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20.2. TRANSPORTES URBANOS DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS  – UO: 26.204 

O DFTRANS – Transporte Urbano do Distrito Federal – foi criado pelo Decreto n.° 8.043, de 
19 de junho de 1984, sob a denominação de departamento Metropolitano de Transportes Urbanos – 
DMTU, tendo como atribuições o planejamento, a avaliação de desempenho, a caracterização da 
demanda e da oferta de serviços, a elaboração dos estudos dos custos de serviços e dos níveis tarifários, 
a gestão, o controle e a fiscalização dos serviços públicos de passageiros, a administração e a operação 
de terminais. 

Por meio da Lei n.° 241, de 28 de fevereiro de 1992, o DMTU foi transformado em 
Autarquia, passando a ter personalidade jurídica própria, autonomia administrativa e financeira e 
relativa capacidade de gestão dos interesses a seu cargo. 

Em 2003, por meio do decreto n.° 23.902, o DMTU teve sua denominação alterada para 
Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTRANS. 

O regimento interno do DFTRANS, aprovado pelo decreto n.º 27.660, de 24 de janeiro de 
2007, define como competência básica à administração direta das seguintes funções de governo: 

I. Planejar, gerir, controlar e fiscalizar os serviços de transporte coletivo, público e 
privado; 

II. Planejar, gerir, controlar e fiscalizar a infraestrutura de apoio ao sistema de 
transporte público coletivo; 

III. Executar políticas, programas e estudos definidos pela Secretaria de Estado de 
Transportes, referentes ao transporte público coletivo do Distrito Federal; 

IV. Cumprir e fazer cumprir a legislação referente aos serviços de transporte público 
coletivo do Distrito Federal, bem como supervisionar, controlar e fiscalizar a sua prestação; 

V. Assegurar a estabilidade nas relações entre o Poder Público, concessionários, 
permissionários e usuários; 

VI. Assegurar a prestação adequada dos serviços de transporte público coletivo do 
Distrito Federal quanto à qualidade, regularidade, eficiência, segurança, conforto e modicidade da 
tarifa; 

VII. Exigir o cumprimento de critérios e parâmetros operacionais, tecnológicos e demais 
normas e instrumentos, legalmente estabelecidos; 

VIII. Assessorar a Secretaria de Estado de Transportes sempre que solicitada; 

IX. Elaborar e promover a aplicação de normas e procedimentos operacionais referentes 
ao funcionamento dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal, da Câmara de 
Compensação de Receitas e Créditos e do Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

X. Gerir e operacionalizar o funcionamento da Câmara de Compensação de Receitas e 
Créditos; 

XI. Gerir o Fundo do Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

XII. Promover a eficiência técnica e econômica dos serviços de transporte público 
coletivo delegados, submetidos à sua competência de gestão, controle e fiscalização; 

XIII. Acompanhar o desempenho dos delegatários e demais contratados, tornando 
públicos os relatórios de atividades dos serviços prestados; 

XIV. Celebrar convênios e contratos com entidades públicas ou privadas destinados à 
implementação de melhorias na prestação de serviços de transporte público coletivo no Distrito 
Federal; 

XV. Analisar e se manifestar sobre propostas de legislação e normas relativas ao controle, 
fiscalização e gestão dos serviços de transporte público coletivo do Distrito Federal; 

XVI. Estabelecer critérios para obter informações referentes aos delegatários e 
prestadores de serviços terceirizados; 

XVII. Promover, quando necessário, a realização de auditoria técnico-operacional e 
econômico financeira nos delegatários; 
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XVIII. Fixar normas complementares e disciplinares da prestação e utilização dos serviços 
de transporte público coletivo, determinando, inclusive, prazos para o cumprimento de obrigações; 

XIX. Definir procedimentos e rotinas de fiscalização dos elementos componentes do 
sistema de transporte coletivo do Distrito Federal; 

XX. Propor alterações em seu regimento interno; 

XXI. Aplicar, na forma da lei, as sanções regulamentares ou penalidades para infrações 
previstas nos regulamentos e códigos disciplinares do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito 
Federal; 

XXII. Elaborar sua proposta orçamentária; 

XXIII. Promover a integração entre o DFTRANS, órgãos do Distrito Federal e entidades 
representativas da sociedade e empresarial, visando ações que promovam a melhoria do Sistema de 
Transporte Público Coletivo do Distrito Federal; 

XXIV. Relacionar-se com outros organismos públicos federais ou distritais no planejamento 
ou avaliação de planos, programas ou projetos de interesse do DFTRANS que envolvam participação 
comunitária; 

XXV. Promover a gestão da qualidade dos serviços de transporte público coletivo e do 
atendimento prestados pelos delegatários e pelo DFTRANS; 

XXVI. Exercer outras atribuições correlatas às suas finalidades. 

Atualmente, as atividades desenvolvidas pela Entidade estão pautadas nos seguintes pilares 
organizacionais: 

Missão – Promover e gerir o transporte público do Distrito Federal, proporcionando 
melhoria na qualidade dos serviços prestados através de ações que garantam comodidade, eficácia e 
segurança para a população do Distrito Federal e Entorno. 

Visão – Ser reconhecida pela sociedade como referência de gestão do transporte público 
coletivo do Distrito Federal e Entorno. 

Objetivos Estratégicos 

– Ampliar as facilidades de deslocamento da população residente nas Regiões 
Administrativas do DF e Entorno; 

– Melhorar a qualidade dos deslocamentos na malha viária, nos transportes motorizados 
coletivos (modal rodoviário); 

– Melhorar a gestão do sistema de transporte público coletivo no DF e no Entorno; 

– Implementar o gerenciamento integrado de informações sobre transporte; 

– Simplificar, modernizar e racionalizar os processos organizacionais; e 

– Capacitar e profissionalizar os servidores com os conhecimentos alinhados à demanda 
da área.  

O DFTRANS busca garantir à população um transporte eficiente e seguro, fiscalizando a 
área de transporte, colocando em prática o direito de ir e vir do cidadão, com conforto e no menor 
tempo possível. O enfoque é o usuário e o objetivo é aumentar a oferta de transporte para que a 
população seja atendida satisfatoriamente, sempre tendo uma atenção particular com os 
idosos,  portadores de deficiência ou necessidades especiais. 

Para o cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro o 
DFTRANS conta com a seguinte força de trabalho: 

FORÇA DE TRABALHO 

Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 
 

Total 
Com cargo em 

comissão 

Sem cargo em 

comissão 

Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Efetivos (Quadro do GDF) 26 95 8 39 168 

Comissionados (Sem vínculo efetivo) 34 0 6 0 40 

http://www.sejus.df.gov.br/paginas/subcid/subcid_01.htm
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Servidores 

Atividade-Meio Atividade-Fim 
 

Total 
Com cargo em 

comissão 

Sem cargo em 

comissão 

Com cargo em 

comissão 
Sem cargo em 

comissão 

Requisitados 

Órgãos do GDF 3 27 2 0 32 

Órgãos Estaduais 0 0 0 0 0 

Órgãos do Governo 

Federal 0 0 0 0 0 

Outros 
Estagiários 0 56 0 11 67 

Terceirizados (FUNAP) 0 0 0 0 0 

Subtotal (Força de Trabalho) 63 178 16 50 307 

(-) Cedidos para outros órgãos 2 0 2 1 5 

Total Geral 61 178 14 49 302 

 

1. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA TEMÁTICO 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6216 – TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE 
 
OBJETIVO GERAL: Melhorar as condições de mobilidade e de acessibilidade da população do Distrito 
Federal a partir da implantação de um sistema de transportes moderno e eficiente. 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

1506 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS 4.793.545 211.800 0 0 

1903 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS EXPANSÃO DO SETOR O 200.000 0 0 0 

2490 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE 
ÔNIBUS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 4.593.545 1.059.000 0 0 

1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS 94.000 0 0 0 

2522 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DFTRANS- PLANO PILOTO 94.000 0 0 0 

2458 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 83.500 36.790.839 36.790.839 34.290.839 

0001 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL 83.500 36.790.839 36.790.839 34.290.839 

3181 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS 5.981.545 3.151.445 1.193.269 34.941 

0004 - REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-
DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 5.981.545 3.151.445 1.193.269 34.941 

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS 94.000 0 0 0 

5880 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 94.000 0 0 0 

3711 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS 188.000 0 0 0 

6184 - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DFTRANS- 
PLANO PILOTO 188.000 0 0 0 

6150 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO 4.940 0 0 0 

0002 - FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO 
COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 4.940 0 0 0 

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 247.000 535 0 0 

7910 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - 
DFTRANS- PLANO PILOTO 247.000 535 0 0 

TOTAL DO PROGRAMA 6216  11.486.530 38.197.019 37.984.108 34.325.780 

 

 



4 
 

Objetivo Específico: 005 – Proporcionar à população do Distrito Federal um Sistema de Transporte 
Público Coletivo com qualidade, eficiência e racionalizado, mediante a implantação de Sistema 
Inteligente de Transporte – ITS, a manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, a melhoria 
da infraestrutura de transporte, a integração tarifária e o aprimoramento contínuo da gestão dos 
serviços de transporte público coletivo.  

Indicadores: 

Denominação do Indicador 
Unidade de 

Medida 

Índice 
mais 

Recente 

Apurado 

em 

Periodicidade 
da 

Apuração 

Resultado 

Desejado 
Fonte da 

Informação 
2012 2013 2014 2015 

1002 
IPK – Índice de 
Passageiros por KM 

Passageiro/ 
KM 

1,08 31/12/2010 Mensal 
Desejado 1,15 1,20 1,25 1,30 GCT 

DFTRANS Alcançado 1,20 1,20 - - 

1003 

Número das 
reclamações 
recebidas pelo 
DFTRANS em relação 
ao itinerário e/ou 
horário 

Unidade 13.638 31/12/2010 Anual 

Desejado 11.000 10.000 8.000 6.000 

Ouvidoria 
DFTRANS Alcançado 7.931 8.911 4.724 - 

1004 

Frota piloto do 
serviço básico 
monitorada a partir 
de Centro de 
Controle 
Operacional – CCO 

% - - Anual 

Desejado - 10 50 100 

DTI 
DFTRANS 

Alcançado - 15,53 0 - 

*IPK 2014 não informado pela GCT – Gerência de Custos e Tarifas 

 

Sistema de Transporte Público do Distrito Federal 

 

Conforme estabelecido na Lei n.º 4.011, de 12 de setembro de 2007, os serviços de 
transporte público coletivo integrantes do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal 
(STPC/DF) classificam-se em básico e complementar.  

O Serviço Básico é o mais importante e significativo dos serviços. Utiliza veículos do tipo 
micro-ônibus e convencional, alongado, padronizado e articulado, num total aproximado de 3.221 
veículos alocados, das quais se citam os tipos: básico, alongado, convencional, microônibus, miniônibus, 
articulado, padrão BRT e alongado BRT. É composto de 974 linhas que segundo suas características 
próprias, são classificadas em: 

 - Metropolitana 1 (Ligação Curta):  
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o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

 - Metropolitana 2 (Ligação Longa):  

o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

 - Metropolitana 3 (Ligação Intermediária):  

o Cidade-Satélite / Cidade-Satélite; 

o Cidade-Satélite / Plano Piloto. 

 - Urbana 1 (Circular Curta):  

o Cidade-Satélite e Plano Piloto. 

 - Urbana 2 (Circular Longa):  

o Cidade-Satélite e Plano Piloto. 

 - Urbana 3 (Circular Interna):  

o Cidade-Satélite. 

No ano de 2013 foi finalizado o processo de licitação de ônibus a operar no Sistema Básico. 
Os trabalhos foram coordenados pela Secretaria de Transportes do Distrito Federal, e contaram com a 
participação de técnicos do DFTRANS. Em setembro de 2014, foi finalizada a migração dos ônibus 
antigos para os novos e, com isso, foram colocados no total de aproximadamente 2.691 novos ônibus 
em circulação espalhados no Plano Piloto e nas cidades satélites do Distrito Federal. Isso representa 
uma renovação total da frota do DF, excluindo-se apenas os ônibus das cooperativas que possuem 
contratos vigentes com o GDF. Em comparação à frota antiga, os novos ônibus são mais confortáveis, 
parte deles possuem ar condicionado e são silenciosos por terem o motor localizado na parte de trás do 
veículo, diminuindo consideravelmente o nível de ruído ao motorista e usuário, além de, poluir menos, 
pois possuem tecnologia de motor Euro5. 

Com o fim do processo licitatório da nova frota de ônibus, desde 2013 as empresas que 
passaram a fazer parte do serviço básico são: Expresso São José LTDA e Viação Pioneira LTDA, 
vencedoras da licitação que já operavam no STPC/DF; e as novas empresas também contempladas Auto 
Viação Marechal LTDA, Urbi Mobilidade Urbana (Consórcio HP-ITA) e Viação Piracicabana LTDA, além da 
TCB. As cooperativas que operam hoje no atual sistema são: COOBRATAETE, COOTASPE, COOPATAG, 
Cooperativa Alternativa, COOPERRIDE, COOPERTRAN, COOTARDE, COOTRANSP, MCS Serviços e MLF. 
Além disso, as empresas Expresso Riacho Grande LTDA e a Viação Planeta LTDA, empresas do sistema 
antigo de transporte coletivo, no momento e por tempo limitado, estão realizado a operação de 
algumas linhas destinadas a Portadores de Necessidades Especiais. Em 2014 a Viação Planeta deixou de 
operar o Programa de PNE – Passe Livre para Portadores de Necessidades Especiais. 

Por fim, cabe informar que o antigo Serviço Complementar Vizinhança, que até 30 de 
dezembro de 2013 era operado pelas empresas Condor e Lotaxi, hoje foi absorvido pelo Sistema Básico, 
onde passou a ser integrado inteiramente com miniônibus da empresa Viação Piracicabana  LTDA. 

O Serviço Complementar Rural, por sua vez, é composto por uma frota alocada de 
aproximadamente 125 veículos para operar 85 linhas com 35 permissionários cadastrados. O serviço é 
executado por operadores autônomos, conforme previsto na Lei n.º 407/1993.  

Também, conforme previsto no Decreto 15.154 de 26/10/1993, capítulo I, Artigo 3º § 1º “as 
pessoas físicas operadoras do serviço poderão se organizar em cooperativas para fins operacionais, na 
forma do artigo 2º da Lei nº 407, de 07/01/1993”. Atualmente estão registradas 03 Cooperativas no 
sistema Rural: COOTRANSP, COOTASPE e recentemente a COOPERRIDE. 

São 25 permissionários vinculados à COOTRANSP, 04 à COOPERRIDE, 02 à COOTASPE e 04 
independentes, todos pessoas físicas, sendo as Cooperativas apenas entidades representativas. 
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Lembrando que a Cootransp também opera no serviço básico, mas com outras características, seguindo 
outras regras / legislação. 

O Serviço Complementar Executivo é operado pela Sociedade de Transporte Coletivo de 
Brasília LTDA – TCB, em 3 linhas, com uma frota alocada de 3 veículos.  

Além disso, durante a Copa do Mundo de Futebol de 2014, ocorrida nos meses de junho e 
julho deste ano, foram utilizadas 4 linhas especiais, as mesmas criadas em 2013 tendo em vista o 
transporte de torcedores durante a Copa das Confederações de 2013, sendo 3 linhas realizadas através 
do Serviço Básico e 1 linha pelo Sistema Complementar Executivo. 

O Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal demandou, em média, 
28.445.912 acessos/mês em 2014, resultando numa queda de aproximadamente 6,86% em relação ao 
número apresentado em 2013. Esses acessos referem-se à registros nos validadores dos ônibus do 
STPC/DF realizados pelos passageiros. 

 

Atividades de Planejamento e Gestão 

Verificou-se ainda, que foram realizadas pela Gerência de Programação e Monitoramento – 
GPM – 1658 intervenções no Sistema de Transporte Público do Distrito Federal – STPC/DF, sendo 725 
alterações na tabela horária e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle e tempo 
de percurso. Ressalta-se que essas intervenções são executadas pelo DFTRANS atendendo a solicitação 
dos usuários do sistema e também tendo como base as pesquisas realizadas pelos técnicos da Entidade 
em pontos de parada e em terminais. 

Ainda em 2014, foram criadas 60 novas linhas, inicialmente em caráter experimental por 
180 dias tendo em vista a nova sistematização por bacias do STPC/DF; e, pelo mesmo motivo, efetuada 
a operacionalização de 526 linhas. Também foi realizados a reativação de 12 linhas, além de 115 
suspensões de operação. 

 

Quantidade de Intervenções Realizadas no STPC em 2012, 2013 e 2014 

Tipo de Serviço 2012 2013 2014* 

Alteração de tabela horária, e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle e 

tempo de percurso 217 294 725 

Criação de linha (inclusive em caráter experimental por 18 dias) 24 30 60 

Operacionalização de linha 82 492 526 

Suspensão de operação 127 122 115 

Reativação de linha 15 19 12 

Compartilhamento de linha - - 132 

Desativação da Operação ou de Linha - 23 63 

Retificação de Ordens de Serviço 13 - 25 

Total 774 980 1658 

 

 

Em 2014 não houve alteração na faixa tarifária, mantendo-se as mesmas tarifas praticadas 
nos anos de 2013, 2012 e 2011, sendo: 

 

Tipo de Linha Passagem Integral Decreto n.º 

Metropolitana 1 R$ 2,00 26.501/05 
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Metropolitana 2 R$ 3,00 26.501/05 

Metropolitana 3 R$ 2,50 28.087/07 

Urbana 1 R$ 1,50 26.501/05 

Urbana 2 R$ 2,00 26.501/05 

Urbana 3 R$ 1,50 30.012/09 

 

Foram também realizadas outras atividades no que tange ao controle de custos e tarifas 
dos serviços de transporte urbano, tais como o cálculo de custos operacionais mensais, dos subsídios do 
Passe Livre Estudantil e aos Portadores de Necessidades Especiais, e da remuneração devida aos 
concessionários vencedores do certame licitatório referente à nova frota de ônibus. 

Informamos ainda que as atividades operacionais de fiscalização, tais como autuações de 
infrações a empresas de transporte urbano, emissão de certificados de registro de Contrato de 
Fretamento, vistorias, entre outros, foram transferidas para a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e 
Controle, subordinada à Secretaria de Estado de Transportes do DF – SUFISA/ST, devido ao Decreto nº 
35.253, de 20 de março de 2014, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 58 de 21/03/2014, 
que teve como conseqüência a transferência dos servidores da carreira de Auditoria Fiscal de Atividades 
Urbanas foram alocados para a Secretaria de Estado de Transportes. 

Por fim, a Ouvidoria do DFTRANS recebeu em  2014 o total de 4.724 reclamações em 
relação ao itinerário e/ou horário, número este bastante reduzido em relação à meta estipulada pelo 
Plano Plurianual 2012-2015, que é de 8.000 reclamações. Destaca-se que foram realizados no total 
6.337 registros na Ouvidoria da autarquia no ano de 2014, entre reclamações, sugestões e elogios. As 
demandas podem ser enviadas para o número 162 ou para o www.dftrans.df.gov.br/ouvidoria, na 
opção “Canais de Atendimento”. 

No que tange a área finalística e o cumprimento do objetivo específico do DFTRANS, 
destacamos também os seguintes fatos ocorridos em 2014: 

Ônibus do DF terão novas placas de identificação 

  

Os novos ônibus que circulam pelas vias do Distrito Federal terão placas internas com 
informações como o número do veículo, data de fabricação e idade limite de operação. A 
obrigatoriedade das placas passa a valer a partir da próxima vistoria. 

O decreto que estabelece a medida foi publicado no Diário Oficial do DF de 13 de janeiro de 
2014 e regulamenta a Lei nº 5.129, de 4 de julho de 2013. 

Segundo o órgão, a responsabilidade de instalação das placas é das operadoras do sistema 
de transporte coletivo. 
 

http://www.dftrans.df.gov.br/ouvidoria.html
http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/9bbd3f71f22b22e28cde46f538994c67_XL.jpg
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Linha executiva transporta mais de 70 mil passageiros em um ano 

 

Os moradores do Sudoeste/Octogonal e região contam hoje com a linha executiva 0.165, 
que liga a localidade à Esplanada dos Ministérios. Desde o dia 14 de janeiro de 2013, 73,5 
mil passageiros utilizaram o novo serviço, o que corresponde a uma média de mais de 6 mil usuários por 
mês. 

 A linha sai do Terminal Rodoviário do Cruzeiro e passa pelo Terraço Shopping, Hospital das 
Forças Armadas e Palácio da Justiça do Distrito Federal (Praça do Buriti), com tarifa a R$ 5,00. 

 O serviço é prestado pela Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda. (TCB), que 
aloca uma frota composta por quatro veículos em operação e um reserva para o atendimento dos 
usuários. São micro-ônibus com capacidade para 26 passageiros sentados, todos equipados com 
poltronas reclináveis de tecido, ar-condicionado e internet. 

 O objetivo do serviço é proporcionar um atendimento complementar ao transporte 
convencional. Ele está voltado, sobretudo, àquela população que busca um nível de conforto superior 
para deixar seu carro em casa e ir ao trabalho de ônibus. 

 Esse modelo de transporte não é novidade no DF. Serviço semelhante foi prestado pela 
TCB entre os anos de 1975 até meados da década de 1990. De acordo com o presidente da TCB, Carlos 
Alberto Koch, os resultados alcançados até agora são positivos. O propósito maior para a criação da 
linha foi aumentar a mobilidade urbana e reduzir o número de carros na região central do Plano Piloto. 

 Conforme a tabela horária, os ônibus saem a cada intervalo de 15 minutos, de segunda a 
sexta-feira, das 7h às 19h, quando parte o último carro do Terminal do Cruzeiro. O percurso é de 
aproximadamente 23 km, cumprido num prazo de uma hora, em média. 

  

Rodoviários participam de curso de idiomas para a Copa do Mundo de 2014 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/78af361ee5d7b649a2f01f7be86a5951_XL.jpg
http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/1281b969d392854908e324a837ddb6f0_XL.jpg
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Os rodoviários das novas empresas de ônibus tiveram a oportunidade de participar, 
gratuitamente, de cursos de Inglês e Espanhol. O objetivo dos cursos, que se iniciaram no dia 10 de 
março, é melhorar o atendimento aos turistas na Copa do Mundo, já que durante o evento esses 
rodoviários vão atuar em linhas especiais. O serviço tem como objetivo o atendimento do aos turistas 
estrangeiros que irão ao evento. 

Os cursos – de 205 horas/aula e com reconhecimento do Ministério da Educação – são 
resultado de parceria com o Ministério do Turismo, a Secretaria de Turismo do DF e o  Instituto Federal 
de Brasília (IFB). Foram inscritos no total 240 profissionais. 

As aulas, ministradas no campus do IFB da 610 Norte, ocorreram de segunda a sexta-feira 
em três turnos – pela manhã (8h as 11h40), tarde (14h as 17h40) ou noite (19h as 22h40), no campus da 
Asa Norte do Instituto Federal de Brasília (IFB). Estão inscritos 240 profissionais 

Em 2013, foi realizado curso semelhante para os prepostos do sistema. Na ocasião, mais de 
350 motoristas e cobradores fizeram a inscrição pelo site do DFTRANS para frequentar as aulas. 

A cobradora da empresa Pioneira, Lindaura Cardoso, de 42 anos, teve pela primeira vez 
contato com a língua inglesa. “Estou ansiosa. Quero aprender o máximo possível”, promete.  “Espero 
adquirir mais conhecimento no curso de inglês para que, na copa, converse 100% com os passageiros de 
fora”, diz o motorista Osmar Rodrigues, que trabalha na Piracicabana.  

Já o motorista João Cardoso, de 62 anos, optou pelo idioma espanhol. “Creio que poderei 
me comunicar com várias pessoas. Por isso, vou me aperfeiçoar”, conta. 

DFTRANS libera desembarque em porta central 

 

O Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) determinou às operadoras que liberem 
o desembarque dos usuários pela porta do meio nos coletivos da nova frota, a partir do dia 17 de 
fevereiro deste ano. Até então, esse procedimento era feito somente na parte traseira dos veículos. 

Esse acesso estava franqueado, exclusivamente, para os cadeirantes. No entanto, diante 
das muitas manifestações que o DFTRANS recebeu, principalmente por meio de sua ouvidoria, foi 
adotada essa medida para facilitar o desembarque dos passageiros. 

Os novos ônibus proporcionam maior facilidade para os cadeirantes e pessoas que 
possuam dificuldade de locomoção – todos os carros zero quilômetro têm equipamentos (como 
elevadores e rampas) para facilitar o acesso desses passageiros. 

Avalia-se que essa medida não trará prejuízo para as Pessoas Com Deficiência (PCD), que 
têm, inclusive, assento preferencial exclusivo nos ônibus novos. 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/8cf9d99ba64dcb0030951fa1ae3b53ad_XL.jpg
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DFTRANS moderniza atendimento para usuários 

 

O Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) vem, desde dezembro do ano passado, 
implementando ações que visam estabelecer uma nova dinâmica no atendimento aos usuários 
transporte público coletivo. 

Técnicos da Gerência de Relações com a Comunidade e Atendimento ao Usuário 
(GRC/DFTRANS) elaboraram o projeto DFTRANS Comunidade, que, entre outras providências, estabelece 
um processo moderno e organizado de atendimento – para que sejam respondidas, mais rápida e 
qualitativamente, as solicitações vindas do público usuário do sistema. 

Primeiramente, foi criado um protocolo interno, para o melhor acompanhamento das 
demandas, desde sua chegada, resolução e comunicado da resposta ao interessado. Em seguida, os 
funcionários do setor receberam capacitação em atendimento de excelência, ministrada pela Escola de 
Governo, e no Sistema de Ouvidoria e Gestão Pública (TAG), do GDF. 

Os funcionários da GRC serão qualificados também no atendimento pelo canal telefônico, 
para darmos, de fato, um novo formato à coleta e tratamento das informações e dados recebidos dos 
usuários, elevando seu grau de satisfação com o serviço prestado pela autarquia.  

No mês de janeiro, foram registrados na GRC um total de 704 atendimentos, dos quais 240 
chegaram por email ou formulário; outros 464 foram para cadastro e atualização de dados do Passe 
Livre Estudantil (PLE). 

As principais reclamações foram: descumprimento de horário (87), problemas no 
embarque/desembarque (43), conduta inadequada de motoristas e cobradores (39), desvio de itinerário 
(14), demandas comunitárias (13) e sugestões/outros (39). 

No tratamento das demandas e informações, foram mapeados os prazos médios em que 
são respondidas as solicitações. Na entrega de tabelas horárias, checagem de linhas e viagens, cadastro 
do passe livre (estudantes e pessoas com deficiência) e atrasos de ônibus no Box, por exemplo, a 
resolução é imediata. 

As respostas para as reclamações sobre descumprimento de horários e itinerários variam 
de 2 a 5 dias. Os esclarecimentos sobre as queixas sobre conduta dos prepostos vão de 5 a 30 dias. As 
respostas para as demais satisfações da comunidade variam entre 5 e 60 dias. 
 

DFTRANS ratifica passe livre para carteiros nos coletivos 
   

O Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) ratificou às novas operadoras a 
necessidade de conceder passe livre para os carteiros. A determinação está amparada nos Decretos-Leis 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/d8b22359365bf39f810ae25d424dcb05_XL.jpg
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nº 3.326/41 e 5.405/43, que garantem o acesso gratuito aos distribuidores de correspondências postais 
nos veículos de transporte coletivo. 

A liberação deve acontecer quando esses trabalhadores estiverem em serviço, desde que 
identificados e uniformizados. 

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios e Telégrafos do DF (Sintect), algumas 
empresas que passaram a atuar no sistema recentemente não estavam permitindo o acesso para os 
trabalhadores da categoria. 

 

GDF entrega as novas instalações do Terminal Rodoviário do Touring 

 

Foram entregues em 4 de junho de 2014, às 10h30, as novas instalações do Terminal 
Rodoviário do Touring. O local foi completamente readaptado, com a construção dos boxes para 
receberem os ônibus que atendem à Região Metropolitana de Brasília (Entorno). Foram construídos 20 
boxes para coletivos e três outros, mais amplos, que receberão os ônibus maiores. 

Além dos boxes, no local foram construídos banheiros masculinos e femininos, sala de 
administração, além de impermeabilização do prédio e obras de acessibilidade, com a criação de novos 
acessos para a entrada e saída dos coletivos. Os coletivos ficarão semicobertos nas baias, e foi 
construída uma calçada para ligar o piso inferior do Touring até a Rodoviária do Plano Piloto. 

A obra do novo terminal, que está localizado no andar térreo do edifício, no Setor Cultural 
Sul, teve início em março deste ano e atende às modificações previstas no conjunto de obras do 
Expresso DF Sul. Cerca de 200 mil pessoas devem passar diariamente pelo novo terminal. 

Desde o dia 8 de junho a obra estará completamente pronta para receber os ônibus. As 
tendas que estão sendo utilizadas provisoriamente para receber esses ônibus serão retiradas da 
plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto. 

Devido a essas obras e as obras do Expresso DF Sul na Rodoviária do Plano Piloto, foram 
necessárias duas mudanças entre os meses de março a junho de 2014. Os ônibus que atendem o 
Entorno, que ficavam estacionados nas plataformas D e E, foram remanejados neste período para o 
andar superior, em frente ao Touring Club do Brasil. Já os coletivos que utilizavam as plataformas B e F, 
transportam passageiros para Santa Maria, Gama, Recanto das Emas, Guará, Riacho Fundo I e II, 
Samambaia, Cruzeiro e Sudoeste, ficaram no lugar antes destinado ao embarque e desembarque de 
passageiros com destino a municípios goianos. Os novos locais foram devidamente sinalizados para 
melhor identificação dos passageiros. 

Por conta dessas mudanças, os servidores do Transporte Urbano do Distrito Federal 
(DFTRANS) reforçaram o monitoramento da operação dos ônibus na Rodoviária do Plano Piloto. 
Analistas, técnicos e auxiliares da autarquia realizaram o controle e a organização do fluxo de 
passageiros e de ônibus para que a população tenha maior facilidade no embarque e desembarque. 
Além disso, os servidores também prestam informações sobre linhas e localização das baias de 
coletivos, incluindo aqueles do Entorno, cujos ônibus foram deslocados para a plataforma superior do 
terminal. Por fim, nesse período placas informativas foram espalhadas por todo o terminal para explicar 
o atual posicionamento dos coletivos que atendem o estado de Goiás. Servidores do DETRAN, Polícia 
Militar, entre outros órgãos, também auxiliaram a monitor a operação no terminal após as interdições. 

"Esperamos que com isso fique melhor do que está agora, para termos mais segurança e 

conforto ao pegar o ônibus", comentou o estagiário e morador de Luziânia, Izaú Leandro. 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/481d9194f07e3478c839bf97ae3c8357_XL.jpg
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Cartões do Metrô podem ser recarregados no DFTRANS 

 

Desde março de 2014 os usuários do Metrô do Distrito Federal podem recarregar os 
cartões no posto do DFTRANS localizado na parte superior da Estação Galeria, no Setor Comercial Sul. A 
novidade é resultado de parceria entre os dois órgãos para proporcionar mais agilidade no atendimento 
e evitar filas nas bilheterias. 

Quem possui os cartões Flex ou Múltiplo e optar por fazer a recarga nesse novo local deve 
ficar atento aos horários de funcionamento da unidade: de segunda a quinta-feira, das 8h às 18h, e 
sexta-feira, das 8h às 17h. 

O Metrô-DF está com uma campanha promocional de incentivo ao uso dos cartões Flex e 
Múltiplo, que oferece bônus de R$ 0,15 (dias úteis), a cada acesso ao sistema metroviário com esses 
cartões. Dessa forma, a cada 20 viagens, uma sai de graça. 

A idéia da companhia é incentivar os passageiros a carregarem créditos equivalentes a 
várias viagens, em vez de adquirir um cartão unitário. 

As duas instituições avaliam a possibilidade de expandir o serviço de recarga para outras 
unidades do DFTRANS. 
  

Monitoramento do DFTRANS fortalece presença do Estado no setor de transporte 

 

O transporte urbano coletivo do Distrito Federal ganhou mais um dispositivo para melhorar 
a eficiência, a segurança e a regularidade do serviço. Para garantir o cumprimento desses quesitos, foi 
instituído, no dia 25 de março de 2014, e publicado no Diário oficial do Distrito Federal do mesmo dia, o 
Grupo Especial de Monitoramento Operacional (GMOP), formado por servidores de carreira do 
Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS), cargos de analista de transportes urbanos, 
especialidade planejamento e operações, técnico de transportes urbanos e de auxiliar de transportes 
urbanos. 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/fc50ce82f09f85f3c2e508b03860412c_XL.jpg
http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/329ab847f562aaa0a479924ce0a8c79f_XL.jpg
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A ação marca, fundamentalmente, uma maior presença do Estado no setor, reforçando um 
novo paradigma para conseguir atender às necessidades da população em relação ao transporte 
público. 

O grupo atua no monitoramento e supervisão operacional da acessibilidade e da segurança 
dos usuários nos serviços de transporte público de passageiros. Os integrantes do GMOP utilizarão 
indicadores para monitorar a qualidade e a segurança, tais como acidentes com passageiros e de 
veículos; frequência e quantidade de coletivos defeituosos; cumprimento das viagens programadas; 
intervalo médio entre as partidas realizadas (regularidade); cumprimento da oferta de veículos; e o 
tempo médio de viagem.  Também serão observados o tempo médio de espera; informações 
disponíveis para o usuário; além da quantidade média de passageiros em cada coletivo, entre outros. 

Os trabalhos do GMOP começaram no dia seguinte, 26 de março. A operação pioneira 
ocorreu na Rodoviária do Plano Piloto, sendo dividida em duas equipes – a primeira buscou verificar, 
junto aos despachantes e à administração do terminal, o funcionamento do controle realizado por eles 
para compatibilizar o fluxo dos veículos com o de passageiros, em meio às obras em curso, observando 
as áreas destinadas ao embarque e desembarque dos usuários, além de levantar o cronograma das 
obras e as possíveis necessidades de novas intervenções no fluxo de veículos. Já a outra equipe tratou 
de monitorar algumas linhas previamente especificadas pela coordenação do grupo, buscando certificar 
a oferta de veículos para o atendimento da demanda de passageiros. 

 Também foram realizadas inspeções para conferir o selo de vistoria, a limpeza no interior 
dos ônibus e o funcionamento de itens básicos, como farol, luz de freio, pisca alerta e outros, bem como 
do elevador de acesso aos cadeirantes. Segundo o usuário Antônio Pereira, que usa cadeira de rodas e é 
morador de Santa Maria, desde que foi renovada a frota, o dispositivo vem funcionando a contento, 
“pois nunca mais quebrou, e os cobradores sabem operar direitinho”, declarou. 

 De acordo com o servidor Alberto Boff - que vem coordenando os trabalhos -, “a equipe do 
GMOP na Rodoviária do Plano Piloto já segue trabalhando diuturnamente, em escala de 24/72 horas, e 
suas atividades devem se estender também a outros terminais rodoviários do Distrito Federal”. 

Programa Gentileza Urbana: rodoviários fazem curso de cidadania e deveres dos usuários 

 

O sistema de transporte público do Distrito Federal ganhou, no dia 1º de abril de 2014, um 
pacote de melhorias e investimentos. Entre as novidades que impactarão diretamente na qualidade do 
serviço prestado à população estão a capacitação dos rodoviários em um curso sobre gentileza, a 
disponibilização de internet dentro dos coletivos e a implementação de um cartão específico para 
idosos. 

"Queremos humanizar o sistema de transporte e esse curso é o primeiro de vários 
investimentos que vamos fazer nesse sentido. Estamos, no conjunto das ações, fazendo uma 
transformação profunda no DF e mostrando que, no nosso governo, o transporte público é prioridade", 
ressaltou o governador Agnelo Queiroz, durante a solenidade no Palácio do Buriti. 

No conjunto de melhorias, o programa Gentileza Urbana, cuja função é capacitar os 
rodoviários das empresas de ônibus que atuam no DF, é uma das ações que prometem iniciar uma 
transformação profunda no transporte local, principalmente em relação à valorização e respeito aos 
passageiros. A iniciativa capacitou, entre abril e outubro deste ano, cerca de 500 rodoviários. 

Pelo cronograma, são 18 horas/aula, ministradas por servidores do DFTRANS às terças e 
quintas-feiras, na Escola de Trânsito do DETRAN. Na instrução, os participantes receberão uma cartilha 
com temas voltados à cidadania no trânsito, direção defensiva, direitos e deveres dos usuários, entre 
outros assuntos.  

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/8e013a4c5d0a4c61a59bde31f07252d3_XL.jpg
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Além de reciclar e capacitar motoristas e cobradores, o programa também realizou 
campanha educativa para os usuários. Cartazes e folders foram distribuídos em terminais, escolas e 
administrações regionais. Conservar os coletivos, respeitar as filas, usar adequadamente o cartão do 
SBA e respeitar os assentos preferenciais são algumas das mensagens transmitidas no material.   

Para o motorista Jéferson Gomes, um dos que concluíram o curso, o resultado das aulas é 
positivo. “Foi uma boa iniciativa de o DFTRANS oferecer um serviço assim. Nossa relação com os 
usuários até já melhorou. Assim, o tempo de trabalho passa mais rápido”, pondera.  

Mauro Fiorentino, motorista há 26 anos em Brasília, agradeceu aos idealizadores do curso e 
salientou que aprendeu bastante com as aulas. “Já estou passando para os amigos do trabalho o que eu 
aprendi aqui e colocando em prática para melhor atender o usuário”. 

Devido ao programa, os números de reclamações desse ano por má conduta de motoristas, 
colhidos pela ouvidoria do órgão, mostram que houve uma queda significativa. Ano passado foram 
recebidas 1.612 reclamações até o mês de outubro e nesse ano apenas 434 manifestações. 

A expectativa é que, gradativamente, todos os rodoviários do DF participem dessa 
capacitação.  
 

DFTRANS e TCB implantam ônibus com internet wireless gratuita 
 

 
 
Usuários da linha 108.5, da TCB, contam, a partir deste anúncio, com internet gratuita 

dentro dos ônibus durante a viagem. A linha faz o trajeto Rodoviária do Plano Piloto/Shopping 
Popular/Rodoviária/Esplanada dos Ministérios. 

"O transporte público do Distrito Federal tem recebido uma sucessão de atitudes que 
representam as mudanças que queremos fazer. O primeiro passo da mudança foi dado com a renovação 
da frota e, agora, estamos voltados aos trabalhadores. Queremos, com o curso, como diz o nosso 
governador Agnelo, que Brasília seja mais amorosa", acrescentou o vice-governador Tadeu Filippelli. 

 

DFTRANS e Secretaria do Idoso regulamentam cartão Sênior 

 

Os usuários do transporte público coletivo que têm mais de 65 anos vão poder contar, a 
partir do dia 3 de abril de 2014, com o cartão Sênior. O documento, cujo porte não é obrigatório, visa 
proporcionar maior conforto para esses passageiros – já que eles poderão passar pela catraca e ter 
acesso a um maior número de assentos.    

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/1ffa195cdeeb76f2d2a1684583cdd193_XL.jpg
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 “Era o tratamento que faltava há muito tempo. Essa conquista é fundamental”, enfatizou o 
secretário do Idoso, Ricardo Quirino. 

Neste primeiro momento, os cartões serão comercializados nos postos SBA/DFTRANS do 
Conic, Galeria dos Estados, Gama, Sobradinho e Taguatinga. Os usuários devem apresentar documento 
de identidade e foto 3X4 para adquiri-lo. 
 

DFTRANS Móvel registra mais de 7 mil atendimentos em Taguatinga 

   

Em continuidade ao serviço implantado pelo Transporte Urbano do Distrito Federal 
(DFTRANS) em 2012, o DFTRANS Móvel, unidade móvel da autarquia, registrou 7.481 atendimentos 
desde o dia 11 de fevereiro, quando chegou à Praça do Relógio, na região central de Taguatinga. Desse 
total, 4.226 foram no mês de fevereiro e 3.255 em março. 

No posto, os alunos podem fazer inscrição no Passe Livre Estudantil, atualizar linhas, além 
de tirar dúvidas sobre o benefício. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. 

DFTRANS oferece serviços através do programa “GDF Junto de Você” 

 

O Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) participou no ano de 2014 das edições 
do programa “GDF Junto de Você”, desenvolvido pela Secretaria de Governo, que tem como principal 
objetivo facilitar o acesso da população aos serviços públicos em todas as regiões administrativas do DF. 

O "GDF Junto de Você" começou em novembro do ano passado em São Sebastião, e 
marcou presença também em Sobradinhos I, II e Fercal, Ceilândia, Planaltina e Gama. Nessas cinco 
edições, foram feitos mais de 63 mil atendimentos entre prestação de serviços, orientações e 
informações sobre políticas públicas. O programa conta com informações e serviços de diversos órgãos 
do governo. Há uma ampla estrutura administrativa instalada, com vários guichês de atendimento ao 
cidadão, distribuição de material impresso, divulgação de trabalhos e palestras sobre diversas áreas. 

Moradores de diversas regiões administrativas do Distrito Federal, tais como Riacho Fundo 
I, Samambaia e Recanto das Emas, entre outros, contaram com o atendimento do ônibus do DFTRANS 
Móvel e um estande promocional, com a distribuição de material educativo. 

No estande montado para atender aos passageiros, é possível tirar dúvidas sobre horários e 
itinerários das linhas dos ônibus, além de registrar manifestações, tais como sugestões, elogios e 
reclamações dos usuários, na ouvidoria do DFTRANS. Já aqueles que recebem Passe Livre Estudantil 
podem fazer alteração no cadastro, além de obter informações sobre o benefício. Além disso, foram 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/271fec0ea09281bfe067f8ddbe3d041e_XL.jpg
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distribuídos jogos educativos para as crianças e material informativo da campanha contra o assédio 
sexual no transporte público. 

Outra atividade disponibilizada pelo stand do DFTRANS é que dos usuários do transporte 
público coletivo que têm mais de 65 anos puderam fazer o cadastro para passar a contar com o cartão 
Sênior do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS). O documento, cujo porte não é 
obrigatório, visa proporcionar mais conforto para esses passageiros – já que eles poderão passar pela 
catraca e ter acesso a um maior número de assentos.    

Houveram ainda palestras sobre a Modernização do Sistema e a Renovação do Transporte 
Público e, também, a realização da reunião do Comitê de Transporte local.   

Para Maria Socorro Dias, 59 anos, moradora de Samambaia há 24 anos, a participação do 
DFTRANS “é muito proveitosa, por prestar esse atendimento aos usuários dos ônibus“. Ela procurou o 
estande da autarquia para tirar dúvidas quanto à integração, sendo rapidamente atendida, além de 
receber como brinde jogos educativos para levar de presente aos netos. 

Já para Rosângela Alves, 47 anos, o DFTRANS Móvel foi um “adianto de vida”, pois ela já 
tinha resolvido um problema no cadastro estudantil de sua filha Milena, de 19 anos, na unidade móvel.  
 

DFTRANS e Google lançam serviço para usuários  

 

Uma parceria entre o Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTRANS) e a multinacional 
de serviços online Google torna mais fácil o deslocamento dos usuários de ônibus do Distrito Federal. O 
Google Transit, uma das ferramentas do Google Maps, permite ao usuário, desde o dia 16 de abril, optar 
sobre o melhor itinerário para se deslocar entre dois pontos do DF, escolhendo entre as linhas de ônibus 
disponíveis, horários de saída e distância a pé entre os pontos. 

Técnicos do DFTRANS e uma equipe da Google dos Estados Unidos formaram um grupo de 
trabalho para que fosse possível disponibilizar a ferramenta. O serviço visa beneficiar tanto os 
moradores do DF que utilizam diariamente o transporte público quanto os turistas que vieram para a 
Copa do Mundo. O recurso também traz dados sobre transporte público para todas as 12 cidades-sede 
da Copa do Mundo de 2014. O objetivo desta ação é garantir o acesso fácil e rápido à informação, 
estimular o turismo, proporcionar maior conforto e melhor gerenciamento do tempo por parte do 
usuário. 

 
 

DFTRANS divulga operação de transporte público para a Copa 

 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/a549e13d40e787f171ad57b349382ed8_XL.jpg
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Para incentivar o uso do transporte público nos dias de jogos da Copa do Mundo em Brasília 
e facilitar o trânsito na área próxima ao Estádio Mané Garrincha, o Transporte Urbano do Distrito 
Federal (DFTRANS) disponibilizou oito linhas especiais de ônibus para atender aos brasilienses. Além de 
beneficiar a população, a medida teve grande utilidade para os torcedores que assistiram aos sete jogos 
no Mundial na arena.  

As linhas especiais, que funcionaram desde 4 horas antes dos jogos até 3 horas após o 
término, levaram os torcedores dos bolsões de estacionamento (Parque da Cidade, Shopping Popular e 
plataforma superior da Rodoviária do Plano Piloto), até as imediações do Estádio Nacional de Brasília 
Mané Garrincha. 

Os itinerários dos ônibus que circularão foram: da Rodoviária do Plano Piloto à antiga 
Rodoferroviária, da Rodoviária do Plano Piloto até a Fundação Nacional de Artes (Funarte), e 
internamente no Parque da Cidade. 

Também foi disponibilizada uma linha, que circulará a partir do estacionamento em frente 
ao Colégio Militar até o Estádio Nacional, para os Portadores de Mobilidade Reduzida. 

Houve, ainda, linhas do Aeroporto aos setores Hoteleiros Sul e Norte; de Hotéis e Turismo 
Norte à Rodoviária Plano Piloto bem como da Rodoviária Interestadual para a Rodoviária do Plano 
Piloto. 

A orientação dada foi que os torcedores utilizassem os veículos do Sistema de Transporte 
Público Coletivo (STPC), já que os carros particulares não puderam circular nas áreas próximas ao 
Estádio. 

Nos dias dos jogos, também houve reforço das linhas de outras Regiões Administrativas 
para a região central de Brasília. 

Para aqueles torcedores que participaram da Fan Fest houve reforço de linhas 
convencionais para o Taguaparque (Pistão Norte), saindo da Rodoviária do Plano Piloto, Samambaia, 
Ceilândia, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Riacho Fundo II, Brazlândia e Santa Maria. No total, 
235 ônibus fizeram parte desta operação, com embarque e desembarque no centro de Taguatinga ou na 
Avenida Comercial Norte. 

Por fim, nos dias dos jogos, a partir da meia-noite foi alterado o itinerário das linhas que 
passam pelo Eixo Monumental. Nas imediações do estádio, somente as linhas 108.6 e 109.7 circularam 
entre a Rodoviária do Plano Piloto e antiga Rodoferroviária, em corredor exclusivo. Por determinações 
de segurança nenhuma outra linha transitou na via enquanto houve a interdição do trânsito. 
  

 

Expresso DF: testes e inauguração do novo meio de transporte urbano no DF 

 

Foi inaugurado no dia 29 de maio o último viaduto do complexo viário do Expresso DF Sul. A 
obra, localizada no quilômetro zero da BR-040, onde antes funcionava o posto da Polícia Rodoviária 
Federal, permitiu que fosse iniciada a operação "Branca", no sentido Santa Maria-Plano Piloto e, 
posteriormente, no sentido Gama-Plano Piloto. 

"Esse viaduto que estamos entregando vai dar mais rapidez, agilidade e segurança, porque 
não haverá mais o cruzamento da DF-251 com a DF-003, como era feito antes. Quem fazia esse percurso 
agora vai passar por cima de um dos viadutos, e com isso estamos desafogando um acesso importante 
para a nossa cidade", frisou o governador Agnelo Queiroz em visita ao local. 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/c4fecaa262b98f9bb0866d705f15b717_XL.jpg
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O novo viaduto, que custou R$ 15 milhões e demorou seis meses para ficar pronto, tem 40 
m de comprimento e beneficiará cerca de 70 mil motoristas que trafegam por esse ponto da BR-040 
diariamente.  

"Brasília tem uma posição ímpar em relação às demais cidades-sede da Copa, sem 
desmerecer, logicamente, as demais. É uma posição confortável, porque temos um conjunto de obras 
que, apesar de não estarem na matriz da Copa, são legados para Brasília, como o Expresso DF", frisou o 
vice-governador Tadeu Filippelli. 

Com a implantação do novo sistema, as linhas que saem das duas cidades com destino à 
rodoviária e à Esplanada dos Ministérios foram desativadas. Os usuários que utilizam esses itinerários 
embarcam agora em coletivos circulares até as respectivas estações de integração e, de lá, acessar os 
ônibus que operam as linhas que utilizarão os corredores exclusivos. 

O sistema contará com 139 ônibus entre articulados, convencionais, mini e do 
tipo padron (os que possuem piso baixo). Desse total, 70 atenderão aos usuários do Gama e 69 aos de 
Santa Maria. 

O sistema BRT entrou em operação no dia 30 de junho e, nesse período, vários ajustes 
foram feitos, sendo criadas novas linhas, e outras, reforçadas, como, por exemplo, as da UnB, L2 Sul, W3 
Sul e aquelas que ligam o Gama a Taguatinga 

A operação “Branca”, que consiste na fase de testes do sistema, com gratuidade do uso do 
transporte aos usuários nas linhas alimentadoras, encerrou-se no dia 1º de novembro. Desde então, a 
tarifa será de R$ 2,00 (dois reais). A cobrança do BRT – Ligação Gama/Santa Maria ao Plano Piloto será 
implantada integralmente em 2015.   

Nesse período de testes, representantes do DFTRANS se reuniram com a população para 
saber as reais necessidades dos usuários e, diante desses dados, tem procurado, na medida do possível, 
atender às reivindicações da população. Além disso, diretores e técnicos do DFTRANS, representantes 
das duas cidades e da empresa Pioneira estão se reunindo para ajustar o sistema. 

O funcionamento do sistema começa a partir das cinco horas da manhã e vai até a 0h30. 
Diariamente, o Expresso DF/Sul transporta cerca de 100 mil pessoas. Anteriormente, quando um usuário 
precisava sair ou voltar para uma dessas duas cidades, gastava uma média de 1h30 até o Plano Piloto. 
Os ônibus estavam sucateados, quebravam constantemente, conturbando ainda mais o tráfego intenso. 
Agora as viagens são feitas em corredor exclusivo, diminuindo o tempo de percurso para, no máximo, 40 
minutos. Mais confortáveis, todos os veículos contam ainda com ar condicionado. 

A cobrança de tarifa no sistema por completo não foi concluída em dezembro. A data para 
início da tarifação das linhas troncais - que são as que ligam o Gama e Santa Maria ao Plano Piloto - 
ainda está em estudo. 

 
 
Publicidade de Utilidade Pública e comunicação à sociedade 
 
 

Tendo em vista informar à população do DF sobre as inovações no transporte público, 
foram elaborados por este DFTRANS materiais gráficos realizados juntamente com a Secretaria de 
Publicidade do Distrito Federal, tais como: 

 

 

 Gentileza Urbana 
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Ações da Assessoria de Comunicação – Ascom /DFTrans no ano de 2014 

A Assessoria de Comunicação do Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans), unidade 
integrante da Diretoria Geral da autarquia, realizou, ao longo de 2014, ações visando melhorar a 
imagem e o desenvolvimento da comunicação interna do órgão. 

98 matérias jornalísticas foram incluídas no site do DFTrans – em material produzido pela 
Ascom ou pela Secretaria de Comunicação (Secom), com informações subsidiadas pela própria 
autarquia. Todas essas informações têm o intuito de divulgar as ações da autarquia, melhorando a sua 
imagem perante a imprensa e a sociedade. 

Demos sequência ao uso das redes sociais com o Twitter – onde há mais de 4.145 mil 
seguidores – e o Facebook – com 3.714 curtidas na página. A aproximação com o cidadão se dá tanto 
pelas respostas de dúvidas e sugestões quanto pelas postagens de material produzido pela Ascom.  

As dúvidas dos usuários durante o ano de 2014 se concentraram na renovação da frota e 
nas consequentes mudanças que ocorreram no Sistema de Transporte Público Coletivo. Houve, ainda, 
muitas demandas relacionadas ao Expresso DF Sul, cujo início da operação se deu no final de junho.  

A Ascom esteve diretamente envolvida com o programa Gentileza Urbana, cujo objetivo é 
capacitar os rodoviários do Sistema de Transporte Público Coletivo. Além de fazer a divulgação do 
programa no site, uma servidora do setor participou do planejamento e execução das aulas.  

Em 2014, o setor organizou – e divulgou – a participação do DFTrans nas edições no 
programa “GDF Junto de Você”, onde o ônibus itinerante esteve disponível para atender aos usuários.  

Materiais gráficos sobre os mais variados temas foram elaborados pela Ascom. Entre eles, 
criação de layouts para os postos do Sistema de Bilhetagem (Taguatinga e Terminal da Asa Sul), da 
Gerência de Relações com a Comunidade (GRC) da Rodoviária do Plano Piloto, além de folder sobre as 
ações do DFTrans para serem distribuídos à população. 

 
 Folders e cartazes 
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 Redes Sociais 
Facebook  

 

 

 

 

Twitter 

 

 

Segue a edição das principais matérias publicadas no site do DFTrans em 
novembro de dezembro de 2014 (por ordem cronológica): 
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Mais 33 ônibus novos chegam na Bacia 3 
 

 

  
Os usuários do Núcleo Bandeirante, Samambaia, Recanto das Emas e Riacho Fundo 1 e 2 

vão receber, nesta quinta-feira (20), mais 33 ônibus da nova frota. São 25 carros articulados e 8 
convencionais que vão reforçar linhas cuja operação é feita pela Urbi, o que representará mais conforto 
para esses moradores.  

Os coletivos articulados – que possuem com ar-condicionado – têm capacidade para 
transportar por viagem 130 pessoas, e os convencionais para atender a 85 passageiros. A Urbi, cujos 
carros têm a cor azul, já disponibilizou 529 veículos para a população da Bacia 3 – 46 a mais do que 
previsto no edital que renovou a frota.   

“A licitação foi feita  por regiões geográficas. Assim, sempre que houver necessidade, após 
um estudo técnico do DFTrans e emissão das ordens de serviço, a empresa deve adquirir novos 
coletivos”, explica o diretor-geral do Transporte Urbano Distrito Federal (DFTrans), Jair Tedeschi.   

Nos ônibus novos, os passageiros podem realizar – em um período de até duas horas, no 
mesmo sentido – a integração com os ônibus da TCB, com os novos carros das demais bacias, além do 
Metrô. Para contar com o benefício, os usuários devem portar um dos cartões do Sistema de Bilhetagem 
Automática (SBA). 

 Os coletivos das empresas operam em cinco bacias, previstas na licitação que reformulou 
todo o Sistema de Transporte Público Coletivo. Essa reformulação representa uma renovação 
quase total da frota operante no DF – ficando de fora apenas os micro-ônibus das cooperativas que 
possuem contratos ainda vigentes. 
  

Posto da Gerência Regional de Samambaia amplia atendimento 
 

 

O atendimento aos usuários do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA) de Samambaia 

será concentrado em um único posto a partir desta terça-feira (9). O serviço ao usuário será otimizado 

na unidade da Gerência Regional da cidade, localizada na QN 431, com o recebimento dos funcionários 

do posto da QN 318, que encerra suas atividades nesta segunda-feira (8). 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/4048e0352d4b8bc901070111239ab807_XL.jpg
http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/295172a46e67c0b91ccb4cc4b70def39_XL.jpg
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No local, o usuário pode receber informações e fazer cadastramento e recadastramento de 

seus cartões. Já para emissão e bloqueio de cartão, o cidadão deve se dirigir aos postos do Conic, Galeria 

dos Estados, Sobradinho, Taguatinga e Gama (endereços no site do DFTrans). O atendimento acontece 

de segunda a quinta, das 8h às 18h e nas sextas, das 8h às 17h. 

DFTrans disponibiliza novo sistema de consulta de ônibus 
   

 

 

O Transporte Urbano do Distrito Federal (DFTrans) disponibiliza, a partir desta terça-feira 
(23), um novo sistema de consulta na internet que mostra detalhes dos itinerários de todas as linhas de 
ônibus que circulam pelo DF.   

A novidade permite aos usuários visualizarem, por meio de um mapa, o trajeto de cada 
ônibus. É possível também identificar todos os pontos de parada, os terminais rodoviários, além das 
estações do Expresso DF Sul e do Metrô. 

A busca traz ainda – por meio de quadros informativos localizados à direita do mapa – 
informações das linhas (nome linha, tarifa e operadora), horários divididos por turno e dias da semana. 

O novo sistema pode ser acessado pelo banner “Horários dos Ônibus” no site do DFTrans 
(www.dftrans.df.gov.br). As consultas por linhas e itinerários podem ser feitas por nome, número, 
origem ou destino. 

 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE 38.070.000 73.318.928 73.318.928 73.175.598 

0004 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL - DFTRANS-
DISTRITO FEDERAL 38.070.000 73.318.928 73.318.928 73.175.598 

TOTAL DO PROGRAMA 6221 - EDUCAÇÃO BÁSICA  38.070.000 73.318.928 73.318.928 73.175.598 

 

Instituído através da Lei n.º 4.462, de 13 de janeiro de 2010, o Programa Passe Livre 
Estudantil visa assegurar a gratuidade aos estudantes do ensino superior, médio e fundamental da área 
urbana, que residam ou trabalhem a mais de um quilômetro do estabelecimento em que estejam 
matriculados, nas tarifas das linhas do serviço básico do Sistema de Transporte Público Coletivo do 
Distrito Federal, inclusive quando operados por micro-ônibus, metrô e veículo leve sobre trilhos ou 
pneus, garantindo, assim, o acesso dos estudantes as instituições de ensino. Incluem-se como 
beneficiários do programa alunos de cursos técnicos e profissionalizantes com carga igual ou superior a 
200 (duzentas) horas-aula, reconhecidos pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou 
pelo Ministério da Educação; e alunos de faculdades teológicas ou de instituições equivalentes. O 
benefício do Passe Livre Estudantil é custeado integralmente pelo Governo do Distrito Federal, de 

http://www.sistemas.dftrans.df.gov.br/horarios/src/mapas/index
http://www.dftrans.df.gov.br/
http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/f8680441f99906edbba69bc4df69b57e_XL.jpg
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acordo com a Lei n.º 4.583 de 07 de julho de 2011, e também é destinado aos operadores do serviço 
complementar rural do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF. 

Dessa forma, em 2014, o Programa beneficiou, em média, 170.865 estudantes por mês. 
Ressaltando-se que nos meses de janeiro, julho e dezembro há uma redução natural da quantidade de 
alunos beneficiados, tendo em vista as férias escolares. 

No tocante ao gerenciamento e desenvolvimento do Passe Livre Estudantil no ano de 2014, 
temos a destacar os seguintes fatos: 

Cadastro no Passe Livre Estudantil automatizado 

 

Os novos estudantes matriculados na rede pública de ensino e na Universidade de Brasília 
(UnB) não precisarão mais enfrentar filas para apresentar a documentação para se cadastrar no Passe 
Livre Estudantil. No ato da matrícula na escola, os dados do cadastro serão repassados 
automaticamente da Secretaria de Educação do DF ao Transporte Urbano do DF (DFTRANS), que emitirá 
o cartão. 

A facilidade está disponível já neste período letivo. Antes, o aluno precisava ir a um posto 
do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA), apresentar a documentação pessoal e a declaração de 
escolaridade, esperar 10 dias e retornar ao posto para retirar o cartão. Com a automatização, o aluno só 
precisa ir ao posto uma única vez, para buscar o cartão e cadastrar as linhas. 

O prazo para as matrículas na rede pública terminou no próximo dia 8 de janeiro de 2014. 
Desde então, a Secretaria de Educação repassa os dados dos novos alunos ao DFTRANS, que, após uma 
filtragem nos dados realizada em cinco dias, inicia a produção dos cartões dos alunos que têm direito ao 
benefício. Em dez dias, o aluno pode ir ao posto buscar o cartão, portanto, antes do início das aulas. 

 Os alunos da rede pública, incluindo os alunos da Universidade de Brasília (UnB) que já são 
beneficiados não precisam trocar o cartão. No caso de mudança de endereço, o aluno precisa ir ao 
posto apenas para recadastrar as novas linhas de transporte que usará. Já os da rede privada devem 
procurar os postos para apresentar declaração de matrícula no início do ano – ou semestre – letivo. 

O governo espera agora um entendimento com a rede privada para que os alunos possam 
usufruir da mesma conveniência. O DFTRANS também terá acesso aos dados dos 40 mil estudantes que 
utilizam o Metrô, unificando o cadastro. 

Essa ação dá continuidade ao conjunto de programas implantados pelo DFTRANS para 
facilitar a carga de créditos aos usuários. Em abril de 2013, o governo implantou um sistema que 
permite inserir créditos nos cartões nos próprios validadores dos ônibus, chamado de Recarga 
Embarcada. A implantação da medida evitou filas e acelerou o atendimento nos postos do SBA. 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/b5bedb56f1834c824effc2e21a2bbc2b_XL.jpg
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DFTRANS disponibiliza postos do SBA em universidades 

 

                    Os usuários do transporte público que estudam em diversas universidades contaram, com 
um posto do Sistema de Bilhetagem Automática (SBA/DFTRANS). 

No mês de fevereiro de 2014, foi disponibilizada na Universidade Paulista (UNIP), localizada 
na 913 Sul uma unidade, localizada próxima à entrada principal, que funcionou em caráter provisório, e 
reforçou o atendimento aos estudantes, sobretudo neste início de ano letivo, quando há um 
crescimento da demanda em função da volta às aulas. 

Os alunos do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) da Asa Sul, do Instituto Superior 
de Educação Superior de Brasília (IESB) da Ceilândia e da Faculdade Anhanguera em Taguatinga também 
foram agraciados com um posto do Sistema de Bilhetagem Automática, e puderam buscar atendimento 
nas respectivas instituições. Por fim, no dia 18 de março, os estudantes do campus da Universidade de 
Brasília (UnB) do Gama também com um posto do Sistema de Bilhetagem Automática do DFTRANS 
(SBA/DFTRANS). 

No posto, o estudante pode cadastrar as linhas utilizadas e fazer a troca de uma delas, se 
for o caso, para o uso do Metrô. Já aqueles beneficiados com a gratuidade apenas no Metrô também 
podem requisitar o novo cartão do SBA/DFTRANS, agora necessário para desfrutar o benefício. 

Por ora, foi realizado apenas o cadastramento dos estudantes e, após o processamento dos 
dados, serão emitidos os novos cartões, a serem entregues na própria instituição. Aqueles que fizeram a 
inscrição para ter acesso ao passe livre também podem procurar o serviço. Para isso, deveriam levar 
cópias do RG, CPF, comprovante de residência, além da declaração escolar. 
 

PROGRAMA TEMÁTICO: 6222 - PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 

Execução Orçamentária e Financeira 

Ação/Subtítulo Dotação Inicial Autorizado Empenhado Liquidado 

4202 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE 28.670.000 37.110.498 37.110.498 36.853.820 

0005 - CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE 
NECESSIDADES ESPECIAIS - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 28.670.000 37.110.498 37.110.498 36.853.820 

TOTAL DO PROGRAMA 6222  28.670.000 37.110.498 37.110.498 36.853.820 

 
Instituído pela Lei 4.582, de 07 de julho de 2011, o Programa Passe Livre aos Portadores de 

Necessidades Especiais (PNEs) tem como objetivo garantir às pessoas com deficiência, nos termos do 
art. 339 da Lei Orgânica do Distrito Federal, a gratuidade no uso do transporte público coletivo 
integrante do Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal – STPC/DF, na classificação 
serviço básico e complementar rural. Assim, em 2014, foram beneficiados, em média, 44.203 pessoas 
por mês. 

Atualmente, o limite diário de passes fornecidos é de 8 (quatro) viagens por beneficiário ou 
16 (oito), caso a pessoa portadora de necessidade especial necessitasse de um acompanhante, 
conforme a Lei n.o 4.644, de 3 de outubro de 2011. 

 

2. OUTRAS REALIZAÇÕES 
 

PROGRAMA: 6010 - GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE 

Execução Orçamentária e Financeira 

http://www.dftrans.df.gov.br/media/k2/items/cache/4cd5973a7c2085986240cae9b1f23d5c_XL.jpg
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Ação/Subtítulo 
Dotação 

Inicial 
Autorizado Empenhado Liquidado 

1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 790.000 848.200 848.200 299.750 

2496 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO 790.000 848.200 848.200 299.750 

2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO 1.300.000 611.541 611.541 514.128 

2631 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO 1.300.000 611.541 611.541 514.128 

3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS 2.000.000 77.700 77.700 0 

9745 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL 2.000.000 77.700 77.700 0 

4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES 300.000 33.258 33.258 33.258 

0083 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO 300.000 33.258 33.258 33.258 

8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 33.396.788 33.119.090 23.602.404 23.600.721 

0080 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO 33.396.788 33.119.090 23.602.404 23.600.721 

8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES 2.270.000 2.270.000 1.031.541 1.031.541 

0072 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO 2.270.000 2.270.000 1.031.541 1.031.541 

8505 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 447.000 269.665 205.264 86.789 

0025 - PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO 447.000 269.665 205.264 86.789 

8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 23.920.900 26.400.723 23.892.718 20.347.546 

0076 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADM. GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO 23.920.900 26.400.723 23.892.718 20.347.546 

TOTAL DO PROGRAMA 6010 - TRANSPORTE 64.424.688 63.630.177 50.302.626 45.913.733 

 

Atividades Administrativas 

As atividades administrativas relacionadas com o pagamento de pessoal, contribuição para 
o regime de previdência, concessão de benefícios e ressarcimentos, restituições e indenizações e 
tiveram andamento normal no exercício de 2014.  

Devido ao Decreto nº 35.253, de 20 de março de 2014, publicado no Diário Oficial do 
Distrito Federal nº 58 de 21/03/2014, houve redução de servidores remunerados por esta Autarquia, de 
aproximadamente 302 para em média 255, pois os servidores da carreira de Auditoria Fiscal de 
Atividades Urbanas foram alocados para a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, na 
Secretaria de Estado de Transportes do DF – SUFISA/ST. Por isso, mesmo com o reajuste salarial cedido 
pelo Governo do Distrito Federal e aprovado na Câmara Legislativa do Distrito Federal aos servidores da 
autarquia no mês de setembro para a carreira de Atividades de Transportes Urbanos, houve redução no 
total de despesa de folha de pagamento verificado ao longo do exercício, de aproximadamente 21,5%. 

Os demais serviços administrativos gerais também tiveram andamento normal ao longo do 
ano. Foram realizadas em 2014 as contratações por licitação de diversos bens e serviços, tais como de 
empresa fornecedora de kits de limpeza para impressoras de cartões do Sistema de Bilhetagem 
Automática aos usuários, materiais elétricos e hidráulicos, bens de almoxarifado, fornecimento de 
combustível e equipamentos eletroeletrônicos para a sede do DFTRANS, além de contratação de 
empresa especializada na fabricação, fornecimento e instalação de abrigos (paradas) para passageiros 
de ônibus, entre outros. 

 

Capacitação dos servidores 

No que concerne à qualificação e capacitação dos servidores, em 2014, foram treinados 33 
agentes públicos em cursos atinentes a sua área de atuação. 

Além de fornecer cursos externos a servidores, entre eles pós-graduações em áreas 
específicas e presença em seminários na área de transporte, destaca-se em 2014 a presença de 8 
servidores da autarquia no Seminário Nacional NTU 2014, elaborado pela Associação Nacional das 
Empresas de Transporte Urbanos, que reuniu diversos especialistas da área de transporte a nível 
nacional para discutir temas como o atendimento das demandas sociais futuras de transporte público 
urbano. 

A seguir, planilha detalhada sobre os tipos de capacitação realizados pelos servidores do 
DFTRANS em 2014, com o número respectivo de participantes. 
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3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

 
 

Avanços na Tecnologia da Informação do DFTRANS 

2014 foi um ano que proporcionou inovações na área de Tecnologia da Informação do 
DFTRANS, ações estas que terão grande influência futura na qualidade do transporte público do Distrito 
Federal. Dentre estes avanços, podemos citar: 

 Migração do banco de dados do Sistema de Transporte Público Coletivo do 
Distrito Federal, anteriormente de origem privada, para outro da Secretaria de 
Planejamento, Orçamento e Gestão do Distrito Federal (SEPLAN/DF); 

 Participação de servidores no NTU 2014 – Associação Nacional de Transportes 
Urbanos; 

 Aquisição de diversos equipamentos, tais como novos projetores multimídia e 
computadores. 

 

Estudos e Projetos 

Em 2014 as atividades de estudos e projetos nas áreas de Geoprocessamento e Meio 
Ambiente foram intensamente reforçadas. 

Na atividade de Geoprocessamento, destacam-se os seguintes fatos: ganhou novos 
colaboradores; incrementou a quantidade de informações geográficas referentes a pontos de parada, 
terminais, pontos de soltura, pontos de controle e rotas de ônibus; criou-se um banco de dados 
geográficos; avançou no conhecimento de técnicas, metodologias de trabalho e ferramentas; realizou 
palestras, cursos e interação com servidores acerca do tema; forneceu informações a usuários; 
participou com fornecimento de dados para estudos diversos; e participou das reuniões do Comitê 
Gestor da Geoinformação do GDF (COMGEO).  

Na área ambiental, foram subsidiados diversos estudos ambientais, além de gerar 
informações que contribuíram com Estudos de Impacto Ambiental, Estudos de Impacto de Trânsito e 
Estudos de Impacto de Vizinhança. 

Por fim, a equipe de projetos do DFTRANS acompanhou a implantação de novos abrigos de 
passageiros de ônibus realizada por diversas administrações regionais. Também iniciou em agosto de 

PLANILHA DE CAPACITAÇÃO - 2014 

Participantes Participantes 

Pós-Graduação em Assessoria em Comunicação Pública 1 

Curso: Módulo SIDEC – Sistema de Divulgação de Compras 2 

Participação no Seminário Nacional NTU 2014 8 

Curso: “Introdução ao Geoprocessamento” 15 

Participação no “3º Fórum Nacional de Gestão Estratégica de Pessoas: O Papel do RH Estratégico no 

Desenvolvimento de Licenças” 
2 

Curso de formação de pregoeiro – pregão eletrônico, presencial e sistema de registro de preços 5 

Total 33 
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2014, nova ação junto à empresa contratada pelo órgão para a reforma de abrigos já implantados em 
diversas regiões administrativas do DF, na qual, na RA de Brasília foram reformados / mantidos 36 
abrigos contemplando a reforma e acessibilidade dos mesmos. Em dezembro de 2014, 75 placas de 
sinalização de paradas de ônibus foram implantadas em Ceilândia (25) e Planaltina (75). 

 

  

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE 
 

I) Realizações em 2014 

Dentre as realizações da Autarquia em 2014 destacam-se: 

  Finalização da Implantação do Novo Sistema do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF 
– STPC/DF por Bacias Geográficas e Realização dos Primeiros Ajustes – Suporte e acompanhamento às 
últimas fases de implantação do novo sistema e realização dos primeiros ajustes operacionais, sendo 
considerados os mais significativos. Apesar de contínuo, considera-se que o processo de gestão exigiu 
maiores esforços nos momentos iniciais após a implantação do novo sistema, já que há um grande 
número de ajustes a serem realizados para atendimento à demanda de usuários. 

  Criação do Grupo de Monitoramento Operacional (GMOP) – grupo de servidores responsável 
pelo acompanhamento coordenado de operações de ônibus em regiões e horários específicos. Este 
grupo de servidores realiza ações constantes em campo que apresentam informações que subsidiam as 
atividades de planejamento e gestão do transporte urbano pela Autarquia. 

  Criação do Programa Gentileza Urbana – programa de reciclagem e capacitação de 
funcionários das operadoras do STPC/DF, que tem o objetivo de melhorar o atendimento prestado ao 
usuário por intermédio das relações entre motoristas, cobradores e passageiros. Aproximadamente 30 
(trinta) funcionários foram capacitados desde o início do programa. 

  Criação do Programa de Ensino de Idiomas – projeto realizado em parceria com o Instituto 
Federal de Brasília – IFB que consiste em ministrar aulas com noções básicas de inglês aos motoristas e 
cobradores. 

  Participação na Realização da Copa do Mundo de 2014 – em conjunto com demais órgãos do 
Governo do Distrito Federal, foram desenvolvidas ações com o objetivo de garantir a segurança e 
mobilidade na realização do evento. Dentre os destaques estão a designação de servidores para 
aturarem como agentes de orientação à população, criação de linhas específicas, alteração de horários e 
itinerários, além da participação no Centro Integrado de Comando e Controle Regional – CICCR, 
estrutura responsável por todas as decisões operacionais durante o evento. Ressalta-se que a estrutura 
foi acionada novamente nos dois turnos das eleições de 2014. 

  Início das operações do Expresso DF Sul – a Autarquia tem participação desde o início da 
concepção do projeto, destacando-se os trabalhos de planejamento e monitoramento da demanda no 
período de testes (Operação Branca), além das operações diárias, com servidores designados 
exclusivamente para acompanhamento do funcionamento em terminais, estações e veículos. Estas 
atividades são fundamentais para a realização de ajustes de forma a aprimorar o novo modal de 
transporte público. 

  Realização de Reformas em Abrigos de Paradas de Ônibus – execução de contrato com 
empresa especializada na reforma de abrigos que não estavam em boas condições de utilização pela 
população. Em 2014 foi reformado um total de 30 (trinta) abrigos. 
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  Transferência do Embarque e Desembarque de Passageiros das Linhas do Entorno do Distrito 
Federal para o Touring de Brasília – foi realizada uma reforma do edifício de forma a comportar a 
operações das linhas que ligam o Distrito Federal ao entorno. A modificação foi necessária devido à 
implantação do Expresso DF Sul, cuja estação de embarque e desembarque da rodoviária passou a 
ocupar uma das plataformas e exigiu que fossem realizadas alterações na distribuição das linhas. 

  Migração do Banco de Dados do Sistema de Bilhetagem Automática para a Secretaria de 
Estado de Planejamento e Orçamento – SEPLAN – o serviço de armazenamento do banco de dados até 
então era contratado e terceirizado, sendo que a Subsecretaria de Tecnologia da Informação e 
Comunicação passou a hospedar o banco de dados. 

 

II) Dificuldades Encontradas e Problemas que Interferiram na Execução dos Programas 

  Quantidade Insuficiente de Recursos Humanos – o quadro de servidores atualmente é 
considerado insuficiente para a condução dos projetos e atividades, sendo necessária a ampliação do 
número de recursos humanos do órgão. 

  Limitações do Espaço Físico – as instalações físicas apresentam limitações estruturais que 
muitas vezes não obedecem aos requisitos de segurança do trabalho, podem ser citados também a falta 
de manutenção constante do edifício, sistema de ar-condicionado deficiente, qualidade da água e falta 
de espaço físico para determinadas áreas.  

  Sistemas de Tecnologia da Informação e Comunicação – A estrutura de sistemas de tecnologia 
da informação e comunicação apresenta algumas deficiências que limitam o desempenho das atividades 
do órgão, a exemplo de alguns sistemas e da infraestrutura de tecnologia da informação. 

 

III) Perspectivas para 2015 

Sendo 2014 um ano de transição de governo para uma nova governança em 2015, o 
DFTRANS está constantemente se reunindo com a equipe de transição do novo governador do Distrito 
Federal, para então seguir com um Planejamento Institucional e do Sistema de Transporte do DF em 
consonância com as diretrizes do novo governo. 

Ainda assim, apesar das dificuldades, o DFTRANS espera exercer a sua competência de 
Autarquia responsável pelo gerenciamento do sistema de transporte público do Distrito Federal no ano 
de 2015. Com todos os ônibus da nova frota em circulação, e agora, o BRT Sul, o DFTRANS espera 
realizar melhorias efetivas na qualidade do transporte urbano do DF, constantemente analisando as 
demandas da população e realizando otimizações para promover uma vida melhor a todos os cidadãos 
da capital federal e cidades satélites. 
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4. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS  
 

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: FREDERICO CASTRO MARTINS – Chefe de Gabinete – 

Competência delegada pelo Art. 2º do Decreto Nº 33.551 de 25/04/2012.   

Telefone: (61) 3043-0401      e-mail da Instituição: diretoria.dftrans@gmail.com  

Assinatura: 

_____________________________________________________________________________________ 

Responsáveis pela elaboração:  

Nome: Clarissa Regina Lima da Silva 

Assinatura: _______________________________ Telefone: (61) 3043-0423 

(X) Agente de Planejamento  (   ) Outro Servidor  

 

Nome: Cristina Figueiredo Mariano 
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