
 

 

 

  

RELATÓRIO DE 
SUSTENTABILIDADE  

ANO BASE 2018 

Este documento foi elaborado pela Gerência de Planejamento Corporativo - 
GEPLA em atendimento ao disposto no Artigo 8, inc. IX, da Lei Federal 
13.303/2016. Sua versão foi aprovada na reunião de Diretoria Executiva – Ata 
nº 1256. 

 

 

 

 

 

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2019. 



 

 

IDENTIFICAÇÃO GERAL 

 

Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. 
CNPJ: 90.976.853/0001-56, NIRE: 43500317874 
Sede: Porto Alegre/RS 
Natureza Jurídica: Empresa Pública 
Acionista controlador: União 
Abrangência de atuação: Região Metropolitana de Porto Alegre 
Setor de atuação: Transporte Público Coletivo Ferroviário 
 
Administradores: 
David Borille - Diretor Presidente 
Geraldo Luís Felippe - Diretor de Administração e Finanças  
Eurico de Castro Faria - Diretor de Operações 
 
Elaboração:  
Josiane Hensel do Canto -  Gerente de Planejamento Corporativo 
Enrico Giovanella Farias – Chefe do Setor de Planejamento Substituto 
Guilherme Dutra de Campos – Chefe do Setor de Responsabilidade Socioambiental 
Luana Maciel Bruxel – Consultor Interno de Planejamento Corporativo 
Versão: 01 
Data de divulgação: 19/12/2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES 

 

ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica 
ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 
ACT – Acordo coletivo de trabalho  
ADM - Administrativo 
AGO – Assembleia Geral Ordinária  
AGU – Advocacia Geral da União 
ALAMYS - Associação Latina-Americana de Metrôs e Subterrâneos 
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações 
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica 
ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos 
ANPTrilhos - Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos 
AUDIN – Auditoria Interna 
BB – Banco do Brasil 
BBPREV – Previdência Privada do Banco do Brasil 
BOVESPA – Bolsa de Valores de São Paulo 
CAU – Central de Atendimento ao Usuário 
CCO – Centro de Controle Operacional 
CGPAR - Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da 
União 
CGTI – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação 
CGU – Controladoria-Geral da União 
CNPJ – Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
COAUD – Comitê de Auditoria 
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente 
CONFIS – Conselho Fiscal 
CONSAD – Conselho de Administração 
COPED – Comissão Permanente de Processo Disciplinar 
CTU – Aplicação Conta Única da União 
DIREX – Diretoria Executiva 
DIROP – Diretoria de Operações 
e-OUV – Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal 
e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão 
EPI – Equipamento de Proteção Individual 
EPTC – Empresa Pública de Transporte e Circulação 
GECIN – Gerência de Comunicação Integrada 
GEINF – Gerência de Informática 
GEJUR – Gerência Jurídica 
GEORF – Gerência de Orçamento e Finanças 
GEPLA – Gerência de Planejamento Corporativo 
GEREH – Gerência de Recursos Humanos 
GESUP – Gerência de Suprimento e Apoio 
GLP – Gás Liquefeito de Petróleo 



 

 

GRI – Global Reporting Initiative 
GRT – Gestão de Riscos da TRENSURB 
IG-SEST – Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
IN – Instrução Normativa 
INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 
INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
IR – Imposto de Renda 
IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte 
JUCERGS - Junta Comercial do Rio Grande do Sul 
LRE – Lei de Responsabilidade das Estatais 
LOA – Lei Orçamentária Anual 
MKBF – Mean Kilometer Between Failures 
MMA – Ministério do Meio Ambiente 
MPF – Ministério Público Federal 
MPOG – Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
NPG – Norma de Procedimento Geral 
NR – Normas Reguladoras 
OPER - Operacional 
PA – Public Adress 
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento 
PAINT – Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 
PDI – Plano de Desenvolvimento Individual 
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação 
PE – Planejamento Estratégico 
PET – Programa Emergencial de Trilhos 
PETI – Planejamento Estratégico de TI 
PGFN – Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
PPA – Plano Plurianual 
PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais 
PROPEE – Programa de Eficiência Energética 
RAINT – Relatório de Atividades de Auditoria Interna 
RAP – Restos a Pagar 
REC – Resolução do Conselho de Administração 
REP – Resoluções da Presidência  
RMPA – Região Metropolitana de Porto Alegre 
SEACO – Setor de Administração de Contratos 
SECOM – Setor de Compras 
SEI – Sistema Eletrônico de Informações  
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 
SEORC – Setor de Orçamento 
SEPAR – Setor de Pagamentos e Receitas 
SERAM – Setor de Responsabilidade Socioambiental  
SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
SETRE – Setor de Seleção e Treinamento 



 

 

SIC – Serviço de Informações ao Cidadão 
SICAU – Sistema de Controle da Auditoria Interna 
SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats 
TCO – Taxa de Cobertura Operacional  
TCU – Tribunal de Contas da União 
TI – Tecnologia da Informação 
TUE’s – Trens Unidades Elétricas 
UO – Unidade Organizacional 
URV – Unidade Real de Valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1 - Matriz SWOT TRENSURB – ambiente externo ............................................................................. 18 

Quadro 2 – Indicadores de desempenho ............................................................................................................... 21 

Quadro 3 – Despesas por modalidade de contratação ......................................................................................... 37 

Quadro 4 – Despesas por grupo e elemento de despesa ..................................................................................... 37 

Quadro 5 – Demonstrativo de receitas e pagamentos com recursos próprios ................................................. 39 

Quadro 6 – Montante total aplicado ...................................................................................................................... 40 

Quadro 7 – Aplicação BB Extramercado ............................................................................................................. 40 

Quadro 8 – Aplicação financeira na Conta Única da União (CTU) .................................................................. 41 

Quadro 9 - Consumo de energia elétrica 2018 ..................................................................................................... 44 

Quadro 10 - Consumo de combustíveis fósseis em 2018 ................................................................................... 45 

Quadro 11 - Consumo de Água em 2018 ............................................................................................................. 45 

Quadro 12 - Resíduos Classe I ............................................................................................................................... 46 

Quadro 13 – Tempo de empresa (tempo médio) ................................................................................................. 52 

Quadro 14 - Comparativo avaliação de desempenho .......................................................................................... 53 

Quadro 15 - Total de aquisições e contratações 2018 ......................................................................................... 57 

Quadro 16 – Despesas contratos publicidade legal ............................................................................................. 57 

Quadro 17 – Balanço Socioambiental Consolidado 2018 .................................................................................. 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 - Mapa da Linha da TRENSURB ................................................................................................................... 15 

Figura 2 – Organograma ............................................................................................................................................. 17 

Figura 3 - Mapa do negócio da TRENSURB ............................................................................................................... 20 

Figura 4 - Mapa de processos da TRENSURB ........................................................................................................... 20 

Figura 5 - Mapa Estratégico ........................................................................................................................................ 23 

Figura 6 - Gráfico por tipos de manifestações ............................................................................................................. 28 

Figura 7 - Gráfico por tipos de manifestações Sistema e-OUV ................................................................................... 28 

Figura 8 - Gráfico tempo médio de resposta (em dias) Sistema e-OUV ..................................................................... 29 

Figura 9 - Gráfico do total de pedidos recebidos pelo e-SIC ....................................................................................... 30 

Figura 10 - Gráfico por tipos de manifestação pela CAU ............................................................................................ 30 

Figura 11 - Gráfico ranking de reclamações da CAU .................................................................................................. 31 

Figura 12 - Fluxo do processo de gestão de riscos ..................................................................................................... 32 

Figura 13 – Distribuição do consumo 2018 KW/H ....................................................................................................... 44 

Figura 14 - Gráfico da representatividade das Deseconomias (externalidades) ......................................................... 50 

Figura 15 - Gráfico da evolução do cálculo das Deseconomias (externalidades) ....................................................... 50 

Figura 16 - Quantitativo de empregados por área ....................................................................................................... 51 

Figura 17 - Faixa etária (média de idade) ................................................................................................................... 52 

Figura 18 - Gráfico distribuição dos empregados em atividade por faixa de idade ..................................................... 52 

Figura 19 - Gráfico distribuição dos empregados em atividade por faixa de tempo de empresa ................................ 52 

Figura 20 - Gráfico distribuição de empregados por nível de escolaridade ................................................................. 53 

Figura 21 - Ações mensais de bem-estar e saúde realizadas em 2018 ...................................................................... 54 

Figura 22 - Capacitação de 2018 ................................................................................................................................ 55 

Figura 23 - Mapa estratégico da tecnologia da informação ......................................................................................... 58 

Figura 24 - Campanha do Agasalho 2018 ................................................................................................................... 59 

Figura 25 - Futuro Usuário – Visita à Empresa ........................................................................................................... 60 

Figura 26 - Programa Futuro Usuário, 64ª Feira do Livro de Porto Alegre .................................................................. 60 

Figura 27 - Visita Técnica ............................................................................................................................................ 61 

Figura 28 - Visita Técnica ............................................................................................................................................ 61 

Figura 29 - Estação Educar, apresentação no pátio da sede administrativa da TRENSURB das miniempresas, projeto 
de conclusão de curso ................................................................................................................................................ 62 

Figura 30 - Livros Livres .............................................................................................................................................. 63 

Figura 31 - Historiando Estação Rio dos Sinos ........................................................................................................... 64 

Figura 32 - Canoas Jazz ............................................................................................................................................. 65 

Figura 33- Gráfico passageiros transportados ............................................................................................................ 70 

Figura 34 - Gráfico índice de regularidade .................................................................................................................. 70 

Figura 35 - Gráfico MKBF Série 100 ........................................................................................................................... 71 

Figura 36 - Gráfico MKBF Série 200 ........................................................................................................................... 71 

Figura 37 - Gráfico avaliação da imagem da TRENSURB nos meios de comunicação .............................................. 72 

Figura 38 - Gráfico classificação TRENSURB – IG-SEST .......................................................................................... 73 

Figura 39 - Gráfico taxa de cobertura operacional – TCO ........................................................................................... 73 

 

 



 

 

SUMÁRIO 

 
 INTRODUÇÃO ............................................................................................................................................... 11 

 Princípios e Contexto do Relatório ........................................................................................................ 11 

 Materialidade e Plenitude do Relatório ................................................................................................. 11 

 Identificação dos Stakeholders ............................................................................................................... 11 

 Mensagem do Presidente ........................................................................................................................ 12 

 A TRENSURB ................................................................................................................................................ 14 

 Identidade Organizacional ...................................................................................................................... 16 

 Estrutura organizacional ......................................................................................................................... 17 

 Ambiente Externo .................................................................................................................................... 18 

 NEGÓCIO ........................................................................................................................................................ 19 

 Modelo de Negócios ................................................................................................................................ 19 

 O Desempenho do Negócio .................................................................................................................... 21 

 ESTRATÉGIA ................................................................................................................................................ 22 

 Planejamento Estratégico ........................................................................................................................ 22 

 Objetivos Estratégicos ............................................................................................................................. 23 

 GOVERNANÇA ............................................................................................................................................. 24 

 Descrição das estruturas de governança ............................................................................................... 24 

5.1.1 Informações sobre dirigentes e colegiados ......................................................................................... 24 

5.1.2 Atuação da unidade de Auditoria Interna ............................................................................................ 25 

5.1.3 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada ................................................. 26 

5.1.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ............................................................ 26 

5.1.5 Participação acionária de membros de colegiados da entidade ................................................................ 27 

 Ouvidoria .................................................................................................................................................. 27 

 Gestão de Riscos ...................................................................................................................................... 31 

 Controles Internos .................................................................................................................................... 32 

 Código de Ética ........................................................................................................................................ 33 

 Participação em Associações .................................................................................................................. 35 

 ECONÔMICO - FINANCEIRO ................................................................................................................... 36 

 Gestão Orçamentária ............................................................................................................................... 36 

 Gestão Financeira..................................................................................................................................... 38 

 Gestão de Custos ...................................................................................................................................... 41 

 Política Tarifária ...................................................................................................................................... 42 

 Demonstrações Contábeis ....................................................................................................................... 42 



 

 

 AMBIENTAL  .................................................................................................................................................. 42 

 Educação Ambiental ................................................................................................................................ 43 

 Energia....................................................................................................................................................... 43 

7.2.1 Energia Elétrica ......................................................................................................................................... 43 

7.2.2 Consumo de Combustíveis Fósseis .......................................................................................................... 44 

 Água ........................................................................................................................................................... 45 

 Efluentes e Resíduos ................................................................................................................................ 45 

7.4.1 Coleta Seletiva .................................................................................................................................... 46 

7.4.2 Destinação dos Resíduos - Classe I ................................................................................................... 46 

7.4.2.1 Baterias ............................................................................................................................................... 47 

7.4.2.2 Óleo Lubrificante Usado ...................................................................................................................... 47 

7.4.2.3 Óleo Usado no Preparo de Alimentos ................................................................................................. 47 

7.4.2.4 Descarte de Lâmpadas Fluorescentes ................................................................................................ 47 

 Critérios e Práticas de Sustentabilidade em Contratações .................................................................. 47 

 Deseconomias ........................................................................................................................................... 48 

7.6.1 Custo das emissões de poluentes ....................................................................................................... 49 

7.6.2 Custo com acidentes ........................................................................................................................... 49 

7.6.3 Economia no tempo de viagem ........................................................................................................... 49 

7.6.4 Resultados .......................................................................................................................................... 50 

 SOCIAL ............................................................................................................................................................ 51 

 Gestão de Pessoas .................................................................................................................................... 51 

8.1.1 Reclamatórias Trabalhistas ....................................................................................................................... 55 

8.1.2 Avaliações Ambientais Ocupacionais ........................................................................................................ 56 

8.1.3 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados ................................................. 56 

8.1.4 Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade ........................... 56 

 Gestão de Licitações e Contratos ........................................................................................................... 56 

 Gestão da Tecnologia da Informação .................................................................................................... 58 

 Desempenho Social ................................................................................................................................. 59 

 Balanço Socioambiental Consolidado ................................................................................................... 66 

 Resultados da Gestão ............................................................................................................................... 68 

8.6.1 Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às prioridades da gestão .............................. 68 

8.6.2 Principais programas e projetos/iniciativas ................................................................................................ 69 

8.6.3 Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos ...................................................... 69 

8.6.4 Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas ........................ 74 

8.6.5 Monitoramento de metas não alcançadas ................................................................................................. 74 



 

 

8.6.6 Justificativas para o resultado ................................................................................................................... 74 

8.6.7 Perspectiva para os próximos exercícios .................................................................................................. 74 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................................................ 76 

 



 

11 
 

 INTRODUÇÃO 

O presente Relatório de Sustentabilidade da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB apresenta 
o dimensionamento do negócio da Empresa, com as suas estratégias e governança abrangendo aos aspectos 
econômico-financeiro, ambiental e social no ano de 2018. 

 

 Princípios e Contexto do Relatório 

O relatório segue o modelo internacional Global Reporting Initiative – GRI, que estabelece padrões para que as 
empresas reportem os resultados da gestão da sustentabilidade. 

Os padrões de relatórios de sustentabilidade da GRI auxiliam empresas, governos e outras organizações a entender 
e comunicar o encontro dos negócios em questões críticas de sustentabilidade. E a elaboração do relatório ajuda a 
identificar os impactos das operações da empresa sobre o meio ambiente, economia e sociedade civil. 

 

 Materialidade e Plenitude do Relatório 

Os temas de sustentabilidade do relatório se basearam no negócio e na estratégia da TRENSURB, ratificada na 
prestação de seus serviços para o público de interesse (stakeholders). As diretrizes da Empresa, ligadas aos seus 
objetivos estratégicos, foram demonstradas nas visões econômico-financeira, ambiental e social. 

Os dados e as informações apresentados neste relatório correspondem a gestão da TRENSURB de 01 de janeiro a 
31 de dezembro de 2018. 

 

 Identificação dos Stakeholders 

A TRENSURB, empresa de transporte de passageiros metroferroviária, apresenta a relação de seu público de 
interesse com sua atividade. 

� USUÁRIOS - Necessidade: pontualidade, conforto, rapidez, limpeza e preço justo. 
� EMPREGADOS - Necessidade: salários compatíveis, ambiente saudável e seguro, oportunidade de 

crescimento e valorização. 
� ACIONISTAS - Necessidade: prestação do serviço público de qualidade, transparência nas ações, boa imagem 

e eficiência. 
� SOCIEDADE - Necessidade: atendimento à legislação, respeito ao meio ambiente, ações voltadas à cidadania 

e à ética. 
� EMPRESAS DE ÔNIBUS - Necessidade: interoperabilidade, regularidade e pontualidade nas integrações. 
� FORNECEDORES E TERCEIROS - Necessidade: transparência nas licitações, critérios justos, parcerias, 

pagamentos no prazo acordado, ambiente saudável e seguro. 
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 Mensagem do Presidente 

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB, ao longo da sua história, consolidou-se como uma 
empresa de transporte de passageiros sobre trilhos, indutora do desenvolvimento social de Porto Alegre e região 
metropolitana. Sua implantação introduziu mudanças nos hábitos da população e alterou a realidade dos municípios 
de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo, envolvendo a readequação da 
malha viária, do saneamento, da iluminação pública, da segurança de pedestres e outras obras complementares. 

A TRENSURB, é instrumento de efetivação da política pública de mobilidade urbana na medida em que mantém seus 
recursos orientados a sua missão de: “Transportar pessoas de forma rápida, segura e com qualidade, de modo 
sustentável”. 

No decorrer do ano de 2018, a empresa adequou seus normativos e procedimentos à Lei das Estatais n°. 13.303/2016, 
promoveu a revisão do Planejamento Estratégico Ciclo 2016-2020 para o período de 2018-2020 e elaborou o seu 
Plano de Negócios 2019, fixando as diretrizes a serem cumpridas e as metas a serem alcançadas. 

Além disso, como resultado dos esforços empreendidos para o alcance da melhor prestação do serviço público, com 
qualidade e eficiência e atendendo às necessidades dos empregados e usuários foram realizadas diversas ações e 
projetos, dentre os quais destacam-se: 

- Instalação de Escadas Rolantes; 

- Implantação do PA (Public Adress) Digital Centralizado nas Estações; 

- APP com informações aos usuários; 

- Conclusão do Recall da Frota Série 200; 

- Assinatura do Protocolo de Intenções com a RGE Sul; 

- No campo da tecnologia da Informação – TI, houve aprovação do Planejamento Estratégico de TI – PETI e do Plano 
Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI; 

- Instalação de cabine de pintura; 

- Instalação da central de resíduos industriais. 

Além disto, por meio de recursos descentralizados do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, Programa 
Emergencial de Trilhos – PET, para à execução dos seguintes projetos: 

- Subestação de Sapucaia e Cabine Seccionamento de Luiz Pasteur; 

- Sistema de Segurança Perimetral; 

- Sistema de Proteção Integrado Intertripping; 

- Sistema de Radiocomunicação para adequação às normas da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. 

Ademais, e sempre comprometida com o comportamento ético, responsável e transparente, a TRENSURB continuará 
envidando esforços e realizando ações e projetos estratégicos, com o fim de melhorar o seu desempenho e buscar o 
equilíbrio econômico-financeiro, com o incremento das suas receitas e a racionalização das despesas de 
funcionamento. 
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Analisando o tripé da sustentabilidade (ambiental, 
econômico e social) e destacando os eixos social e 
ambiental, a TRENSURB ao desenvolver seu serviço de 
transporte através de um modal de baixo impacto ambiental, 
utilizando energia limpa e renovável, contribui para a 
redução do número de acidentes de trânsito, diminuição dos 
gastos de manutenção das vias públicas e redução de 
custos com saúde pública, dentre outros. Entretanto, ainda 
ajuda a desafogar o tráfego rodoviário retirando anualmente 
780.000 viagens de ônibus, além de veículos, evitando a 
emissão de aproximadamente 17.000t de CO2 na 
atmosfera. Desta forma, destacamos e reforçamos o nosso 
compromisso institucional com a gestão sustentável.  

Além disto, frente ao desenvolvimento das cidades da 
Região Metropolitana de Porto Alegre – RMPA, a 
TRENSURB pretende intensificar a sua atuação na 
integração institucional da mobilidade da região, realizando 
a aproximação entre os órgãos governamentais e as 
empresas públicas e privadas no intuito de proporcionar 
iniciativas conjuntas que promovam a racionalização do transporte coletivo ao longo dos municípios e considerando 
o trem como o modo de transporte estruturador da mobilidade da RMPA. 

Por fim, a TRENSURB, primando pela excelência do serviço aos usuários, busca constantemente a sustentabilidade 
econômica, com responsabilidade corporativa e transparência na gestão.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Borille 
Diretor Presidente 
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 A TRENSURB 

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TRENSURB, é uma empresa pública, vinculada ao Ministério do 
Desenvolvimento Regional, Governo Federal, que tem por acionistas a União (99,8812%), o Estado do Rio Grande 
do Sul (0,0919%) e o município de Porto Alegre (0,0269%). Foi criada em 1980 através do Decreto nº 84.640, para 
implantar e operar uma linha de trens urbanos no Eixo Norte da Região Metropolitana de Porto Alegre e iniciou sua 
operação comercial em 1985. 

Entre 1980 e 1985, foram realizadas as obras de implantação do sistema. Em 1984, desembarcaram, em Porto Alegre, 
os 25 TUE’s (Trens Unidades Elétricas) Série 100, adquiridos do Japão. Em 2 de março de 1985, foi inaugurado o 
primeiro trecho, com 27 quilômetros de extensão e 15 estações, ligando Porto Alegre a Sapucaia do Sul e cruzando 
os municípios de Canoas e Esteio. Em 9 de dezembro de 1997, chegou a São Leopoldo com a inauguração da 
Estação Unisinos e, em 20 de novembro de 2000, foi aberta a Estação São Leopoldo, ao lado do Museu do Trem. Em 
3 de julho de 2012, começaram a operar comercialmente mais duas estações: Rio dos Sinos em São Leopoldo e 
Santo Afonso em Novo Hamburgo. Concluindo o último projeto de expansão, em maio de 2014, com o início da 
operação comercial em outras três estações no município hamburguense: Industrial/Tintas Killing, Fenac e Novo 
Hamburgo. 

Regida por seu Estatuto Social, legislação aplicável às Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976, consolidada) e por 
Regimento Interno, tem por objeto social as seguintes atividades: 

a) planejamento, implantação e prestação de serviços de trens urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre; 

b) planejamento, implantação e operação de quaisquer equipamentos e sistemas de integração com o sistema de 
transporte ferroviário; 

c) planejamento e implantação de prédios conexos ao seu sistema de transporte ferroviário, permitida a participação 
de terceiros e respectiva exploração econômica, direta e indiretamente; e 

d) explorar economicamente a marca, a patente, a denominação, a insígnia, bem como todos e quaisquer recursos 
ou potenciais da sociedade, a exemplo do conhecimento tecnológico e administrativo, bens móveis ou imóveis, áreas, 
espaços, equipamentos, podendo prestar serviços a terceiros no âmbito do domínio da atividade, direta ou 
consorcialmente. 

Por sua característica vertebral, estrutura e realiza integrações com os demais modais de transporte urbano permitindo 
o deslocamento cotidiano de cidadãos para suas atividades laborais, culturais, sociais e de lazer, contribuindo com a 
mobilidade e movendo a economia da região. 

Operando uma linha de trens urbanos com extensão de 43,8 quilômetros, no eixo norte da Região Metropolitana de 
Porto Alegre, atendendo a seis municípios: Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo 
Hamburgo. 
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Figura 1 - Mapa da Linha da TRENSURB 

 
    Fonte: TRENSURB 

A TRENSURB conta com 23 estações e uma frota de 40 trens, sendo, a última aquisição de trens ocorrida em 2012 
de 15 TUE’s, denominada Série 200. 

Os TUE’s da Série 200 representam a modernização do sistema. Possuem um gasto energético de cerca de 30% 
inferior à Série 100, sistema de ar condicionado automatizado, sistema de comunicação multimídia, iluminação interna 
com LED e sistemas de autodiagnóstico e monitoramento de falhas. Tanto os trens da Série 100 quanto os da Série 
200, têm na sua composição básica 4 carros que formam um TUE, podendo cada qual, operarem acoplados. 

Em busca da economicidade, eficiência e qualidade do serviço de transporte, o desenvolvimento de estudos de 
Modernização dos Trens da Série 100 tem sido de grande relevância visto que proporcionarão a redução das 
despesas de custeio, a exemplo, a energia elétrica, climatização e, fundamentalmente, buscando proporcionar maior 
conforto aos usuários. 

Ainda, sob o enfoque da inovação tecnológica de sistemas, é importante ressaltar que a TRENSURB possui a primeira 
e única linha da tecnologia Aeromóvel em operação comercial no Brasil. O projeto foi desenvolvido usando tecnologia 
100% nacional e movimentou uma cadeia produtiva que envolveu mais de 50 empresas e mil profissionais. 

O Aeromóvel é um meio de transporte automatizado, em via elevada, que utiliza veículos leves e não motorizados. 
Os veículos suspensos e movidos a ar, permitem integração e acesso rápido e direto ao terminal 1 do Aeroporto 
Internacional Salgado Filho, sem custo adicional para os usuários. A linha desse modal funciona no mesmo horário 
dos trens. O trajeto de 814 metros, com duas estações de embarque, é percorrido em 2 minutos e 50 segundos. A 
linha conta com dois veículos: um com capacidade para 150 passageiros e outro para 300. 

A empresa está organizada em cinco grandes áreas: operação, manutenção, administração, desenvolvimento e 
expansão, e comercial, estando a sede administrativa localizada na Av. Ernesto Neugebauer, 1985 – Porto Alegre/RS. 
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 Identidade Organizacional 

Compõe os elementos da identidade organizacional a declaração da missão, visão e valores da TRENSURB. Este 
conjunto é a síntese das premissas que expressam a razão de ser da empresa, conjunto de crenças e princípios, e a 
situação de futuro almejada, de forma explícita. 

 

Missão 

“Transportar pessoas de forma rápida, segura e com qualidade, de modo sustentável”. 

 

Para a TRENSURB, os principais termos utilizados nesta declaração correspondem a: 

TRANSPORTAR PESSOAS: Significa a realização do deslocamento de pessoas de forma coletiva, através por meio 
do sistema metroferroviário, buscando constituir interconexões qualificadas com os demais modais. 

RÁPIDA: Este termo engloba os atributos de disponibilidade, regularidade e pontualidade dos serviços oferecidos aos 
usuários, dimensões características do sistema metroferroviário e percebidas pelos usuários. 

SEGURA: Este atributo está relacionado à segurança para o usuário, na operacionalidade do tráfego, na confiabilidade 
dos equipamentos, na preservação de seus bens e em todas as áreas de serviço do transporte metroferroviário. 

QUALIDADE: Engloba os atributos anteriores e agregando os demais de acessibilidade, conforto, comunicação, 
aparência, limpeza, cortesia e atitude amigável. A relação entre a percepção dos usuários e a forma como a 
TRENSURB gerencia todos estes atributos forma o conceito de qualidade disposto na missão. 

SUSTENTÁVEL: Empresa comprometida com a integração das três dimensões do desenvolvimento sustentável: 
ambiental, social e econômico-financeira. 

 

Visão 

“Ser referência em gestão pública na operação do sistema metroferroviário, com geração de valor para sociedade e 
busca permanente pela sustentabilidade”. 

 

Para a TRENSURB, os principais termos utilizados nesta declaração de visão correspondem a: 

REFERÊNCIA EM GESTÃO: excelência na prestação de serviços e uso eficiente de recursos. 

GERAÇÃO DE VALOR: medidas que geram retorno social positivo e que tornam a TRENSURB essencial para o 
desenvolvimento da sociedade. 

SUSTENTABILIDADE: Empresa comprometida com a integração das três dimensões do desenvolvimento 
sustentável: ambiental, social e econômico-financeira. 
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Valores 

� EFICIÊNCIA: Uso eficiente dos recursos; 
� INTEGRIDADE: Adesão de valores, princípios e normas éticas; 
Atuar moralmente e conforme as normas legais vigentes, garantindo uma conduta voltada ao interesse público sobre 
os interesses privados; 
� PERTENCIMENTO: Orgulho de ser TRENSURB; 
� Construir e/ou fortalecer o sentimento de orgulhar-se de pertencer à TRENSURB, sentindo-se parte integrante 
da empresa; 
� RESPEITO: Respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente; 
� TRANSPARÊNCIA: Ser clara, translúcida em suas ações; 
� URBANIDADE: Presteza e bom atendimento aos usuários. 

 

 Estrutura organizacional 

O organograma ilustrado na Figura 2 representa visualmente a estrutura organizacional da TRENSURB, o qual 
apresenta a hierarquização e as relações entre os diferentes setores da empresa. 

Figura 2 – Organograma 

 
        Fonte: GEPLA 
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 Ambiente Externo 

O processo de formação de estratégias é uma combinação de fatores externos e internos. A identificação destes 
fatores leva ao processo de análise de ambiente, o qual identifica oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que 
afetam a empresa no cumprimento da sua Missão. 

Para tanto, utilizou-se da matriz SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats), que identifica: 
Oportunidades são situações externas, atuais ou futuras que, se adequadamente aproveitadas pela empresa, podem 
influencia-la positivamente; Ameaças são situações externas, atuais ou futuras que, se não eliminadas, minimizadas 
ou evitadas pela empresa, podem afeta-la negativamente; Forças são características da empresa, tangíveis ou não, 
que podem ser potencializadas para otimizar seu desempenho e Fraquezas são características da empresa, tangíveis 
ou não, que devem ser minimizadas para evitar influência negativa sobre seu desempenho. 

Na revisão do Planejamento Estratégico do Ciclo 2016-2020 para o Ciclo 2018-2020 realizou-se nova análise do 
ambiente externo e interno da empresa, sendo o resultado do ambiente externo apresentado no Quadro 1.  

 

Quadro 1 - Matriz SWOT TRENSURB – ambiente externo 
 FATOR POSITIVO FATOR NEGATIVO 

AMBIENTE 
EXTERNO 

OPORTUNIDADES: 

1. Demanda por sistema de transporte de alta 
capacidade na RMPA; 

2. Política de integração física e tarifária em conjunto 
com os órgãos reguladores;  

3. Desenvolvimento de fontes alternativas de energia; 

4. Inovações tecnológicas; 

5. Captação de recursos P&D; 

6. Ampliação de negócios para incremento das 
receitas; 

7. Aproveitamento da economia positiva gerada pelas 
externalidades (em 2017 a economia foi de R$ 184 
milhões para a sociedade). 

AMEAÇAS: 

1. Não ser economicamente sustentável; 

2. Custo da energia de tração; 

3. Alteração da política tributária (desoneração de 
impostos); 

4. Não aprovação das revisões tarifárias; 

5. Aumento progressivo do passivo ambiental; 

6. Redução progressiva de recursos para investimentos 
(crise econômica e ausência de política de Estado para 
priorização do modal); 

7. Ocupação desordenada no entorno das estações; 

8. Lei 8.693/1993 (descentralização dos serviços de 
transporte ferroviário coletivo de passageiros). 

Fonte: Planejamento Estratégico ciclo 2016-2020 – revisão 2018-2020 

 

Os fatores evidenciados servem de base para a estratégica de longo prazo, bem como para a construção da 
estratégica de curto prazo a realizar-se por meio do Plano de Negócios TRENSURB. 
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 NEGÓCIO 

A TRENSURB é empresa de transporte coletivo de pessoas que atua como instrumento de efetivação da política 
pública de mobilidade urbana. Criada em 1980 e operando desde 1985, atingiu após 26 anos de atuação, em janeiro 
de 2011, a marca de um bilhão de passageiros transportados e atualmente acumula a marca de 1,43 bilhões de 
passageiros, transportando uma média diária de aproximadamente 171 mil usuários por dia útil. 

A gestão da operação da TRENSURB buscar assegurar a eficiência operacional primando pela qualidade da 
manutenção dos trens e elevados níveis de confiabilidade do sistema, enquanto que os processos de apoio garantem 
a execução do processo principal. 

Ademais, visando adequar seus processos de trabalho as novas disposições normativas e legais, desde o final do 
ano de 2016 a Governança da TRENSURB vem sendo implementada. Na sua estrutura, prevista no Estatuto Social, 
os órgãos estatutários da TRENSURB são compostos por brasileiros de reputação ilibada, dotados de notórios 
conhecimentos, experiência e capacidade técnica compatível com o cargo. Integram a estrutura de governança: o 
Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, a Diretoria Executiva, o Comitê de Auditoria, o Comitê de Elegibilidade 
e a Ouvidoria. Além disto, a Gerência de Planejamento Corporativo subordinada à Presidência, vem desenvolvendo 
e implementando uma série de mecanismos e boas práticas de gestão afetas à governança corporativa.     

Para a adesão ao estatuto jurídico das empresas estatais, instituiu-se a Ouvidoria TRENSURB vinculada ao sistema 
e-OUV da Controladoria Geral da União – CGU e diversos canais para comunicação com os usuários, como o sítio 
TRENSURB, tele usuário, quadro mural, mensagem SMS, P. A. Eletrônico, redes sociais e outros, buscando sempre 
aproximação com seus usuários e cumprindo com o dever de transparência. Através do link de “Acesso a Informação” 
no sítio eletrônico, endereço http://www.trensurb.gov.br, dispõe de outras informações aos interessados, como as 
institucionais, auditorias realizadas, licitações, contratos e outras. 

Contribuindo para mobilidade da Região Metropolitana de Porto Alegre, possui integração física e tarifária, entre o 
Sistema TRENSURB e demais sistemas e linhas de ônibus urbanos e interurbanos, proporcionando maior integração 
com o modal rodoviário nas vias laterais às estações e buscando facilitar o deslocamento dos usuários até seus 
destinos finais. 

 

 Modelo de Negócios 

Com o auxílio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, foi definido em 2006 o Mapa do Negócio da 
TRENSURB (Figura 3), o qual foi estruturado considerando as necessidades e expectativas do seu público de 
interesse, os processos e os fatores externos, que influenciam na operação e desempenho da empresa, para 
determinar os requisitos necessários ao serviço entregue à sociedade. 
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Figura 3 - Mapa do negócio da TRENSURB  

 
Fonte: GEPLA 

 

Conforme o mapa de negócios da TRENSURB, as partes interessadas identificadas pela TRENSURB são os seus 
usuários, empregados, acionistas, sociedade, empresas de ônibus, fornecedores e terceiros, ou seja, todas as 
pessoas ou organizações que podem ser afetadas pelo serviço prestado, ou possuem envolvimento e impacto na 
prestação de serviço que a empresa oferece. 

O monitoramento contínuo das partes interessadas é operacionalizado através da atual estratégica da TRENSURB, 
visando manter e/ou aumentar a eficiência das atividades prestadas. 

 

Figura 4 - Mapa de processos da TRENSURB 

 
Fonte: GEPLA 
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Embasado no mapa de negócio apresentado na figura 3, estabeleceu-se o Mapa de Processos (Figura 4), que foi 
revisado em 2008, e está configurado em 13 macroprocessos divididos em processo principal que é Gestão da 
Operação e processos de apoio. 

 

 O Desempenho do Negócio 

O desempenho da TRENSURB é medido por indicadores que permitem acompanhar, avaliar, decidir, interferir ou 
mudar o rumo de um processo trabalho visando atingir os objetivos estratégicos. Os indicadores mensuram os 
resultados obtidos e agregam um conjunto de ações e projetos compreendendo as iniciativas em que os gestores 
deverão empreender esforços para o alcance da estratégia geral. 

A seguir são demonstrados os principais indicadores de desempenho da TRENSURB e os resultados obtidos no ano 
de 2018. 

Quadro 2 – Indicadores de desempenho 
INDICADOR 2018 

Passageiros transportados (ano) 51.751.903 
Média de passageiros (dia útil) 171.205 

Índice de regularidade da operação 99,16 
Indicador de Governança – IG-SEST Nível 2 

Análise de Imagem TRENSURB 73,13% 
Taxa de Cobertura Operacional 55,26% 

Fonte: GEPLA 

 

Para melhor compreensão dos indicadores, descreve-se a seguir uma breve analise: 

a) A TRENSURB transportou em 2018, 51,7 milhões de passageiros, com uma média dia de passageiros em dias 
úteis de 171 mil usuários. Com uma redução de 6% em relação à registrada ao ano de 2017, onde os principais fatores 
que influenciaram foram a situação econômica do país, que vem resultando em uma queda gradativa nos últimos 
anos, e a recomposição do valor da tarifa unitária; 

b) O índice de regularidade da operação mede a relação entre as viagens realizadas e as programadas, refletindo a 
confiabilidade do serviço prestado, assim em 2018 atingiu a média de 99,16%, onde de 86.556 viagens programadas, 
somente 737 foram perdidas; 

c) O indicador Índice de Governança - IG-SEST tem o objetivo acompanhar o desempenho da qualidade da 
governança das empresas estatais, para fins de mensuração do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei 13.303, 
buscando conformidade com as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência. No primeiro ciclo de 
avaliação, a TRENSURB foi classificada no nível 3, para o segundo e terceiro ciclo foi classificada no nível 2, o que 
representou um avanço no cumprimento de práticas de gestão aderentes a Lei das Estatais. Para o 4º Ciclo de 
avaliação, o objetivo é alcançar o melhor índice de avaliação, o nível 1 em governança corporativa; 

d) O indicador de análise de imagem da TRENSURB junto aos seus usuários e sociedade em geral, permanece com 
uma taxa excelente de aceitação dos serviços, considerando as análises de percepção de imagem. O impacto positivo 
nas mídias (rádio, jornal, TV e sites) ao longo do ano foi de 73,13%, somando no total 8.945 citações, sendo 6.297 
positivas e 2.648 negativas. Isso representa um aproveitamento de mídia de R$ 42,3 milhões, valor que seria pago 
para publicações positivas, se fosse o caso; 

e) A Taxa de Cobertura Operacional é o principal índice da empresa e mede a cobertura econômica com receitas 
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próprias frente às despesas de funcionamento. O indicador apresentou um crescimento em 2018, devido a atualização 
da tarifa que passou de R$ 1,70 para R$ 3,30 em março/2018. 

Assim, os indicadores de desempenho, além de demonstrarem o cumprimento da estratégia da empresa, também 
refletem o alinhamento com a política pública nacional e o interesse público, uma vez que, decorre do planejamento 
governamental do Plano Plurianual – PPA, a elaboração dos orçamentos anuais da TRENSURB.  

A TRENSURB faz parte do programa temático 2048 – Mobilidade Urbana e Trânsito, cujo objetivo é de “Implementar 
a Política Nacional de Mobilidade Urbana” promovendo o fortalecimento institucional do setor e o planejamento 
integrado ao desenvolvimento urbano e territorial, e “Apoiar a Implantação, Expansão e Requalificação dos Sistemas 
de Mobilidade Urbana” com soluções acessíveis, sustentáveis e compatíveis com as características locais e regionais, 
priorizando os modos de transporte público coletivo e promovendo a integração modal, física e tarifária. 

 

 ESTRATÉGIA 

A estratégia na TRENSURB está estruturada nas seguintes Diretrizes Estratégicas: 

� EFICIÊNCIA ECONÔMICA-FINANCEIRA – Uso eficiente dos recursos e redução progressiva da necessidade 
de subvenção federal; 
� EFICIÊNCIA OPERACIONAL – Excelência no serviço aos usuários; 
� INSTITUCIONALIZAR A GOVERNANÇA CORPORATIVA – Fortalecer a transparência na gestão e 
responsabilidade corporativa.  

 

 Planejamento Estratégico 

O Planejamento Estratégico – PE da TRENSURB aprovado em 2016 para o quinquênio 2016-2020, contemplava a 
estratégia da época, expressando a identidade organizacional, amparada e desdobrada em objetivos estratégicos, 
metas e indicadores. 

A revisão do PE em 2018, tornou-se necessária, sobretudo, para adequar-se ao atual momento econômico e político 
do País, visando concretizar a estratégia atual e redefinir os objetivos estratégicos alinhados a Gestão da TRENSURB, 
tudo em consonância com § 1º do art. 23 da Lei 13.303/2016 no tocante a necessidade de definição da “estratégia de 
longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades” e da “elaboração do plano de negócios para o exercício 
anual seguinte”. 

No desenvolvimento dos trabalhos, foram observadas dimensões distintas e de suma importância para a 
administração pública, além da questão econômico-financeira para sustentabilidade do negócio e a dimensão 
institucional e social. 

O mapa estratégico está estruturado em quatro perspectivas que representam o encadeamento lógico de sua atuação. 
Cada perspectiva engloba um conjunto de objetivos que retratam os principais desafios a serem enfrentados pela 
TRENSURB no alcance de sua visão de futuro e no cumprimento de sua missão institucional. 

A perspectiva de RECURSOS identifica ações e inovações nas áreas de gestão de pessoas, tecnologia da informação 
e modernização das estruturas físicas que a TRENSURB deve ter para o cumprimento de sua visão. 

A perspectiva de PROCESSOS INTERNOS retrata os processos prioritários nos quais a TRENSURB deverá buscar 
excelência e concentrar esforços a fim de maximizar seus resultados.  

A perspectiva de CLIENTES volta-se para a prestação de um serviço público com qualidade e eficiência com foco nos 
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padrões de desempenho exigidos pelos usuários. 

Por fim, a perspectiva RESULTADOS define o que a TRENSURB deve gerar para atender às expectativas das partes 
interessadas (usuários, empregados, acionistas, entidades sindicais, empresas de ônibus, sociedade e fornecedores 
e terceiros).  

 

Figura 5 - Mapa Estratégico 

 
       Fonte: GEPLA 

 

O mapa estratégico comunica, de forma clara, simples e transparente para as partes interessadas, a estratégia de 
longo prazo adotada pela empresa, através da lógica de “base” para o atingimento dos objetivos rumo a visão 
estabelecida, assim, a leitura do mapa deve ser realizada de baixo para cima. 

 

 Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos constituem elo indissolúvel entre as diretrizes da empresa e sua identidade organizacional. 

Os objetivos estão subdivididos nas perspectivas e apresentados com uma breve descrição contextualizada. O 
desdobramento dos objetivos ocorre por meio dos indicadores, com os quais serão mensurados os resultados obtidos 
e as iniciativas estratégicas que serão os esforços empreendidos. 

O desdobramento dos objetivos consta no documento Planejamento Estratégico Ciclo 0216-2020 Revisão Ciclo 2018-
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2020 disponível no sítio eletrônico da empresa, link 
http://www.trensurb.gov.br/paginas/upload/files/9%20Planejamento%20estrat%C3%A9gico%20ciclo%202016-
2020%20-%20Revis%C3%A3o%202%202018-2020(1).pdf 

 

 GOVERNANÇA 

A estrutura de governança corporativa apoia a TRENSURB para o alcance de seus resultados com mecanismos e 
boas práticas de gestão que auxiliam na manutenção e no gerenciamento da estratégia, bem como, proporciona um 
sistema de controle e monitoramento das metas e resultados da execução do seu Planejamento Estratégico que 
engloba o seu Plano de Negócios, ou seja, a estratégia de longo e curto prazo, respectivamente.  

 

 Descrição das estruturas de governança 

Para assegurar a transparência e boa governança na TRENSURB, compõe a estrutura de governança corporativa 
Assembleia Geral, Conselhos de Administração e Fiscal, Comitês de Auditoria e Elegibilidade, Auditoria Interna, 
Ouvidoria e Diretoria-Executiva.  

São práticas de governança na TRENSURB a publicação da Carta Anual de Políticas Públicas e Governança 
Corporativa subscrita pelo Conselho de Administração, os regimentos internos de seus órgãos estatutários, das suas 
políticas, além do seu Código de Ética que explicita de forma clara a conduta que se espera nas relações entre 
dirigentes, empregados, prestadores de serviço e sociedade. 

De forma a melhorar a governança corporativa, a TRENSURB implantou uma série de ações que visam dar mais 
transparência as ações da empresa, foram aprovadas as Políticas de Divulgação de Informações Relevantes (REC-
0012/2018), Transações com Partes Relacionadas (REC-0013/2018), Gestão de Riscos e Metodologia de Gestão de 
Riscos TRENSURB (REC-0019/2018), e política de Porta-vozes (REC-0026/2018).  

Os documentos na íntegra podem ser acessados por meio do sítio da TRENSURB, no endereço: 
http://www.TRENSURB.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=5152. 

 

5.1.1 Informações sobre dirigentes e colegiados 

Os dirigentes são submetidos a verificação da conformidade do processo de indicação e de avalição dos 
administradores e conselheiros fiscais. 

Conselho de Administração (CONSAD) 

O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da empresa, composto de 7 membros, 
possui suas atribuições previstas no Regimento Interno (NPG-ORG-101), bem como responsabilidades estabelecidas 
no Estatuto Social da TRENSURB. O Estatuto Social na íntegra pode ser acessado por meio do sítio da TRENSURB, 
no endereço: http://www.TRENSURB.gov.br/paginas/upload/files/Estatuto_Social_TRENSURB_Jun_2018.pdf e em 
seu capítulo 4, apresenta as principais informações sobre a composição, exigências, papeis, funcionamento e demais 
itens relevantes e pertinentes ao colegiado. 

 

Executiva Diretoria (DIREX) 
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A DIREX também possui suas atribuições previstas no Regimento Interno (NPG-ORG-101), bem como 
responsabilidades estabelecidas no Estatuto Social da TRENSURB. O Estatuto Social na íntegra pode ser acessado 
por meio do sítio da TRENSURB, no endereço: 
http://www.TRENSURB.gov.br/paginas/upload/files/Estatuto_Social_TRENSURB_Jun_2018.pdf e em seu capítulo 5, 
apresenta as principais informações sobre a composição, exigências, papeis, funcionamento e demais itens 
relevantes e pertinentes ao colegiado. 

 

Conselho Fiscal (CONFIS)  

O Conselho Fiscal é órgão permanente de fiscalização, de atuação colegiada e individual, composto de até 3 membros 
efetivos e respectivos suplentes, sendo eleitos pela Assembleia Geral de Acionistas e por ela destituíveis ao qualquer 
tempo. O prazo de atuação dos membros do Conselho Fiscal será de 2 anos, permitidas, no máximo, 2 reconduções 
consecutivas. O Conselho Fiscal se reunirá ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente sempre que 
necessário. 

A descrição completa das competências, atuação, composição e outras informações do Conselho Fiscal, podem ser 
verificadas diretamente no Capítulo 6 do Estatuto Social da TRENSURB, disponível no site da empresa – em 
Governança Corporativa - no endereço 
http://www.TRENSURB.gov.br/paginas/upload/files/Estatuto_Social_TRENSURB_Jun_2018.pdf. 

 

Comitê de Auditoria Estatutária (COAUD)  

O Comitê de Auditoria Estatutário – COAUD é órgão estatutário de caráter permanente que se reporta ao Conselho 
de Administração e tem por finalidade assessorar o referido Conselho no que concerne ao exercício das suas funções 
de auditoria, supervisão e fiscalização. 

O comitê é composto por 3 membros efetivos, em sua maioria independentes, com mandato de 3 anos não coincidente 
para cada membro, permitida uma reeleição. À este órgão compete acompanhar o processo de confecção do Relatório 
de Administração, das Demonstrações Financeiras e das Notas Explicativas, debatendo, com antecedência 
adequada, a ser definida conjuntamente com cada parte envolvida, os documentos e relatórios que subsidiem as 
informações apresentadas. 

 

5.1.2 Atuação da unidade de Auditoria Interna 

A Auditoria Interna da TRENSURB faz parte das unidades organizacionais de governança da instituição, sendo um 
órgão de controle, que presta serviços de avaliação e consultoria de forma ética, independente, transparente e 
objetiva, com o objetivo de agregar valor à organização, melhorando a eficácia dos processos de governança, 
gerenciamento de riscos e controles internos. Estando vinculada diretamente ao CONSAD, a Auditoria Interna executa 
suas atividades de forma independente e objetiva, sendo a nomeação e destituição do titular da AUDIN feita pelo 
Conselho de Administração, após a aprovação do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União. 

A unidade de Auditoria Interna é regida pelo Estatuto Social e Regimento Interno da TRENSURB, ambos disponíveis 
no site da instituição, em Governança Corporativa, no endereço 
(http://www.TRENSURB.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=5152). 

Os trabalhos realizados pela Auditoria Interna são previstos no Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna 
(PAINT), que é construído pela própria AUDIN, apresentado ao Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da 
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União (CGU) para avalição, sendo posteriormente aprovado pelo CONSAD da empresa. No PAINT, consta a relação 
das atividades a serem executadas no ano, com a respectiva identificação do auditor responsável, a quantidade de 
horas alocadas e o período em que será executado. Para a elaboração do plano, utiliza-se uma Matriz de Risco, 
elaborada e atualizada pela própria unidade de Auditoria Interna. Esta matriz indica os processos mais sensíveis a 
serem auditados, contribuindo para a definição das atividades a serem incluídas no PAINT da AUDIN. 

Os relatórios de auditoria, produzidos a partir dos trabalhos de avaliação, são encaminhados via sistema SEI para a 
Presidência que, por sua vez, encaminha para a(s) diretoria(s) responsável(is) para atendimento das recomendações 
efetuadas. Além deste encaminhamento via sistema SEI, o monitoramento das constatações e das recomendações 
é feito no Sistema de Controle de Auditoria (SICAU), para que os responsáveis respondam sobre as providências 
adotadas. 

A Auditoria Interna também dá ciência ao Comitê de Auditoria, Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal por 
meio de reuniões registradas em Atas, sobre as auditagens realizadas, as recomendações feitas e as respostas e 
providências desenvolvidas pelos gestores em cada um dos itens apontados. 

A Auditoria Interna da TRENSURB, atendendo ao disposto na Instrução Normativa nº 9/2018 da CGU, publica o 
Relatório de Atividades de Auditoria Interna (RAINT) no site da empresa. Trata-se de um relatório que contém as 
atividades desenvolvidas no exercício pela AUDIN (disponível em: 
http://www.TRENSURB.gov.br/paginas/upload/files/RAINT_2018.pdf). 

 

5.1.3 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada 

A TRENSURB possui contratada uma empresa de auditoria externa para realizar auditoria independente nas suas 
demonstrações contábeis, conforme art. 7º da Lei 13.303/2016. 

A empresa Maciel Auditores S/S – EPP, CNPJ nº 13.098.174/0001-80, estabelecida na Avenida Bastian, 366, Menino 
Deus, Porto Alegre / RS, vencedora da Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 044/2015, no valor de R$ 
85.609,03, Contrato nº 120.20/15, Processo Administrativo nº 0519/2015, presta serviços técnicos de auditoria 
independente sobre as demonstrações contábeis da TRENSURB, elaborando um Plano de trabalho para execução 
dos serviços a serem efetuados segundo as Normas Brasileiras de Contabilidade, Comissão de Valores Mobiliários, 
Comitê de pronunciamentos Contábeis e demais normas e procedimentos aplicáveis. 

 

5.1.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos 

A atividade correicional na TRENSURB é exercida em conformidade com a NPG-PES-701, em duas instâncias. As 
infrações de menor potencial ofensivo ou gravosidade são processadas por meio de Apuração Direta na própria 
unidade de ocorrência e aos fatos mais graves ficam a cargo da Comissão Permanente de Processos Disciplinares - 
COPED, cabendo a este a instrução processual e a recomendação e, remanescendo à autoridade disciplinar o 
julgamento.  

Em consonância com a Portaria nº 1.043, de 24 de julho de 2017, a TRENSURB mantém o cadastramento dos 
processos correicionais no Sistema CGU-PAD. No ano de 2018 foram instaurados 20 Processos Disciplinares e 61 
Apurações Diretas. 
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5.1.5 Participação acionária de membros de colegiados da entidade 

A Lei 6.404/76 prevê que os membros do Conselho Administrativo da TRENSURB sejam acionistas da empresa. Em 
razão disto, a Junta Comercial do Rio Grande do Sul - JUCERGS, em momento anterior fazia tal exigência para que 
a TRENSURB, junto com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, elaborasse solução paliativa em que a 
União cedia 1 (uma) ação para cada conselheiro com termo de restituição simultâneo e condicional. 

Todavia, em trabalho desenvolvido na JUCERGS quanto à aplicação da Lei 6.404/76 à luz do art. 235, em especial 
da parte final daquele dispositivo, isto é, "sem prejuízo das disposições especiais de lei federal”, a exigência de tal 
dispositivo está superada, e por ora, não há membros do colegiado com participação acionária na TRENSURB. 

 

 Ouvidoria 

Em 2018 a TRENSURB formalizou a sua estrutura de Ouvidoria, em atendimento as alterações estatutárias, alinhadas 
à Lei 13.303/2016. Nesse contexto, a Ouvidoria é órgão estatutário e sua estruturação contribui para o aprimoramento 
das melhores práticas de Governança Corporativa, não obstante o seu papel para a Sociedade. 

A Ouvidoria é a representante do cidadão na empresa e possui dentre suas atribuições, o recebimento de denúncias, 
reclamações, elogios, comentários e sugestões dos usuários, análise e proposição de soluções às manifestações, 
visando o aprimoramento do processo de prestação do serviço público. 

A Ouvidoria da TRENSURB ao ser acionada, registra e analisa as manifestações recebidas, encaminha e solicita ao 
responsável os esclarecimentos e/ou adoção de providências, buscando soluções no menor tempo possível. Além 
disso, a Ouvidoria acompanha o andamento das manifestações e busca contribuir para a melhoria dos processos 
institucionais e do relacionamento da empresa com a Sociedade. 

O atendimento pelos setores internos aos prazos de resposta demandados pela Ouvidoria é um ponto que cabe ser 
destacado, uma vez que o comprometimento dos gestores com o prazo estabelecido é de fundamental importância 
para que a Ouvidoria responda as manifestações dos cidadãos no menor tempo possível, além de observar os prazos 
normativos impostos pela IN 05/2018 do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União.  A Ouvidoria se 
mantém propondo ações que disseminem na organização o seu papel e a sua importância para o provimento da 
transparência da empresa.  

A Ouvidoria da TRENSURB tem sob sua gestão a CAU, o sistema e-OUV e o sistema e-SIC.  

 

1. CAU – Central de Atendimento ao Usuário: recebe manifestações dos usuários por meio dos diversos canais 
de comunicação disponíveis pela empresa: presencial, telefone, e-mail e redes sociais; 

2. e-OUV – Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal: é um sistema de ouvidorias “online” para 
recebimento, análise e resposta das manifestações de ouvidoria para o público interno e também externo, 
com controle de prazo e desenvolvido para as ouvidorias do Poder Executivo Federal, pelo Ministério da 
Transparência e Controladoria Geral da União (Portaria nº 50.252/2015); 

3. e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão: é o sistema que permite que qualquer 
pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e entidades do Poder 
Executivo Federal; 

4. Simplifique: ferramenta que permite ao usuário de serviços públicos contribuir e participar do processo de 
simplificação do país, fiscalizando os padrões de atendimento definidos pelo Decreto nº 9.094, de 17 de julho 
de 2017. A iniciativa será analisada e encaminhada para o Comitê de Desburocratização do órgão. 
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Em 2018 o Sistema de Ouvidoria da TRENSURB recebeu um total de 2.273 manifestações, das quais 2.095 (92%) 
por meio da CAU, 102 (5%) por meio do e-SIC e 76 (3%) por meio do e-OUV.  

Quanto aos tipos das manifestações, as reclamações são a maioria, perfazendo um total de 1.390, seguida das 
informações no total de 490, solicitações 110, sugestões 121, elogios 125, comunicação 04 e 33 denúncias. O 
percentual que representa cada manifestação está apresentado na Figura 6. 

Figura 6 - Gráfico por tipos de manifestações 

 
       Fonte: Ouvidoria TRENSURB 

 

Manifestações no Sistema e-OUV: 

• Total de manifestações recebidas: 76 
• Processos encerrados: 72 
• Processo em andamento: 4 
• Tempo médio de resposta: 22,43 dias 

 

Figura 7 - Gráfico por tipos de manifestações Sistema e-OUV 

 
       Fonte: Ouvidoria TRENSURB 
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• Tempo médio de resposta (em dias) 

Figura 8 - Gráfico tempo médio de resposta (em dias) Sistema e-OUV 

 
        Fonte: Ouvidoria TRENSURB 

 

Quanto aos processos encerrados, cabe referir a existência de cinco processos encerrados no sistema e-OUV, que 
importaram a abertura de Processos Disciplinares conduzidos pela Comissão Permanente de Processo Disciplinar – 
COPED os quais se encontram em tramitação. 

Manifestações no Sistema e-SIC 

• Total de pedidos recebidos: 102 
• Pedidos respondidos: 102 
• Média mensal de pedidos: 8,5 
• Tempo médio de resposta: 16,81 dias 

 

Características dos pedidos 

• Total de solicitantes: 57 (51 são pessoas físicas e 6 pessoas jurídicas).  
• Total de perguntas: 125 
• Média de pergunta por pedido: 1,23 
• Maior nº de pedido por 1 solicitante: 18 
• Solicitantes com 1 único pedido: 48 

 

Do total de pedidos recebidos pelo e-SIC, apenas 1 não se tratava de solicitação de informação. Dos 101 pedidos de 
informação (solicitação) 79 tiveram o acesso concedido integralmente, 12 parcialmente e 9 não concedido. O 
percentual que representa cada pedido está apresentado na Figura 9. 
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Figura 9 - Gráfico do total de pedidos recebidos pelo e-SIC 

 
            Fonte: Ouvidoria TRENSURB 

 

As razões para as 9 negativas de acesso foram: 3 por se tratarem de informação sigilosa classificadas conforme a Lei 
12.527/2011, 4 por pedidos incompreensíveis, 1 por processo decisório e 1 de informação sigilosa de acordo com 
legislação específica. 

 

Manifestações na Central de Atendimento – CAU 

• Total de manifestações recebidas: 2.095 
• Processos encerrados: 2.095 
• Processos em andamento: 0 
• Tempo médio de resposta: 1,49 dias 

 

Figura 10 - Gráfico por tipos de manifestação pela CAU 

 
          Fonte: Ouvidoria TRENSURB 

 

A equipe da Central de Atendimento ao Usuário responde a 95% das manifestações recebidas, as outras 5% são 
encaminhadas aos setores para providenciar a resposta. A média de resposta dos setores é de 5 dias. 

Em média, 85% das manifestações da Central de Atendimento são recebidas por meio do Facebook, sendo 
transformadas em cartas e respondidas na mesma hora para o usuário. As demais manifestações (15%) são recebidas 
pelos demais meios de comunicação com o usuário. 
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Figura 11 - Gráfico ranking de reclamações da CAU 

 

        Fonte: Ouvidoria TRENSURB 

 

Em relação ao gráfico acima, cabe ressaltar que itens como Escadas Rolantes Paradas, Sanitários Interditados e 
Falta de Segurança também são considerados pelo usuário como Mal Atendimento. 

 

 Gestão de Riscos 

A Política de Gestão de Riscos foi instituída em 2018 e aprovada pelo Conselho de Administração, através da 
Resolução nº 0019/2018, a qual aprovou também o instrumento para efetivação da Política, sendo a sua Metodologia 
de Gestão de Riscos. 

A Política estabeleceu a Gestão de Riscos da TRENSURB - GRT para implementar, manter, monitorar e revisar o 
processo de gestão de riscos, em compatibilidade com a missão e a estratégia da empresa, tendo como objetivos: 

• Assegurar que os responsáveis pela tomada de decisão, em todas as áreas da empresa, tenham acesso 
tempestivo a informações suficientes quanto aos riscos aos quais está exposta a empresa, inclusive para 
determinar questões relativas à delegação, se for o caso; 

• Aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos da empresa, reduzindo os riscos a níveis aceitáveis; e 
• Agregar valor à empresa por meio da melhoria dos processos de tomada de decisão e do tratamento 

adequado dos riscos e dos impactos negativos decorrentes de sua materialização. 
 

A política também define, os princípios e diretrizes a serem observados, assim como estabelece que a GRT será 
exercida de forma compartilhada entre CONSAD, DIREX, Comitê de Gestão de Riscos, Área de Gestão de Riscos, 
Gestor de Risco e empregados, descrevendo as competências de cada um. 

Em seu art. 8º determina que a GRT será exercida com base em procedimentos próprios e ferramentas adequadas 
que deverão constar na Metodologia de Gestão de Riscos TRENSURB. A metodologia objetiva estabelecer e 
estruturar as ações necessárias para o gerenciamento de riscos por meio da definição das etapas do processo (Figura 
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12). 

Figura 12 - Fluxo do processo de gestão de riscos 

 
Fonte: Metodologia de Gestão de Riscos TRENSURB (2018) 

 

Conforme o Estatuto Social da TRENSURB, compete aos membros da Diretoria Executiva a responsabilidade do 
gerenciamento de riscos. Contudo, a sua atribuição formal foi realizada através da REC-0018/2018, que instituiu o 
comitê e nomeou os diretores, Presidente, de Administração e Finanças e de Operações para comporem. 

Foram identificados os principais riscos à TRENSURB, denominados riscos empresariais, com base na análise dos 
ambientes interno e externo, planejamento estratégico e processos de negócio da empresa. Para cada risco 
identificado foram levantadas as causas e consequências e determinada a sua categoria. Os riscos foram classificados 
de acordo com a probabilidade de ocorrência e impacto nos objetivos da empresa, classificando-os em acordo aos 
níveis de risco. 

Com os riscos mapeados deu-se início as atividades de gerenciamento dos riscos, através da primeira reunião com 
os gestores de risco, onde foram apresentados a Política, a Metodologia, os riscos validados, o cronograma a ser 
seguido e as competências dos mesmos. 

 

 Controles Internos 

Entendemos o Controle Interno como o conjunto de atividades, planos, métodos, indicadores e procedimentos 
interligados, utilizado com vistas a assegurar a conformidade dos atos de gestão e a concorrer para que os objetivos 
e metas estabelecidos para as unidades sejam alcançados (Instrução Normativa TCU nº 63/2010). 

As atividades de controle serão realizadas por meio de políticas e procedimentos estabelecidos e executados para 
mitigar os riscos que o Comitê de Riscos deliberou por tratar, e, neste caso, os riscos classificados como altos e 
extremos.   
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As atividades de controle deverão estar distribuídas por toda a organização, em todos os níveis e em todas as funções. 
Elas irão contemplar os controles preventivos e detectivos, como procedimentos de autorização e aprovação, 
segregação de funções, verificações, revisões de desempenho, avaliação de processos e de atividades, entre outros. 

Com o objetivo de reforçar a gestão de riscos e controles internos e aprimorar a governança, a empresa desenvolveu 
os seguintes trabalhos:  

- Estatuto Social adaptado a Lei nº 13.303/2016 e ao decreto regulamentador; 

- Programa de Integridade e Conformidade da TRENSURB, instituído pela RED-0017/2016; 

- Elaboração do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da TRENSURB; 

- Implementação de Plano de Treinamento Administradores, Conselho Fiscal e Comitê de Auditoria, referente ao art. 
42º do Decreto nº 8.945/2016; 

- Atualização da Estratégia de longo prazo Ciclo 2018-2020 e aprovação do Plano de Negócios 2019, em atendimento 
ao art. 23, I e II, da Lei nº 13.303/2016; 

- Relatório de Resultados 2018 - art. 23 da Lei nº 13.303/2016 - apresentação do relatório de análise e atendimento 
de metas, aprovado pela DIREX e pautado no CONSAD. 

Ainda conta com outras atividades em desenvolvimento: 

- Atualização do Regimento Interno e estrutura organizacional; 

- Revisão Programa de Integridade e Conformidade da TRENSURB; 

- Remodelação do Código de Ética, Conduta e Integridade; 

- Revisão das Normas de Procedimentos Gerais, REP-0024/2019; 

- Monitoramento e acompanhamento de ações de integridade junto aos órgãos de controle externo CGU, MPF, AGU 
e outros; 

- Utilização do IG-SEST como instrumento de controle interno e conformidade quanto a aderência à Lei nº 
13.303/2016. 

Embora realizadas todas essas ações, a TRENSURB necessita da institucionalização da área responsável pelas 
atividades de Gestão de Riscos e Controles Internos, sendo que esta ação está em desenvolvimento. 

 

 Código de Ética 

O Código de Ética da TRENSURB foi instituído pela REC 0006/2015, com o objetivo de reunir um conjunto de diretrizes 
que orientem os padrões de conduta éticos, através do estabelecimento de princípios, valores, deveres, proibições, 
padrões de conduta profissional nas relações no trabalho e com a sociedade. 

Princípios Éticos 

Os valores e expectativas devem levar em consideração o universo de relacionamentos e seu desempenho deve ser 
avaliado sempre quanto ao seu esforço de cumprimento de suas responsabilidades públicas, sem esquecer que sua 
atuação deve estimular continuamente o desenvolvimento ético da organização. 
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No Código, a TRENSURB assume como princípios básicos: 

a) Os princípios constitucionais, da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência; 

b) A qualidade nos serviços prestados; 

c) A satisfação dos usuários; 

d) A valorização dos empregados; 

e) O desenvolvimento e atualização tecnológica; e, 

f) A responsabilidade socioambiental. 

 

Valores a serem Obtidos e Preservados 

A convergência e a integração dos valores individuais com os valores eleitos pela TRENSURB contribuem para 
assegurar o compromisso com os objetivos a serem perseguidos. 

A TRENSURB pressupõe que as relações no trabalho e com a sociedade, se manifestem por atitudes, condutas e 
ações que legitimem o Código de Ética e sejam sempre pautadas por toda competência e responsabilidade necessária 
e por valores como: 

- Respeito 

É a atenção e consideração para com os demais e consigo mesmo, cuidando para que não se rompa a dignidade 
permitindo reconhecer, aceitar, apreciar e valorizar as qualidades do próximo e os seus direitos. É o reconhecimento 
do valor próprio e dos direitos dos indivíduos e da sociedade. Dispensando aos demais o tratamento que entende que 
deva ser dispensado a si mesmo. 

- Justiça 

Em conformidade com o Direito, é a virtude para tratar a todos que estejam na mesma situação e com as mesmas 
condições de forma igual e tratar aqueles que se encontram em situações distintas e com condições distintas de forma 
distinta. 

- Honestidade 

Consiste em comportar-se e expressar-se com sinceridade e coerência, respeitando os valores da justiça e da 
verdade. É entendida como decência, integridade de caráter. 

- Verdade 

Conformidade com o real, sinceridade, atitude desejada nas relações com a empresa, colegas de trabalho e 
sociedade. 

- Integridade 

É a disposição de atuar moralmente e conforme as normas legais vigentes, garantindo que a prática seja igual ao 
discurso e que o comportamento em ambientes privados (quando se está sozinho) seja absolutamente igual ao 
comportamento em ambientes públicos (quando está sendo observado) que não oscile de acordo com o momento ou 
conveniência, quando os valores estão em consonância com a conduta. 
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- Lealdade 

Manifestação permanente de fidelidade e da honra, de cumprimento dos compromissos assumidos que se traduz em 
solidariedade para com a empresa e colegas de trabalho. 

- Compromisso 

É a forma de se vincular ou assumir deveres e obrigações, cumprindo o que é pedido e mantendo-se firme na defesa 
dos interesses da TRENSURB. 

- Transparência 

Trata-se da postura de tornar sua conduta profissional cotidiana, elemento fundamental no relacionamento entre a 
TRENSURB, empregado e sociedade garantindo a organização, documentação, guarda e acesso pleno a toda a sua 
produção profissional e dados utilizados para a construção da “inteligência organizacional”. 

- Cidadania 

É o compromisso permanente da TRENSURB com a melhoria das condições de vida de seus empregados, usuários, 
e comunidades em que está inserida. 

- Cooperação 

Trabalhar em comum compartilhando informações e habilidades. 

 

Comissão de Ética 

A Comissão de Ética da TRENSURB foi instituída pela REP 0239/2016, e tem o objetivo de considerar os aspectos 
que digam respeito à ética nos processos de negócio da empresa e zelar pelo cumprimento do Código de Ética da 
TRENSURB. 

A comissão é composta por 03 (três) membros titulares e 03 (três) membros suplentes, ocupantes de emprego do 
cargo permanente da TRENSURB, assim constituída:   

a) Dois membros da Comissão de Ética da TRENSURB designados pelo Diretor Presidente, na primeira eleição da 
respectiva Comissão.  

b) Um membro da Comissão de Ética da TRENSURB será eleito diretamente pelos empregados da TRENSURB.  

- A partir da terceira eleição da Comissão de Ética da TRENSURB um membro será designado pelo Diretor Presidente, 
e dois membros serão eleitos pelos empregados em eleições gerais. 

O Código de Ética da TRENSURB está disponibilizado no sitio da Empresa pelo link: 
http://trensurb.gov.br/paginas/upload/files/C%C3%93DIGO%20DE%20%C3%89TICA.pdf 

 

 Participação em Associações 

A TRENSURB participa da Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos – ANPTrilhos que 
é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de âmbito nacional, criada com o objetivo de promover o desenvolvimento e 
o aprimoramento do transporte de passageiros sobre trilhos no Brasil; e da Associação Latina-Americana de Metrôs 
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e Subterrâneos – ALAMYS, que visa partilhar experiências e promover o conhecimento que levam à implementação 
de melhores práticas entre os seus membros que permitam o desenvolvimento e implementação de sistemas de 
transporte de massa sobre trilhos, contribuindo para a qualidade de vida dos habitantes e da mobilidade sustentável 
nas cidades da América Latina e da Península Ibérica. 

 

 ECONÔMICO - FINANCEIRO 

O Planejamento Estratégico – PE é a ferramenta utilizada pela TRENSURB para definir e comunicar seus objetivos, 
bem como as estratégias e ações que são necessárias para concretizar a estratégia empresarial, levando em 
consideração os fatores internos e externos que compõem o cenário em que a empresa se encontra. É o instrumento 
que norteia o funcionamento da Empresa, indicando o caminho que juntos, todos devem seguir. 

O desdobramento do PE se dá através de treze objetivos estratégicos e uma série de ações e projetos cujo 
monitoramento é trimestral pela DIREX, onde o objetivo “Alcançar o equilíbrio econômico financeiro” refere-se ao 
acompanhamento econômico-financeiro, representado pelo indicador Taxa de Cobertura Operacional – TCO, 
conforme item 8.6.3, letra f. 

 

 Gestão Orçamentária 

O Decreto Nº 9.276/2018 de 02 de fevereiro de 2018, que dispôs sobre a programação orçamentária e financeira para 
o exercício de 2018 e outros que provocaram sua alteração, contingenciou os limites orçamentários aprovados na Lei 
Orçamentária, sendo que os recursos originários na Lei já não eram considerados suficientes para atender a todas as 
despesas. Em março de 2018, a projeção de déficit para custeio era de R$ 58.148.673,00, isto fez com que a empresa 
continuasse em seu firme propósito de revisar todas as despesas, tais como a redução dos valores executados nos 
contratos, a redução na compra de materiais de estoque para a manutenção da frota de trens, via permanente e rede 
aérea, sempre dentro de uma margem de segurança de forma a não afetar a oferta do serviço. 

O cumprimento de todas as obrigações com a execução das despesas na manutenção da malha metroferroviária, 
somente foi possível com um trabalho contínuo de revisão das metas somado ao crédito suplementar recebido no 
decorrer do exercício, em conjunto com a liberação do orçamento aprovado. Estas medidas tiveram ao longo do 
exercício um efeito positivo na execução das despesas. 

Para que a TRENSURB pudesse honrar seus compromissos, no que diz respeito a pessoal, sentenças e benefícios, 
foi necessário solicitar créditos adicionais ao orçamento, haja vista o orçamento aprovado ser aquém das reais 
necessidades projetadas para o exercício. Para as despesas com pessoal e encargos sociais a suplementação foi de 
R$ 30.582.283,00, para as despesas com benefícios como Assistência Pré-escolar R$ 167.221,00, Auxílio Transporte 
R$ 126.000,00, Auxílio Alimentação R$ 6.195.476,00, Assistência Médica R$ 802.516,00 e para as despesas com 
Sentenças Judiciais, foram remanejados, através da Portaria MP nº 123/2018, a liberação de crédito de R$ 
101.661.976,00, referente ao pagamento de sentença judicial relativa ao processo da URV. 

Quanto às despesas com investimento, fato relevante a ser relatado, foi a descentralização de recursos oriundos do 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, por parte do Ministério das Cidades, onde foi realizada: i) contratação 
de empresa para a prestação de serviços de engenharia para o fornecimento de projeto executivo, materiais, 
componentes, montagem, instalação, testes, treinamento e garantia, para recuperação da Subestação de Energia de 
Tração da estação Sapucaia e da cabine de seccionamento de Luiz Pasteur, no valor de R$ 13.770.147,17; ii) 
contratação de serviço de engenharia para o fornecimento, conforme especificações, de projeto executivo, materiais, 
componentes, montagem, instalação, testes, treinamento e garantia, para modernização dos dispositivos de proteção 
e de controle e implantação de um sistema de proteção integrado “intertripping”, para o sistema de energia de tração 
da TRENSURB, o valor de R$ 2.781.303,50; iii) contratação de serviço para o Sistema de Segurança Perimetral no 
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valor de R$ 849.911,43; e iv) contratação de serviço para o Sistema de Radiocomunicação para adequação às normas 
da ANATEL, no que concerne a digitalização dos sistemas de radiocomunicação e licenças analógicas, viabilizar a 
integração das comunicações entre diferente órgãos externos o valor de R$ 6.729.851,90. 

Em relação às despesas executadas por modalidade de contratação (Quadro 3), percentualmente ocorreram poucas 
alterações significativas entre os exercícios, tais como pequenas alterações de valores nas modalidades de 
contratações diretas, especificamente na modalidade de inexigibilidade, concorrência e também pregão eletrônico. 
Em relação às despesas com diárias, houve um pequeno aumento, apesar dos esforços que a empresa vem buscando 
sistematicamente na diminuição de pagamento de diárias a empregados, devido à política da empresa na redução 
dos gastos e também pela escassez de dotação orçamentária devido à publicação de decretos contingenciando os 
recursos. 

Quadro 3 – Despesas por modalidade de contratação 
Modalidade de 

Contratação 
Despesa executada (R$) Despesa paga (R$) 

2018 % 2017 % 2018 % 2017 % 

1. Modalidade de Licitação 
(a+b+c+d+e) 

112.090.895,77 33,92 74.437.051 30,67 76.801.344,53 29,29 59.404.531 26,7 

a) Convite 1.175,00  66.711,00  1.175,00  4.104,00  

b) Tomada de Preços 302.221,86  441.790,00  241.942,84  -  

c)  Concorrência 41.753.734,44  33.807.855,00  27.030.584,85  27.648.062,00  

d) Pregão 56.262.332,35  39.878.010,00  40.460.564,30  31.752.635,00  

e) Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas 

13.771.432,12  242.685,00  9.067.077,54  -  

2. Contratações Diretas 
(f+g) 

69.271.393,29 20,96 43.229.564,00 17,81 46.280.993,77 17,65 38.495.116,00 17,03 

f) Dispensa 2.305.375,26  962.645,00  1.210.463,15  548.345,00  

g) Inexigibilidade 66.966.018,03  42.266.919,00  45.070.530,62  37.946.771,00  

3. Regime de Execução 
Especial 

66.184,09 0,02 20.306,00 0,1 64.321,01 0,02 16.632,00 0,0075 

h) Suprimento de Fundos 66.184,09  20.306,00  64.321,01  16.632,00  

4. Pagamento de Pessoal 
(i+j) 

149.054.752,67 45,10 124.999.104,00 51,51 139.087.468,65 53,04 124.580.854,00 55,99 

i) Pagamento em Folha 148.923.109,47  124.903.263,00  138.955.825,45  124.485.013,00  

j) Diárias 131.643,20  95.841,00  131.643,20  95.841,00  

5. Total Despesas 330.483.225,82 100 242.686.026,00 100 262.234.127,96  222.497.135,00 100 

Fonte: Tesouro Gerencial - SEORC 

 

No Quadro 4, percebe-se um aumento nas despesas com pessoal em função do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT 
do período 2017/2018 (retroativo), regularização da promoção por antiguidade (2014/2017), encargos da desoneração 
da folha (aumento de receita), promoção por mérito (1% do valor da despesa de pessoal de 2017), equacionamento 
BBPrev, reflexo integral da contratação de 59 seguranças (medida judicial), reflexo complementação - URV (medida 
judicial) e Acordo Coletivo de 2018/2019 (INPC). 

Quadro 4 – Despesas por grupo e elemento de despesa 
DESPESAS CORRENTES (R$) 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não processados Valores Pagos 

1. Despesas de 
Pessoal 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Vencimentos e 
Vantagens Fixas 

Pessoal Civil 
112.259.133,15 93.369.189,00 111.320.489,79 93.369.189,00 938.643,36 - 104.333.417,33 92.950.938 

Sentenças Judiciais 115.802.012,43 18.604.364,00 115.802.012,43 18.604.364,00 - - 115.802.012,43 18.604.364 

Obrigações Patronais 25.538.039,83 21.408.697,00 25.479.861,08 21.408.697,00 58.178,75 - 24.529.200,26 21.408.697 

Demais elementos do 
grupo 

11.125.936,49 10.125.377,00 11.125.049,16 10.125.377,00 887,33 - 10.093.207,86 10.125.377 

2. Outras Despesas 
Correntes 

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
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DESPESAS CORRENTES (R$) 

Outros Serviços de 
Terceiros PJ 

132.925.744,98 113.358.135,00 106.706.054,26 108.662.500,00 26.219.690,72 4.695.635,00 101.499.222,97 100.901.046 

Material de Consumo 16.367.197,80 11.772.250,00 6.990.672,81 9.190.282,00 9.376.524,99 2.581.968,00 6.162.957,34 8.769.652 

Obrigações Tributárias 
e Contribuitivas 

1.436.196,30 2.120.644,00 863.380,31 1.824.788,00 572.815,99 295.856,00 755.594,77 1.729.795 

Demais Elementos do 
Grupo 

8.522.229,06 2.985.342,00  2.675.794,00  309.548,00  2.609.985 

DESPESAS DE CAPITAL 

Grupos de Despesa Empenhada Liquidada RP não Processados Valores Pagos 

3. Investimentos 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 

Equipamentos e 
Material Permanente 

 1.310.337,00  703.023,00  607.314,00  488.095 

Obras e Instalações  9.955.552,00  778.401,00  9.177.151,00  590.761 

Outros Serviços de 
Terceiros PJ 

 2.189.166,00  245.121,00  1.944.044,00  244.493 

Fonte: Tesouro Gerencial - SEORC 

 

Em outras despesas, destaca-se um aumento nos valores praticados em serviços de terceiros – Pessoa Jurídica, o 
qual se deve ao pagamento de despesas que estavam represadas e que foram quitadas através da disponibilização 
por parte do Ministério das Cidades de crédito adicional ao orçamento vigente, também pela concessão de reajustes 
obrigatórios a empresas contratadas. 

Em relação aos investimentos com recursos próprios, efetivou-se próximo de 100,00% do crédito disponível da LOA 
(R$ 1.000.000,00). Os recursos provisionados para projetos aprovados na ação 2843 – Funcionamento dos Sistemas, 
foram empenhados o valor total de R$ 498.868,47 e na ação 2000 – Administração da Unidade foram empenhados 
os valores de R$ 496.548,91. 

Quanto aos aspectos negativos na execução das despesas em 2018, destaca-se os valores executados com energia 
elétrica predial e de energia de tração, que sofreram um reajuste da empresa fornecedora de energia (RGE Sul) de 
25% no mês de abril, impactando significativamente no orçamento disponível para estas despesas, utilizado em torno 
de 30,5% do orçamento disponível. 

Ponto importante a destacar, é que ações orçamentárias, como a adequação do sistema à acessibilidade universal, 
não vêm recebendo recursos orçamentários para sua execução e por consequência deixa-se de atender ao estipulado 
no artigo 22 do Decreto 5.296/2004.  

Quanto aos aspectos positivos, convém destacar que, no início do exercício, projetava-se um déficit nas despesas de 
custeio de aproximadamente R$ 58 milhões, contudo, após revisões nos contratos de manutenção não executados 
na sua plenitude, somados aos créditos suplementares recebidos, chegamos ao final do exercício sem déficit. Outro 
ponto positivo foi o crescimento da receita em virtude do reajuste no valor da tarifa de R$ 1,70 para R$ 3,30 em 
fevereiro de 2018, passando de R$ 98 milhões em 2017 para R$ 156 milhões em 2018. Seguimos no trabalho contínuo 
e perseverante, gerenciando de forma eficaz os recursos disponíveis, que mesmo não atendendo a toda demanda, 
foram utilizados de forma criteriosa e de acordo com as metas estabelecidas pela Diretoria. Com isso, foi possível 
chegar ao final do exercício com as contas equilibradas, atendendo todas as necessidades que ora se apresentavam. 

 

 Gestão Financeira 

O desempenho financeiro da TRENSURB em 2018, apresentou melhora em relação aos anos anteriores. Nesse ano, 
mesmo com os Decretos limitadores do orçamento, além dos montantes da própria Lei Orçamentária Anual aquém 
das nossas necessidades, foi possível não atrasar os pagamentos. Isso foi viabilizado através de recursos 
orçamentários de custeio aportadas no 2º semestre. Também se destaca o fato de ter havido um maior equilíbrio entre 
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os valores autorizados orçamentariamente e financeiramente, compatibilizando-os. Outra característica desse ano, 
como nos anos anteriores, foi a utilização de recursos próprios para pagamento de folha de pagamento ao final do 
ano. 

Outro fato relevante a ser destacado no ano é que, a partir do início do mês de fevereiro, foi implementado o aumento 
da tarifa unitária para os usuários. O valor passou de R$ 1,70 para R$ 3,30. Esse incremento no valor da tarifa refletiu 
em vários aspectos ao longo do ano, especialmente no aumento da arrecadação e da receita operacional. Esse 
aumento foi contabilmente da ordem de 67% em relação a 2017 e viabilizou aumentos dos valores disponíveis para 
aplicação financeira. 

Dessa forma, é apropriado destacar-se também o aumento expressivo do saldo aplicado financeiramente na 
comparação do ano de 2017 para 2018. Em paralelo a isso, foi providenciado o acesso, a partir do final de outubro, a 
uma nova modalidade de aplicação financeira, a Aplicação Conta Única da União. Essa nova opção de aplicação das 
nossas reservas de recursos próprios surgiu com a mudança ocorrida no 2º semestre de 2018 da natureza jurídica da 
empresa, passando de sociedade de economia mista, controlada pela União, Estado e Município para Empresa 
Pública da União. Para esse acesso à nova aplicação financeira, foi necessário buscar a autorização devida junto ao 
Tesouro Nacional, respaldados na Lei nº 12.833, de 20 de Junho de 2013.  

O Quadro 5 mostra as receitas realizadas e os pagamentos efetuados com recursos próprios. Cabe destacar que, os 
pagamentos correntes com recursos próprios acumulados, atingem 65% da receita acumulada no período. 
Salientando que os restos a pagar não possuem limitação à receita do exercício, pois devem estar autorizados 
orçamentariamente e também sob o ponto de vista da receita realizada em anos anteriores. 

Quadro 5 – Demonstrativo de receitas e pagamentos com recursos próprios 
RECEITAS E PAGAMENTOS – RECURSOS PRÓPRIOS - 2018 
TIPO / CONTA SALDO ACUMULADO (DEZ/18) 

RECEITA APROPRIADA (SIAFI) R$ 156.545.319 
PAGAMENTOS – RECURSOS DO EXERCÍCIO R$ 85.554.931 

PAGAMENTOS – RECURSOS DE RESTOS A PAGAR (RAP) R$ 15.796.391 
PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO + RAP) R$ 102.351.323 

Fonte: SEPAR 

 

Receita própria penhorada pela Justiça do Trabalho  

Outro fato relevante ocorrido em 2018 foi iniciar o ano com a arrecadação das Estações ainda penhorada em sua 
totalidade, desde 16/10/2017. Até abril, o montante penhorado havia sido de R$ 22.565.600,00. Em maio/2018 foram 
obtidos os recursos junto ao Ministério das Cidades, na rubrica Judicial, para a quitação do valor total do processo de 
penhora. Com isso, a partir de maio e junho foi viável iniciar-se um ciclo positivo de aumento do montante aplicado. 

Cabe informar que ainda existem frequentes penhoras dos recursos da arrecadação da TRENSURB, mas nenhum 
em um montante que ocasionasse a suspensão total dos depósitos pela transportadora de valores que recolhe e 
confere a arrecadação, como o processo mencionado anteriormente. Essas penhoras são informadas pelo setor de 
Pagamentos e Receitas – SEPAR à Gerência Jurídica - GEJUR para tomada de providências, no sentido de levantar 
a penhora através da solicitação de recursos específicos para esses fins junto ao Ministério. Quando o pedido é 
atendido pelo Ministério consegue-se reverter a perda de recursos oriunda da arrecadação. 

Assim, no final do 4º trimestre de 2018, o montante de arrecadação / receita própria penhorada e ainda não recuperada 
foi de R$ 553.347,00. 
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Aplicações financeiras 

São apresentados os resultados e principais movimentações ocorridas na reserva de recursos da empresa que são 
mantidas em aplicações financeiras. 

No Quadro 7, Aplicação BB Extramercado, observa-se que o primeiro trimestre de 2018, inicia-se com o valor de R$ 
72.260.720,29, aplicado no final do exercício de 2017 e esse montante sofre redução de 18% no mesmo período para 
R$ 58.952.777,11. A principal razão desse fato é a penhora da arrecadação mencionada anteriormente. 

No mesmo quadro, é possível identificar o resultado do segundo trimestre da Aplicação Financeira. Nesse trimestre, 
houve a reversão da penhora da arrecadação e o recurso foi disponibilizado para aplicação em sua maior parte. Assim, 
no final do segundo trimestre, o montante aplicado superou os R$ 100 milhões. 

E ainda visualiza-se no terceiro trimestre, que foi possível manter o ciclo de aumento de aportes financeiros na 
aplicação financeira. Com isso, o valor de R$ 72.260.720,29, existente no começo de 2018, apresentou incremento 
de 79% até o final do 3º trimestre de 2018 (R$ 129.270.744,44). 

Já no quarto trimestre, como fica demonstrado no Quadro 7, houve uma diminuição do saldo aplicado na aplicação 
financeira do BB Extramercado, em torno de R$ 52 milhões.  Salienta-se, que no quarto trimestre (a partir de 
24/10/2018), iniciou-se, como já fora mencionado anteriormente, a modalidade de aplicação financeira na Conta Única 
da União, diretamente via sistema SIAFI. Assim, nesse último trimestre do ano, mantiveram-se os recursos tanto 
nessa nova modalidade de aplicação financeira (CTU) quanto na tradicional aplicação junto ao Banco do Brasil, no 
fundo chamado de BB Extramercado FAE Fundo de Investimento em Renda Fixa. 

Nota-se, pelo Quadro 8, que um valor muito próximo do total resgatado da aplicação do BB Extramercado no trimestre 
foi reinvestido na aplicação financeira da CTU. Cabe ressaltar que essa manutenção, na prática, do montante total do 
3º para o 4º trimestre é um fato expressivo quando se considera que foi necessário efetuar pagamentos de pessoal 
(conforme estabelecido na Lei Orçamentária Anual de 2018 e por escassez desses recursos específicos do Tesouro) 
que somaram mais de R$ 21 milhões com recursos próprios nesse último trimestre de 2018. 

Portanto, fechou-se o ano de 2018 com o montante total de R$ 130.783.984,14 na soma das duas aplicações 
mencionadas anteriormente (Quadro 6). Como se iniciou o ano de 2018 com um saldo aplicado de R$ 72.260.720,29, 
calcula-se que ao longo de 2018 houve um aumento de cerca de 80% no total de recursos financeiros aplicados. 

Quadro 6 – Montante total aplicado 
POSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM 31/12/2018 

TIPO / CONTA SALDO ACUMULADO (DEZ/18) 
APLICAÇÃO BB EXTRAMERCADO R$ 78.783.360 

APLICAÇÃO CONTA ÚNICA DA UNIÃO (CTU) R$ 52.000.624 
SALDO FINAL (DEZ/2018) R$ 130.783.984 

Fonte: SEPAR 

Por fim, acredita-se que é oportuno demonstrar os quadros das movimentações financeiras ocorridas no ano de 2018 
por aplicação financeira, bem como alguns detalhes e características das modalidades de aplicações financeiras que 
são mantidas pela empresa. 

Quadro 7 – Aplicação BB Extramercado 
APLICAÇÃO FINANCEIRA – BB EXTRAMERCADO – POR TRIMESTRE – 2018  

(Valores expressos em R$, sem centavos) 
ITEM / PERÍODO 1º TRI 2º TRI 3º TRI 4º TRI ANO 2018 
SALDO INICIAL 72.260.720 58.952.777 101.120.960 129.270.744 72.260.720 

Taxa (% a.m.) 0,61% 0,39% 0,57% 0,69% 0,56% 
Rendimento Bruto 1.244.232 886.043 1.919.301 2.398.399 6.447.975 
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APLICAÇÃO FINANCEIRA – BB EXTRAMERCADO – POR TRIMESTRE – 2018  
(Valores expressos em R$, sem centavos) 

IRRF -52.175 -354.846 -6.264 -865.665 -1.278.950 
Rendimento Líquido 1.192.057 531.197 1.913.037 1.532.734 5.169.025 

Resultado das Aplicações / 
Resgates 

-14.500.000 41.636.986 26.236.748 -52.020.119 1.353.615 

SALDO 58.952.777 101.120.960 129.270.744 78.783.360 78.783.360 
Fonte: SEPAR 

Algumas características da Aplicação Extramercado: 

• Taxa de administração de 0,1% a.a.; 
• Incidência de IR Semestral em maio e novembro; 
• Incidência de IR a cada resgate; 
• Aplicações feitas através de Ordem Bancária e comunicação ao Banco do Brasil; 
• Resgates através de solicitação à Gerência do Banco do Brasil, com os recursos sendo creditados no dia 

seguinte; 
• Horários limites para aplicação e resgate até às 15h. 

 

Quadro 8 – Aplicação financeira na Conta Única da União (CTU) 
APLICAÇÃO FINANCEIRA – CONTA ÚNICA DA UNIÃO – MENSAL – 2018  

(Valores expressos em R$, sem centavos) 
ITEM / MÊS OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO ANO 2018 

SALDO INICIAL 0 7.000.000 19.869.350 0 
Taxa (% a.m.) N/A 0,74% 0,57% 0,66% 
Rendimento 0 64.361 233.379 297.740 

IRRF Isento Isento Isento Isento 
Resultado das Aplicações / Resgates 7.000.000 12.804.990 31.897.895 51.702.885 

SALDO 7.000.000 19.869.350 52.000.624 52.000.624 
Fonte: SEPAR 

 

Algumas características da Aplicação na Conta Única: 

• Taxa de administração = 0%;  
• Despesas = R$ 0,00;   
• Não incidência de IR;  
• Resgates e Aplicações "online", durante o horário de funcionamento do SIAFI; 
• Rendimentos do decênio anterior são creditados a cada fim de decênio; 
• O rendimento dessa aplicação consiste na Taxa Referencial do Tesouro, equivalente a 98% da remuneração 

da Conta Única. 
 

 Gestão de Custos 

A unidade responsável pelo controle de custos é o Setor de Contabilidade, que está vinculada à Gerência de 
Orçamento e Finanças ligada à Diretoria de Administração e Finanças. Os custos são apurados por UO, sendo 
divididos em Operacionais - OPER (Custos) e Administrativos – ADM (Despesas). 

A empresa não possui um sistema de custos de forma integral. O controle de custos por UO é feito através da 
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contabilidade societária, onde as despesas são alocadas nos centros de custos que demandam as despesas através 
de requisição de compras, relatórios de folha de pagamento e rateios como energia elétrica, água e telefone. 

Os gastos referentes às UO’s ligadas a operação da empresa são alocados como custo da companhia, e os gastos 
referentes às UO’s administrativas são classificadas como despesa.  

A identificação dos gastos por unidade operacional possibilita a classificação de custos e despesas que atende a 
legislação aplicável e ainda possibilita os gerenciamentos dos gastos comparados com as metas por área e por 
contratos melhorando o processo de gestão. 

Sendo a TRENSURB uma empresa pública e estando obrigada as disposições da Lei Societária 6.404/76, possui 
sistema contábil próprio, por onde são apurados os resultados e também alocados os custos e despesas de acordo 
com as UO’s demandantes. 

 

 Política Tarifária 

A Política Tarifária da TRENSURB encontra-se em fase final de elaboração no ano de 2018. O seu desenvolvimento 
está em conformidade com a Lei Federal nº 12.587/12 – Política Nacional de Mobilidade Urbana, e possui como 
princípios:  

I - sustentabilidade econômica-financeira da empresa;  

II - equidade do acesso aos serviços;  

III - eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços;  

IV - simplicidade na compreensão e transparência da estrutura tarifária para o usuário;  

V - publicidade do processo de revisão tarifária e do reajuste da tarifa;  

VI - modicidade da tarifa para o usuário;  

VII - integração física, tarifária e operacional com os diferentes modos e das redes de transporte público e privado na 
região de abrangência da empresa.  

A política tarifária foi elaborada pelo Grupo de Trabalho instituído na REP-0105/2018 de 13/03/2018. 

 

 Demonstrações Contábeis 

As Demonstrações Contábeis, estão publicadas no endereço eletrônico no sítio da TRENSURB: 
http://www.TRENSURB.gov.br/paginas/paginas_detalhe.php?codigo_sitemap=3025 

 

 AMBIENTAL 
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 Educação Ambiental 

No ano de 2018, a TRENSURB proporcionou treinamentos para conscientização de empregados, estagiários e 
empregados de empresas contratadas, totalizando 98 participantes em treinamentos sobre Gestão Ambiental. Na 
modalidade de Integração, programa de treinamento que visa capacitar os novos funcionários e estagiários admitidos, 
foram 20 turmas e 84 pessoas. Para reciclagem de atividades de empregado(a) que retorna após período de 
afastamento foram 3 componentes. A fim de cumprir a obrigação Legal, contida no item 13.1.3 da Licença de Operação 
nº 03703/2017-DL da TRENSURB, a Equipe de Supervisão Ambiental foi treinada e capacitada pelo SERAM, 
contabilizando 11 participantes. 

Conscientização - Foram ministrados 14 treinamentos para empregados das empresas terceirizadas, foi atingindo 
um público de 107 pessoas, onde abordou-se conteúdos como: (i) Introdução ao meio ambiente; (ii) Aspectos legais 
envolvidos na gestão de resíduos sólidos e coleta seletiva; (iii) Importância ambiental e  social da  coleta  seletiva; (iv) 
Quantificação  e  caracterização dos resíduos gerados na TRENSURB; (v) Cooperativas de recicladores; e (vi) 
Procedimentos operacionais envolvidos no Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, ressaltando que a 
identificação dos resíduos deve ser visual de modo que não é permitido que o funcionário da limpeza realize a 
separação manual. 

 

 Energia 

 

7.2.1 Energia Elétrica 

Em 2018, foram priorizados estudos e projetos de eficiência energética, buscando o melhor uso das fontes de energia. 

Neste sentido, a TRENSURB e a RGE Sul firmaram protocolo de intenções, com o objetivo de realizar um estudo de 
viabilidade técnica, econômica e regulatória para implantação de projeto de eficiência energética. Todo o trabalho 
será realizado de acordo com os requisitos do Programa de Eficiência Energética (Propee) da Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel). 

Atualmente, a gestão do consumo de energia é realizado de 3 formas: 

• Subestações de energia de 69kV e 138kV - destinados a movimentação dos Trens Unidades Elétricas - TUEs, 
aos sistemas de sinalização e controle na via corrida, sistemas de bilhetagem das estações, sistemas de 
radiocomunicação, sistemas de telefonia e backbone da rede corporativa; 

• Subestação de Subestação 13,8 e 23,1kV - Fornecer energia elétrica à sede administrativa e oficinas de 
manutenção, posto avançado de manutenção em Sapucaia do Sul, drenagem das águas pluviais e estação repetidora 
do sinal de radiocomunicação; 

• Estações de embarque e desembarque de passageiros. 

O controle é realizado através de uma análise minuciosa de dados contidos nas faturas de energia elétricas. A partir 
dessa análise, é possível descobrir se houve discrepâncias no consumo de energia elétrica e se ocorreram problemas 
em determinados tipos de instalação (como por exemplo, um problema no banco de capacitores da subestação que 
resultou em consumo excessivo de energia elétrica reativa), além de verificar se os valores contratados (quando 
aplicável) estão de acordo com os valores consumidos. 

Para as subestações de tração, as quais a tensão de fornecimento de energia elétrica se dão em 69kV e 138kV e se 
enquadram, segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, como fornecimento em alta tensão, ainda é 
possível solicitar a memória de massa com o registro de diversas informações durante um determinado período de 
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fornecimento. Isso nos auxilia a verificar problemas/situações extraordinárias que ocorreram no período citado. 

Nas estações de embarque e desembarque de passageiros, o controle é realizado diariamente, através de leitura feita 
pelos Agentes Metroviários, e também mensalmente, através das faturas das concessionárias, objetivando controlar 
o consumo e variações diárias. 

Quadro 9 - Consumo de energia elétrica 2018 
ENERGIA CONSUMO 2018 KW/h 

TRAÇÃO DOS TRENS 50.474.708 

ESTAÇÕES 5.357.595 

PRÉDIO ADM, PÁTIOS DE 
MANUNTEÇÃO E CCO 

2.255.053 

TOTAL 58.087.356 

     Fonte: SERAM 

 

Figura 13 – Distribuição do consumo 2018 KW/H 

 
   Fonte: SERAM 

Conforme a Figura 13, podemos observar que 87% do total da energia consumida é relacionada no sistema de tração 
dos TUE’s. Já os pátios de manutenção e estações correspondem a 4% e 9%, respectivamente. Assim, em 2018, o 
consumo anual de energia elétrica pelo sistema totalizou mais de 58 GWH. 

 

7.2.2 Consumo de Combustíveis Fósseis 
 

A TRENSURB possui veículos rodoviários e ferroviários movidos via combustíveis fósseis para exercer as atividades 
de apoio à operação principal. A maioria dos veículos rodoviários utilizados pelos empregados são alugados, contudo, 
os dados relacionados ao consumo de combustível, quilômetros rodados, valores pagos, usuários que mais 
abastecem, consumo por veículo e por UO são monitorados mensalmente pela TRENSURB. O objetivo da análise é 
identificar fraudes, acompanhar os custos do contrato e inibir o consumo excessivo ou má utilização dos veículos. 

Além dos veículos citados acima, também existe o consumo de combustíveis fósseis por parte das empresas 
prestadoras de serviço que realizam a limpeza e manutenção das estações, manutenções dos sistemas elétricos e 
via permanente, as quais fazem a gestão e abastecimento destes veículos.  
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No Quadro 10 está relacionado o quantitativo de combustíveis utilizados para a operação e manutenção do sistema 
metroferroviário. 

 

Quadro 10 - Consumo de combustíveis fósseis em 2018 
Combustível Locais de utilização Quantidade 

Gasolina 
Veículos rodoviários, equipamentos para 

manutenção de via e estações 
62.536,80 litros 

Diesel 
Veículos ferroviários e rodoviários de 

manutenção 
47.121,47 litros 

GLP Empilhadeiras 3640 kg 

   Fonte: SERAM 

 

Foi obtido uma redução de 1.545 litros de gasolina e 1.260 litros de diesel S10, em 2018 em relação a 2017, devido 
a troca da frota por veículos mais novos e econômicos. 

 

 Água 

A TRENSURB não faz uso de água proveniente de córregos ou poços, toda água consumida é fornecida pelas 
concessionárias de abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

O controle é realizado diariamente através de leitura realizada pelos agentes metroviários, e equipe de manutenção, 
a fim de identificar qualquer anomalia ou possíveis problemas de vazamentos. Além disso, é realizado o 
acompanhamento mensal através das faturas das concessionárias, objetivando controlar o consumo e possíveis 
variações no mesmo. 

Para o ano de 2018, foi registrado o um consumo total de 100.758 m³, conforme demonstra o quadro a seguir. 

 

Quadro 11 - Consumo de Água em 2018 
LOCAL QUANTIDADE 

Estações 40.758 m3 

Pátio 60.000 m3 

TOTAL 100.758 m3 

         Fonte: SERAM 

 

 Efluentes e Resíduos 

A TRENSURB realiza sua gestão de resíduos baseados em seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – 
PGRS, documento integrante do sistema de gestão ambiental da TRENSURB, que detalha um conjunto articulado de 
ações que serão realizadas visando a correta classificação, segregação e acondicionamento, armazenamento, 
transporte interno e externo, tratamento e disposição final dos resíduos gerados na TRENSURB. 

Fundamentado na Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305 de 2 de agosto de 2010 e Decreto 
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7404/2010) o PGRS da TRENSURB tem como princípios a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 
tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Assim, adotamos 
as diretrizes legais vigentes, as quais contemplam as experiências e práticas acumuladas pela TRENSURB na 
manutenção e operação de sua atividade. 

 

7.4.1 Coleta Seletiva 

A coleta seletiva do lixo ocorre na TRENSURB desde 2007. Além do descarte correto dos materiais dispensados na 
empresa, a iniciativa contribui para gerar renda às diversas famílias que trabalham com reaproveitamento de materiais 
recicláveis. Os resíduos das estações são recolhidos por cooperativas de reciclagem atuantes em cada um dos seis 
municípios atendidos pela Empresa, sendo uma cooperativa por município, exceto em Novo Hamburgo, onde são 
duas, e Porto Alegre, onde os resíduos são recolhidos pelo Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DMLU e 
distribuídos posteriormente às cooperativas. Em 2018, foram encaminhadas para reciclagem 11,4 toneladas de 
resíduos recicláveis proveniente das estações e 4,2 toneladas coletadas no pátio da empresa. 

 

7.4.2 Destinação dos Resíduos - Classe I 

A gestão dos resíduos classe I também é orientada pelo PGRS, compreendendo resíduos como: materiais 
contaminados com óleos e graxas, borras oleosas, borras de tintas, elementos filtrantes e absorventes, dentre outros 
elencados no Quadro 12. 

Boa parte dos resíduos perigosos são incineráveis e recebem o devido tratamento térmico através do processo de 
coprocessamento. Esta metodologia produz um combustível alternativo para indústria de cimento, através de um mix 
de resíduos industriais, denominado blend evitando que este tipo de resíduo seja destinado aos aterros industriais. 

 
Quadro 12 - Resíduos Classe I 

TIPO DE RESÍDUO LOCAIS DE GERAÇÃO 
DESTINAÇÃO FINAL 

(local e processo) 
QUANTITATIVOS 

2018 

Resíduos recicláveis; embalagens 
metálicas não contaminadas; 
Plástico polimerizado; Vidros; 
outros resíduos não perigosos 

Pátio industrial, estações, 
trens, áreas de 
manutenção e 
administrativa 

Coleta Seletiva Municipal, 
devolvido ao fornecedor e 

estocagem interna 
735,74m3 

Embalagens plásticas 
contaminadas com óleos 

lubrificantes e/ou combustíveis; 
Filtros de óleo, estopas, panos de 

limpeza contaminados, EPI's 
contaminados 

Áreas de manutenção e 
industrial 

Coprocessamento 306,82m3 

Óleo de cozinha usado, tambor 
metálico contaminado 

Restaurante; área de 
manutenção e industrial 

Reprocessamento / 
reciclagem externos 

4,90m3 

Solvente não halogenado e solo 
contaminado com hidrocarboneto 

Limpeza de peças da rede 
aérea de energia e via 

permanente 
Tratamento Biológico 2,10m3 

Lâmpadas fluorescentes 
Estações, trens e prédios 

administrativos 
Descontaminação e 

reciclagem 
1.729un 

Borra oleosa 
Caixa separadora água e 

óleo 
Tratamento e 

descontaminação 
51,00m3 
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TIPO DE RESÍDUO LOCAIS DE GERAÇÃO 
DESTINAÇÃO FINAL 

(local e processo) 
QUANTITATIVOS 

2018 

Pilhas e Baterias 
 

Trens, estações e 
subestações de energia 

Destinadas para 
reciclagem, através de 

leilão 
2219,10kg 

Óleo Lubrificante usado 
Utilizados nos trens e 

veículos de manutenção 
Destinado em leilão para 

re-refino 
9,04m3 

   Fonte: SERAM 

7.4.2.1 Baterias 

As baterias utilizadas nos bancos de baterias das salas de equipamentos, trens e subestações de energia, quando 
encerrada sua vida útil, são armazenadas na central de resíduos e aguardam processo de leilão para serem vendidas. 
Já as pilhas exaustas são encaminhadas ao programa “RECEBE PILHAS” da Associação Brasileira da Indústria 
Elétrica e Eletrônica – ABINEE. 

 

7.4.2.2 Óleo Lubrificante Usado 

Todos os óleos lubrificantes usados são destinados à reciclagem por meio do processo de rerrefino, conforme 
CONAMA 362/2005. 

 

7.4.2.3 Óleo Usado no Preparo de Alimentos 

A TRENSURB atua como um ponto de entrega voluntária de óleo vegetal usado. Em parceria com a empresa 
fornecedora de refeição, o resíduo é acondicionado e encaminhado para reciclagem no processo de fabricação de 
produtos de limpeza. 

7.4.2.4 Descarte de Lâmpadas Fluorescentes 

O descarte adequado deste resíduo perigoso ocorre através da inclusão em contrato, da obrigatoriedade das 
empresas prestadoras de serviços realizarem o correto destarte. 

 

 Critérios e Práticas de Sustentabilidade em Contratações 

Utilizando do seu poder de compra, a TRENSURB desenvolveu estratégias de responsabilidade ambiental através de 
suas contratações e vem acrescentando nas contrações, critérios e práticas de sustentabilidade.  

Mediante a inserção de critérios sociais, ambientais e econômicos nas aquisições de bens, contratações de serviços 
e execução de obras, quando é o caso, exige das contratadas a adoção de práticas de sustentabilidade ambiental e 
de responsabilidade social corporativa compatíveis com o mercado em que atuam, de modo a contribuir para a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável. 

Esta iniciativa conta com as seguintes critérios: 

a)  Preferência por produtos de baixo impacto ambiental; 

b) Utilização de critérios de: não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem 
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (Lei 12.305/2010); 
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c) Preferência para produtos reciclados e recicláveis, bem como para bens, serviços e obras que considerem critérios 
compatíveis com padrões de consumo social e ambientalmente sustentáveis (Lei 12.305/2010); 

d) Aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e que possam ser aperfeiçoados (Portaria MMA 
61/2008); 

e) Adoção de procedimentos racionais quando da tomada de decisão de consumo, observando-se a necessidade, 
oportunidade e economicidade dos produtos a serem adquiridos (Portaria MMA 61/2008); 

f) Observância às normas técnicas, elaboradas pela ABNT, nos termos da Lei nº 4.150, de 21 de novembro de 1962, 
para aferição e garantia da aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos 
materiais utilizados; 

g) Conformidade dos produtos, insumos e serviços através de certificação pelo INMETRO, de forma a assegurar 
aspectos relativos à saúde, à segurança, ao meio ambiente, ou à proteção do consumidor e da concorrência justa (Lei 
nº 9.933/1999). 

 

 Deseconomias 

No cenário dos transportes, em suas várias modalidades, a acentuada utilização dos modais motorizados produz 
fortes indícios da existência de fatores degradantes do meio ambiente e da saúde, principalmente nos grandes centros 
urbanos. 

Quando uma pessoa usa um meio de transporte, ela incorre em custos diretos da operação (combustível, tempo 
pessoal, passagem, manutenção, etc.), chamados internos, que são assumidos por ela e considerados quando de 
sua decisão de deslocar-se. Mas, existem custos que não são pagos diretamente pelo usuário e nem considerados 
na sua decisão de deslocar-se, o que lhes dá a característica de “externos”: por exemplo a poluição ou atraso 
causados aos demais usuários. A estes efeitos externos chama-se “externalidades”, aqui também denominado de 
“deseconomias”. 

Os trens geram externalidades positivas para os usuários da infraestrutura viária e aos demais membros da sociedade, 
os benefícios socioeconômicos do sistema sobre trilhos trazem vantagens financeiras e maior bem-estar para a 
população. 

Ao desenvolver seu serviço de transporte, a TRENSURB utiliza energia elétrica de fontes renováveis, contribuindo 
para a redução da poluição ambiental, redução do número de acidentes de trânsito, diminuição dos gastos de 
manutenção das vias públicas, redução de custos com saúde pública, diminuição dos congestionamentos, entre 
outros.  

A identificação das deseconomias precisa ser acompanhada de sua mensuração, o que implica em muitas dificuldades 
teóricas e práticas, uma vez que muitas destas externalidades (poluição, qualidade de vida) não têm expressão 
monetária corrente, ou por não fazerem parte das transações mercantis (valor do ar limpo, por exemplo) ou por 
filosoficamente não admitirem valoração (valor da vida, por exemplo). 

Diante dessas dificuldades, a metodologia adotada para a mensuração das externalidades foi adaptada de estudos 
publicados pela Associação Nacional dos Transportes Públicos – ANTP, Instituto de Pesquisas Econômica Aplicada 
– IPEA e outros trabalhos científicos. Na ausência de outros estudos específicos sobre as condições brasileiras, foram 
adaptados e convertidos dados de sociedades europeias e americanas. 

Assim, a mensuração das deseconomias geradas pela TRENSURB foi calculada considerando a necessidade de frota 
adicional de ônibus por ano, para suprir a demanda que atualmente é atendida pelo sistema metroferroviário na região 
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metropolitana de Porto Alegre. 

Dada a complexidade dos fenômenos, a falta de metodologia específica, optou-se por uma visão mais conservadora, 
elegendo 3 fatores preponderantes, sendo eles: o custo social das emissões de poluentes, o custo com acidentes de 
trânsito e a economia de tempo de viagem. 

 

7.6.1 Custo das emissões de poluentes 

Uma das principais externalidades do setor de transporte urbano é a poluição do ar gerada pela frota de ônibus. Desta 
forma, buscou-se valorar o custo social das emissões de poluentes gerados por esta atividade, relacionado a frota 
adicional de ônibus. 

Este estudo concentrou-se na emissão dos 6 principais poluentes nocivos à saúde: monóxido de carbono (CO), 
dióxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos (HC), óxidos de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e material 
particulado (MP). 

 Dentre as emissões de poluentes o principal custo social está relacionado com o custo social do carbono, que é o 
custo estimado do dano (global) que uma unidade incremental de CO2 (ou gás de efeito estufa equivalente) emitida 
em um ano determinado causará durante todo o tempo (até centenas de anos) em que permanecer na atmosfera.  

No caso do Brasil, há poucos estudos realizados para esses valores. Desta forma, foram adaptados dados 
considerando a taxa de câmbio e utilizando-se um “fator de conversão de paridade de poder de compra”, que mostram 
quanto a renda de uma pessoa de um determinado país vale em relação à renda nos EUA.  

O resultado final é apresentado pelo custo social resultante da emissão destes poluentes pela frota adicional de ônibus 
no período de um ano. 

 

7.6.2 Custo com acidentes 

Os acidentes têm especial relevância entre as externalidades negativas produzidas pelo trânsito, não somente pelos 
custos econômicos provocados, mas, sobretudo, pela dor, sofrimento e perda da qualidade de vida imputados às 
vítimas, seus familiares e à sociedade como um todo. 

Desta forma, buscou-se a mensuração do custo social de acidentes com ônibus na cidade de Porto Alegre em 2018. 
A partir de custos unitários de acidentes de trânsito para as variáveis – danos materiais, vítimas não fatais e vítimas 
fatais – utilizou-se dados da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre – EPTC para estimar o 
custo de acidentes por quilômetro rodado. Assim, foi possível projetar o custo totalizado de acidentes resultantes da 
frota adicional de ônibus no período de um ano. 

 

7.6.3 Economia no tempo de viagem 

A busca da redução do tempo de deslocamento é uma das principais metas de projetos em transporte. Em relação 
ao congestionamento, o indicador mais usual é o tempo de percurso dos ônibus em excesso ao que seria verificado 
em uma condição não congestionada, como no caso do sistema metroferroviário.  

A economia do tempo de viagem refere-se ao preço que os usuários estariam dispostos a pagar para a redução de 
um intervalo de tempo definido (um minuto) o seu tempo de viagem. 
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As reduções do tempo de viagem estão entre os maiores benefícios de qualquer melhoria nos sistemas de transportes. 

Assim, tal externalidade é representada por uma relação proporcional entre:  

● Tempo de percurso adicional dos ônibus em relação ao transporte sobre trilhos; 

● Preço que os usuários estariam dispostos a pagar para a redução do tempo de viagem; 

● Demanda anual de passageiros no sistema metroferroviário. 

 

7.6.4 Resultados 

Sendo um meio de locomoção, rápido e seguro, além de aproximar as cidades da região metropolitana de Porto 
Alegre, a TRENSURB mostra-se como uma alternativa aos congestionamentos causados pelo transporte rodoviário, 
evitando mais de 61.000 viagens de ônibus por mês. Atuando em seis cidades da Região Metropolitana de Porto 
Alegre, oferece um sistema de mobilidade sustentável de grande capacidade, com tarifa justa, segurança e conforto 
para a sociedade. A evolução desse impacto pode ser observada na Figura 15. 

Abaixo, a Figura 14 ilustra a representatividade das deseconomias geradas pelo sistema metroferroviário. 

Figura 14 - Gráfico da representatividade das Deseconomias (externalidades) 

 
 Fonte: SERAM 

 
Figura 15 - Gráfico da evolução do cálculo das Deseconomias (externalidades) 

 
        Fonte: SERAM 
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Em 2018, o cálculo das deseconomia, quesito que influencia diretamente no bem-estar da população, e calcula o 
custo social da não utilização do sistema, produziram um impacto econômico positivo em R$ 162.448.326,36. Apesar 
do valor expressivo, percebeu-se uma redução considerável devido a mudanças na metodologia de cálculo e 
principalmente na redução de passageiros transportados. 

A não utilização do sistema resultaria na emissão de quase 15.000 toneladas de CO2, 96 toneladas de 
hidrocarbonetos, além de 17 toneladas de monóxido de carbono. Esses dados reforçam o significativo impacto 
econômico, social e ambiental do transporte metroferroviário na região metropolitana de Porto Alegre.  

Ainda, constata-se que a economia de tempo de viagem é a principal deseconomia levantada, com cerca de 76,1% 
de relevância, reflexo da grande redução no tempo de percurso, que, juntamente a grande demanda anual de 
passageiros do sistema metroferroviário, implica em tempo adicional para estes passageiros produzirem valor para a 
sociedade. 

 

 SOCIAL 

 

 Gestão de Pessoas 

A TRENSURB dispõe de 1.109 empregados (31/12/2018). O limite de pessoal aprovado pela Secretaria de 
Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST, conforme Portaria nº 7 de 05/05/2017 está com a seguinte 
distribuição: 1.092 no quadro permanente e 21 anistiados, totalizando 1.113 empregados. 

O quadro de empregados divide-se em empregados ativos, que representam a real força de trabalho da empresa, e 
empregados afastados, composto pelos empregados em licença, em auxílio doença e outras situações que acarretem 
em suspensão temporária do contrato de trabalho. Atualmente são 71 aposentados por invalidez que estão com o 
contrato de trabalho suspenso, os quais não são contabilizados para fins de controle do quantitativo de pessoal. 

 

Figura 16 - Quantitativo de empregados por área 
 

 

 

 

 

                

             Fonte: GEREH (Dez/2018) 

 

 

MANUTENÇÃO 
187 

OPERAÇÃO 
694 

ADMINISTRATIVO 
228 

TOTAL: 1.109 
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Figura 17 - Faixa etária (média de idade) 

 

 

 

             Fonte: GEREH (Dez/2018) 

 
Figura 18 - Gráfico distribuição dos empregados em atividade por faixa de idade 

 
        Fonte: GEREH (Dez/2018) 

 

Quadro 13 – Tempo de empresa (tempo médio) 
Menor Tempo de TRENSURB Maior Tempo de TRENSURB Tempo Médio 

Menos de 01 ano 38 anos 16,5 anos 
      Fonte: GEREH (Dez/2018) 

 

Figura 19 - Gráfico distribuição dos empregados em atividade por faixa de tempo de empresa 

 
Fonte: GEREH (Dez/2018) 

MENOR IDADE 
21 ANOS 

MAIOR IDADE 
73 ANOS 

MÉDIA DE IDADE 46 
ANOS 
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Figura 20 - Gráfico distribuição de empregados por nível de escolaridade 

 
Fonte: GEREH (Dez/2018) 

 

No que tange os principais desafios a serem enfrentados pela TRENSURB no alcance de sua visão de futuro e no 
cumprimento de sua missão institucional, a área de Recursos Humanos tem papel fundamental para o cumprimento 
do Planejamento Estratégico Ciclo 2018-2020. Dentro da Perspectiva Recursos, no qual os Recursos Humanos está 
inserido, o principal objetivo é “Promover a melhoria da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida no 
trabalho”. 

A Avaliação de Desempenho aplicada em 2018 teve finalidade de diminuir o ‘turn over’ e manter os empregados 
motivados. Para aplicação da Avaliação, há outros instrumentos auxiliares como a Ficha de Acompanhamento 
Individual, a Matriz de Capacitação e Mapa de Maturidade Profissional. É importante salientar que a última Avaliação 
de Desempenho havia sido aplicada no ano de 2013, por isso a necessidade de reformulação desta ferramenta. 

O Sistema de Avaliação de Desempenho compreendeu as fases de planejamento (1), implementação (2), verificação 
(3) e ação (4). Atualmente estamos na fase 4. Após a fase de implementação, foram avaliadas as oportunidades de 
melhorias a ser implementadas para os próximos ciclos de Avaliação de Desempenho. 

 
 

Quadro 14 - Comparativo avaliação de desempenho 
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2013 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 2018 

4 fatores 8 competências 

Conceitos Itens performance/competências 

Graduação Escalas de avaliação 

Apontamentos (condução trem por ex.) pontuação 10 a -10 Não há 

Assiduidade, pontualidade, exames, periódicos, abonos Somente assiduidade e pontualidade 
Fonte: GEREH  
 

Destacamos ainda a realização da 3ª edição do Mês da Saúde Mental, ocorrido no mês de setembro/2018 com o 
objetivo de oferecer conhecimento com embasamento cientifico sobre os temas, para os empregados e promover um 
espaço para trocas sobre o adoecimento emocional e doenças mentais.   
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Figura 21 - Ações mensais de bem-estar e saúde realizadas em 2018

 

Fonte: GEREH  

De forma contínua, a TRENSURB tem disponibilizado, por meio de empresa contratada, os serviços de atendimento 
psicológico nos casos de: admissão, reclassificação, readaptação, reabilitação, absenteísmo, acidentes do trabalho, 
transferência, aposentadoria e desligamento, bem como problemas psicológicos sócio econômicos e familiares ou de 
relação de trabalho, exames periódicos psicológicos, psicoterapia individual, prevenção e tratamento de dependência 
química e atendimento estrutural de emergência (surtos, assaltos, atropelamentos e falecimentos). 

A TRENSURB dispõe de um Centro de Bem-Estar e Saúde para seus empregados, onde é disponibilizado um espaço 
de condicionamento físico, dentro das dependências da empresa, tem sido um diferencial no cuidado contínuo à saúde 
dos empregados, desde 2010, com serviços de musculação, fisioterapia, massoterapia, quiropraxia e pilates. 

Em relação aos treinamentos no ano de 2018 foram capacitados um total de 890 empregados. A distribuição das 
áreas e os quantitativos dos treinamentos estão na Figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

Profissionais de saúde 
(Assistentes Sociais, 

Psicólogos, Enfermeiros e 
Nutricionistas) 

Processo de 
envelhecimento 

natural e a prevenção 
de doenças 

degenerativas 
crônicas

Intergeracionalidade no 
trabalho

Felicidade e a 
motivação no 

trabalho 

Violência e cobate ao 
abuso e exploração 

sexual

Diversidade de gênero 
com foco no respeito às 

diferenças

Fatores de risco das 
doenças que estão 
surgindo com a vida 

moderna

Dietas da 
Moda

Sensibilização no 
trabalho interno das 

emoções e sentimentos

Mês da Saúde Mental -
Setembro Amarelo

Câncer de Mama –
Outubro Rosa

Câncer de Próstata 
- Novembro Azul
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Figura 22 - Capacitação de 2018 

 
Fonte: SETRE 

 

8.1.1 Reclamatórias Trabalhistas 

Visando atender o alinhamento com o Planejamento Estratégico, no que se refere a iniciativa de “Qualificar os 
mecanismos de gestão”, especificamente da ação de “Inibir fatores geradores de passivo trabalhista”, buscou-se 
otimizar as defesas da Empresa frente as reclamatórias trabalhistas interpostas pelos empregados. Assim, a Gerência 
de Recursos Humanos, realizou o acompanhamento de todas audiências de forma mais atuante, a fim de diminuir 
e/ou evitar contencioso trabalhista. Neste sentido, realiza a revisão da documentação que subsidia a construção das 
defesas e elaboração de relatórios mensais sobre as audiências de instrução com as proposições de melhoria. 

A área de Recursos Humanos esteve presente em 395 audiências, sendo que 155 tratavam-se de audiência de 
instrução. 

Para continuidade e complementação do trabalho realizado, está previsto para 2019, treinamento de prepostos, 
orientação de postura das testemunhas e análise de pedidos e decisões. O objetivo é ter uma gestão dos recursos 
humanos mais eficiente e eficaz. 

Salientamos ainda, que para evitar o passivo trabalhista quanto ao pagamento das progressões de nível de 
merecimento e de antiguidade, que estavam represadas desde 2014, foi despendido um esforço conjunto na 
realização do cálculo financeiro e encaminhamento para aprovação do orçamento. Os pagamentos destes níveis 
foram realizados no ano de 2018, dentro do limite orçamentário autorizado. 

120 Projetos de 
Treinamento

Realizados

• TOTAL = 890 treinados:
• 452 da Operação
• 179 da Manutenção
• 250 do Administrativo
• 9 Conselheiros

Projetos 
Executados ou 
em Andamento

• 96 Executados em 2018.
• 11 em Andamento (Conclusão em 2019).

Projetos 
Cancelados

• 11 cancelamentos por motivos de recursos financeiros, não atendimentos de requisitos para 
contratação e/ou solicitação do fornecedor.
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8.1.2 Avaliações Ambientais Ocupacionais 

O Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – PPRA, ciclo 2017/2018, previu em suas ações a atualização das 
avaliações de agentes físicos, químicos e biológicos, com objetivo de apresentar o cenário atual de riscos 
ocupacionais, conforme NR 9. O contrato com empresa especializada foi firmado no final de 2018 e os trabalhos 
estarão em andamento no ano seguinte. 

 

8.1.3 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados 

A remuneração de diretores e membros de colegiados é fixada anualmente em Assembleia Geral Ordinária - AGO. 
Para 2018, a remuneração foi fixada conforme Ata AGO de 05/04/2018. A matéria, ordinariamente, segue 
recomendação da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST. Esta Secretaria fixou 
em 2018 os mesmos valores praticados em 2017. A proposição consignada para os Conselheiros de Administração - 
CONSAD e Conselheiros Fiscais - CONFIS é de no mínimo 10%, no valor da gratificação dos Diretores. O CONSAD 
é composto por 6 membros e o CONFIS por 3 membros. Mais recentemente, em novembro de 2018, foi incluída a 
gratificação pertinente aos membros do Comitê de Auditoria Estatutário - COAUD, composto por 03 membros. A 
divulgação da remuneração dos Administradores é  
realizada de forma detalhada no sitio eletrônico link: 
http://www.TRENSURB.gov.br/paginas/arquivos/201812171619540.Remunera%C3%A7%C3%A3o%20de%20Dirige
ntes%20e%20Conselheiros_2018_2019.pdf 

 

8.1.4 Política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade 

A TRENSURB não possui política de participação de empregados e administradores nos resultados da entidade. Esta 
pratica não é aplicável devido esta ser uma empresa dependente de recursos do Governo Federal, recursos estes 
recebidos por meio de subvenção, uma vez que suas receitas próprias não cobrem a totalidade de suas despesas de 
funcionamento. 

Ademais, a remuneração dos administradores (diretores e conselheiros) são fixadas anualmente em Assembleia Geral 
Ordinária. Para 2018 a política de remuneração foi fixada conforme Ata AGO de 05/04/2018, item 3 e). 

 

 Gestão de Licitações e Contratos 

No exercício de 2018, vivenciamos duas situações relevantes no que se refere a licitações e contratos. Até junho 
fomos regidos pela Lei 8.666/93 e a partir do mês de julho, entramos numa fase intermediária, onde ficamos 
submetidos tanto à Lei 8.666/93 quanto à Lei 13.303/16, conforme estabeleceu o Regulamento Interno de Licitações 
e Contratos, que entrou em vigor em 01/07/2018. 

Assim, os processos licitatórios iniciados antes da vigência do Regulamento Interno, continuaram a ser regidos pela 
Lei 8.666/93, e os processos licitatórios iniciados após a vigência do Regulamento Interno, passaram a ser regidos 
pela Lei 13.303/16, dando prosseguimento a fase de transição, até a migração completa dos processos licitatórios 
para atendimento da Lei 13.303/16. 

Todas as contratações de 2018 foram realizadas através Pregão Eletrônico, dispensa de licitação e inexigibilidade de 
licitação, ora subsidiada pela Lei 8.666/93 (procedimentos iniciados até a implantação do Regulamento Interno), ora 
pela Lei 13.303/2016 (procedimentos iniciados após a implantação do Regulamento Interno). O quadro 15 apresenta 
o total de aquisições e contratações realizadas pela TRENSURB no ano de 2018: 
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Quadro 15 - Total de aquisições e contratações 2018 
TOTAL 2018 

MODALIDADE PROCESSOS VALORES 
Dispensa Convencional 239 R$ 1.484.162,42 

Dispensa Eletrônica 60 R$ 517.446,78 
Inexigibilidade 37 R$ 3.860.408,84 

Pregão Eletrônico 37 R$ 7.148.335,40 
Pregão Presencial - - 
Registro de Preços 61 R$ 5.971.736,05 

TOTAL 434 R$ 18.982.089,49 
Fonte: SECOM 

 

Dando prosseguimento na implantação dos procedimentos para atender a Lei 13.303/16, realizamos treinamento e 
atualização sobre a legislação atualizada. 

A gestão de contratos, em sentido amplo, é feita pelo Setor de Administração de Contratos, unidade organizacional 
vinculada à área Jurídica, com o viés de análise dos aspectos legais das contratações, no momento prévio a licitação 
e posteriormente na execução contratual.  

As principais atividades são o controle de prazos, limites/valores, obrigações contratuais e sanções, garantindo que 
as contratações obedeçam à legislação e às regras estabelecidas no Edital de Licitação e no contrato firmado. 

Além da gestão do contrato, há a função de orientar, previamente, as demais unidades organizacionais na elaboração 
de Projetos Básicos e revisar os editais de licitação, mitigando os riscos e falhas nas contratações. 

Destaca-se, também, a exigência de comprovação do pagamento de encargos trabalhistas e sociais aos empregados 
de empresas contratadas com dedicação exclusiva de mão de obra, mitigando os riscos trabalhistas. 

A gestão, em sentido estrito/individualizado, de cada contrato, cabe as áreas demandantes dos serviços, feita por 
empregado com conhecimento técnico acerca do objeto da contratação. 

A longo prazo, os objetivos são que a padronização dos procedimentos traga a maior eficiência possível nas 
contratações, com mecanismos de controle que possibilitem que as novas contratações sejam ainda melhores que as 
anteriores. 

Com relação a contratos de publicidade e propaganda, não há, desde 2013, contratação com este objeto. Para as 
despesas com publicidade legal, houve empenhos de R$ 288.093,00 e valores pagos de R$ 277.910,00 no Programa 
2116 – Programa de Gestão e Manutenção do Ministério das Cidades - Ação 2000 – Administração da Unidade. O 
quadro 16 apresenta os dados referentes aos contratos de publicidade legal. 

Quadro 16 – Despesas contratos publicidade legal 

Contato Processo Nº Contrato Prazo 
Vencimento 

Contrato 
Valor do Termo 

Aditivo Atual 
Valores 

empenhados 
CORAG – 

Companhia Rio 
Grandense de Artes 

Gráficas 

0903/2013 01.120.066/2013-C 
12 

meses 
15/10/2018 R$ 250.000 R$ 56.000 

EBC – Empresa 
Brasil de 

Comunicação 
0008/2015 120.17/2015 

60 
meses 

16/04/2020 R$ 350.000 R$ 288.186 

TOTAL     R$ 600.000 R$ 288.093 
Fonte: SEORC e SEACO 
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 Gestão da Tecnologia da Informação 

A Gestão da Tecnologia da Informação - TI é realizada pela Gerência de Informática - GEINF e pelo Comitê Gestor 
de Tecnologia da Informação - CGTI-Tático. Durante o ano de 2018 foram empreendidas ações, alinhadas com o 
Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação - PETI para os anos 2017 a 2020 e com a Resolução CGPAR 
nº 11, conforme segue: 

a) Elaboração e aprovação do PDTI 2019-2020. Este documento visa definir os planos e ações da Tecnologia da 
Informação a serem adotadas no período 2019-2020, as quais contribuirão de forma efetiva para que as áreas de TI 
atinjam os objetivos e metas da TRENSURB. Os planos definidos no PDTI servem de base para o atingimento das 
estratégias de tecnologia da informação traçados no PETI 2017-2020. Foi disponibilizado no sítio da organização o 
documento, conforme link: http://TRENSURB.gov.br/paginas/upload/files/PETI___TRENSURB___2017_2020.pdf. 

Com a aprovação do PDTI no ano de 2018, a organização pretende realizar nos próximos anos o total de 107 planos 
de ação distribuídos nas 4 perspectivas e 14 objetivos estratégicos de TI, conforme mapa estratégico abaixo: 

 

Figura 23 - Mapa estratégico da tecnologia da informação 

 
     Fonte: GEINF 

 

b) Definição de indicadores e metas ligadas ao planejamento de TI (PDTI-2019-2020), baseados em parâmetros de 
governança e nas necessidades do negócio, aderentes ao inciso III do art. 2º da Resolução CGPAR nº 11; 
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c) Foi aprovação a Norma NPG-TDI-105, que tem por finalidade definir a avaliação técnica em contratação de serviços 
e/ou aquisições, que são ou contém impacto na Tecnologia da Informação em 28/05/2018 através da RED-0005/2018; 

d) Mapeamento dos Riscos do processo de TI da organização, onde foram detectados 15 riscos para os diferentes 
subprocessos de Tecnologia da Informação; 

e) Proposição da criação do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação de nível estratégico, em conformidade com 
a Resolução CGPAR nº 11. 

 

 Desempenho Social 

As iniciativas sociais desenvolvidas pela TRENSURB objetivam participar do cotidiano de seus usuários, parceiros e 
comunidade em que está inserida, proporcionando espaços adequados para colaborar com o crescimento daqueles 
com as quais a empresa se relaciona. 

Os principais projetos que permitem a manutenção do papel institucional são os seguintes: 

 

Campanha do Agasalho 

A Campanha do Agasalho 2018 da TRENSURB foi realizada de 11 de junho a 24 de agosto, em parceria com as 
prefeituras dos municípios atendidos pelo metrô. As prefeituras foram responsáveis pela coleta, triagem e 
encaminhamento dos donativos recolhidos em 14 estações – Mercado, Rodoviária, São Pedro, Farrapos, Niterói, 
Fátima, Canoas, Mathias Velho, São Luís, Petrobras, Sapucaia, Esteio, São Leopoldo e Novo Hamburgo – e no pátio 
da empresa. No total, foram contabilizadas 8 toneladas de material arrecadado.  

Realizada anualmente desde 1994, a Campanha do Agasalho da TRENSURB já arrecadou e distribuiu mais de 400 
toneladas de donativos. 

Figura 24 - Campanha do Agasalho 2018 

 
         Fonte: Notícias Trensurb 700, p.10, Set. 2018. 

Futuro Usuário 

Com o programa Futuro Usuário, a TRENSURB recebe jovens estudantes, apresenta a empresa e busca sensibilizá-
los para o uso correto do sistema a fim de contribuir na formação dos futuros usuários do metrô. Em 2018, três escolas 
dos municípios de Porto Alegre e Rolante participaram do programa, que contou ainda com uma visita especial de um 
jovem autista, totalizando 66 visitantes. Por meio do Futuro Usuário, 401 estudantes de sete escolas de São Leopoldo, 
Novo Hamburgo e Esteio também foram transportados gratuitamente até a Feira do Livro de Porto Alegre, numa 
parceria com a Câmara Rio-Grandense do Livro. 
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Figura 25 - Futuro Usuário – Visita à Empresa 

 

               Fonte: Notícias Trensurb 700, p.11, Set. 2018. 

Figura 26 - Programa Futuro Usuário, 64ª Feira do Livro de Porto Alegre 

 

               Fonte: Notícias Trensurb 703, p.11, Dec 3, 2018 

 

Passeios escolares 

Por meio de um programa destinado a escolas da rede pública e entidades assistenciais, a TRENSURB oferece 
isenção da tarifa para realização de passeios de caráter educativo, cultural e social. A empresa também realiza 
acompanhamento no embarque e desembarque de viagens de grupos de outras instituições mediante solicitação 
prévia, porém sem isenção da tarifa. Em 2018, foram acompanhados 32 passeios escolares de 29 instituições dos 
municípios de Porto Alegre, Esteio, Ivoti, Cruzeiro do Sul, Lajeado, Rolante, Farroupilha, Novo Hamburgo, Teutônia, 
Feliz, Travesseiro, Bom Retiro do Sul, São José do Oeste (SC), Panambi, Dois Irmãos, Sapiranga, Sapucaia do Sul e 
Vale Real. No total, 1.052 estudantes foram atendidos. 

 

Visita Técnica 

A TRENSURB recebe regularmente turmas de alunos de instituições de ensino técnico e superior, ou outros grupos 
interessados em conhecer a estrutura e o funcionamento da empresa ou de uma de suas áreas. Em 2018, a 
TRENSURB recebeu visitas técnicas de sete grupos de seis instituições de ensino técnico e superior do estado, que 
conheceram setores e atividades da empresa ligados a suas áreas de formação. 
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Figura 27 - Visita Técnica 

 

Fonte: Notícias Trensurb 698, p.5, Jun. 2018. 

Figura 28 - Visita Técnica 

 

  Fonte: Notícias Trensurb 696, p.05, Mai. 2018. 

Estação Educar 

O Programa Estação Educar destina-se ao provimento da cota de aprendizes e tem como objetivo a preparação dos 
jovens para a inserção no mercado de trabalho, de acordo com legislação específica. O SENAI Nilo Bettanin de Esteio, 
parceiro da TRENSURB no Programa, oferece o curso de assistente administrativo, que tem como objetivo 
desenvolver as competências dos jovens aprendizes para dar apoio a área de administração de uma empresa, 
atendendo as qualidades pessoais envolvidas em sua qualificação. 

O Programa recebeu a inscrição de 1.253 candidatos, de acordo com as exigências do Edital 001/2017, participando 
de sorteio aberto ao público de 100 aprendizes, sendo 50 para o turno da manhã e 50 para o turno da tarde. Estes, 
participaram da Etapa de Entrevistas e Comprovação de Requisitos, onde foram classificados 20 aprendizes para o 
turno da manhã e 20 para o turno da tarde, estes realizaram a Etapa de exames médicos e entrega de documentos, 
sendo contratados pela TRENSURB em 06/02/2018 e iniciaram o curso no SENAI em 15/02/2018. 

Durante o ano de 2018 o programa Estação Educar participou dos seguintes eventos da TRENSURB: 

• 18/03/2018 - Integração na empresa: Ética, Visita ao Arquivo Técnico, Dinâmica de Grupo e Palestra 
Motivacional com colega Edimilson Klein; 

• 17/04/2018 - Visita ao Aeromóvel, Centro de Controle - CCO, TUEs e Oficinas Leve e Pesada; 
• 16/05/2018 – Visita à Gerência de Recursos Humanos - GEREH; 
• 23/08/2018 - Visita à Gerência de Orçamento e Finanças – GEORF; 
• 17/10/2018 - Visita à Gerência de Comunicação Integrada - GECIN, Ouvidoria e Programa de Gênero e Raça 

– PROGER; 
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• 14/11/2018 – Visita à Gerência de Suprimentos – GESUP; 
• 20/11/2018 - Apresentação das Miniempresas criadas pelos Aprendizes como Trabalho de Conclusão no 

SENAI e venda de produtos na TRENSURB. 
 

Dos 40 aprendizes contratados, 39 concluíram o curso de assistente administrativo, com a formatura no dia 06/12, e 
mediante rescisão do contrato de trabalho, um coquetel para formandos e pais/responsáveis, além da cerimônia de 
colação de grau ocorrida no auditório da Empresa, com a presença dos Diretores da TRENSURB e SENAI. 

Figura 29 - Estação Educar, apresentação no pátio da sede administrativa da TRENSURB das miniempresas, 
projeto de conclusão de curso 

 

  Fonte: Notícias Trensurb 703, p.11, Dec 3, 2018. 

 

Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos 

Biblioteca mantida pela TRENSURB, o Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos completou dez anos de atividades 
em dezembro de 2018. O espaço funciona nos dias úteis, das 10h às 19h, na plataforma de embarque da Estação 
Mercado, oferecendo serviço gratuito de empréstimo de livros, além de um espaço para exposições artísticas e 
fotográficas. Ao longo do ano de 2018, o Espaço Multicultural contabilizou 6,5 mil empréstimos de livros, totalizando 
a marca de 67 mil empréstimos desde sua inauguração. Foram 548 novos sócios, fazendo com que o quadro de 
associados chegasse a 5,9 mil cadastrados.  

Expandido apenas por meio de doações, o acervo da biblioteca ganhou 700 novos exemplares em 2018, chegando a 
um total de 8,5 mil publicações. 

Durante o ano, quatro exposições passaram pelo local: (i) Despercebidos, trouxe fotos monocromáticas registradas 
pelo jornalista Gustavo Nardon, entre 2013 e 2016, retratando a sua maior inspiração, as pessoas; (ii) parte da 
programação do Sesc Mulher 2018, promovido pelo Sesc Centro, de Porto Alegre, Fissuras da Paisagem: Enredos 
de Quatro Mulheres promoveu um diálogo visual entre a artista plástica Lilian Maus e obras de frequentadoras da 
Oficina de Criatividade do Hospital Psiquiátrico São Pedro – bordados de Natália Leite, pinturas de Dorvalina Souza 
e prosa de Claudina Pereira; (iii) parte da programação da 6ª Semana do Rock Sesc Centro, Incendeia tua Aldeia 
combinou versos do poeta e músico hamburguense Nenung a ilustrações das artistas visuais Adauany Zimovski, 
Chana de Moura, Louise Kanefuku, Marília Bianchini e Lilian Maus; e (iv) Mulheres de Coragem trouxe ilustrações da 
publicitária Amanda Jacobus representando seis mulheres brasileiras, personagens do folclore e da história, que 
inspiram por sua coragem e determinação. 

Livros Livres 
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A TRENSURB retomou, em janeiro de 2018, o projeto Livros Livres, lançado originalmente em 2015, buscando ampliar 
o raio de alcance das ações de incentivo à leitura do Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos. O projeto disponibiliza 
livros para compartilhamento em caixas customizadas, instaladas hoje nas estações Mathias Velho, Esteio, Sapucaia, 
São Leopoldo e Novo Hamburgo. As publicações mensalmente distribuídas pelas caixas são oferecidas pelo Banco 
de Livros, da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul -FIERGS, parceiro na iniciativa. Usuários do metrô 
também podem deixar seus próprios livros nos locais. Ao longo do ano, cerca de 1200 livros fornecidos pelo Banco 
de Livros foram disponibilizados nas caixas customizadas do projeto 

Figura 30 - Livros Livres 

 

       Fonte: Notícias Trensurb 693, p.05, Fev. 2018. 

 

Estação Cultural 

Em setembro de 2018, a TRENSURB lançou o projeto Estação Cultural, cujo objetivo é levar mais cultura aos usuários 
do metrô por meio da realização de oficinas, saraus e outros eventos, além de divulgar os serviços oferecidos pelo 
Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos. O projeto foi lançado com a realização de um Sarau Farroupilha no saguão 
da Estação Mercado, em 28 de setembro, contando com apresentação de trovas e danças do CTG Estância da 
Liberdade, de Novo Hamburgo. Por meio do Estação Cultural, também foram realizados no Espaço Multicultural um 
sarau com a banda Stereophonica e oficinas de origami, teatro de sombras e pinhole. 

 

Galeria Mario Quintana 

Em 2018, quatro exposições artísticas ou fotográficas passaram pela Galeria Mario Quintana, espaço cultural 
localizado no túnel que dá acesso às plataformas da Estação Mercado: (i) Olhares diversos sobre 33 anos da Trensurb 
foi resultado de uma ação cultural de fotografia amadora comemorativa aos 33 anos de operação comercial do metrô 
e aos 12 anos da galeria. Entre as imagens encaminhadas pelos participantes, 20 foram selecionadas em duas 
categorias, 10 de empregados e estagiários da TRENSURB ou de empresas contratadas e outras 10 de usuários do 
metrô. Elas foram submetidas a votação popular no Facebook e as seis fotos mais curtidas de cada categoria 
compuseram a exposição; (ii) Êfemera, do artista visual Marco Prass, contou com dez fotografias em preto e branco 
de espaços da Trensurb, todos inabitados, numa homenagem a Fabiano de Britto, falecido em 2015. O autor e o 
homenageado estagiaram juntos na empresa metroviária; (iii) O Gaúcho - Imagens do Cotidiano dos Anos 40 destacou 
fotografias disponibilizadas pelo Museu Julio de Castilhos, feitas pelo alemão Wolfgang Hoffman Harnisch, que 
documentou a cultura gaúcha ao percorrer o estado no início dos anos 1940; (iv) Finício, do artista visual e designer 
Ale Maia e Pádua, trouxe ilustrações em técnicas e materiais diversos, desenvolvidas a partir de conceitos como a 
filosofia budista que diz que tudo se inicia a partir de um fim. Somam-se a isso experiências como a viagem do autor 
do Rio de Janeiro até a cidade mais austral do planeta, Ushuaia. 
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Historiando 

Desde junho de 2017, a TRENSURB desenvolve o projeto Historiando em parceria com o Sesi-RS e o Banco de 
Livros. A iniciativa oferece contações de histórias nas estações do metrô para estudantes da rede pública. Em 2018, 
foram 10 ações do Historiando com a participação de 230 jovens e sete instituições dos municípios de São Leopoldo, 
Novo Hamburgo, Canoas, Esteio e Sapucaia do Sul. 

Figura 31 - Historiando Estação Rio dos Sinos 

 

Fonte: Notícias Trensurb 701, p.10, Oct. 2018. 

TRENSURB e o Papai Noel dos Correios 

60 cartas da campanha Papai Noel dos Correios foram adotadas por metroviários numa ação da TRENSURB junto a 
seus empregados. Os presentes arrecadados internamente foram entregues pela empresa aos Correios no dia 7 de 
dezembro. A campanha possibilita que pessoas ou instituições adotem as cartas e atendam aos pedidos de presentes 
de crianças da rede pública de ensino e organizações parceiras, como creches, abrigos, orfanatos e núcleos 
socioeducativos. 

 

Adote um vira-lata RS 

Desde outubro de 2017, em parceria com o projeto Adote um vira-lata RS, a TRENSURB tem realizado uma série de 
publicações em seus perfis nas redes sociais incentivando a adoção de cães e gatos resgatados de situações de 
vulnerabilidade. Com 100 mil curtidas em sua página no Facebook e 77 mil seguidores no Twitter, a empresa já usou 
seu alcance nas redes para ajudar a encontrar lares para dezenas de animais. 

 

Amigos Anônimos Samaritanos Mundiais 

O AMA (Amigos Anônimos) é uma entidade internacional, fundada em 1953, na Inglaterra, e possui 480 postos no 
mundo, com mais de 38 mil voluntários. O único posto em metrô está localizado na Estação Farrapos, desde 1992. O 
atendimento do AMA segue a abordagem centrada na pessoa atendida. É um aconselhamento não diretivo, embasado 
na compreensão empática do voluntário, na reflexão do conteúdo emocional da pessoa atendida. 

 

Intervenções no metrô 

Aqui, estão algumas ações e atividades desenvolvidas nas dependências da empresa, trens e estações, a qual 
TRENSURB foi parceira: 
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FEVEREIRO - Em fevereiro, no dia 7, foi realizada atividade de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis, 
iniciativa da Prefeitura de Sapucaia do Sul, com distribuição de preservativos e materiais gráficos nos trens que 
circulavam pelo município. 

MARÇO - Em março, ocorreram: no dia 21, uma ação de conscientização sobre o câncer de mama na Estação São 
Leopoldo, promovida pela Associação Força Rosa; na mesma data, Dia Mundial da Poesia, um sarau comemorativo 
na Estação Mercado com o poeta Jonatan Borges e a musicista Leny Barcellos. 

ABRIL - Em abril, no dia 27, Dia da Empregada Doméstica, a Estação Mercado recebeu evento de divulgação do 
aplicativo Laudelina, que busca divulgar e assegurar direitos das trabalhadoras domésticas. A ação foi promovida pela 
ONG Themis. 

JUNHO - No dia 12, Dia dos Namorados, a intervenção cênico-poética Nos Trilhos com Fernando Pessoa, com o ator 
Jairo Klein, na Estação Mercado, em parceria com o Sesc Centro, de Porto Alegre; no dia 28, Dia do Orgulho LGBT, 
intervenção artística alusiva à data, promovida pelo grupo Desobedeça em diversas estações.  

AGOSTO - Em agosto, foram realizados: no dia 17, esquetes teatrais nas estações do metrô em Canoas, em alusão 
ao Agosto Dourado, movimento de valorização do aleitamento materno; nos dias 30 e 31, a intervenção circense Dias 
de Chuva, da artista Karine Rico, nas estações Mercado, Canoas e São Leopoldo. 

SETEMBRO - Em setembro, no dia 3, ocorreu apresentação do CTG Raízes do Sul, de Porto Alegre, na Estação 
Mercado, parte do 5º Palco Sesc Nativista. 

OUTUBRO - Em outubro, ocorreram: no dia 1º, intervenções circenses do grupo TIA nos trens, como parte das 
atividades da Mostra Arte Sesc para Crianças, promovida pelo Sesc Centro, de Porto Alegre; no dia 17, ação do 
projeto Estação Sesc Trensurb, do Sesc Novo Hamburgo, contando com atividades de alongamento nos trens e 
aferição da pressão arterial e do índice de massa corporal na Estação Novo Hamburgo. 

NOVEMBRO - Em novembro, foram realizados: no dia 12, mais uma ação do Estação Sesc Trensurb; nos dias 21 e 
22, apresentações do 8º Festival Canoas Jazz nas estações Canoas e Mathias Velho, numa iniciativa da Prefeitura 
de Canoas; no dia 23, na Estação Mercado, o sarau Protagonismo Negro na Literatura e na Música, com a poetisa 
Agnes Mariá e a cantora Valéria, evento alusivo ao Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro), parte do 
projeto Encontros em Rede, do Redes de Leitura - Bibliotecas Comunitárias de Porto Alegre; nos dias 26 e 27, a 
Estação São Leopoldo recebeu a exposição itinerante Nem tão doce lar, parte das ações da campanha internacional 
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres, numa iniciativa do Conselho Municipal dos Direitos da 
Mulher de São Leopoldo em parceria com a Fundação Luterana de Diaconia; no dia 29, uma ação da campanha 
Juntos na Luta Contra a Aids 2018, promovida em parceria entre a Equipe Voluntária Brasil e a Prefeitura de Novo 
Hamburgo, com distribuição de material educativo e preservativos na Estação Novo Hamburgo, em alusão ao Dia 
Mundial de Combate à Aids (1º de dezembro).  

Figura 32 - Canoas Jazz 

 

             Fonte: Notícias Trensurb 703, p.10, Dec 3, 2018. 
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DEZEMBRO - Em dezembro, no dia 2, Dia Nacional do Samba, aconteceu o Samba no Trem, com participação do 
grupo Samba do Irajá. 

 

 Balanço Socioambiental Consolidado 

Sendo um importante instrumento de planejamento e gestão, o Balanço Socioambiental Consolidado expõe um 
conjunto de informações que permitem uma análise pormenorizada dos recursos investidos. Assim, apresentamos a 
evolução monetária da origem dos recursos e suas aplicações, indicadores sociais internos e externos. 

Também está contido no Balanço as admissões, demissões, faixa etária dos empregados, quantidade de portadores 
de necessidades especiais, aposentados, estagiários, acidentes do trabalho e qualificação do corpo funcional. As 
ações ambientais, através de investimentos, multas e indenizações, também são abordadas. O período apresentado 
é de 2016 a 2018, como forma perceber a evolução do indicador financeiro ou quantitativo durante esses anos. 

 

Quadro 17 – Balanço Socioambiental Consolidado 2018 
1. ORIGEM DOS RECURSOS 2016 2017 2018 

1.1 Receitas Totais 288.248.077 276.160.106 443.478.569 

1.1.1 Recursos Governamentais (Subvenções) 181.067.620 164.668.680 286.448.991 

1.1.2 Doações de Pessoas Jurídicas 0 0 0 

1.1.3 Doações de Pessoas Físicas 0 0 0 

1.1.4 Contribuições 0 0 0 

1.1.5 Patrocínios 0 0 0 

1.1.6 Cooperação Internacional 0 0 0 

1.1.7 Prestação de Serviços e/ou Venda de Produtos 92.072.002 89.650.588 147.072.794 

1.1.8 Outras Receitas 15.108.455 11.889.743 9.956.784 

2. APLICAÇÃO DOS RECURSOS 2016 2017 2018 

2.1 Despesas Totais 552.315.672 284.469.160 438.520.058 

2.1.1 Projetos, Programas e Ações Sociais 48.137.026 50.191.509 49.878.741 

2.1.2 Pessoal (salário + benefícios + encargos) 147.045.100 156.732.144 172.896.323 

2.1.3 Despesas operacionais (exceto pessoal) 148.996.854 144.426.741 156.595.386 

2.1.4 Despesas com impostos e taxas 2.162.490 1.273.499 1.091.623 

2.1.5 Despesas Financeiras 40.442.622 30.704.348 21.822.709 

2.1.6 Outras Despesas 150.642.822 -49.091.776 16.639.906 

2.1.7 Investimento em bens de capital 14.888.758 424.203 19.595.370 

3. INDICADORES SOCIAIS INTERNOS 2016 2017 20181 

                                                      

1 Devido ser um valor quantitativo e não monetário, optou-se pela exclusão do item 3.1.2  Educação (Pós-Graduação), visto não haver 

investimento direto da Empresa nesse quesito. Dessa forma, os valores totais dos Indicadores Sociais Internos foram atualizados, 
descontando o dado anteriormente publicado, no ano de 2017, para o item aqui eliminado. 
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3.1 Ações e Benefícios para os Funcionários 20.826.392 21.279.973 16.832.010 

3.1.1 Alimentação 12.420.932 12.915.113 12.960.363 

3.1.2 Capacitação e Desenvolvimento Profissional 171.336 301.531 250.128,382 

3.1.3 Creche ou Auxílio Creche 553.415 618.155 672.811 

3.1.4 Saúde (Convênios: Unimed, SESI) e Academia 4.893.400 4.186.690 12.772.3403 

3.1.5 Segurança e Higiene do Trabalho (Consumo de EPIs) 23.952 72.528 70.245 

3.1.6 Transporte (Vale Transporte) 308.528 364.832 437.548 

3.1.7 Bolsas/Estágios 624.140 638.718 654.830 

3.1.8 Outros Benefícios - BBPREV 1.467.642 1.798.820 1.819.386 

3.1.9 Outros Benefícios - Vale Cultura 363.047 383.586 391.890 

4. INDICADORES SOCIAIS EXTERNOS 2016 2017 2018 

4.1 Ações e Benefícios para a Sociedade 48.137.026 50.191.509 49.878.741 

4.1.1 Educação Popular (Estação Educar) 362.713 447.886 228.012,794 

4.1.2 Saúde (Ambulância nas estações) 0 0 0 

4.1.3 

Ações culturais (Arte nos Trilhos - apresentações diversas, 
Galeria Mario Quintana - exposições, Espaço Multicultural 
Livros sobre Trilhos - biblioteca, Sexta Curta - exibição de 

curtas-metragens) 

17.089 36.932 24.630 

4.1.4 
Geração de Emprego e Renda (Quiosques Sociais + 

Serviços de terceiros). 
47.750.947 49.706.691 49.626.098 

5. EMPREGADOS 2016 2017 2018 

5.1. Admissões no período 42 99 65 

5.2 Demissões no período 48 91 67 

.3 Total de Funcionários no final do exercício 1.048 1.107 1.109 

5.3.1 Total de funcionários até 30 anos 162 143 140 

5.3.2 Total de funcionários de 31 até 40 anos 268 303 306 

5.3.3 Total de funcionários de 41 até 50 anos 126 137 137 

5.3.4 Total de funcionários de 51 até 60 anos 421 411 367 

5.3.5 Total de funcionários acima de 60 anos 71 106 159 

5.4 Portadores de necessidades especiais 4 4 4 

5.5 Aposentados 200 247 250 

5.6 Estagiários 68 68 71 

5.7 Acidentes do Trabalho 53 44 41 

5.8 Qualificação do Corpo Funcional 2016 2017 2018 

                                                      
2 Empenho: R$ 54.022,03, SENAI: R$ 105.906,35 e SESI: R$ 90.200,00 

3 Unimed: R$ 11.726.256,89; Sesi: R$ 398.936,58; Academia: R$ 647.146,91 

4 Estação Educar: Considerado apenas gasto com a bolsa. Vale alimentação e transporte está inserido nos itens 3.1.1 e 3.1.7 
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5.8.1 Pós-graduados 33 35 36 

5.8.2 Graduados 219 219 221 

5.8.3 Graduandos 140 139 137 

5.8.4 Ensino médio completo 551 610 616 

5.8.5 Ensino fundamental 58 58 54 

5.8.6 Ensino fundamental incompleto 47 46 45 

 Não-alfabetizados 0 0 0 

6. AÇÕES AMBIENTAIS 2016 2017 2018 

6.1 
Investimentos em Meio Ambiente/ Desenvolvimento 

Sustentável-Deseconomias em milhões de Reais 
175 185 162 

6.2 
Multas e Indenizações pagas por infração à Legislação 

Ambiental 
0,00 0,00 0,00 

6.3 
Descrever quantidade e tipo de infração à legislação 

ambiental 
0,00 0,00 0,00 

  Fonte: SERAM, GEREH, GECIN e GEORF 

 

 Resultados da Gestão 

Para adequar-se ao atual momento econômico e político do País, a revisão do PE em 2018 tornou-se necessária, 
sobretudo para concretizar a estratégia atual e redefinir os objetivos estratégicos alinhados a Gestão da TRENSURB, 
tudo em consonância com o § 1º do art. 23 da Lei nº 13.303/2016, no tocante a necessidade de definição da “estratégia 
de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades” e da “elaboração do plano de negócios para o 
exercício anual seguinte”. 

 

8.6.1 Resultados alcançados frente aos objetivos estratégicos e às prioridades da gestão 

No ano de 2018 a TRENSURB realizou um conjunto de ações e projetos, resultado dos esforços empreendidos para 
o alcance dos objetivos estratégicos da empresa. As principais ações, projetos e obras executadas e/ou concluídas 
no ano de 2018, foram voltadas para a prestação de um serviço público com qualidade e eficiência e que atenda às 
necessidades dos usuários. A seguir, detalhamos as principais ações realizadas em 2018: 

� Instalação de Escadas Rolantes: Visando proporcionar maior conforto e acessibilidade para os usuários, 
foram instaladas novas escadas nas Estações Unisinos e São Leopoldo; 

� Implantação do PA (Public Adress) Digital Centralizado nas Estações: Buscando aumentar a satisfação dos 
usuários, por meio da melhoria na comunicação e divulgação de informações operacionais para os usuários 
nas estações; 

� APP com informações aos usuários: Buscando melhorar a comunicação com o usuário e desenvolvido por 
técnicos da TRENSURB, o aplicativo para smartphones fornece informações da situação operacional, mapa 
da linha, tempo de viagem, tabela horária, tarifas e canais de atendimento; 

� Recall Frota Série 200: A entrega do 15° trem em dezembro/18 proporcionou aos usuários maior 
disponibilidade de viagens em veículos climatizados, com maior tecnologia e conforto; 

� Assinatura do Protocolo de Intenções com a RGE Sul: Serão desenvolvidos projetos em conjunto com a RGE 
Sul para a promoção de ações de eficiência energética; 

� No campo da tecnologia da Informação: TI, houve aprovação do PETI e do PDTI, onde se evidencia 
taticamente as ações a serem realizadas de forma a atingir o objetivo estratégico de TI proposto; 
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� Instalação de cabine de pintura: Em fase de conclusão, proporcionando melhores condições de trabalho, 
atendimento às normas ambientais e de segurança do trabalho; 

� Central de resíduos industriais: Em fase de conclusão, garantindo o armazenamento adequado de resíduos 
perigosos até a sua destinação final e cumprimento a legislação ambiental.  

 

8.6.2 Principais programas e projetos/iniciativas 

A TRENSURB, no ano de 2018, obteve recursos na ordem de R$ 25,1 milhões para investimentos. A LOA previu R$ 
1 milhão e, além disto, recebemos R$ 24,1 milhões via recursos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, 
de acordo com a autorização SISPAC nº 013 Programa Emergencial de Trilhos - PET. Este recurso foi destinado à 
execução de quatro importantes projetos: 

� Recuperação da Subestação de Sapucaia e Cabine Seccionamento de Luiz Pasteur: Objetivando a 
recuperação das funcionalidades das instalações e o restabelecimento das condições operacionais e de 
segurança do sistema de abastecimento de energia elétrica de tração, prejudicados após incêndio que 
resultou na inoperância e limitação da circulação de trens no trecho entre a subestação São Luís e a cabine 
de seccionamento de São Leopoldo. O valor total deste contrato foi de R$ 18,5 milhões e as obras foram 
concluídas em dez/18; 

� Sistema de Segurança Perimetral: Objetivando melhorar a segurança das instalações da TRENSURB, coibir 
invasões e evitar danos que resultassem em risco aos usuários, empregados e aos sistemas, a contratação 
prevê a instalação de cercas eletrificadas, alarme local e monitoramento remoto. O valor do total do contrato 
foi de R$ 849 mil e está em fase de implantação com 90% de conclusão do projeto; 

� Sistema de Proteção Integrado Intertripping: Para tornar o sistema de alimentação de energia de tração mais 
seguro e confiável, através da modernização de equipamentos de proteção e a integração lógica entre as 
cabines de seccionamento e as subestações, a contratação visa automatizar a detecção de falhas e a 
interrupção no sistema elétrico, de forma a evitar acidentes com perdas humanas e materiais e a interrupção 
da circulação de trens. O valor do contrato é de R$ 3,4 milhões, tendo a licitação ocorrida no 1º semestre e a 
ordem de início de serviço em ago/18, estando em fase de execução; 

� Sistema de Radiocomunicação para adequação às normas da Agência Nacional de Telecomunicações – 
ANATEL: A contratação visa a modernização do sistema de radiocomunicação e a adequação às normas da 
ANATEL, propiciando melhores padrões de desempenho, segurança, eficiência funcional e operacional, além 
da integração das diferentes formas de comunicação. A licitação para contratação foi homologada em 
nov/2018, com valor global do contrato de R$ 6,7 milhões. 

 

8.6.3 Indicadores de desempenho quantificados e alinhados aos objetivos 

O desempenho da TRENSURB é medido por indicadores de desempenho, que permitem acompanhar, avaliar, decidir, 
interferir ou mudar o rumo de um processo trabalho visando atingir os objetivos estratégicos. A seguir, são 
demonstrados os resultados obtidos no ano dos indicadores de desempenho da TRENSURB. 

a) Passageiros transportados: A TRENSURB transportou em 2018, 51,7 milhões de passageiros, uma redução de 
6% em relação ao ano de 2017, de acordo com a Figura 33. 
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Figura 33- Gráfico passageiros transportados 

 
      Fonte: DIROP 
 

Os principais fatores que resultaram na redução de passageiros transportados no ano de 2018 em relação ao ano de 
2017, foi a situação econômica do país que vem resultando em uma queda gradativa nos últimos anos e a 
recomposição do valor da tarifa unitária. A redução no número de passageiros também é refletida no outros modais 
da RMPA, como o rodoviário que sofreu maior impacto. 

 

b) Índice de regularidade: O índice de regularidade mede a relação entre as viagens realizadas e as programadas, 
refletindo a confiabilidade do serviço prestado. Assim, em 2018 atingiu a média de 99% do índice, sendo 86.556 
viagens programadas e 737 perdidas, conforme Figura 34. 

Figura 34 - Gráfico índice de regularidade 

 
      Fonte: DIROP 

 

Analisando os dados, verifica-se que no ano de 2018, o mês de abril teve a maior redução do indicador, em função 
de avaria na máquina de chave de Novo Hamburgo, com a interdição da Via 1 no local, portanto a operação de Novo 
Hamburgo a Santo Afonso foi feita apenas em uma via na modalidade pêndulo, ocasionando a perda de 228 viagens. 

 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 4.167.490 3.699.351 4.865.569 4.234.900 4.869.926 4.537.112 4.709.197 5.151.402 4.682.712 4.762.087 4.813.788 4.563.098

2018 4.252.457 3.579.070 4.462.810 4.409.283 4.510.565 4.304.204 4.239.024 4.804.171 4.161.966 4.670.444 4.338.590 4.019.319

Meta 4.399.487 3.387.406 4.455.283 3.877.794 4.459.273 4.154.523 4.312.097 4.717.013 4.288.914 4.360.527 4.407.869 4.178.014
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c) MKBF - Série 100 e 200: O indicador demonstra a quilometragem média percorrida por TUE entre as avarias. Para 
os trens da Série 100, foi percorrido o total de 3.112.947 km, enquanto que a Série 200 percorreu um total de 797.240 
km, no ano de 2018. A Figura 35 apresenta o gráfico da Série 100 e a Figura 36 o gráfico da Série 200. 

Figura 35 - Gráfico MKBF Série 100 

 
        Fonte: DIROP 

Com a colocação em dia das revisões preventivas da S100 houve um decréscimo considerável das falhas que vinham 
ocorrendo devido ao atendimento dos períodos de manutenção em seus intervalos previstos. Houve a identificação 
da natureza das falhas com maior incidência. Após identificação desses parâmetros fez-se um trabalho de análise e 
prevenção das mesmas o que também contribuiu para a melhoria do índice. Verifica-se também que, com a entrada 
em circulação dos trens da S200, houve melhoria no indicador, devido a maior intervenção nas revisões preventivas.  

Figura 36 - Gráfico MKBF Série 200 

 
      Fonte: DIROP 
 
Levando-se em consideração o MKBF, especificado no manual da S200, que é de 2.500 km, e que a frota da série 
200 não foi 100% entregue à área de manutenção, e que não houve disponibilidade plena dos trens, não há dados 
suficientes para uma análise mais aprofundada do MKBF. O histórico das falhas são computadas e encaminhadas à 
CAF/ALSTON para análise conjunta com a TRENSURB. 

d) Análise de Imagem TRENSURB: A imagem da TRENSURB junto aos seus usuários e sociedade em geral, em 
2018 (Figura 39), permanece com uma taxa excelente de aceitação dos serviços, considerando as análises de 
percepção de imagem, através do monitoramento diário realizado pela GECIN. 

O impacto positivo nas mídias (rádio, jornal, TV e sites) ao longo do ano foi de 70,39%, somando no total 8.945 
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citações, sendo 6.297 positivas e 2.648 negativas. Isso representa um aproveitamento de mídia de R$ 42,3 milhões, 
valor que seria pago para publicações positivas, se fosse o caso. O fator crítico de sucesso deste indicador se resume, 
em síntese, a buscar gerar citações positivas, através de propostas de pautas e realização de eventos; durante o ano, 
foram distribuídos 311 press-releases com matérias de divulgação e registros de ações, eventos e informações. 

 

Figura 37 - Gráfico avaliação da imagem da TRENSURB nos meios de comunicação 

 
       Fonte: GECIN 
 

No monitoramento, foi observado que nos primeiros meses do ano, as principais reclamações feitas foram em relação 
ao não funcionamento das escadas rolantes nas estações Unisinos e São Leopoldo, a falta de circulação dos novos 
trens série 200 (jul./18) e o impacto do reajuste da tarifa (fev/18), após dez anos sem aumento. As duas principais 
reclamações foram superadas durante o transcorrer do ano e, na sequência, o reajuste da tarifa foi assimilado.  

 

e) Indicador de Governança – IG-SEST: Tem como objetivo acompanhar o desempenho da qualidade da 
governança das empresas estatais, para fins de mensuração do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei 
13.303/2016, buscando conformidade com as melhores práticas de mercado e maior nível de excelência. O público 
alvo do IG-SEST são as empresas estatais federais de controle direto (dependentes e não dependentes) e a 
metodologia adotada é composta por itens de avaliação em 3 dimensões: I – Gestão e controle; II – Transparência 
das informações e III – Conselhos, Comitês e Diretoria. A partir da avaliação, a empresa estatal será classificada em 
um dos quatro níveis de Governança, onde o nível 1 representa o índice de melhor avalição. 

No primeiro ciclo de avaliação, a TRENSURB foi classificada no nível 3, para o segundo e terceiro ciclo foi classificada 
no nível 2, o que representou um avanço no cumprimento de práticas de gestão aderentes a Lei das Estatais, conforme 
apresentado na Figura 38. 
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Figura 38 - Gráfico classificação TRENSURB – IG-SEST 

 
      Fonte: PRES 

 

O relatório que trata do terceiro ciclo de avaliação foi encaminhado à SEST em agosto de 2018. 

 

f) Taxa de Cobertura: A Taxa de Cobertura Operacional é o índice financeiro da TRENSURB que mede a cobertura 
econômica com receitas próprias, frente às despesas de funcionamento. Observa-se um crescimento do indicador 
(Figura 39) a partir de fevereiro/2018, mês em que houve a atualização da tarifa, passando de R$ 1,70 para R$ 3,30, 
sendo este o principal fator para o aumento da TCO nos meses seguintes. 

Figura 39 - Gráfico taxa de cobertura operacional – TCO 

 
     Fonte: SECOP 
 

O percentual acumulado do ano de 2018 foi de 55,26% e conforme projeção para 2018 a TCO iria atingir o resultado 
de 51,7%. 
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8.6.4 Avaliação equilibrada dos objetivos alcançados e do desempenho em relação às metas 

A TRENSURB registrou, durante o ano de 2018, índices satisfatórios quanto ao seu desempenho operacional, 
econômico e estratégico. 

Tais resultados reforçam o compromisso da empresa quanto a permanência de esforços com a finalidade de melhorar 
o equilíbrio econômico-financeiro, com o incremento das receitas próprias e a racionalização das despesas de 
funcionamento, bem como a busca pela melhoria nos índices operacionais e o aprimoramento nas medidas de gestão 
com foco nos resultados, contudo sem qualquer prejuízo ao cumprimento de sua função social característica de uma 
empresa estatal. 

No decorrer do ano de 2018, a empresa adequou seus normativos e procedimentos à Lei das Sociedades Estatais nº 
13.303/2016, que regulamenta a atividade econômica das empresas públicas e das sociedades de economia mista, 
revisou o PE para o ciclo 2018-2020 e aprovou o Plano de Negócios 2019, que auxiliará a empresa a promover 
anualmente a análise de atendimento das metas e resultados. 

Desta forma, temos que a TRENSURB concluiu o ano de 2018 atingindo os seus principais objetivos, em consonância 
com o propósito de ser e com a finalidade de prestar serviço de transporte de pessoas. 

 

8.6.5 Monitoramento de metas não alcançadas 

Ainda que a TRENSURB não alcance o equilíbrio econômico-financeiro mais satisfatório, considerando os outros dois 
pilares da sustentabilidade (ambiental e social), destacamos que ao desenvolver seu serviço de transporte através de 
um modal de baixo impacto ambiental, utilizando energia limpa e renovável, a TRENSURB contribui para a redução 
da poluição ambiental, redução do número de acidentes, diminuição dos gastos de manutenção das vias públicas e 
redução de custos com saúde pública, dentre outros. 

 

8.6.6 Justificativas para o resultado 

Sempre comprometida com o comportamento ético, responsável e transparente, a TRENSURB continuará envidando 
esforços para realizar o maior número do conjunto de ações e projetos estratégicos, com o fim de melhorar o seu 
desempenho e buscar o equilíbrio econômico-financeiro, com o incremento das suas receitas e a racionalização das 
despesas de funcionamento. 

Importante destacar a defasagem tarifária consolidada ao longo dos últimos 10 anos, quando a tarifa se manteve em 
R$ 1,70 até janeiro de 2018, vindo a ser atualizada para R$ 3,30 em fevereiro de 2018, sendo este um fator relevante 
para o equilíbrio econômico-financeiro. Para isto um Grupo de Trabalho foi nomeado com o objetivo de elaborar a 
Política Tarifária da TRENSURB, que tem como finalidade, estabelecer diretrizes e regulamentação para sua 
atualização periodicamente, além da redução das despesas e outras medidas para maximizar as receitas.  

 

8.6.7 Perspectiva para os próximos exercícios 

Dentre os principais projetos da empresa, a Bilhetagem Eletrônica e a Otimização de Ativos apresentam-se como 
potencialidades para o incremento das receitas. A Bilhetagem Eletrônica é a modernização do sistema de vendas de 
créditos de passagens com adoção de novas tecnologias como QrCode, máquinas de autoatendimento, 
reconhecimento facial, uso de dinheiro eletrônico e controle total na gestão da receita operacional de transportes, 
reduzindo custos e gerando benefícios aos usuários. A Otimização de Ativos visa, por sua vez promover a exploração 
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comercial de terrenos, publicidade, fibra ótica, telecomunicação, espaços comerciais nas estações e parcerias 
estratégicas. 

Além disto, visando o desenvolvimento das cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre - RMPA, a TRENSURB 
pretende atuar na Integração Institucional da Mobilidade da Região realizando a aproximação entre órgãos 
governamentais e empresas públicas e privadas no intuito de proporcionar iniciativas conjuntas que promovam a 
racionalização do transporte coletivo ao longo dos municípios, considerando o trem como modo de transporte 
estruturador da região. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A TRENSURB a cada ano desenvolve suas atividades almejando a excelência no atendimento aos seus usuários, 
transportando pessoas de forma rápida, segura e com qualidade, de modo sustentável. Seus valores permeiam a 
busca pela eficiência, com integridade, respeito, transparência e urbanidade, fortalecendo o orgulho de fazer parte 
desta instituição. 

Anualmente afirmamos o compromisso institucional no desenvolvimento do transporte público com excelência no 
serviço aos usuários. Com uso eficiente dos recursos e redução progressiva da necessidade de subvenção federal, 
ratifica as estratégias para fortalecer a transparência na gestão e responsabilidade corporativa. 

Dessa forma, almejamos ser uma empresa referência em gestão pública na operação do sistema metroferroviário, 
gerando valor para sociedade e busca permanente pela sustentabilidade. 

 


