessia de pedestres; 

• Surgimento de novas cidades e de assentamentos irregulares ao longo 
das rodovias, resultando no aumento das demandas de tráfego; 

• Velocidades operacionais incompatíveis com o adensamento urbano 
lindeiro às rodovias, resultando em altos índices de acidentes de trânsito 
com atropelamentos. 

 

d) Sistema Viário Urbano 

 

• Aumento crescente do tráfego do transporte individual em direção ao 
Plano Piloto, ocasionando congestionamentos e degradação urbana, o 
que compromete a condição de Brasília como Patrimônio Cultural da 
Humanidade. Essa situação é mais grave na Avenida W3 Norte e Sul, 
onde a sobrecarga do tráfego privado, somado ao tráfego de veículos 
do transporte público coletivo, gera congestionamentos e conflitos na 
disputa por espaço viário entre os modos de transporte; 

• Adensamento das áreas urbanas em descompasso com a implantação 
de infra-estrutura (calçamento, iluminação pública e pavimentação), 
prejudicando a operação do transporte público coletivo e, sobretudo, 
comprometendo a segurança viária nessas áreas; 

• Falta de priorização para o tráfego do transporte público coletivo e de 
dispositivos de apoio a esse sistema (baias para ônibus e abrigos), 
prejudicando a qualidade do serviço; 

• Falta de coordenação semafórica e de controle centralizado que 
permitam um melhor monitoramento do tráfego, sobretudo nos 
principais eixos do transporte público coletivo; 

• Elevados índices de acidentes de trânsito, sobretudo de 
atropelamentos. Apesar dos esforços do GDF no melhoramento de 
travessia de pedestres, os atropelamentos no Distrito Federal ainda têm 
elevada participação nas ocorrências de trânsito, sobretudo nas vias 
urbanas de alta densidade de tráfego e de intensa atividade 



 

 

 

comercial, características dos principais corredores de transporte 
público coletivo; 

e) Infra-Estrutura de apoio a Operação 

 

Os terminais do sistema de transporte público coletivo do Distrito 
Federal são precários e deteriorados. Uma exceção é o Terminal de 
Integração Asa Sul (metrô-ônibus). Inaugurado há poucos anos, este 
terminal é ainda pouco utilizado por não ter sido implantado o esquema 
operacional previsto, fruto de uma concepção de meados da década 
passada e base do modelo integrado do Programa. 

Precários também, em sua maior parte, são os pontos de parada 
e os abrigos de passageiros nas periferias urbanas. Áreas mais bem 
atendidas são as do Plano Piloto e Lago, em que esses equipamentos 
estão, normalmente, em estado regular ou bom. Porém a Rodoviária de 
Brasília, que já foi premiada pela sua proposta lógica de organização do 
sistema de circulação, encontra-se em estado precário devido ao tempo 
de uso, à falta de manutenção e a uma gestão ineficiente. 

 

Visando a melhoria do sistema de transporte e o alcance de 
níveis superiores de qualidade dos serviços e diante do crescimento 
vertiginoso da demanda por tais serviços, o Governo do Distrito Federal 
desenvolve atualmente um conjunto de Projetos estruturantes visando 
revitalizar e ampliar a malha viária e expandir os meios de transporte 
público coletivo. Aliados a intervenções viárias e à renovação da frota, 
destacam-se dentre esses Projetos:  

 

1.2 O Plano Diretor de Transporte Urbano do Distrito Federal e Entorno – 
PDTU 

 

Trata—se de instrumento de planejamento estratégico do setor, 
em elaboração a partir de diagnóstico e de pesquisas, que virá embasar o 
desenvolvimento de ações de curto, médio e longo prazos, visando o 
atendimento à demanda de transporte pela população do Distrito Federal.  

 

1.2.1 O Projeto de implantação do Sistema VLT – Veículo Leve sobre 
Trilhos 

 

O Sistema terá uma primeira etapa concluída até o ano de 2010, 
partindo do Terminal Asa Sul, cortando a via W3 Sul e chegando próximo à 
502 Norte. O trajeto completo terá cerca de 20,5 km de extensão e ligará o 



 

 

 

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek ao terminal da Asa Norte, 
prevendo-se a sua implantação completa até o ano de 2014.  

 

1.2.2 O Projeto de implantação do Sistema VLP – Veículo Leve sobre 
Pneus 

 

Por meio de corredores exclusivos, ônibus articulados com 
capacidade para 150 passageiros vão percorrer o Eixo Sul, beneficiando as 
comunidades do Gama, Santa Maria e Setor Park Way, que representam 
cerca de 11% da população do Distrito Federal. Ao longo das BR 060 e 040, 
no âmbito do DF, o VLP poderá atender também às populações residentes 
no Entorno que se deslocam regularmente para esta unidade da 
Federação.  

 

1.2.3 O Metrô do Distrito Federal  

 

Já com 42 km de linha, o metrô de Brasília continua em 
expansão, tendo sido inauguradas, recentemente, novas estações em 
Ceilândia e uma na Asa Sul, totalizando 21 estações em operação. Outras 
três estações estão em obras para entrega em 2009. Será ainda ampliado 
o atendimento a Samambaia e realizada extensão até a Asa Norte, 
totalizando 29 estações disponíveis no sistema.  

 

1.2.4 O Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU  

 

O Programa de Transporte Urbano do DF tem como objetivo 
geral promover as condições de mobilidade e acessibilidade da 
população do DF, em particular aquela de menor renda, aumentando a 
integração entre os núcleos urbanos do DF. 

As ações propostas visam implantar um novo modelo de 
operação do sistema de transporte público coletivo, que considera a 
integração dos modos de transporte – metrô, ônibus - e privilegia o modo 
de transporte coletivo. Adicionalmente, o Programa contempla ações que 
beneficiam o tráfego geral e a segurança de trânsito, particularmente os 
modos de transporte não motorizado.  

As ações previstas são de natureza física, operacional e 
institucional, conforme indicado a seguir: 

■ Física – implantação de obras viárias (corredores de ônibus, 
aumento de capacidade viária, melhorias viárias), 



 

 

 

construção e reforma de terminais, implantação de 
passarelas para pedestres, implantação de ciclovias. 

■ Operacional - reorganização da rede de transporte coletivo, 
implantação da integração operacional e tarifária, 
alterações na circulação, medidas operacionais de 
segurança de trânsito; 

■ Institucional - revisão do marco regulatório, reorganização 
dos órgãos de planejamento e gestão dos transportes, 
instalação da Câmara de Compensação de Receitas e 
Créditos, aquisição de equipamentos e softwares e adoção 
de novos procedimentos de gestão e controle operacional, 
capacitação das equipes envolvidas. 

O prazo de implantação do PTU é de 5 (cinco) anos e o seu 
orçamento monta a US$269,89 milhões, dos quais 65,5% provêm de 
empréstimo do Banco Interamericano de Desenvolvimento e o restante de 
contrapartida do GDF. 

 

1.3 Os Componentes do Programa de Transporte Urbano – PTU/DF 

 

O PTU/DF está estruturado em cinco componentes, como indicado: 

 

Componente 1 - Engenharia e administração 

a) Estudos e Projetos de Engenharia - contempla os estudos de 
viabilidade técnica, econômica e ambiental, e os projetos de 
engenharia das obras previstas no Programa; 

b) Administração do Programa – corresponde ao conjunto dos 
serviços e atividades a cargo da UGP – Unidade de 
Gerenciamento do Programa, responsável pela execução da 
operação. Inclui a contratação dos serviços de consultoria de 
apoio ao gerenciamento do Programa, das auditorias contábil-
financeira e ambiental do Programa, bem como a supervisão 
ambiental e a comunicação sócio-ambiental. 

 

Componente 2 – Investimentos para a modernização do 
transporte urbano 

a) Modernização e integração do transporte público coletivo – 
este componente abrange as intervenções e ações que visam 
melhorar a operação e a cobertura do transporte público 
coletivo, bem como viabilizar a implantação de um sistema 
integrado de transportes. Inclui as obras de infra-estrutura viária 



 

 

 

que permitem priorizar a operação do transporte coletivo, em 
particular no Eixo Oeste – Ceilândia – Taguatinga – Plano Piloto, 
assim como as obras complementares – terminais de integração 
ônibus-metrô, terminais de ônibus, pontos de parada, e 
melhoramento de vias secundárias e locais; 

b) Melhoria da segurança viária para o transporte motorizado e 
não-motorizado – este componente compreende o tratamento 
de pontos críticos de acidentes de trânsito situados em vias 
urbanas e em rodovias, a implantação de passagens para 
pedestres no Eixo Rodoviário, a implantação de passarelas para 
pedestres em rodovias, e a implantação de ciclovias; 

c)   Centro de Controle Operacional e sistema de semáforos – 
contempla a implantação de um Centro de Controle 
Operacional conectado a um sistema de semáforos 
centralizados e a câmaras, permitindo contar com um sistema 
de monitoramento e regulação do trânsito veicular; 

d) Sistema de Gestão e Operação do Transporte Público – 
compreende a aquisição de equipamentos de informática 
destinados a melhorar a capacidade de planejamento, gestão 
e controle operacional por parte da DFTRANS e da Secretaria de 
Transportes; 

e)   Supervisão de obras – a ser contratada pela UGP – Unidade de 
Gerenciamento do Programa - inclui serviços de consultoria 
especializada para garantir o cumprimento dos cronogramas do 
trabalho, dos projetos e das especificações técnicas. 

 

Componente 3 - Fortalecimento Institucional 

Compreende o reforço da capacidade tecnológica, técnica e 
organizacional da Secretaria de Estado de Transportes e da Autarquia 
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS para melhoria da gestão 
do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal e o apoio à 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, no que 
concerne às questões ambientais relacionadas ao Programa e à gestão 
ambiental dos sistemas de transporte público coletivo e sua infra-estrutura. 

 

1.4 Arranjo Institucional para o Gerenciamento do Programa 

 

A Coordenação Geral do Programa e a sua implementação 
ficarão a cargo da da Secretaria de Estado de Transportes – na condição 
de Coordenador Técnico e Executivo – através da Unidade de 
Gerenciamento do Programa – UGP diretamente a ela ligada. 



 

 

 

Além das ações de competência da Secretaria de Estado de 
Transportes, a execução do Programa envolve a responsabilidade de 
instituições públicas pertencentes à estrutura orgânica do GDF, 
denominadas co-executoras, com atribuições para realizar as atividades e 
sub-atividades definidas no Programa, a seguir relacionadas. 

• Secretaria de Estado de Infra-estrutura e Obras - por intermédio da 
Companhia Urbanizadora da Nova Capital – NOVACAP; e da 
Companhia do Metropolitano do Distrito Federal – METRÔ/DF; 

• Secretaria de Estado de Transportes - por meio do Departamento de 
Transportes Urbanos – DFTRANS; e do Departamento de Estradas de 
Rodagem do Distrito Federal – DER/DF; 

• Secretaria de Estado da Segurança e Defesa Social - por meio 
Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF. 

 

 



 

 

 

2 A AÇÃO ALVO DESTE TERMO DE REFERÊNCIA 

 

2.1 Introdução e Justificativa da Contratação dos Serviços 

A comunicação é um dos processos essenciais para articular 
adequadamente as ações do Programa. Por isto, o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento exige, nos programas os quais apóia um amplo 
projeto de comunicação que assegure o seu conhecimento efetivo pelas 
comunidades, direta e indiretamente afetadas e pelos grupos de interesse 
envolvidos. 

O Plano de Comunicação Social a ser aplicado no 
empreendimento deverá primar por um caráter informativo e participativo. 

A proposta de Comunicação Social associada à Mobilização 
Social fundamenta-se numa intervenção ativa, cuja finalidade reside na 
divulgação de forma didática e abrangente das características das obras 
a serem implantadas na região, seus objetivos e benefícios para a 
população. 

Assim, a informação e a participação comunitária no âmbito do 
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU atendem às 
práticas comuns e utiliza, principalmente, as estruturas de comunicação já 
em funcionamento.  

A divulgação das informações sobre a obra e as ações de 
cunho ambiental propostas tornam-se indispensáveis para que o público 
envolvido possa assimilar as mudanças e compreender quais são as 
melhores formas de conviver com sua nova realidade e durante a 
implantação do empreendimento.  

Os critérios gerais deste documento seguem rigorosamente as 
Normas – Padrão da Atividade Publicitária editadas pelo CENP (Conselho 
Executivo das Normas-Padrão), bem como a Legislação da Indústria da 
Propaganda, particularmente a Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, e os 
decretos nº 57.690, de 1º de fevereiro de 1966 e nº 2.262, de 26 de junho de 
1997. 

2.1.1 O Plano de Gestão Ambiental e Social 

 

O Plano de Gestão Ambiental e Social - PGAS é o instrumento 
norteador das ações mitigadoras e compensatórias previstas no Relatório 
de Avaliação Ambiental Estratégica - RAAE, desenvolvido para Programa 
de Transporte Urbano. Nele estão dispostos os programas que irão nortear 
as ações a serem implementadas, como forma de minimizar os impactos 
ambientais negativos advindos das propostas no Programa Brasília 
Integrada, além de prever como se dará a Gestão Ambiental das ações 
desenvolvidas no âmbito do Programa. 



 

 

 

O Plano de Gestão Ambiental e Social contempla as exigências 
estabelecidas nas políticas de salvaguardas do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID. Está fundamentado na avaliação ambiental 
consubstanciada no RAAE, e nas exigências legais (federais e distritais), em 
especial as referentes ao licenciamento e ao monitoramento ambiental 
das obras previstas no Programa. 

O PGAS prevê programas de caráter sócio-ambiental e de 
fortalecimento institucional que buscam mitigar os possíveis impactos 
negativos identificados e maximizar os efeitos positivos das intervenções do 
Programa, por meio de ações de controle e monitoramento. 

Os Programas são apresentados com descrição de seus 
objetivos e principais atividades a serem desenvolvidas durante o 
transcorrer do Programa, estando o grau de detalhamento dos mesmos 
condicionados ao aprofundamento das soluções de projeto de cada uma 
das ações propostas. 

O PGAS é composto pelos seguintes programas: 

• Sistema de gestão sócio-ambiental do Programa; 

• Programa de comunicação social; 

• Programa de Fortalecimento da Gestão Ambiental; 

• Programa de Educação Sócio-Ambiental; 

• Programa de Medidas de Mitigação e Compensação; 

• Programa de Monitoramento; 

• Manual Ambiental de Construção. 

Desta forma, justifica-se, no âmbito dos investimentos previstos no 
PTU/DF, a contratação de serviços para a execução do Programa de 
Comunicação Social, objeto deste Termo de Referência.  

 

 

2.2 Objetivo da Ação 

 

2.2.1. Objetivo Geral 

Favorecer a implementação dos projetos e ações previstas no 
Programa de Transporte Urbano do Distrito Federal - PTU, com o 
envolvimento da população do DF e, em particular, com comunidades das 
áreas de influência das obras.  

2.2.2. Objetivos Específicos  

• Divulgar junto à imprensa informações básicas sobre o 
Programa - em que consiste; objetivos e benefícios, e outros; 



 

 

 

• Demonstrar a importância da realização das intervenções 
para a população do DF, em especial para o público usuário 
do transporte público coletivo, que será afetada com as 
obras; 

• Criar e manter uma imagem favorável do Programa, dando 
visibilidade aos papéis e responsabilidades assumidos pelo 
GDF, e ressaltar a importância da parceria com as 
comunidades abrangidas; 

• Divulgar e manter diálogo com as comunidades afetadas 
sobre os transtornos que serão causados pelas obras, com 
vistas a motivar a colaboração dos envolvidos e incentivá-los 
para a busca de soluções; 

• Divulgar periodicamente os resultados obtidos pelo 
programa, como forma de obter o reconhecimento da 
comunidade e assegurar a transparência das ações 
governamentais. 

2.3 Beneficiários da Ação 

 

O Programa de Comunicação Social tem como público-alvo, 
em especial os usuários do transporte público coletivo. O seu alcance está 
previsto para todo o Distrito Federal para viabilizar a implantação do novo 
modelo operacional a ser implantado. A sua abrangência definida não 
somente pela Área de Influência Direta (Eixo Oeste) e Indireta, como 
também a Área Diretamente Afetada (áreas lindeiras ao sistema viário da 
faixa de domínio) como sócio-política, expressando os diferentes públicos 
do Programa. 

 

2.4 Resultados Esperados da Ação 

 

• Comunidades alvo e população em geral, cientes da 
importância do Programa, dos benefícios dele advindos e da 
necessidade de sua mobilização, visando a sustentabilidade 
dos investimentos realizados; 

• Comunidades alvo e população em geral informada, de 
forma transparente, sobre o investimento de recursos públicos 
no Programa; e, 

• Transtornos causados pelas intervenções físicas, minimizados 
a partir da prévia informação e da preparação das 
comunidades afetadas para a busca de medidas para a sua 
superação. 



 

 

 

2.5 Cronograma 

O Programa de Comunicação Social deverá ser iniciado ainda 
na fase de planejamento das intervenções e deve ser contínuo ao logo de 
toda a execução do Programa. 

O projeto de marketing institucional deverá ser mais intenso no 
mês anterior ao início das obras, e será mantido em um nível mínimo, 
durante os 5 anos do Programa. O projeto de comunicação sobre a 
realização das obras deverá ser executado durante todo o programa, de 
acordo com a evolução das obras; e o projeto de divulgação dos 
resultados será executado durante todo o programa até um mês após o 
encerramento das obras. 

2.6 Responsabilidade Institucional 

A execução do Programa de Comunicação Social deverá ser 
realizada por empresa especializada contratada pela UGP. 

 

2.7 Bibliografia e Dados Relevantes 

 

A fim de possibilitar a elaboração das propostas pelos 
consultores, os dados relevantes são:  

• Relatório de Avaliação Ambiental Estratégica (RAAE) e Plano 
de Gestão Ambiental e Social (PGAS) do Programa de 
Transporte Urbano – PTU – Brasília Integrada;  

• Contrato de Empréstimo nº 1957/OC-BR, entre o BID e a 
Secretaria de Estado de Transporte; 

• Política de Meio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias 
do BID. 

• Esses documentos estão disponíveis nos sites da Secretaria de 
Estado de Transporte (ST) e do BID, respectivamente:  

• http://www.st.df.gov.br/ 

• http://condc05.iadb.org/idbppi/aspx/ppProcurement.asp
x?pLanguage=PORTUGUESE&parid=6 

• Normas–Padrão da Atividade Publicitária editadas pelo CENP 
(Conselho Executivo das Normas-Padrão), bem como a 
Legislação da Indústria da Propaganda, particularmente a 
Lei nº 4.680, de 18 de junho de 1965, e os decretos nº 57.690, 
de 1º de fevereiro de 1966 e nº 2.262, de 26 de junho de 1997. 

 



 

 

 

3 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

 

3.1. Desenvolvimento do Projeto 

 

As ações do Programa de Comunicação estão organizadas em 
cinco projetos, que devem ser desenvolvidos de forma integrada para o 
alcance dos objetivos propostos. 

a) Projeto de Marketing Institucional - Envolve a realização de 
atividades referentes à divulgação do Programa junto aos veículos de 
comunicação (rádio, televisão, jornais e outros) do DF. A divulgação do 
Programa deverá se estender pelo período de execução – 5 anos. 
Inicialmente no lançamento do Programa; na seqüência com notícias 
sobre o andamento das intervenções e etapas concluídas e sobre os 
resultados já alcançados, a opinião dos beneficiados e a melhoria da 
qualidade de vida conquistada. A comunicação com a população deve 
ser continuada. 

b) Projeto de Comunicação sobre a Realização das Obras – esse 
projeto deverá: 

• Conscientizar a população residente e temporária sobre a 
importância da obra, abordando questões inerentes às 
alterações ambientais previstas e às medidas de natureza 
compensatória; 

• Orientar a população em geral – trabalhadores, população 
residente e usuários da via – através de sinalização 
adequada e os risco potenciais da obra e regras de 
segurança; 

• Informar aos usuários das vias sobre as condições 
operacionais alternativas durante o andamento das obras, 
alterações de tráfego e a melhoria da segurança para os 
usuários e a população residente nas proximidades da faixa 
de domínio, bem como cuidados com o meio ambiente. Os 
inícios das intervenções pontuais deverão ser precedidos de 
comunicados ao público, com 48 horas de antecedência, 
informando o alcance da intervenção; 

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, 
dentre outros serviços, deverão também ser comunicadas com a 
antecedência mínima de 48 horas; 

Utilizando-se de material adequado devem-se divulgar as 
diversas fases do empreendimento, com o fornecimento de cronograma e 
croquis de trajetos alternativos durante a execução das obras. 



 

 

 

 

c) Comunicação direta junto às comunidades-alvo. Esse projeto 
tem as seguintes atividades: 

• Veiculação de informações sobre o início e andamento das 
intervenções físicas utilizando a mídia adequada à 
população alvo. Deverá veicular, com antecedência mínima 
de cinco dias úteis, os transtornos a serem causados pelas 
obras, afetando diretamente o cotidiano das comunidades-
alvo; 

• Visitas às comunidades-alvo para esclarecimentos sobre o 
Programa e sobre os seus benefícios, ressaltando que os 
transtornos causados durante a execução das obras serão 
compensados por significativa melhoria da qualidade de 
vida na região e para toda a cidade; 

• Distribuição de informativos, em linguagem direta e 
diagramação leve, adequada ao público a que se destina, 
sobre as intervenções a serem realizadas, destacando os 
benefícios que delas advirão; os conteúdos, ainda que não 
aprofundados, visam esclarecer dúvidas mais freqüentes. 

d) Divulgação junto às entidades envolvidas – A divulgação do 
programa deve ser feita por meio de contatos pessoais e por meio de 
correspondências com as Organizações Não Governamentais, 
Associações de Moradores e outras Entidades Comunitárias existentes nas 
áreas de intervenção, para obter o seu apoio na divulgação de 
informações para facilitar a compreensão do Programa e para divulgar, 
com antecedência, os transtornos que serão causados pelas intervenções 
na área. 

e) Projeto de Divulgação Específica de Resultados - As 
informações sobre a evolução física e sobre a execução financeira do 
Programa, bem como sobre os indicadores de qualidade fixados para o 
seu monitoramento e avaliação, serão veiculadas pela imprensa, para as 
comunidades-alvo, para a população em geral, para os funcionários do 
GDF e outros públicos interessados, como forma de ressaltar, 
periodicamente, os benefícios auferidos. 

As empresas responsáveis pela execução das obras deverão 
designar profissional responsável pelas ações de comunicação social para 
atuar em articulação com o sistema de gestão sócio ambiental da UGP. 

 

3.1 Princípios Metodológicos   

 



 

 

 

As ações objetos deste Termo de Referência deverão ocorrer por 
meio da contratação, pela Secretaria de Estado de Transportes, com 
recursos financeiros atinentes ao Programa de Transporte Urbano do Distrito 
Federal, de empresa de consultoria especializada em comunicação social, 
observados os seguintes pressupostos: 

■ A coordenação dos trabalhos estará a cargo da Secretaria 
de Estado de Transportes, que designará um dirigente ou 
técnico de seus quadros como gestor do contrato; 

■ A autarquia DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal, 
enquanto órgão gestor dos serviços de transporte, atuará 
como organismo co-coordenador dos trabalhos, em parceria 
com a Secretaria de Estado de Transportes; 

■ Serão também co-partícipes dos trabalhos, em parceria com 
a Secretaria de Transportes, outros organismos públicos do DF 
que integram, direta ou indiretamente, o arranjo institucional 
para gestão do transporte, dentre os quais a Companhia do 
Metropolitano do DF, o Departamento de Estradas de 
Rodagem – DER/DF, o Departamento de Trânsito – 
DETRAN/DF; 

■ Outros organismos públicos de ação estratégica, tal como a 
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, ou 
intervenientes no processo de gestão do transporte, tal como 
a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio 
Ambiente também devem ser considerados no processo de 
construção do novo panorama regulatório requerido; 

■ No âmbito jurídico-legal, serão estabelecidas interfaces de 
trabalho com a Procuradoria Geral do Distrito Federal, com a 
Assessoria Jurídico-Legislativa da Secretaria de Transportes e 
com o Serviço Jurídico da DFTRANS; 

■ Caberá ao Grupo de Referência acompanhar todo o 
processo de trabalho desenvolvido pela Contratada, de 
forma a discutir, analisar, contribuir e validar paulatinamente 
os conteúdos e instrumentos produzidos. 

 

3.2 Escopo dos Trabalhos 

 

Com vistas a harmonizar, desde já, estas abordagens com a 
lógica de execução das obras e de transição do modelo operacional do 
sistema de transporte público coletivo – contida no Plano de Transição 
Institucional e Operacional, o Projeto está estruturado em 7(sete) grandes 
grupos de atividades: 



 

 

 

� Levantamento de informações; 

� Iniciando o Programa; 

� Comunicando a execução das obras do Programa; 

� Divulgando os resultados do Programa de Gestão Ambiental 
e Social; 

� Divulgando a mudança do sistema de transporte público 
coletivo; 

� Divulgando os resultados do Programa para os usuários; 

� Comunicação da conclusão do Programa. 

As ações de divulgação que envolvem as comunidades locais 
deverão ocorrer também por meio de contatos diretos ou de 
correspondências, com organizações não governamentais interessadas, 
associações de moradores e outras entidades comunitárias locais existentes 
nas áreas em que estiverem ocorrendo as intervenções do Programa, 
sejam elas relacionadas às obras físicas ou às mudanças na rede de 
transporte público coletivo. 

 

3.2.1 Levantamento de Informações 

 

Prevista para durar 21 dias úteis, esta etapa visa assegurar a 
consistência e adequação do Projeto, diante das reais circunstâncias que 
se apresentarem quando iniciado, e envolverá as seguintes atividades: 

a) Receber e Analisar o Marco Lógico do Programa; 

b) Receber e Analisar o PGAS; 

c) Receber e Analisar o Plano de Transição Institucional e Operacional; 

d) Adequar e Refinar o Cronograma do Projeto. 

 

3.2.2 Iniciando o Programa 

 

a) Comunicando a descrição geral do Programa 

De caráter institucional, este grupo de atividades foca a 
descrição geral do Programa: 

• em que consiste (componentes); 

• orçamento previsto; 

• como será financiado; 



 

 

 

• objetivos e metas; 

• duração e cronograma geral de implantação do Programa; 

• problemas que pretende resolver;  e  

• benefícios esperados para a população. 

b) Público-alvo 

Ênfase especial deverá ser dada: 

• aos usuários do transporte público coletivo; 

• ao alcance do Programa (todo o Distrito Federal e não 
apenas Eixo Oeste de transporte urbano, embora as obras 
físicas se concentrem naquela região, para viabilizar a 
implantação do novo modelo operacional. Também deverá 
ser lembrado que nos demais eixos a infra-estrutura existente 
é suficiente para atender, com pequenos ajustes, às 
exigências do novo modelo operacional). 

c) Atividades de comunicação 

Este grupo de atividades, detalhado a seguir, deverá ocorrer 
após a assinatura do contrato com o BID: 

Preparação Institucional da implantação do Programa - 
também compreende Notas à Imprensa e entrevistas 
do Sr. Diretor Geral da DF TRANS; 

Divulgação da Licitação dos Serviços para o Sistema 
Integrado - de acordo com a legislação vigente e 
com a nova legislação em análise junto à Câmara 
Legislativa, o modelo de concessão do serviço de 
transporte coletivo do Distrito Federal é baseado na 
licitação de frota. Assim, para que se evite que os 
novos ônibus sejam incompatíveis com os requisitos 
do futuro sistema integrado, a licitação a ocorrer 
nesta fase, visando à regularização das atuais 
concessões do serviço de transporte público coletivo, 
já terá o novo sistema como referência da frota a ser 
alocada pelos concessionários. 

 

3.2.3 Comunicando a Execução das Obras do Programa 

 

Previstas para ocorrer durante toda a implantação do Programa, 
compreende as seguintes atividades: 

Informações aos Funcionários e Colaboradores das Empresas 
Executoras das Obras - esta atividade é recorrente e será realizada 



 

 

 

a cada 6 meses, no máximo, ou antes, no início de cada obra. 
Serão realizadas palestras pela Coordenação do Sistema de Gestão 
Ambiental, das quais todos os funcionários que estarão diretamente 
envolvidos com as atividades de ampliação e operação das 
rodovias deverão participar. Essas palestras serão específicas para a 
conscientização ambiental dos funcionários e colaboradores da 
empresa contratada, tendo como conteúdo: 

� a obra – projeto, cronograma e possíveis impactos; 

� aspectos ambientais significativos; 

� como agir corretamente – recomendações. 

 

Produção e Veiculação de Peças Informativas - a divulgação da 
realização das obras deve estar conciliada com o cronograma 
de execução de obras, devendo ser realizada na semana que 
anteceder cada uma das obras. Caso a estratégia de execução 
das obras venha a ser alterada - alterando os trechos ou 
realizando obras simultaneamente - também deverá ser alterada 
a estratégia de comunicação, conciliando os eventos. 

    A divulgação será aplicada no caso de obras com impactos 
restritos à região administrativa em que se localiza, como por 
exemplo, as intervenções que ocorrerão na Avenida Hélio Prates. 
Informações sobre o Programa e detalhes que afetem as 
comunidades locais deverão ser divulgadas também através de 
reuniões locais, contatos diretos e correspondências para 
organizações não governamentais interessadas, associações de 
moradores e outras associações comunitárias existentes. 
Considera-se divulgação local a que envolve as mídias Página 
Eletrônica, Jornal do ônibus e Folders. Contudo, nem todos os 
eventos exigirão a utilização de todas estas mídias, o que deverá 
ser melhor avaliado durante o processo de divulgação. 

 

Divulgação do andamento das obras do Programa – tarefa 
recorrente a ser realizada a cada 6 (seis) meses, através de 
notas à imprensa e entrevistas coletivas, onde buscam informar 
a sociedade, os avanços das intervenções físicas do Programa. 
Deverá ser elaborada Nota à Imprensa e realizadas entrevistas 
coletivas pelo Sr. Secretário de Estado de Transportes. 

 

3.2.4 Divulgando os Resultados do Programa de Gestão Ambiental e 
Social – PGAS 

 



 

 

 

Também com o propósito de informar a sociedade sobre o 
Programa e detalhes que afetem as comunidades locais, as quais deverão 
ser divulgadas também por meio de reuniões locais, contatos diretos e 
correspondências para organizações não governamentais interessadas, 
associações de moradores e outras associações comunitárias existentes, 
este item envolve informações periódicas, por meio de notas à imprensa e 
entrevistas coletivas, sobre o andamento dos seguintes projetos: 

 

Compensação Ambiental 

 

Com base nos resultados do Projeto, deverá ser elaborada 
Nota à Imprensa destacando as ações do Programa destinadas a 
compensar os inevitáveis impactos ambientais do Programa, relacionados 
a supressão vegetal, interferências em áreas de preservação permanente 
(transposição de corpos hídricos) e em Unidades de Conservação e, ainda, 
na área tombada de Brasília. 

 

Monitoramento da Poluição Sonora e do Ar 

 

Com base nos resultados do Projeto, deverá ser elaborada 
Nota à Imprensa destacando os benefícios do Programa relacionados à 
poluição do ar e sonora. 

 

Plano de Gestão do Transporte de Produtos Perigosos no DF. 

 

Também deverá ser elaborada Nota à Imprensa destacando 
os resultados do Programa relacionados à melhoria na gestão do 
transporte de produtos perigosos. 

 

3.2.5 Divulgando a Mudança do Sistema de Transporte Público Coletivo 

 

Informações sobre o Programa e detalhes que afetem as 
comunidades locais deverão ser divulgadas também através de reuniões 
locais, contatos diretos e correspondências para organizações não 
governamentais interessadas, associações de moradores e outras 
associações comunitárias existentes. 

 

Lógica do Plano de Transição 



 

 

 

 

O Plano de Transição Institucional e Operacional prevê três fases 
para a introdução do modelo de integração operacional e tarifária no 
sistema de transporte público coletivo: 

Regularização do transporte público coletivo, a saber, das linhas 
da: 

• Região Norte; 

• Região Oeste; 

• Região Central; 

• Região Leste; 

• Região Sudoeste; e 

• Região Sul. 

Essa regularização deverá ser realizada por meio da criação de 
peças informativas, tais como página eletrônica, jornal do 
ônibus e folders; e produção e veiculação de peças 
informativas, com a realização de reunião com a comunidade 
local, utilização de página eletrônica, propaganda em jornal de 
ônibus e elaboração de folders. 

• Divulgação da licitação das pesquisas operacionais e de 
origem e destino; 

• Divulgação dos resultados do processo de regularização do 
transporte público coletivo, por meio da: 

• Elaboração de Nota à Imprensa; e 

• Realização de entrevistas coletivas 

• Racionalização do transporte público coletivo, utilizando-se 
da: 

• Implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, por meio 
da criação, produção e veiculação de peças publicitárias, 
tais como TV, rádio, página eletrônica, jornais e revistas, 
cartazes e outdoor e jornal do ônibus. 

• Racionalização da rede da Região Norte; 

• Racionalização da rede da Região Oeste; 

• Racionalização da rede da Região Central; 

• Racionalização da rede da Região Leste; 

• Racionalização da rede da Região Sudoeste; 

• Racionalização da rede da Região Sul; e 



 

 

 

• Divulgação dos resultados do processo de racionalização da 
rede de transporte público coletivo, elaborando-se nota à 
imprensa e realizando-se entrevistas coletivas. 

Implantando o Sistema Integrado de transporte público coletivo: 

• Comunicando o início da implantação do Sistema Integrado, 
por meio da criação, produção e veiculação de peças 
publicitárias, tais como TV, rádio, página eletrônica, jornais e 
revistas, cartazes e outdoor e jornal do ônibus; 

• Integrando a rede da Região Norte; 

• Integrando a rede da Região Oeste; 

• Integrando a rede da Região Central; 

• Integrando a rede da Região Leste; 

• Integrando a rede da Região Sudoeste; 

• Integrando a rede da Região Sul; e 

• Divulgação dos resultados da implantação do Sistema 
Integrado. 

Assim, torna-se imprescindível um forte apoio da comunicação 
para que estas mudanças se façam de forma a não gerar desconfortos 
para os usuários. 

O caráter desta fase é essencialmente informativo. Deve 
abordar as alterações das linhas de transporte público coletivo, bem como 
as melhorias de infra-estrutura planejadas (pequenos reparos nas vias, 
sinalizações, etc). 

 

3.2.6 Ações de comunicação 

 

São previstas, em cada uma das alterações (fases) que 
ocorrerão em cada uma das 6(seis) regiões em que a rede de transporte 
público coletivo está dividida, as seguintes ações de comunicação: 

a) Página Eletrônica - na página eletrônica do Programa será dado 
destaque a alteração que estará ocorrendo no período, com 
detalhes de linhas (itinerários, horários, tipo de ônibus, etc); 

b) Jornal do Ônibus - trata-se de cartaz fixado no interior dos ônibus 
(normalmente na divisória de vidro que separa o motorista). Este 
cartaz, em linguagem apropriada para o público-alvo deverá 
noticiar, com antecedência de 1(uma) semana, as alterações que 
irão ocorrer na linha; 



 

 

 

c) Folders - a serem distribuídos nos terminais e nas reuniões com as 
comunidades locais, também com uma semana de antecedência 
da alteração a ocorrer na linha. 

Registra-se que as atividades/ações deste Grupo deverão ser 
empreendidas para cada linha que vier a sofrer alteração no processo de 
regularização, racionalização e integração. 

Além destas ações, de âmbito mais local, ao final de cada fase 
também será distribuída nota à imprensa e concedidas entrevistas para 
indicar os resultados alcançados em cada uma. 

Finalmente, dada a sua relevância e impacto, serão também 
veiculadas peças publicitárias nas diversas mídias, para divulgar o novo 
sistema de bilhetagem eletrônica e o sistema integrado de transporte 
público coletivo. 

 

3.2.7 Divulgando os Resultados do Programa para os Usuários 

 

Esta atividade, também de caráter recorrente, pretende divulgar 
a efetividade do Programa. Isto é, a partir das pesquisas de opinião, 
buscar-se-á divulgar o nível de melhoria da qualidade de vida dos usuários 
de transporte urbano e, em especial, do transporte público coletivo, 
resultante das ações do Programa. 

Compreende a divulgação de nota à imprensa e a realização 
de entrevistas coletivas de representantes do Governo do Distrito Federal. 

 

3.2.8 Comunicação da Conclusão do Programa 

 

Esta atividade deverá marcar a conclusão do Programa, 
devendo ser conduzida de forma semelhante ao seu lançamento, com 
comunicado e entrevista coletiva do Sr. Governador do Distrito Federal. 

 

3.3 Escopo detalhado dos Projetos componentes do Programa 

 

3.3.1 Projeto de Marketing Institucional 

 

a) Objetivo do projeto 

 



 

 

 

Favorecer a implementação dos projetos e ações previstas no 
Programa, com o envolvimento da população do DF, dos usuários do 
transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “elaborar um amplo 
programa de comunicação que assegure o seu conhecimento efetivo 
pelas comunidades direta e indiretamente afetadas, e pelos grupos de 
interesse envolvidos”. 

 

b) Principais aspectos do projeto 

 

Produção de Releases 

 

Os releases deverão ter a finalidade de informar sobre as obras 
como também as eventuais mudanças de trajetos, alterações de linha e 
demais transtornos a serem causados, devendo ter uma antecedência 
mínima de cinco (5) dias úteis.  

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, 
dentre outros serviços, deverão ser comunicadas com a antecedência 
mínima de 48 horas. 

Os releases deverão ser encaminhados para os jornais, rádios e 
telejornais de audiência das comunidades-alvo. 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do 
Projeto é meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado 
em função do Plano Geral de Implantação do Programa. 

 

Plano de Marketing Institucional 

 

Contratação de consultoria que elaborar um Plano Estratégico 
de Marketing que irá nortear as ações de imprensa do projeto ao longo 
dos anos em que será executado. Esse plano irá contemplar uma 
estratégia de comunicação integrada, com vistas a uma melhor 
divulgação do programa junto aos veículos de comunicação do Distrito 
Federal. 

 

Marketing Institucional durante o Programa 

 



 

 

 

A divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação 
deverá se estender pelo seu período de execução, com notícias sobre o 
andamento das intervenções e etapas concluídas e sobre os resultados já 
alcançados, a opinião dos beneficiados e a melhoria da qualidade de 
vida conquistada. Para tanto definiu-se sua periodicidade baseado no 
cronograma do Programa, tendo como épocas importantes o término de 
grandes obras, o fortalecimento institucional do DFTrans, a implantação da 
bilhetagem eletrônica, ações de compensação ambiental e quanto do 
funcionamento do sistema integrado de transporte. 

Como ações de marketing, têm-se: 

• Veiculação de VT na televisão  

• Veiculação de Spot nas rádios 

• Veiculação em jornal 

• Produção e distribuição de cartazes e tablóides 

• Manutenção do Site 

• Produção e envio de releases. 

 

Controle e Monitoramento dos Resultados 

 

Esta etapa busca assegurar que os Planos de Comunicação 
propostos pela assessoria sejam adequadamente cumpridos. 

Compõe esta etapa a elaboração de relatórios mensais a serem 
encaminhados para a UGP do Programa. 

c) Cronograma de execução do projeto 

Prevê-se que as atividades para o marketing institucional sejam 
realizadas durante todo o prazo de implantação do Programa atualmente 
previsto - 60 (sessenta) meses. 

d) Recomendações 

Vale ratificar os seguintes: 

• é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do 
Programa, em termos de datas e outras variáveis que 
recomendem sua alteração (como, por exemplo, estágio em 
que se encontrem as obras civis); 

• sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral 
de implantação do Programa. 

 



 

 

 

3.3.2 Projeto de Comunicação sobre a Realização das Obras 

 

a) Objetivo do projeto 

 

Favorecer a implementação dos projetos e ações previstas no 
Programa, com o envolvimento da população do DF, dos usuários do 
transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “conscientizar a 
população residente e temporária sobre a importância das obras, orientar 
a população em geral sobre os riscos potenciais das obras e fornecer 
demais comunicados importantes como regras de segurança”. 

 

b) Principais aspectos do projeto 

 

Comunicação sobre a Realização das Obras durante o Programa 

A divulgação deverá dar notícias sobre o andamento das 
intervenções e etapas concluídas e sobre os resultados já alcançados, 
abordando questões inerentes às alterações ambientais previstas e às 
medidas de natureza compensatória. 

Deverá também informar aos usuários das vias sobre as 
condições operacionais alternativas durante o andamento das obras, 
alterações de tráfego e a melhoria da segurança para os usuários e a 
população residente nas proximidades da faixa de domínio. 

Para tanto definiu-se a periodicidade dos comunicados 
baseado no cronograma do Programa. 

Como ações de comunicação, têm-se: 

• Veiculação de VT na televisão 

• Veiculação de Spot nas rádios 

• Veiculação em jornal 

• Produção e distribuição de cartazes e tablóides 

• Manutenção do Site 

• Produção e envio de releases - Deverá utilizar-se desta 
ferramenta para informar a população em geral sobre as 
condições operacionais alternativas durante o 
andamento das obras, alterações de tráfego e a 
melhoria da segurança, bem como cuidados com o meio 
ambiente. 



 

 

 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do 
Projeto é meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado 
em função do Plano Geral de Implantação do Programa. 

 

c) Cronograma de execução do projeto 

 

Prevê-se que as atividades para a comunicação sobre a 
realização das obras sejam realizadas durante todo o prazo de 
implantação do Programa atualmente previsto - 60 (sessenta) meses. 

 

d) Recomendações 

 

Vale ratificar as seguintes: 

• é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do 
Programa, em termos de datas e outras variáveis que 
recomendem sua alteração (como, por exemplo, estágio em 
que se encontrem as obras civis); 

• sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral 
de implantação do Programa. 

 

3.3.3 Projeto de Comunicação Direta às Comunidades-Alvo 

 

a) Objetivo do projeto 

 

Favorecer a implementação dos projetos e ações previstas no 
Programa, com o envolvimento da população do DF, dos usuários do 
transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “orientar o público 
usuário do transporte coletivo sobre alterações no sistema de transporte e 
informar sobre o andamento das intervenções físicas, destacando os 
benefícios que delas advirão”. 

 

b) Principais aspectos do projeto 

 

Produção de releases 



 

 

 

 

Os releases terão a finalidade de informar sobre as obras como 
também as eventuais mudanças de trajetos, alterações de linha e demais 
eventos, devendo ter uma antecedência mínima de cinco (5) dias úteis. 

Eventuais intervenções no fornecimento de energia, água, 
dentre outros serviços, terão que ser comunicadas com a antecedência 
mínima de 48 horas. Os releases serão encaminhados para os jornais, rádios 
e telejornais de audiência das comunidades-alvo. 

 

c) Cronograma de execução do projeto 

 

Prevê-se que as atividades para o marketing institucional sejam 
realizadas durante todo o prazo de implantação do Programa atualmente 
previsto - 60 (sessenta) meses. 

 

d) Recomendações 

 

Vale ratificar as seguintes: 

• é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do 
Programa, em termos de datas e outras variáveis que 
recomendem sua alteração (como, por exemplo, estágio em 
que se encontrem as obras civis); 

• sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral 
de implantação do Programa. 

 

a) Objetivo do projeto 

 

Favorecer a implementação dos projetos e ações previstas no 
Programa, com o envolvimento da população do DF, dos usuários do 
transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “divulgar o Programa 
para as Organizações Não Governamentais, Associações de Moradores e 
outras Entidades Comunitárias existentes nas áreas de intervenção, para 
obter o seu apoio na divulgação de informações, para facilitar a 
compreensão do Programa e para divulgar, com antecedência, os 
transtornos que serão causados pelas intervenções na área e pelas 
alterações decorrentes do modelo de integração”. 



 

 

 

 

b) Principais aspectos do projeto 

 

Cadastramento das ONGs, Associações de Moradores e demais 
Entidades Comunitárias 

 

Deverá ser criado um banco de dados pela assessoria de 
imprensa e comunicação contratada pelo Programa com os cadastros das 
entidades identificadas, os quais deverão conter informações 
imprescindíveis como razão social, identificação dos representantes, 
endereço, telefone e e-mail. 

 

Encaminhamento de cartazes e tablóides 

 

Como previsto no Projeto Marketing Institucional, serão 
elaborados cartazes e tablóides em etapas específicas do Programa. A 
primeira versão destas peças terá como assunto principal o Programa 
como um todo, explicitando seus objetivos, ações, obras, meio ambiente e 
social. Na segunda versão, o assunto principal abordará a introdução da 
Bilhetagem Eletrônica e na terceira o Sistema Integrado de transporte. 
Como o tablóide terá oito (8) páginas, poderá também abordar assuntos 
como meio ambiente e questões sociais, além das obras em andamento e 
finalizadas. 

 

Correspondências 

 

Partindo-se da premissa de que a Assessoria de Comunicação 
estará a par de todos os grandes transtornos causados pelas obras com 
uma antecedência mínima de 5 dias, caberá a ela enviar 
correspondências às entidades envolvidas, com no mínimo, 3 dias úteis 
antes de transtornos como desvios de rotas e/ou falta de água e energia. 
Sendo assim, esta atividade deverá ocorrer durante todo o período do 
Programa. 

 

E-mail 

 

No Projeto Marketing Institucional recomendou-se a criação de 
um Site para a internet. Convém, portanto, o uso abundante desta 
ferramenta de comunicação para a divulgação do Programa às entidades 



 

 

 

envolvidas, pois além da facilidade que ele enseja para o repasse de 
informações também é uma mídia de baixo custo. 

Os releases elaborados para a imprensa, bem como notas 
publicadas em jornais, deverão também ser encaminhados por e-mail para 
as entidades cadastradas. 

Prevê-se neste projeto envios quinzenais de e-mails. 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do 
Projeto é meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado 
em função do Plano Geral de Implantação do Programa. 

c) Reunião no lançamento do Programa 

Para que haja um entendimento universal sobre o Programa, 
tem-se como ação primordial o esclarecimento dos seus objetivos e ações 
no marco zero, de forma a garantir uma uniformização das informações e 
esclarecimentos de dúvidas e questionamentos levantados. Nesse sentido 
se realizará reunião em cada região administrativa beneficiada pelo 
Programa. Estas ações serão realizadas por consultor sênior contratado 
pelo Projeto. 

 

Elaboração reuniões 

 

A consultoria contratada deverá contar com o apoio e 
participação da assessoria de comunicação do Programa, devendo 
também reunir-se com a UGP e com os órgãos executores para 
recolhimento de informações relevantes para cada região abrangida, de 
forma que possam ser esclarecidas durante as reuniões as dúvidas 
levantadas. Nesses encontros essa deverá utilizar mídia e linguagem 
adequadas ao público alvo. Representantes de cada órgão executor que 
estiverem alocados para trabalhar no Programa também deverão 
participar dessas reuniões. 

As reuniões terão uma duração de 4 (quatro) horas e deverão 
ser divulgadas com uma antecedência mínima 7 dias, obedecendo, em 
princípio, a seguinte ordem: 

• Reunião R.A. Taguatinga;  

• Reunião R.A.s Guará e Cruzeiro; 

• Reunião R.A. Ceilândia;  

• Reunião R.A. Águas Claras; 

• Reunião R.A. Vicente Pires; 

• Reunião R.A.s Candangolândia, Núcleo Bandeirante e 
Riacho Fundo;  



 

 

 

• Reunião R.A. Brasília. 

 

d) Cronograma de execução do projeto 

 

Prevê-se que as atividades para divulgação às entidades 
envolvidas sejam realizadas durante todo o prazo de implantação do 
Programa atualmente previsto - 60 (sessenta) meses. 

 

e) Recomendações 

 

Vale ratificar as seguintes: 

• É imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do 
Programa, em termos de datas e outras variáveis que 
recomendem sua alteração; 

• Sincronização das atividades do Projeto ao cronograma 
geral de implantação do Programa. 

3.3.4 Projeto de Divulgação Específica de Resultados 

 

a) Objetivo do projeto 

 

Favorecer a implementação dos projetos e ações previstas no 
Programa, com o envolvimento da população do DF, dos usuários do 
transporte público coletivo e, em particular, das comunidades das áreas 
de influência das obras”. 

Por outro lado, o propósito do Projeto é “informar toda a 
população do DF sobre a evolução física e sobre a execução financeira 
do Programa, bem como sobre os indicadores de qualidade fixados para o 
seu monitoramento e avaliação”. 

b) Principais aspectos do projeto 

Divulgação específica dos resultados durante o Programa 

 

A divulgação do Programa junto aos veículos de comunicação 
deverá se estender pelo seu período de execução, com notícias sobre o 
andamento das intervenções e etapas concluídas e sobre os resultados já 
alcançados, a opinião dos beneficiados e a melhoria da qualidade de 
vida conquistada. 



 

 

 

Para tanto definiu-se sua periodicidade baseado no 
cronograma do Programa, tendo como épocas importantes o término de 
grandes obras, o fortalecimento institucional do DFTrans, a implantação da 
bilhetagem eletrônica, ações de compensação ambiental e quanto do 
funcionamento do sistema integrado de transporte. 

Como ações de marketing, têm-se: 

• Veiculação de VT na televisão 

• Veiculação de Spot nas rádios 

• Veiculação em jornal 

• Produção e distribuição de cartazes e tablóides 

• Manutenção do Site 

• Produção e envio de releases 

Cabe registrar que a data de início de atividades constante do 
Projeto é meramente indicativa, devendo o seu início efetivo ser ajustado 
em função do Plano Geral de Implantação do Programa. 

c) Cronograma de execução do projeto 

Prevê-se que as atividades para o marketing institucional sejam 
realizadas durante todo o prazo de implantação do Programa atualmente 
previsto - 60 (sessenta) meses. 

d) Recomendações 

Vale ratificar as seguintes: 

• é imprescindível que o plano do Projeto seja ajustado às reais 
circunstâncias observadas por ocasião da implantação do 
Programa, em termos de datas e outras variáveis que 
recomendem sua alteração (como, por exemplo, estágio em 
que se encontrem as obras civis); 

• sincronização das atividades do Projeto ao cronograma geral 
de implantação do Programa. 

 

3.4 Responsabilidades da Contratada 

 

No período de validade do Contrato, caberá à Contratada:  

■ Zelar pela qualidade dos serviços prestados e cumprir a 
carga de dedicação e os prazos previstos; 

■ Apresentar os produtos na forma e no conteúdo exigidos; 

■ Nomear um consultor responsável pela coordenação dos 
trabalhos por parte da Contratada; 



 

 

 

■ Solicitar à Contratante as informações e insumos necessários 
ao desenvolvimento dos trabalhos; 

■ Alocar a equipe de consultoria exigida para realização dos 
trabalhos; 

■ Solicitar o agendamento de reuniões e encontros internos e 
externos ao Governo do Distrito Federal de interesse para o 
trabalho, apontando datas e horários convenientes; 

■ Promover os ajustes e as complementações de conteúdos e 
formatos dos produtos por ela apresentados quando 
solicitadas pela Contratante; 

■ Manter confidencialidade sobre as informações a que tiver 
acesso para a realização dos trabalhos e sobre os seus 
resultados, que somente poderão ser divulgados e 
reproduzidos, total ou parcialmente, com a prévia 
aprovação da contratante. 

■ Apresentar relatórios técnicos mensais.  

 

3.5 Responsabilidades da Contratante 

 

Caberá à Contratante: 

■ Prover as informações e os insumos necessários para 
cumprimento integral dos serviços pela Contratada; 

■ Designar um gestor do Contrato; 

■ Propiciar o acesso da Contratada a pessoas e organismos 
públicos demandados para cumprimento do objeto de 
trabalho; 

■ Constituir e instalar um Grupo de Referência conforme 
descrito neste Termo de Referência; 

■ Prover instalações e equipamentos de informática e de 
comunicação para uso da equipe da Contratada nas 
ocasiões em que os trabalhos forem desenvolvidos na sede 
da Secretaria de Transportes; 

■ Analisar os produtos e relatórios apresentados pela 
contratada, indicar as necessidades de sua revisão e 
complementação e aprová-los, quando for o caso, nos 
prazos estabelecidos no contrato; 

■ Certificar a entrega satisfatória dos produtos contratados; 



 

 

 

■ Autorizar e efetuar os pagamentos devidos à contratada, 
conforme previsto no contrato. 

 

3.6 Produtos a Serem Entregues 

 

Os produtos a serem entregues (ver tabela 1) referem-se às 
tarefas de comunicação social, quando da assinatura de contrato de 
cada intervenção do Programa PTU, quais sejam obras, bens e serviços. 
Estão previstas as seguintes obras:  

■ Rodovia DF-085 (EPTG);  

■ EIG, Hélio Prates, Av.Comercial/SAMDU, Av. Central, em 
Taguatinga; e 

■ ESPM.  

Os produtos relativos à prestação de serviços de cada 
intervenção acima elencadas, atém de seus prazos e quantitativos estão 
dispostos na tabela 1 a seguir.  

Os relatórios técnicos que ali se referem, a serem entregues até o 
5º. dia útil do mês correspondente ao respectivo prazo, contendo duas 
partes: 

■ Parte 1 - Descrição dos serviços prestados no período: 
reuniões e eventos realizados, estudos procedidos, 
informações e insumos coletados; produtos entregues, 
demonstração da carga horária cumprida no mês e a 
equipe de consultores alocada, compreendendo atividades 
realizadas na sede da Contratada e nas instalações da 
Contratante; análise das condições de trabalho 
disponibilizadas – indicação de pontos críticos a dirimir ou 
minimizar que tenham interferido na realização dos trabalhos. 

Os Relatórios trimestrais, assim constituídos, deverão ser 
entregues em duas vias, impressas em tamanho A4 e 
gravadas em arquivo digital (CD-Rom), contendo textos, 
tabelas, gráficos e outras ilustrações, se for o caso. 

� Parte 2 – Apresentação dos produtos técnicos, em sua versão 
final ou preliminar, mediante entrega e aprovação de cada 
produto, de acordo com o quadro a seguir. 

Os produtos técnicos relativos à prestação de serviços 
corresponderão aos relacionados na tabela abaixo: 



 

 

 

Tabela 1 – Detalhamento das tarefas, por quantitativo, produto e prazo. 

Tarefa Produto Prazo 

Levantamento de Informações Relatório 1 - Plano e Cronograma de Trabalho D0 + 20 

Lançamento do Programa Relatório 2 – Lançamento do Programa D0 + 30 

Comunicando a Execução das Obras 

Relatório 3 - Comunicando funcionários e colaboradores (atas, lista presença, fotos, 
material distribuído e outros) 

D0 + 60 

Criação de Cartaz. D0 + 60 

Produção de Cartaz.  

Distribuição de Cartaz.  

Criação de folders D0 + 60 

Produção de folders. D0 + 60 

Distribuição de Folders D0 + 60 

Criação de Tablóide D0 + 60 

Produção de tablóide.  

Distribuição de tablóide  

  



 

 

 

Divulgando o resultado do PGAS 

Relatório 4 - Divulgando o PGAS - Compensação Ambiental D0 + 60 

Relatório 5 - Divulgando o PGAS - Monitoramento da Poluição Ar e Sonora D0 + 90 

Relatório 6 - Divulgando o PGAS - Gestão do Transporte de Produtos Perigosos D0 + 120 

Divulgando a mudança do sistema 
de transporte público coletivo 

Relatório 7 - Divulgando resultado do processo  de regularização do transporte 
Público Coletivo 

D0 + 60 

Relatório 8 - Racionalizando o Transporte Púlbico Coletivo D0 + 90 

Relatório 9 - Implantando o Sistema Integrado D0 + 120 

Criação, produção página eletrônica D0 + 90 

Manutenção da página eletrônica D0 + 90  a D0 + 630 

Criação e produção de VT D0 + 120 e D0 + 480 

Veiculação VT D0 + 120 e D0 + 480 

Criação e Produção de Spot de rádio D0 + 60 

Veiculação Rádio D0 + 60 

Criação e Produção de Anúncio Jornais D0 + 60 

Criação e Produção de Anúncio Revistas D0 + 60 

Veiculação Jornal D0 +120 



 

 

 

Veiculação Revista D0 +120 

Divulgando os resultados do 
Programa para os usuários 

Relatório 10 - Divulgando os resultados do Programa para Usuários D0 + 90 

Obs.: D0  = Data da Assinatura do Contrato da Intervenção (Obra, Bens e Serviços).



 

 

 

3.7 Prazo de Execução 

 

A prestação de serviços requerida, de acordo com o estipulado 
neste Termo de Referência, abrangerá o período de 60 (sessenta) meses, 
contados a partir da emissão da Ordem de Serviço correspondente.  

 

3.8 Perfil Exigido da Contratada, Dimensionamento e Dedicação da 
Equipe Técnica 

 

A empresa consultora deverá demonstrar experiência quanto à 
prestação de serviços de natureza técnica na área de comunicação 
social. 

A equipe técnica deverá ser constituída por profissionais com 
formação e experiência comprovadas, compatíveis com os serviços a 
serem prestados, exigindo-se, no mínimo, 1(um) consultor sênior na área de 
comunicação social. 1(um) Diretor de Criação; 1(um) Diretor de Arte; 1(um) 
Jornalista e 1(um) Roteirista. 

O consultor coordenador da equipe deverá ter, no mínimo, 10 
(dez) anos de experiência em trabalhos similares aos descritos neste Termo 
de Referência.  

O consultor deverá apresentar: 

■ Declaração do Sindicato das Agências de Propaganda do 
local da sede da empresa, atestando estar a mesma quite 
com o recolhimento da Contribuição Sindical Patronal, nos 
termos do disposto no art. 607 da CLT; 

■ Declaração atestando a capacidade técnico-operacional 
da empresa licitante, expedida por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, para prestação de serviço com 
características similares às do objeto da licitação; 

■ Apresentação da quantificação e qualificação, sob a forma 
de currículo resumido (no mínimo, formação e experiência 
profissional) dos diretores e dos profissionais que serão 
colocados à disposição para execução do contrato, 
discriminando-se as áreas de estudo e planejamento, 
criação, produção de rádio e TV, produção gráfica, mídia e 
atendimento; apresentação do Certificado de Qualificação 
Técnica expedido pelo CENP – Conselho Executivo das 
Normas Padrão; 

■ Declaração de que possui instalações e aparelhamento 
técnico adequado e disponível no local da prestação de 



 

 

 

serviços para execução cabal do contrato. No caso da 
empresa se encontrar fora do local, apresentar termo de 
compromisso de que instalará um escritório, no local onde se 
encontra o (a) CONTRATANTE, dentro do prazo máximo de 30 
(trinta) dias contados da data de assinatura do Contrato. 

 

3.9 Pagamento dos Serviços  

 

O pagamento dos serviços de consultoria será feito mediante 
entrega e Aprovação de cada produto, de acordo com item 3.6.   

 

3.10 Propriedade dos Serviços 

Todos os produtos dos serviços e seus suportes, incluindo material 
didático, apostilas, transparências e slides em Power Point, todo o material 
utilizado nos seminários, workshop e curso, inclusive resultados, bem como 
métodos e multimeios desenvolvidos no contexto dos serviços, serão 
propriedades exclusivas do Contratante, sendo que o uso e a divulgação 
da totalidade ou parte desses produtos ficam sujeitos à expressa 
autorização dos proprietários. 

 

3.11 Estimativa de Custos 

O valor total estimado para os serviços, incluindo as horas 
técnicas, é de R$ 1.982.727,54. Neste total também estão incluídos os custos 
para a produção das mídias, conforme tabela a seguir.



 

 

 

 

Atividade Medida Quantidade Valor unitário Valor Total 
Criação e Produção de VT Publicitário 1" Unidade 2 R$ 252.478,56 R$ 504.957,12 
Criação e Produção de Spot Publicitário 1" Unidade 2 R$ 4.986,90 R$ 9.973,80 
Criação e Produção de Página Eletrônica Unidade 6 R$ 17.664,58 R$ 105.987,48 
Manutenção da Página Eletrônica Mensalidade 21 R$ 3.000,00 R$ 63.000,00 
Criação de Cartaz Publicitário Unidade 29 R$ 1.912,82 R$ 55.471,78 
Criação de Tablóide Unidade 6 R$ 5.561,84 R$ 33.371,04 
Criação e Produção de Anúncio de Jornal e Revista Unidade 2 R$ 2.709,26 R$ 5.418,52 
Criação de Folder Unidade 25 R$ 2.936,08 R$ 73.402,00 
Veiculação VT Inserções 6 R$ 50.000,00 R$ 300.000,00 
Veiculação Rádio Inserções 60 R$ 3.000,00 R$ 180.000,00 
Veiculação Jornal Anúncios 18 R$ 1.000,00 R$ 18.000,00 
Veiculação Revista Anúncios 6 R$ 10.000,00 R$ 60.000,00 
Distribuição cartaz Milheiro 12 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 
Distribuição tablóide Milheiro 6 R$ 200,00 R$ 1.200,00 
Distribuição folder Milheiro 60 R$ 28,00 R$ 1.680,00 
Produção gráfica cartaz Milheiro 12 R$ 750,00 R$ 9.000,00 
Produção gráfica tablóide Milheiro 6 R$ 2.500,00 R$ 15.000,00 
Produção gráfica folder Milheiro 60 R$ 1.250,00 R$ 75.000,00 
Assessoria de Comunicação e Imprensa Hora 860 R$ 534,03 R$ 459.265,80 
Total       1.982.727,54 
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