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iNTRODUÇÃO

O presente Relatório de Sustentabilidade da Empresa de Trens 
Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRENSURB apresenta o dimensio-
namento do negócio da Empresa, com as suas estratégias e gover-
nança abrangendo aos aspectos econômico-financeiro, ambiental e 
social no ano de 2019.

PRINCÍPIOS E CONTEXTO DO RELATÓRIO

O relatório segue o modelo internacional Global Reporting Initia-
tive – 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 ope-
rações da empresa sobre o meio ambiente, economia e sociedade 
civil.

MATERIALIDADE E PLENITUDE DO RELATÓRIO

Os temas de sustentabilidade do relatório se basearam no negó-
cio 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 estraté-
gicos, foram demonstradas nas visões econômico-financeira, am-
biental e social.

Os dados e as informações apresentados neste relatório corres-
pondem a gestão da TRENSURB de 01 de janeiro a 31 de dezembro 
de 2019.
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IDENTIFICAÇÃO DOS STAKEHOLDERS

A TRENSURB, empresa de transporte de passageiros metroferro-
viária, apresenta a relação de seu público de interesse com sua ati-
vidade.

USUÁRIOS - Necessidade: pontualidade, conforto, rapidez, limpe-
za e preço justo.

EMPREGADOS - Necessidade: salários compatíveis, ambiente 
saudável e seguro, oportunidade de crescimento e valorização.

ACIONISTAS - Necessidade: prestação do serviço público de quali-
dade, 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, regu-
laridade e pontualidade nas integrações.

FORNECEDORES E TERCEIROS - Necessidade: transparên-
cia nas licitações, critérios justos, parcerias, pagamentos no prazo 
acordado, ambiente saudável e seguro.



6

MENSAGEM DO DIRIGENTE MÁXIMO

A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. – TREN-
SURB utiliza para o atingimento dos seus objetivos o seu Plano de 
Negócios (PN) anual como o principal instrumento que funciona 
como a ferramenta de gestão do Planejamento Estratégico, o qual 
direciona e organiza a execução das ações, programas e projetos 
da TRENSURB. 

No ano de 2019 a diretriz econômico-financeira do PN 2019 ga-
nhou maior relevância, tendo em vista a necessidade do aumen-
to da Taxa de Cobertura Operacional (TCO), índice financeiro da 
TRENSURB que mede a cobertura econômica com receitas pró-
prias, frente às despesas de funcionamento, para assim conse-
quentemente, reduzir a subvenção do governo federal. Uma das 
ações para o atingimento deste objetivo, foi obtida através da atua-
lização da tarifa ocorrida em março.

Construiu ao longo do ano de 2019 importantes ações frente aos 
desafios a serem superados advindos das restrições orçamentárias 
durante o exercício. O contingenciamento ocorrido no mês de abril, 
na ordem de R$ 76,092 milhões para outras despesas correntes, e 
deste montante, R$ 18,6 milhões para investimento, foi desbloque-
ado somente em novembro, inviabilizando o andamento de projetos 
importantes para empresa, os quais teriam impacto diretamente na 
melhoria da eficiência operacional. Os projetos de investimentos re-
alizados totalizaram R$ 2,04 milhões.    

 
A TRENSURB é uma empresa pública, com a finalidade de im-

plantar e operar o serviço de trens urbanos na Região Metropolita-
na de Porto Alegre (RMPA), e ao desenvolver seu serviço de trans-
porte, utiliza energia limpa e renovável contribuindo para a redução 
dos impactos ambientais, bem como a redução do número de aci-
dentes e a diminuição dos gastos de manutenção das vias públicas 
e custos com saúde pública, gerando externalidades positivas para 
os usuários da infraestrutura viária e aos demais membros da so-
ciedade. 
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Asseguramos a integridade deste relatório, onde foram con-
centrados esforços para que este ofereça uma visão ampla da es-
tratégia adotada pela empresa, apresentando temas relevantes e 
utilizando uma linguagem simples e clara para facilitar a leitura e 
compreensão dos temas apresentados.

A construção coletiva do documento em tela permitiu o desenvol-
vimento conciso e objetivo, o que garante a confiabilidade e com-
pletude das informações. Quanto a abrangência, os dados e as in-
formações correspondem a gestão da TRENSURB no período de 1º 
de janeiro a 31 de dezembro de 2019.

Deste modo, e por meio de um conjunto de ações, reforça seu 
compromisso institucional com a gestão sustentável, comprometida 
com o comportamento ético, responsável e transparente.

Para o ano de 2020 renovamos nosso compromisso com a me-
lhoria contínua da prestação do nosso serviço ao usuário e a busca 
constante pela maior eficiência e a diminuição da dependência eco-
nômico-financeira com a União.
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A TRENSURB
A Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S/A 

– TRENSURB é uma empresa pública, oriunda da 
Rede Ferroviária Federal SA, constituída mediante 
autorização do artigo 5º da Lei n.º 3.115, de 16 de 
março de 1957 e do Decreto n.º 84.640, de 17 de abril 
de 1980 com a finalidade de implantar e operar o 
serviço de trens urbanos na Região Metropolitana 
de Porto Alegre (RMPA), Estado do Rio Grande do 
Sul. Tendo como sua atividade principal o transpor-
te público coletivo de passageiros, urbano e metro-
politano, sobre trilhos, está vinculada ao Governo 
Federal, e possui capital totalmente público, onde a 

União detêm 99,9112%, o estado do Rio Grande do Sul 0,0687% e o 
município de Porto Alegre 0,0201%.

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 quilôme-
tros de extensão e 15 estações, ligando Porto Alegre a Sapucaia do 
Sul e cruzando os municípios de Canoas e Esteio. Em 9 de dezem-
bro 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, come-
çaram 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 opera-
ção comercial em outras três estações no município hamburguense: 
Industrial/Tintas Killing, Fenac e Novo Hamburgo.

Atualmente opera uma linha com extensão de 43,8 quilômetros 
e 23 estações, no eixo norte da RMPA, atendendo aos municípios 
de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e 
Novo Hamburgo e um sistema de Aeromóvel com duas estações de 
embarque e dois veículos, permitindo a integração e acesso rápido 
e direto ao Aeroporto Internacional Salgado Filho em Porto Alegre.

Regida por seu Estatuto Social, legislação aplicável às Socieda-
des Anônimas (Lei nº 6.404/1976, consolidada) e por Regimento In-
terno, tem por objeto social as seguintes atividades:

a) planejamento, implantação e prestação de serviços de trens 
urbanos na Região Metropolitana de Porto Alegre;
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b) planejamento, implantação e operação de 
quaisquer equipamentos e sistemas de integração 
com o sistema de transporte ferroviário;

c) planejamento e implantação de prédios cone-
xos ao seu sistema de transporte ferroviário, permi-
tida a participação de terceiros e respectiva explora-
ção econômica, direta e indiretamente; e

d) explorar economicamente a marca, a patente, 
a denominação, a insígnia, bem como todos e quais-
quer recursos ou potenciais da sociedade, a exem-

plo 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 consorcial-
mente.

Além disto, a TRENSURB implementou em 2018 (revisão 2019) o 
seu próprio Regulamento Interno de Licitações, Contratos e Convê-
nios com base na Lei nº 13.303/2016 o qual rege as licitações e con-
tratações de obras, serviços, inclusive os de publicidade, compras, 
locações, permissões de uso, concessões de uso e alienações, entre 
outros atos de interesse da TRENSURB. 

O regulamento está disponível no sítio eletrônico, através do link: 
https://bit.ly/39bgxMK

https://bit.ly/39bgxMK 
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IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

Compõe os elementos da identidade organizacional a declaração 
da missão, visão e valores da TRENSURB. 

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.

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 interco-
nexões qualificadas com os demais modais.

RÁPIDA: Este termo engloba os atributos de disponibilidade, regularidade e pontua-
lidade dos serviços oferecidos aos usuários, dimensões características do sistema metro-
ferroviário e percebidas pelos usuários.

SEGURA: Este atributo está relacionado à segurança para o usuário, na operacionali-
dade 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 acessibilida-
de, conforto, comunicação, aparência, limpeza, cortesia e atitude amigável. A relação en-
tre 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.

Para a TRENSURB, os principais termos utilizados nesta declaração de visão cor-
respondem 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 dimen-
sões 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”.
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ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O organograma ilustrado na Figura 1 representa a estrutura or-
ganizacional da TRENSURB, sua hierarquização e relações.

FIGURA 1 - ORGANOGRAMA

Fonte: GEPLA
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AMBIENTE EXTERNO

O processo de formação de estratégias requer o conhecimento e 
a avaliação dos fatores externos e internos que impactam na organi-
zação. A identificação destes fatores leva ao processo das ameaças, 
forças e fraquezas que afetam a empresa no cumprimento da sua 
Missão. 

Na análise são consideradas situações atuais e futuras, desen-
volvendo as oportunidades e minimizando a ocorrência das amea-
ças identificadas, bem como, desenvolvidas as potencialidades das 
suas forças e reduzindo a influência negativa das fraquezas carac-
terísticas da empresa. 

O Planejamento Estratégico 2016-2020 contou com a revisão 
2018-2020 e a renovação da análise do ambiente externo e interno 
da empresa, na qual foi utilizada a ferramenta SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities e Threats). Conforme determina a Lei 
nº 13.303/2016, a Matriz SWOT foi revisada em dezembro de 2019, e 
o resultado é apresentado no Quadro 1.

OPORTUNIDADES:
1. Demanda por sistema de transporte 
de alta capacidade na RMPA;
2. Política de integração física e tarifá-
ria em conjunto com os órgãos regula-
dores; 
3. Desenvolvimento de fontes alternati-
vas de energia;
4. Inovações tecnológicas;
5. Captação de recursos P&D;
6. Ampliação de negócios para incre-
mento das receitas;
7. Aproveitamento da economia posi-
tiva 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 (desonera-

ção de impostos);

4. Não aprovação das revisões tarifárias;

5. Aumento progressivo do passivo ambien-

tal;

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).

A
M

BI
EN

TE
 E

X
TE

RN
O

FATOR POSITIVO FATOR NEGATIVO

Quadro 1 - Matriz SWOT TRENSURB – ambiente externo

Fonte: CONSAD (Ata nº 482 de 13/12/2019)

A análise realizada evidencia fatores que servem de base para 
a estratégica de longo prazo, bem como, para a construção da es-
tratégica de curto prazo, desdobrada no Plano de Negócios 2020 
TRENSURB.
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Figura 2 - Mapa do negócio da TRENSURB

Fonte: GEPLA

MODELO DE NEGÓCIOS E PRINCIPAIS PROCESSOS DE 
TRABALHO

Com o auxílio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul - 
UFRGS, foi desenvolvido em 2006 o Mapa do Negócio da TREN-
SURB (Figura 2), o qual foi estruturado considerando as necessi-
dades e expectativas das partes interessadas, os processos e os 
fatores externos que influenciam a operação e o desempenho da 
empresa, para determinar os requisitos necessários ao serviço en-
tregue à sociedade.
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O monitoramento contínuo das partes interessadas é operaciona-
lizado através da atual estratégica da TRENSURB, visando manter 
e/ou aumentar a eficiência das atividades prestadas. Tal manuten-
ção está conectada as diretrizes e objetivos estratégicos, desdobra-
dos em indicadores, com os quais serão mensurados os resultados 
obtidos e empreendidos esforços para o alcance da estratégia.

Em 2020 a TRENSURB iniciará o processo de elaboração do 
novo Planejamento Estratégico para o Ciclo 2021-2025, sendo que 
um dos itens contemplados neste processo, é elaboração do Mapa 
do Negócio e Macroprocessos, bem como, a construção da Cadeia 
de Valor da TRENSURB. 

Embasado no Mapa do Negócio estabeleceu-se o Mapa de Pro-
cessos (Figura 3), que foi revisado em 2008, e está configurado em 
13 macroprocessos divididos em processo principal que é Gestão 
da Operação e demais processos de apoio.

Figura 3 - Mapa de processos da TRENSURB

Fonte: GEPLA
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ESTRATÉGIA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

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

O Planejamento Estratégico 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. Contudo, a revisão 
do PE tornou-se necessária, sobretudo, para adequar-se ao atual 
momento econômico e político do País. Para o período de 2018 a 
2020 observando dimensões distintas e de suma importância para a 
administração pública, como a questão econômico-financeira para 
sustentabilidade do negócio e a dimensão institucional de gover-
nança e social.

Em 2019, a fim de cumprir com as obrigatoriedades impostas às 
empresas estatais, de acordo com a Lei 13.303/2016, art. 23, §1°, I e 
II, o CONSAD da TRENSURB validou a estratégia de longo prazo 
– Planejamento Estratégico 2016-2020 (Revisão 2018-2020), reali-
zando atualizações pontuais da matriz SWOT e análise de riscos. 

Neste contexto, são diretrizes estratégicas que norteiam as ações 
da empresa:

• EFICIÊNCIA ECONÔNICO-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 corpora-
tiva.

Além disto, comunicou de forma simples e transparente a estra-
tégia estruturada em quatro perspectivas que representam o enca-
deamento lógico de sua atuação, englobando um conjunto de obje-
tivos que retratam os principais desafios a serem enfrentados pela 
TRENSURB. 
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Figura 4 - Mapa Estratégico

Fonte: GEPLA

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

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

A perspectiva de CLIENTES volta-se para a prestação do ser-
viço público com qualidade e eficiência com foco nos 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). 

Na figura abaixo apresentamos Mapa Estratégico organizacio-
nal que orienta e direciona a atuação dos gestores concentrando 
esforços para execução eficiente e alinhada do interesse público ao 
qual se propõe cumprir. 
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Tendo em visto o encerramento do ciclo atual, em 2020 a TREN-
SURB realizará a elaboração do novo Planejamento Estratégico 
para o Ciclo 2021-2025, a fim de estabelecer a atualização da estra-
tégia de longo prazo para o quinquênio seguinte de acordo com a 
Lei das Estatais.

O documento detalhado do PE 2018-2020 (revisão 2018-2020) 
pode ser acessado através do site da TRENSURB, no endereço: 
https://bit.ly/2HvFR4O 

PLANO DE NEGÓCIOS

Com a atualização da estratégia para o ciclo 2018-2020, impôs-se 
o desdobramento tático anual por meio do Plano de Negócios, de 
acordo com a Lei 13.303/2016, art. 23.

O Plano de Negócios (PN) anual, além de ser o desdobramento 
da estratégia organizacional, atua como o principal ferramenta de 
gestão do Planejamento Estratégico, o qual direciona e organiza a 
execução das ações, programas e projetos da TRENSURB.

O Plano de Negócios contempla as ações e os projetos estraté-
gicos e de investimentos. Para priorização destes, a TRENSURB 
desenvolveu uma metodologia de priorização para ordenar os pro-
jetos por relevância e expressividade, considerando suas particu-
laridades e o planejamento estratégico, alinhada com orientações 
normativas e legais. As questões relativas ao nível de risco estão 
alinhadas com a Política de Riscos e a Metodologia e Gestão de 
Riscos da TRENSURB.

Os critérios para a priorização possibilita a ampla concorrência 
dos projetos estratégicos e define a ordem da sua execução, con-
siderando, primeiramente o nível de risco, determinação legal, se 
agrega valor aos clientes, se há previsão na estratégia e a vultuosi-
dade de recursos de cada projeto.

Em 2019, o monitoramento das ações/projetos foi realizado tri-
mestralmente pela DIREX e acompanhado pelo CONSAD. 

https://bit.ly/2HvFR4O
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GOVERNANÇA

Para assegurar a transparência e boa governança na TREN-
SURB, os mecanismos de liderança, estratégia e controle são exer-
cidos pela estrutura atual composta pela Assembleia Geral, Conse-
lhos de Administração e Fiscal, Comitê de Auditoria e Elegibilidade, 
Auditoria Interna, Ouvidoria e Diretoria-Executiva e cumpridas pe-
las demais partes interessadas.

A descrição completa das competências, atuação, composição 
e outras informações, podem ser verificadas no Estatuto Social da 
TRENSURB, no endereço: https://bit.ly/36YwQK5

O conjunto de práticas de governança da TRENSURB estão re-
presentados por meio do seu Estatuto Social, Carta Anual de Polí-
ticas Públicas e Governança Corporativa subscrita pelo Conselho 
de Administração, dos regimentos internos dos órgãos estatutários, 
das políticas, além do seu Código de Ética que explicita a conduta 
que se espera nas relações entre dirigentes, empregados, prestado-
res de serviço e sociedade. 

Dentre as políticas institucionalizadas, desde 2018 a TRENSURB 
possui a de Políticas de Divulgação de Informações Relevantes, 
Transações com Partes Relacionadas, Gestão de Riscos e Metodo-
logia de Gestão de Riscos, e Política de Porta-vozes. Todos os docu-
mentos citados estão disponíveis no endereço: https://bit.ly/338o2Al

A TRENSURB desde 2018 possui o seu próprio Regulamento In-
terno de Licitações e Contratos (RILC) através da REC-0015/2018, 
sendo em 2019 realizada a sua atualização e implementado por 
meio da REC-0008/2019. Os documentos na íntegra podem ser 
acessados por meio do sítio da TRENSURB, no endereço: https://
bit.ly/3996NT6

As estruturas de Auditoria Interna, Comitê de Auditoria Estatu-
tário e Comitê de Riscos, fortalecem os mecanismos de controles e 
gerenciamento de riscos. Relatórios trimestrais de monitoramento 
do plano de negócios, do gerenciamento de riscos e dos resultados 
financeiro, orçamentário e patrimonial analisados pelo Conselho 
Fiscal e Comitê de Auditoria, Diretoria Executiva e Conselho de Ad-
ministração, observada a competência de cada órgão estatutário, 
são formas de controle implementado.

https://bit.ly/36YwQK5
https://bit.ly/338o2Al 
https://bit.ly/3996NT6
https://bit.ly/3996NT6
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Além disso, a auditoria independente emite relatórios circunstan-
ciados trimestralmente, os quais são encaminhados às áreas res-
ponsáveis, e as respostas e soluções para os problemas apontados 
são monitorados pela auditoria interna juntamente com os demais 
trabalhos desenvolvidos pela área. 

A Ouvidoria tem um papel fundamental para o efetivo exercício 
da atuação transparente, mantendo o serviço de atendimento às 
reclamações e sugestões dos cidadãos, garantindo espaços, meca-
nismos e instrumentos de participação e controle social sobre atua-
ção da gestão e o serviço prestado.

A transparência e o acesso à informação são cumpridos de acor-
do com a  Lei da Transparência (Lei Complementar nº 131/2009) 
e, mais recentemente, a Lei de Acesso à Informação - LAI (Lei nº 
12.527/2011). Todas as informações obrigatórias disponibilizadas 
estão disponibilizadas no sítio da TRENSURB, link 

https://bit.ly/33qU0bl e também no site Portal da Transparência, 
link https://bit.ly/3pSRrrP . Em 2019 a TRENSURB alcançou o nível 
1 do indicador IG-SEST (que classifica a empresa em um dos 4 
níveis de Governança, onde o nível 1 representa o índice de melhor 
avaliação). Criado pela Secretaria de Coordenação e Governança 
das Empresas Estatais (SEST), do Ministério da Economia, tem 
o objetivo de acompanhar o desempenho da qualidade da gover-
nança das empresas estatais federais, do cumprimento da Lei de 
Responsabilidade das Estatais nas dimensões: Gestão, controle e 
auditoria; Transparência das informações; e Conselhos, comitês e 
diretorias.

https://bit.ly/33qU0bl
https://bit.ly/3pSRrrP
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OUVIDORIA
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Ouvidoria TRENSURB que possui dentre suas 
atribuições, o recebimento de denúncias, reclama-
ções, elogios, comentários e sugestões dos usuários, 
análise e proposição de soluções às manifestações, 
visando o aprimoramento do processo de prestação 
do serviço público, tendo sob sua gestão a CAU, o 
sistema e-OUV e o sistema e-SIC. 

• CAU – Central de Atendimento ao Usuário: re-
cebe manifestações dos usuários por meio dos di-
versos canais de comunicação disponíveis pela em-
presa: presencial, telefone, e-mail e redes sociais;

• e-OUV – Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Fede-
ral: 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 Transpa-
rência e Controladoria Geral da União (Portaria nº 50.252/2015);

• e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Ci-
dadão: é o sistema que permite que qualquer pessoa, física ou ju-
rídica, encaminhe pedidos de acesso à informação para órgãos e 
entidades do Poder Executivo Federal;

•	 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 Decre-
to nº 9.094, de 17 de julho de 2017.

Através da Ouvidoria, em 2019, a TRENSURB recebeu um to-
tal de 5.657 manifestações, das quais, os pedidos de informações 
perfizeram um total de 2.783 (49,19%), seguidas das reclamações 
2.360 (41,71%), elogios 173 (3,05%), sugestões 157 (2,77%), solici-
tações 102 (1,80%), denúncias 54 (0,95%) e comunicação 28 que 
representaram 0,49% dos registros.

O relatório completo da Ouvidoria pode ser acessado por meio do 
sítio da TRENSURB, no   endereço: https://bit.ly/36ZKJYH

https://bit.ly/36ZKJYH
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GESTÃO DE RISCOS

Figura 5 - Matriz de apetite a risco

Fonte: Metodologia de Gestão de Riscos TRENSURB (2018)

A TRENSURB instituiu em 2018 a Política de Gestão de Riscos, 
aprovada pelo Conselho de Administração através da Resolução nº 
0019/2018, a qual aprovou também o instrumento para efetivação 
da Política por meio da Metodologia de Gestão de Riscos, ambos 
disponíveis no sítio eletrônico da empresa, através do link https://
bit.ly/35W7a1B

A TRENSURB monitora os principais riscos empresariais que 
foram identificados com base na análise dos ambientes interno e 
externo, planejamento estratégico e processos de negócio da em-
presa, buscando evidenciar o objetivo estratégico que poderá ser 
afetado pelo evento de risco.

Para cada risco identificado foram levantadas as causas e suas 
fontes, bem como as consequências para a empresa, caso esse 
evento ocorra. Baseado na relação entre a probabilidade de ocor-
rência e o impacto nos objetivos da empresa, conforme apresentado 
na matriz de apetite a risco (Figura 5), foi estabelecido o nível de 
risco.

https://bit.ly/35W7a1B 
https://bit.ly/35W7a1B 
https://bit.ly/35W7a1B 
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Para os nossos clientes, a geração de valor está associada a 
prestação do serviço de transporte e aos fatores de rapidez, segu-
rança e qualidade, sendo assim os riscos que podem comprometer 
os objetivos estratégicos de “Ampliar a integração intermodal, Au-
mentar a satisfação do usuário e Fortalecer a imagem institucional” 
vinculados a perspectiva “clientes” do PE são: ausência de uma 
política de mobilidade urbana na RMPA e existência e ampliação 
da ocupação desordenada entorno das estações.

O nível de apetite a riscos foi definido pela alta administração 
como sendo de níveis “baixo e médio”, os quais poderão ser aceitos 
e níveis “alto e extremo”, os quais deverão ser tratados e monito-
rados, portanto, as atitudes perante os riscos são a realização de 
atividades de monitoramento específicas e atenção da unidade or-
ganizacional para respostas e controles ao risco. 
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CÓDIGO DE ÉTICA

F
ot

o:
 A

ng
el

o 
P

ie
re

tt
i

O Código de Ética da TRENSURB foi instituído 
pela Resolução do Conselho de Administração - 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.

O Código de Ética da TRENSURB está dispo-
nibilizado no sitio da Empresa pelo link: https://bit.
ly/3l504w9

https://bit.ly/3l504w9
https://bit.ly/3l504w9
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RESULTADOS E DESEMPENHO DA GESTÃO
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PRINCIPAIS AÇÕES E PROJETOS

No ano de 2019 a TRENSURB realizou um conjunto de 
ações e projetos, resultado dos esforços empreendidos 
para o alcance dos objetivos estratégicos da empresa. As 
principais ações e projetos executadas e/ou concluídas no 
ano de 2019, estão listadas a seguir:

Pesquisa	de	Satisfação – Visando delinear o perfil do 
usuários, assim como o grau de satisfação em relação ao 
serviço prestado, foi realizada a pesquisa em abril/2019. 
O índice geral de satisfação foi de 70,4%, sendo os que-
sitos de iluminação, limpeza e conservação no interior 
dos trens, os melhores avaliados. Ainda, por meio da 
Pesquisa de Satisfação foi possível obter dados visan-
do avaliar o elenco de atributos de satisfação, levantar 
sugestões de melhorias e reclamações para o perfil de 
usuários do sistema;

Política Tarifária – Implantada a Política Tarifária           
TRENSURB em março de 2019, teve por objetivo definir a 
periodicidade, forma de revisão e reajuste da tarifa;

Programa Estação Educar – Por meio do programa 
de aprendizagem profissional, promovido em parceria 
com o Senai-RS, a TRENSURB oferece anualmente 40 
vagas a jovens de famílias de baixa renda para o cur-
so de assistente administrativo no turno inverso ao da 
escola. O programa tem como objetivo desenvolver no 
Jovem Aprendiz as competências necessárias para a 
sua inserção no mercado de trabalho. O convênio entre 
TRENSURB e Senai-RS no formato do curso Assistente 
Administrativo existe desde 2009 e já formou 406 apren-
dizes;

Sistema de Radiocomunicação – A contratação pro-
porcionou a modernização do sistema de radiocomuni-
cação e a adequação às normas da Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL) propiciando melhores 
padrões de desempenho, segurança, eficiência funcio-
nal e op¬eracional, além da integração das diferentes 
formas de comunicação. A primeira contratação ocorreu 
em 2018 para a modernização do sistema, sendo no ano 
de 2019, a segunda contratação para a aquisição de 230 
transceptores rádios portáteis para a ativação na Rede 
de Radiocomunicação da TRENSURB;
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Eficiência	Energética – O projeto de eficiência ener-
gética desenvolvido através do Programa de Eficiência 
Energética da Aneel, a RGE concluiu em julho de 2019 
a substituição de lâmpadas fluorescentes por modelos 
de LED na Estação Canoas, não havendo custos para a 
TRENSURB, proporcionando redução econômica e am-
biental;

Subestação de Sapucaia e Cabine de seccionamento 
de Luís Pasteur – Em 2019 foram concluídos os traba-
lhos de recuperação e reiniciada a operação da Subes-
tação e da Cabine, restabelecendo a configuração plena 
do Sistema de abastecimento de energia de tração dos 
trens da TRENSURB;

Trens Acoplados – Em dezembro de 2019, a TREN-
SURB retomou a operação de trens acoplados no ho-
rário de pico manhã, tal ação ampliou a capacidade de 
atendimento em 13% no trecho Sapucaia - Mercado, em 
sentido a Porto Alegre, com maior oferta de lugares no 
metrô gerando mais conforto para os usuários que utili-
zam o sistema metroviário.

O desempenho da TRENSURB é medido por indi-
cadores de desempenho, que mensuram os resultados 
obtidos e geram um conjunto de ações e projetos com-
preendendo as iniciativas em que os gestores deverão 
empreender esforços para o alcance da estratégia geral. 
A seguir são demonstrados os principais indicadores da 
TRENSURB e os resultados obtidos no ano de 2019.
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Os principais fatores que resultaram na redução de passageiros 
transportados foram a situação econômica do país e a recomposi-
ção do valor da tarifa unitária em março/2019.

b) Índice de regularidade: O índice de regularidade da operação 
mede a relação entre as viagens realizadas e as programadas, re-
fletindo a confiabilidade do serviço prestado. Obtivemos no ano de 
2019 a média de 99,44% de regularidade, onde, das 87.147 viagens 
programadas foram efetivamente executadas 86.664, conforme Fi-
gura 7.

Figura 7 - Gráfico índice de regularidade

Fonte: GEOPE

Figura 6 -  Gráfico passageiros transportados

Fonte: DIROP

a) Passageiros transportados: Em 2019 foram transportados 
48,055 milhões de passageiros (Figura 6), uma redução de 7,14% 
da quantidade de passageiros transportados em 2018. Ligado a 
isso, a Média Dia Útil (MDU) de passageiros transportados tam-
bém apresentou redução de 6,34%, registrando a média de 160.343 
passageiros/dia útil em 2019.
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Em 2019, a regularidade não alcançou a meta proposta de 99,78%, 
em virtude de eventos significativos que impactaram negativamen-
te. As reduções mais significativas no índice foram registradas no 
mês de junho em razão de uma avaria na via permanente (trilhos) 
devido a mudança rápida das condições climáticas que resultou na 
perda de 33 viagens, no mês de outubro referente a falha de energia 
envolvendo Cabines e Subestação  no trecho Luiz Pasteur a Novo 
Hamburgo tendo como consequência a perda de 41 viagens e no 
mês de novembro devido a falha de comunicação entre o PCLs com 
o CCO no trecho de Aeroporto a Mathias Velho, resultando em 60 
viagens perdidas.

c)	MKBF	-	Série	100	e	200:	O indicador demonstra a 
quilometragem média percorrida por TUE entre avarias. 
Os trens da Série 100 percorreram o total de 2.482.215 
km, enquanto que os trens da Série 200 percorreram um 
total de 1.395.773 km, no ano de 2019. A Figura 8 apre-
senta o gráfico da Série 100 e a Figura 9 o gráfico da 
Série 200.

Figura 8 - Gráfico MKBF Série 100

Fonte: GEMAN 
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Os sistemas que mais apresentaram falhas foram o de freio mi-
croprocessado e o de comunicação. Para o freio microprocessado, 
estão sendo verificadas ações junto à empresa fornecedora do sis-
tema, assim como está sendo feita a revisão completa dos conecto-
res elétricos deste sistema. Em relação ao sistema de comunicação, 
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As principais falhas apresentadas pela frota de trens da Série 200 
no ano de 2019, foram nos sistemas de informação e comunicação, 
climatização de cabine e truques, os quais permanecem em garan-
tia de fornecimento pelo consórcio Alstom/CAF, realizando melho-
rias nos equipamentos com objetivo de reduzir a quantidade de fa-
lhas ocorridas e atender os índices de confiabilidade definidos em 
contrato.

d) Análise de Imagem TRENSURB: A imagem ins-
titucional é representada pelo conjunto de ações que a 
empresa realiza e demonstra o que a sociedade de fato 
valoriza. No ano de 2019 foram 8.020 citações no total, 
sendo 5.147 positivas e 2.873 negativas. Isso representa 
um aproveitamento de mídia de R$ 35,3 milhões, valor 
que seria pago para publicações positivas, se fosse o 
caso.

Figura 10 - Gráfico avaliação da imagem da TRENSURB nos meios de comunicação

Fonte: GECIN

Figura 9 - Gráfico MKBF Série 200

Fonte: GEOPE
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está prevista para o ano de 2020 a instalação do novo sistema de rá-
dio digital, com o qual espera-se redução na quantidade de falhas.
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O indicador positivo de imagem da TRENSURB atingiu a média 
de 65,78%, sendo que o principal fator para o atingimento deste re-
sultado é o trabalho desenvolvido pela assessoria de imprensa, tan-
to no envio de releases, como no acompanhamento dos profissio-
nais de imprensa, o monitoramento e a interação nas redes sociais 
e a promoção de relacionamento por meio de diversas iniciativas.

e) Indicador de Governança – IG-SEST: Tem como 
objetivo acompanhar o desempenho da qualidade da 
governança das empresas estatais para fins de mensu-
ração do cumprimento dos requisitos exigidos pela Lei 
13.303/2016, buscando conformidade com as melhores 
práticas de mercado e maior nível de excelência. O pú-
blico 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 – Transparên-
cia das informações e III – Conselhos, Comitês e Dire-

toria. 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.

Em agosto de 2019, a TRENSURB recebeu no 4º Ciclo do Rela-
tório de Avaliação do IG-SEST ao qual atingiu o nível 1, obtendo a 
nota máxima em todos as dimensões: Gestão, controle e auditoria; 
Transparência das informações; e Conselhos, comitês e diretorias. 
A figura 11 representa a evolução da TRENSURB ao IG-SEST do 
1º ao 4º Ciclo.

Figura 11 - Gráfico índice IG-SEST TRENSURB 

Fonte: PRES

F
ot

o:
 A

rq
ui

vo



30

Figura 12 - Gráfico índice de reclamações 

Fonte: DIROP

No ano de 2019 o indicador apresentou a média de 44,42 recla-
mações. As principais reclamações foram quanto ao atraso de trens, 
escadas rolantes inoperantes e mau atendimento de funcionários. 

Algumas ações devem reduzir o número de reclamações, entre 
elas as substituições das escadas das estações São Leopoldo e 
Unisinos, já finalizada, e o treinamento de reciclagem com enfoque 
em NPG’s (Normas de Procedimentos Gerais) em andamento na 
área operacional.

g)	Pesquisa	de	satisfação: Por meio da Pesquisa de 
Satisfação e Perfil dos Usuários é possível obter da-
dos visando avaliar o elenco de atributos de satisfação, 
definir o perfil socioeconômico e seus hábitos de uso 
do transporte, levantar sugestões de melhorias e recla-
mações e comparar os resultados com as pesquisas 
realizadas anteriormente. O resultado obtido da Satis-
fação Geral dos usuários com os serviços oferecidos, 
em comparação com as duas últimas pesquisas rea-
lizadas, apresentou uma queda na série histórica de 
91,9% para 70,4%, conforme a figura 13.

Figura 13 - Gráfico pesquisa de satisfação 

Fonte: DIROP

f) Índice de Reclamações: Registra o nº de reclamações em rela-
ção ao número de passageiros por milhão de transportados mensal-
mente (Figura 12).
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Os principais quesitos que apresentaram queda significativa 
foram nos seguintes serviços: tempo de espera na bilheteria, se-
gurança (violência e assaltos), lotação nos trens, infraestrutura 
(escadas rolantes, elevadores e banheiros), e, um novo quesito per-
guntado pela primeira vez na pesquisa, quanto a mendicância e co-
mércio ilegal dentro dos trens. Os quesitos de iluminação, limpeza 
e conservação no interior dos trens foram os melhores avaliados. 
Cabe salientar que a TRENSURB ficou 4 anos sem a realização da 
pesquisa, o que compromete a avaliação comparativa com os anos 
anteriores.

h) Índice de Absenteísmo: O absenteísmo é uma 
expressão utilizada para designar a falta de assiduida-
de no trabalho e outros deveres e obrigações, seja por 
ausência ou atraso. O Recursos Humanos da empresa 
acompanha esse índice basicamente por “Tipo” e por 
“Unidade Organizacional”, contudo o resultado geral 
obtido em 2019 foi de 4,64 (Figura 14).

Figura 14 - Gráfico índice de absenteísmo 

Fonte: GEREH

No ano de 2019, os tipos mais frequentes de absenteísmo são 
devidos aos seguintes motivos: atestado médico, liberação pelo sin-
dicato, faltas e atestado de acompanhamento.

i) Taxa de Cobertura: A análise da Taxa de Cobertura Operacio-
nal é apresentada no capítulo 9.2 deste relatório.

Assim, os indicadores de desempenho, além de demonstrarem o 
cumprimento da estratégia da empresa, também refletem o alinha-
mento com a política pública nacional e o interesse público, uma 
vez que, decorre do planejamento governamental e estratégico da 
empresa, Plano Plurianual (PPA) e a elaboração dos orçamentos 
anuais da TRENSURB. 
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GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E ECONÔMICO - FINANCEIRA
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A TRENSURB tem como processo principal a 
prestação do serviço público de transporte coletivo 
de passageiros sobre trilhos na Região Metropolita-
na de Porto Alegre, meio pelo qual obtêm sua princi-
pal receita e como processo secundário a exploração 
comercial dos ativos da empresa como fonte acessó-
ria para suprir as necessidades de recursos próprios.

As receitas próprias são compostas pela receita 
da prestação de serviços de transporte (receita ope-
racional), receita financeira, receita comercial e ou-
tras receitas que englobam multas contratuais, so-
bras de bilheteria, leilões, concursos, dentre outros. 

A receita financeira é oriunda de rendimentos da aplicação finan-
ceira, juros, multas e atualizações, enquanto que a receita comercial 
é composta pela remuneração da exploração de espaços comercias 
e publicitários, dentre outros.

Para atingir seu objetivo e cumprir sua missão, a TRENSURB 
necessita do aporte de recursos do Governo Federal, devido às re-
ceitas próprias não cobrirem todas suas despesas de funcionamen-
to. Vinculada ao orçamento da União, a Lei de Orçamento Anual 
(LOA) nº 13.808/2019 previu o montante de R$ 364,6 milhões, que 
foram acrescidos de créditos suplementares no valor de R$ 51,8 mi-
lhões destinados à TRENSURB, no ano de 2019.

A Taxa de Cobertura Operacional é o principal índice da empre-
sa e mede a cobertura econômica com receitas próprias, frente às 
despesas de funcionamento. Na Figura 15, observa-se que o índice 
alcançou 70,15% no acumulado do ano de 2019, sendo superior ao 
55,26% obtidos no ano de 2018 e superior à meta fixada para o ano 
de 2019 de 63,4% de cobertura. A redução de despesas de funciona-
mento, por um lado, e o aumento da receita, em vista da atualização 
da tarifa, foram os fatores que possibilitaram o aumento da TCO da 
TRENSURB.

Figura 15 - Gráfico taxa de cobertura operacional (TCO)

Fonte: GEORF
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O quadro 2 apresenta o desdobramento contábil das receitas e 
despesas da TRENSURB que compõe a TCO 2019.

Realizado 2019 (R$)

A. RECEI TA PRÓPRIA  (a1+a2+a3+a4)                                        195.961.238
a1. Receita de Transporte                        172.706.715
a2. Receita Financeira          17.564.216
a3. Receita Comercial           3.878.102
a4. Outras Receitas           1.812.204

B. DESPESA DE FUNCIONAMENTO                                       279.330.528
(b1+b2+b3+b4+b5)

b1. Pessoal         171.785.692
b2. Compromissos Existentes          53.355.078
b3. Materiais          11.017.256
b4. Energia de Tração          33.116.378
b5. Serviço de Utilidade Pública                  10.056.121

           TCO (A/B)                                                   70,15%

Quadro 2 - Desdobramento Receitas e Despesas

Fonte: GEORF

As receitas próprias somaram R$ 195,9 milhões, enquanto que 
as despesas de funcionamento atingiram R$ 279,3 milhões. A re-
ceita de transporte (R$ 172,7 milhões) proveniente da atividade de 
transporte de passageiros, representa 88,13% do total das receitas 
próprias. Comparando com 2018, houve acréscimo de 20,67% na 
receita proveniente da tarifa de transporte, totalizando R$ 29,5 mi-
lhões a mais de arrecadação, isto devido a atualização tarifária.

A TRENSURB construiu ao longo do ano de 2019 importantes 
ações frente aos desafios a serem superados principalmente ad-
vindo da restrição orçamentária durante o exercício. O contingen-
ciamento ocorrido no mês de abril, na ordem de R$ 76,092 milhões 
para outras despesas correntes, e deste montante, R$ 18,6 milhões 
para investimento, foi desbloqueado somente em novembro, invia-
bilizando o andamento de projetos importantes para empresa, os 
quais teriam impactos diretamente na melhoria da eficiência ope-
racional.
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GESTÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

GESTÃO DE CUSTOS

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

Sendo a TRENSURB uma empresa pública e estando obrigada 
as disposições da Lei Societária 6.404/1976, possui sistema contábil 
próprio, por onde são apurados os resultados e também alocados os 
custos e despesas de acordo com as UO’s demandantes.

A unidade responsável pelo controle de custos é o Setor de Con-
tabilidade, que está vinculada à Gerência de Orçamento e Finan-
ças, ligada à Diretoria de Administração e Finanças. Os custos são 
apurados por UO, sendo divididos em Operacionais (Custos) e Ad-
ministrativos (Despesas). 

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 aplicá-
vel e ainda possibilita os gerenciamentos dos gastos comparados 
com as metas por área e por contratos melhorando o processo de 
gestão. 

No exercício de 2019, conforme estabeleceu o Regulamento In-
terno de Licitações e Contratos, que entrou em vigor em 01/07/2018, 
a maioria dos processos de aquisições e contratações, foram con-
duzidos com base na Lei 13.303/2016, cabendo salientar que os 
processos que foram anteriormente conduzidos pela Lei 8.666/1993, 
permanecerão submetidos a mesma até o encerramento de sua vi-
gência, conforme estabelecido pela própria Lei.

Em 2019, providenciamos a primeira revisão do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos em conjunto com a atualização 
da Norma de Procedimento Geral para Licitações – NPG-SUP-501, 
bem como, elaboração e aprovação da Norma de Procedimento Ge-
ral para Uso de Espaços Comerciais – NPG-COM-101 e da Norma 
de Procedimento Geral para Ações Publicitárias – NPG-COM-102, 
a fim de atender o próprio Regulamento e as exigências estabeleci-
das em Lei.

As novas atividades atribuídas ao Setor de Compras (SECOM), 
unidade organizacional vinculada a Gerência de Suprimentos e 
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PROCESSO ALORESMODALIDADE

TOTAL          303 32.136.223,54

Dispensa de Licitação    184      R$7.906.862,84
Inexigibilidade                                         40      R$2.739.155,73
Pregão Eletrônico     21     R$15.256.852,31
Pregão Presencial      -           -
Registro de Preços     58     R$6.233.352,66
Cartão Corporativo      -      - 

S

V

Quadro 3 - Total de aquisições e contratações 

Fonte: GESUP 

Dando prosseguimento na busca por melhorias nos processos 
de aquisições e contratações, e visando atender a Lei 13.303/2016, 
foram realizados treinamentos e cursos para aperfeiçoamento e 
atualização da legislação vigente dos empregados envolvidos com 
a gestão de compras, bem como a atualização da NPG-SUP-501 
que tem a finalidade de estabelecer os procedimentos gerais para 
a realização de processos licitatórios.

A gestão de contratos, em sentido amplo, é feita pelo Setor de 
Administração de Contratos (SEACO), unidade organizacional vin-
culada à Gerência Jurídica (GEJUR). O viés, portanto, é dar uma 
visão jurídica e de respeito aos aspectos legais das contratações. 
Além da gestão do contrato, há a função de orientar, previamente, 
as demais unidades organizacionais na elaboração de Projetos Bá-
sicos e revisar os editais de licitação elaborados pelo Setor de Com-
pras, mitigando os riscos e falhas nas contratações. Quanto aos ob-
jetivos, no curto prazo é buscado que cada contratação transcorra 
em consonância com as normas legais e contratuais, finalizando no 
prazo estipulado e obtendo-se o serviço que pretendia-se contratar 
quando da elaboração do Edital de licitação. 

Apoio (GESUP), referentes a modalidade denominada Procedi-
mento Licitatório ou Lei Responsabilidade das Estatais (LRE), es-
tabelecida pela lei 13.303/2016 e ainda, a manutenção das demais 
formas de contratação já realizadas pelo setor, como os casos de 
dispensa e inexigibilidade de licitação e o uso do Pregão Eletrô-
nico - Lei 10.520/2017, acarretaram a necessidade de treinamento 
adequado para todos os empregados lotados no setor, bem como a 
solicitação para o aumento do efetivo.

Em conformidade com o estabelecido em Lei, o setor de compras 
da TRENSURB, tem priorizado as aquisições e contratações, atra-
vés do sistema de pregão eletrônico, o que representou no ano de 
2019, 47,48% dos valores contratados. O quadro abaixo apresenta 
o resumo do total de aquisições e contratações realizadas em 2019.
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GESTÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Figura 16 - Mapa estratégico da Tecnologia da Informação

Fonte: PETI TRENSURB 2017-2020

A Gestão da Tecnologia da Informação (TI) é realizada pela Ge-
rência de Informática (GEINF) e pelos Comitês Gestores de Tecno-
logia da Informação (CGTI) Tático e Estratégico. 

Essa governança define o Planejamento Estratégico de Tecnolo-
gia da Informação (PETI) 2017-2020, alinhada a estratégia corpo-
rativa.  Este plano está disponível no sítio da organização, conforme 
link: https://bit.ly/2ISLE5f

Entre as diversas informações do documento, está o mapa estra-
tégico de TI, conforme figura abaixo:

Como desdobramento do PETI 2017-2020 e do Processo de Ges-
tão de Riscos Corporativos, são estabelecidas as ações prioritárias a 
serem empreendidas no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 

A gestão de contratos busca, a médio prazo, o objetivo de pa-
dronizar os procedimentos de acordo com a nova legislação (Lei 
nº 13.303/2016), a medida em que acontece a consolidação da ju-
risprudência e da doutrina ainda incipientes sobre o tema. A lon-
go prazo, os objetivos são que a padronização dos procedimentos 
traga a maior agilidade e eficiência possível nas contratações, com 
mecanismos de controle que possibilitem que as novas contrata-
ções sejam ainda melhores que as anteriores.

https://bit.ly/2ISLE5f
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(PDTI) 2019-2020. No início de 2019, a partir de recomendações re-
alizadas por auditoria externa independente, foram incluídas novas 
ações no PDTI 2019-2020.

Trimestralmente, a GEINF reporta-se ao Planejamento Corpora-
tivo informando o andamento das ações. Entre as principais ações 
entregues ou em andamento, destacam-se: 

a) Aprovação da criação do Comitê Gestor de Tecnologia da In-
formação de nível estratégico, em conformidade com a Resolução 
CGPAR nº 11;

b) Aquisição de servidor para uso no sistema de backup que 
permitiu a modernização do equipamento, contando com suporte de 
hardware pelos próximos 5 (cinco) anos. O novo servidor possibili-
tou a atualização do software IBM Spectrum Protect para a versão 
7.1.9;

c) Segmentação da rede de dados para diversas redes virtuais o 
que melhora a segurança da rede, cada dispositivo tem visibilidade 
e se comunica com outros dispositivos pertinentes a mesma rede;

d) Proposição de aquisição de servidores para modernização da 
infraestrutura central de CFTV;

e) Atualização completa de versão em 19 dos 121 servidores 
que suportam o ambiente de tecnologia da informação;

f) Atualização completa do ambiente do ERP da organização, 
o que demandou esforço conjunto de diversas áreas usuárias e téc-
nicas;

g) Aprovação das normas referentes ao processo de Planeja-
mento Tático de Tecnologia da Informação, do processo de Plane-
jamento Estratégico de Tecnologia da Informação, da Política de 
Contratação de Tecnologia da Informação, do processo, papéis e 
atribuições referente a central de serviços de TI, do processo de Ge-
renciamento de Incidentes de Tecnologia da Informação e do pro-
cesso de Gerenciamento do Catálogo de Sistemas de Informação;

h) Ainda em 2018 foi detectada a necessidade de saneamento 
de cadastros do atual ERP visando melhor desempenho e explora-
ção das potencialidades da ferramenta, em especial a adoção por 
completo da Matriz de Impostos, o que beneficiará o processo de 
negócio. Foram identificadas 28 ações, que a partir de esforço con-
junto entre áreas clientes e técnicas, chegou-se a 55% das ações 
implementadas. Entre as principais já realizados estão: a revisão de 
5300 itens do cadastro de produtos, 700 itens do cadastro de clien-
tes e 1500 itens do cadastro de fornecedores.

As Demonstrações Contábeis, estão publicadas no endereço ele-
trônico no sítio da TRENSURB:  https://bit.ly/2KqBxoo

 https://bit.ly/2KqBxoo
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Desse total da força de trabalho, temos a seguinte distribuição de sexo:

GESTÃO DE PESSOAS
No que tange a Gestão de Pessoas, a área gestora dos Recursos 

Humanos da TRENSURB tem como objetivo promover a melhoria 
da gestão de pessoas, da saúde e da qualidade de vida no trabalho. 

Importante destacar que gestão de pessoas segue as orientações 
da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Esta-
tais – SEST, que se relaciona e define as principais diretrizes de 
pessoal das Estatais Federais. Dentre várias diretrizes, encontra-se 
uma de fundamental importância, definida através de Portaria, a 
qual aprova e limita o quantitativo de pessoal próprio das Empre-
sas Estatais.

O limite de pessoal aprovado pela SEST em 2019, definido na 
Portaria nº 13 de 07/06/2019, limita a distribuição de pessoal em: 
1.090 empregados no quadro permanente com 21 anistiados, totali-
zando 1.111 empregados.

Os empregados que constituem o quadro efetivo da empresa 
dividem-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. 

Assim, a TRENSURB teve em seu quadro de pessoal em 2019 
um efetivo de 1.099 empregados, distribuídos da seguinte forma:
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Já em relação a distribuição de empregados por escolaridade, 
temos o seguinte levantamento:

Conforme informação acima, apenas 12% dos empregados pos-
suem ensino superior, sendo a maioria do quadro de pessoal com 
ensino médio, o que corresponde a mais de 70% dos empregados. 

Treinamento e Desenvolvimento
O Recursos Humanos utiliza a Matriz de Treinamento como uma 

ferramenta que possibilita uma visão geral dos treinamentos da em-
presa que permite ação continuada e de investimento no desen-
volvimento dos empregados. No ano de 2019 foram planejados 165 
projetos de treinamentos, sendo que desse total, foram executados 
118 projetos, ou seja, uma execução equivalente a 71% dos proje-
tos planejados. Do total, 28 projetos ainda estão em execução ou a 
executar em 2020, o equivalente a 17%, e, por fim, destaca-se que 
19 projetos foram cancelados por impossibilidade de contratação ou 
indeferidos devido ao contingenciamento do orçamento, que equi-
vale a 12% dos projetos planejados.

Figura 17 - Gráfico projetos de treinamento

Fonte: GEREH
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Por fim, é importante salientar que no ano de 2019 tivemos 2 pro-
jetos de Treinamentos específicos oriundos de uma demanda judi-
cial, que representou 21% dos empregados treinados na Operação.

Um dos treinamentos foi referente a noções de Direito Penal e 
Criminalística que representou 15% dos empregados treinados na 
Operação. Essa demanda teve como objetivo propiciar aos empre-

gados conhecimentos para exercer sua função com o 
menor risco possível todas as atividades que lhe são 
incumbidas.

O treinamento de Defesa Pessoal, que representou 
6% dos empregados da segurança metroviária treina-
dos, teve como objetivo o aperfeiçoamento dos Agen-
tes Metroviários – Ocupação: Segurança Metroviária e 
Controle de Segurança Metroviária nos atendimentos 
nas ocorrências de tumultos, brigas, escolta de torcidas 
organizadas e outras ocorrências que exigem atividade 
física e técnicas especiais.

Nessa linha, identifica-se também que dos 1.072 empregados 
ativos em 2019, foram treinados 901 empregados, ou seja, mais de 
80% da empresa.  Desse efetivo treinado, temos a distribuição dos 
treinamentos por área da seguinte forma
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Programa de Desligamento de Empregados (PDE)

Em consonância com as diretrizes do Plano de Negócios da 
TRENSURB para 2019, foi iniciado o estudo sobre PDE, que é um 
programa que possibilita o desligamento voluntário de empregados. 
O PDE tem como público-alvo os empregados com o mínimo de 10 
anos de Empresa, estar aposentado ou em condição de aposenta-
doria (tempo de contribuição ou idade). Em 2019, o estudo levantou 
em torno de 462 empregados entre aposentados e em condições de 
aposentadoria, contudo, o plano não foi realizado permanecendo 
em estudo de viabilidade.

Por fim, considerando que ao longo de 2019 a TRENSURB fora 
qualificada no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e 
incluída no Programa Nacional de Desestatização (PND), assim 
como também foi criada uma nova linha de subordinação, confor-
me dispõe o Decreto 10.006/2019, dispondo que as diretrizes admi-
nistrativas serão definidas pelo Ministério da Economia, algumas 
ações de gestão de pessoas, especificamente quanto a realização 
de concurso público e Programa de Desligamento de Empregados, 
restaram estacionadas aguardando diretrizes diante da novas cir-
cunstâncias. 

Assim, é importante salientar que a maioria das ações de gestão 
de recursos humanos dependem agora, não só das orientações da 
SEST, mas também da definição de diretrizes do Ministério da Eco-
nomia.
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SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade é parte da identidade organizacional da 

TRENSURB, por meio da sua declaração de missão e visão, ex-
pressa o comprometimento com a integração das três dimensões do 
desenvolvimento sustentável: ambiental, social e econômico-finan-
ceira. O desdobramento dos objetivos estratégicos contemplou a 
necessidade de realizações socioambientais, decorrentes, também, 
da análise de ambiente realizada na matriz SWOT (Quadro 1).  

No que tange as questões ambientais, o licenciamento ambiental 
permeia todas as fases de planejamento, instalação e operação do 
empreendimento. A unificação do licenciamento ambiental e emis-
são da licença de operação se deu em 2017 pela FEPAM e reduziu 
os custos das taxas despendidas a cada licença. 

Assim, a Licença Ambiental Única – LO 05857/2019, reuniu as 
antigas Licenças de Operação do Trecho 1, Trecho 2 e Oficinas. A 
nova licença está vigente até 2022, e estabeleceu condicionantes 
que estão em acompanhamento constantemente.

A empresa utiliza diretrizes de responsabilidade ambientais em 
suas aquisições e contratações, como: 

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; 

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; 

d) Aquisição de produtos e equipamentos duráveis, reparáveis e 
que possam ser aperfeiçoados; 

e) Adoção de aquisição racionais quando da tomada de decisão 
de consumo, observando-se a necessidade, oportunidade e econo-
micidade dos produtos a serem adquiridos; 

Leis, Portarias do Ministério do Meio Ambiente e outras fontes 
são utilizadas, e, quando não obrigatórias, como boas práticas de 
gestão. 

No cenário dos transportes, nas várias modalidades, a sua utili-
zação intensiva gera fortes indícios da existência de fatores degra-
dantes do meio ambiente e da saúde, principalmente nos grandes 
centros urbanos. 

Os usuários dos meios de transporte incorrem em custos dire-
tos, como combustível, passagem, manutenção, dentre outros, mas 
além deste, existem outros custos que não são pagos diretamente 
pelo usuário, como é o caso da poluição e o atraso causado pelos 
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congestionamentos gerados, sendo estes efeitos chamados de ex-
ternalidades ou deseconomias. 

O transporte em massa proporcionado pelo sistema de trens gera 
externalidades positivas para os usuários, assim como, para os de-
mais membros da sociedade, em virtude disto, políticas públicas de 
subsídio ao transporte metroferroviário são sustentadas.

Neste sentido, para a TRENSURB, transportar significa a rea-
lização do deslocamento de pessoas de forma coletiva, formando 
integração com os demais modais de transporte, protegendo o meio 
ambiente e a qualidade de vida, não só para seus usuários, mas 
para toda a sociedade da RMPA.

Devido à complexidade dos fenômenos, a falta de metodologias 
específicas e de estudos atualizados, com uma visão mais conser-
vadora, a TRENSURB elegeu 3 fatores preponderantes para a aná-
lise das deseconomias: o custo social das emissões de poluentes, o 
custo com acidentes de trânsito e a economia de tempo de viagem, 
levando em conta a necessidade de frota adicional de ônibus por 
ano, para suprir a demanda que atualmente é atendida pelo siste-
ma metroferroviário na RMPA.

Uma das principais externalidades do setor de trans-
porte é a poluição do ar gerada pela frota de ônibus. 
Desta forma, buscou-se valorar o custo social das emis-
sões de poluentes gerados por esta atividade relaciona-
do a frota adicional de ônibus. 

O estudo das externalidades  geradas pela TREN-
SURB, concentrou-se na emissão dos 6 principais po-
luentes nocivos à saúde: monóxido de carbono (CO), di-
óxido de carbono (CO2), hidrocarbonetos (HC), óxidos 
de nitrogênio (NOx), óxidos de enxofre (SOx) e material 
particulado (MP). Resultado disto, a não utilização do 
sistema de trens na RMPA, geraria a emissão de ao 
menos 14.000 toneladas de CO2, 89 toneladas de hidro-

carbonetos, além de cerca de 15 toneladas de monóxido de carbono.
Os acidentes têm especial relevância entre as externalidades 

negativas produzidas pelo trânsito. Mensuramos o custo social de 
acidentes por quilômetro rodado em Porto Alegre projetando o cus-
to totalizado de acidentes resultantes da frota adicional de ônibus 
para suprir a demanda de transporte atendida com segurança pela 
TRENSURB.

Com relação à economia no tempo de viagem, percebe-se que a 
busca pela redução no tempo de deslocamento é uma das princi-
pais metas de projetos em transporte, e 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 me-
troferroviário que realiza o transporte em massa. 

A redução do tempo de viagem é representada por uma relação 
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Figura 18 - Gráfico representatividade das deseconomias (externalidades) geradas pela TRENSURB

Fonte: SERAM

Atuando em seis cidades da Região Metropolitana de Porto Ale-
gre, a TRENSURB proporciona o deslocamento sustentável com 
baixo custo, segurança e conforto para a sociedade, sendo a evo-
lução desse impacto econômico ao longo dos anos observado na 
figura 19.

Figura 19 - Gráfico da evolução do cálculo das deseconomias (externalidades) geradas pela TRENSURB

Fonte: SERAM

proporcional entre: a) Tempo de percurso adicional dos ônibus em 
relação ao transporte sobre trilhos; b) Preço que os usuários esta-
riam dispostos a pagar para a redução do tempo de viagem e c) 
Demanda anual de passageiros no sistema metroferroviário, redu-
ção da aplicação deste fator de externalidade é de cerca de 75% 
de relevância frente aos outros dois fatores como apresentado na 
figura 18, que ilustra a representatividade dos fatores sobre o total 
das deseconomias geradas pelo sistema metroferroviário.

Portanto, em 2019, o cálculo das externalidades gerada pela 
TRENSURB, quesito que influencia diretamente no bem-estar da 
população e calcula o custo social da não utilização do sistema me-
troferroviário, produziu um impacto econômico positivo de R$ 156,5 
milhões para sociedade. 
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A redução do valor de deseconomia gerada em 2019 se deu em 
razão da redução de passageiros transportados. Estes dados refor-
çam a importância de ações de incentivo ao transporte público em 
detrimento do privado, e reforçam o significativo impacto econômi-
co, social e ambiental da TRENSURB na RMPA.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL

No ano de 2019, a TRENSURB proporcionou treina-
mentos para conscientização de empregados, estagi-
ários e empregados de empresas contratadas, totali-
zando 262 participantes em treinamentos sobre Gestão 
Ambiental. Na modalidade de Integração, programa 
de treinamento que visa capacitar os novos funcioná-
rios e estagiários admitidos, foram 4 turmas, sendo 47 
estagiários e 4 empregados. Participando da ação do 
Estação Educar, 40 aprendizes adquiriram conheci-
mentos sobre educação ambiental.

Foram ministrados 17  treinamentos para emprega-
dos das empresas terceirizadas, atingindo um público de 171 pesso-
as, onde foram abordados conteúdos como: (i) Introdução ao meio 
ambiente; (ii) Aspectos legais envolvidos na gestão de resíduos só-
lidos 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) Procedi-
mentos operacionais envolvidos no Plano de Gerenciamento de Re-
síduos Sólidos, ressaltando que a identificação dos resíduos deve 
ser visual de modo que não é permitido que o funcionário da limpe-
za realize a separação manual.

A 4ª Semana do Meio Ambiente, realizada conjuntamente à SI-
PAT, conduziu dois workshop que reuniram 40 funcionários da área 
de manutenção, onde foram abordado os temas: “Boas práticas e 
prevenção da poluição na Indústria” e “Resíduos Sólidos, Efluentes 
Líquidos e Emissões Atmosféricas”. Outros 66 participantes assis-
tiram palestras intituladas “Certificação ISO 14001: Case SOGIL” e 
“Manutenção e oficinas: práticas para um dia a dia mais sustentá-
vel e seguro”.



46

ENERGIA
Energia	Elétrica

Quadro 4 - Energia elétrica em 2019 - Subestação de tração 69/138kV

Fonte: SENERG

Quadro 5 - Energia elétrica 2019 - Subestação 13,8/23,1kV

Fonte: SENERG
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Atualmente, a gestão do consumo de energia é re-
alizado de 3 formas:

• Subestações de energia de 69kV e 138kV - des-
tinados a movimentação dos Trens Unidades Elétri-
cas - TUE’s, 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 - forne-
cer energia elétrica à sede administrativa e oficinas 
de manutenção, posto avançado de manutenção em 
Sapucaia do Sul, drenagem das águas pluviais e es-

tação repetidora do sinal de radiocomunicação;
• Estações de embarque e desembarque de passageiros.
Em 2019, o total de energia elétrica das subestações foram:
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Quadro 6 - Redução de consumo energia elétrica - 2014 a 2019

Fonte: SENERG

Em 2019, a quilometragem total percorrida reduziu apenas 
0,18%, comparado com 2018, contudo, o consumo de energia elé-
trica de tração para cada km percorrido em 2019 foi 8,94% menor 
comparado ao ano anterior. Isso se deve a maior quilometragem 
percorrida pelos TUE’s da Série 200, que foi de 759.543 km para 
1.459.683 km., reduzindo, consequentemente a quilometragem dos 
TUE’s da Série 100.

Já para o consumo de energia nas estações não há grande dife-
rença de consumo de um mês para o outro, exceto em meses mais 
amenos, nos quais não há grande consumo com aparelhos de ar-
-condicionado.

A gestão nas subestações das tabelas 1 e 2 são feitas através 
da análise minuciosa dos dados contidos nas faturas de energia 
elétrica. Através dessa análise, é possível monitorar o consumo de 
energia elétrica e detectar problemas em determinados tipos de ins-
talação (como por exemplo, problema no banco de capacitores de 
determinada instalação e, em consequência disso, consumo exces-
sivo de energia elétrica reativa) e verificar os valores dos contratos 
(quando aplicável) se estão de acordo com os valores consumidos.

Para as subestações de tração, as quais a tensão de fornecimen-
to de energia elétrica se dão em 69kV e 138kV e se enquadram, se-
gundo a Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL como for-
necimento em alta tensão, ainda é possível analisar a memória de 
massa com o registro de diversas informações durante um determi-
nado período de fornecimento. Isso auxilia a verificação de proble-
mas/situações extraordinárias que ocorre em determinado período.

A aquisição dos TUE’s da Série 200 mais modernos, econômicos 
e que são capazes de gerar energia elétrica durante a sua frena-
gem, acarretou em redução do consumo de energia elétrica para 
cada quilometro percorrido pelo TUE, conforme mostrado no Indi-
cador [kWh/km] na Tabela 3. 
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O quadro 7 mostra o consumo de energia no ano de 2019 para 
cada estação.

Quadro 7 - Consumo energia estações em 2019

Fonte: SEOPE

O SEOPE mantém ações que buscam economizar e evitar o des-
perdício de energia, mantendo luzes e equipamentos que não estão 
em uso desligados, bem como solicitando pedido de manutenção 
para os que não estão operando adequadamente.

Abaixo, segue quadro comparativo dos anos de 2018 e 2019, que 
teve uma redução de 7,5% no total do consumo de energia elétrica.

Figura 20 - Comparação consumo energia 2018-2019

Fonte: SERAM
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Quadro 8 - Consumo de combustíveis fósseis em 2019

Fonte: SERAM

Na análise dos anos 2018 e 2019, como mostra o gráfico abaixo, 
houve uma diminuição no consumo de gasolina, diesel e GLP devi-
do ao empenho no controle de uso dos veículos.

Figura 21 - Gráfico consumo de combustível

Fonte: SERAM

Consumo de Combustíveis Fósseis
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A TRENSURB possui veículos rodoviários e ferroviários 
movidos via combustíveis fósseis para exercer as ativida-
des de apoio à operação principal. A maioria dos veícu-
los rodoviários utilizados pelos empregados são alugados, 
contudo, os dados relacionados ao consumo de combus-
tível, quilômetros rodados, e demais informações são mo-
nitoradas 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 con-
sumo de combustíveis fósseis por parte das empresas 
prestadoras de serviço que realizam a limpeza e manuten-

ção das estações, manutenções dos sistemas elétricos e via permanente, 
as quais fazem a gestão e abastecimento destes veículos.

No Quadro 8 está relacionado o quantitativo de combustíveis utilizados 
para a operação e manutenção do sistema metroferroviário.
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ÁGUA

Figura 22 - Consumo de água no pátio em 2019

Fonte: SEMAP

O consumo de água por estação está apresentado no quadro 
abaixo:

Quadro 9 - Consumo de água por estação em 2019

Fonte: SEOPE

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

O volume total de água consumido no pátio da empresa no ano de 
2019 foi de 61.750 m³ (Figura 22). Devido a idade avançada da rede 
de água interna do pátio são observados vazamentos generalizados 
espalhados por toda a rede, de tal forma que o gerenciamento do 
consumo e ações pontuais não são mais viáveis. Tendo em vista a 
solução deste problema, está em andamento um processo para a 
execução de uma nova rede de água nova, conforme processo SEI 
0000958.00000951/2019-98.
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ÁGUA

Considerando o consumo no pátio administrativo e de manuten-
ção, somado as estações, em 2019 realizamos o consumo total de 
105.511 m3 (Quadro 10).

Quadro 10 - Consumo de água da TRENSURB em 2019

Fonte: SERAM

Abaixo, apresentamos o comparativo dos anos de 2018 e 2019, 
que apresentou um pequeno aumento de 4,72% no consumo de 
água da TRENSURB.

Figura 23 - Consumo Água

Fonte: SERAM
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EFLUENTES E RESÍDUOS
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A TRENSURB realiza a gestão dos resíduos baseado em seu 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, que no ano 
de 2019 houve sua atualização para detalhar um conjunto articulado 
de ações que realizadas visam a correta classificação, segregação 
e acondicionamento, armazenamento, transporte interno e externo, 
tratamento e disposição final dos resíduos gerados na TRENSURB.

O PGRS da TRENSURB tem como princípios a não geração, re-
dução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 
bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 
Assim, adotamos as diretrizes legais vigentes, as quais contem-
plam as experiências e práticas acumuladas pela TRENSURB na 
manutenção e operação de suas atividades, tudo de acordo com a 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305 de 2 
de agosto de 2010).

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. Em 2019, 
foram encaminhadas para reciclagem aproximada-
mente 13,9 toneladas de resíduos recolhidos nas esta-
ções e em média 5,2t coletadas no pátio da empresa. 

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 11.

Boa parte dos resíduos perigosos são incineráveis e 
recebem o devido tratamento térmico através do pro-
cesso de coprocessamento. Esta metodologia produz 
um combustível alternativo para indústria de cimento, 
através de um mix de resíduos industriais, denomina-
do blend evitando que este tipo de resíduo seja desti-
nado aos aterros industriais.
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Quadro 11 - Resíduos Classe I

Fonte: SERAM

Baterias
As baterias utilizadas nos bancos de baterias das salas de equi-

pamentos, trens e subestações de energia, quando encerrada sua 
vida útil, são armazenadas na central de resíduos e aguardam pro-
cesso de leilão para serem vendidas. Já as pilhas exaustas são en-
caminhadas ao programa “RECEBE PILHAS” da Associação Bra-
sileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE.

Óleo	Lubrificante	Usado
Todos os óleos lubrificantes usados são destinados à reciclagem 

por meio do processo de rerrefino, conforme CONAMA 362/2005.

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 refei-
ção, o resíduo é acondicionado e encaminhado para reciclagem no 
processo de fabricação de produtos de limpeza.

Descarte de Lâmpadas Fluorescentes
O descarte de lâmpadas fluorescentes ocorre de forma decentra-

lizada. A correta destinação deste resíduo perigoso ocorre através 
da inclusão em contrato, da obrigatoriedade das empresas presta-
doras de serviços realizarem o correto destarte.
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DESEMPENHO SOCIAL

Feira do Livro de Porto Alegre
Em parceria com a Câmara Rio-Granden-

se do Livro, a TRENSURB oferece isenção 
da tarifa para estudantes da rede pública 
participarem da Feira do Livro de Porto Ale-
gre. A ação acontece desde 2011 e é vincula-
da ao programa Futuro Usuário.

Em 2019, foram 5 instituições que partici-
param dos passeios, incluindo os municípios 
de Estância Velha, Novo Hamburgo, São Le-
opoldo e Sapucaia do Sul. Ao total, foram 260 
estudantes atendidos e, com essa iniciativa, 
a empresa recebeu a distinção da Câmara 
do Livro.

F
ot

o 
W

el
lin

gt
on

 M
ar

qu
es

 (
20

19
)

   
 F

ot
o 

A
ng

el
o 

P
ie

re
tt

i (
20

19
)

Figura 24 - Futuro Usuário

Figura 25 - Feira do Livro

Ao longo de 2019, foram realizadas diversas ações de relaciona-
mento com a comunidade e de relacionamento interno de ativida-
des realizadas nos espaços culturais da TRENSURB. As iniciativas 
sociais objetivam participar do cotidiano de seus usuários, parcei-
ros e na comunidade em que está inserida, proporcionando espa-
ços adequados para colaborar com o crescimento daqueles com as 
quais a empresa se relaciona.

As principais ações, realizadas durante o ano estão listadas a 
seguir:

Futuro Usuário 
Realizado desde 1984, o programa sensi-

biliza e orienta jovens estudantes para o uso 
correto do sistema TRENSURB, visando à 
formação dos futuros usuários do trem. Os 
estudantes recebem informações e orienta-
ções necessárias para a realização de uma 
viagem segura, além de serem sensibiliza-
dos a preservar o metrô e suas estações.

Em 2019, foram 9 edições com 8 institui-
ções participantes do projeto. Ao total, foram 
281 jovens atendidos, dos seguintes muni-
cípios: Porto Alegre; Rolante; Santa Cruz do 
Sul; Sapiranga; Sapucaia do Sul; São Leo-
poldo; Taquari e Vale do Sol.
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Historiando 
Criado em 2017 em parceria com o Sesi-RS 

e com o Banco de Livros, o projeto realiza 
mediação de leitura nas estações Mercado 
e Novo Hamburgo para estudantes da rede 
pública e crianças atendidas por entidades 
assistenciais nos municípios que fazem parte 
da linha do trem.

No ano de 2019, foram 2 edições, onde par-
ticiparam 42 estudantes das escolas de Sapi-
ranga e São Leopoldo.

Galeria Mario Quintana 
Localizada no túnel de acesso à platafor-

ma de embarque da Estação Mercado, a Ga-
leria apresentou três exposições em 2019:

a) Magal de Touba, do fotógrafo Leonardo 
Savaris, destacando registros da festa religio-
sa senegalesa; b) O voo da pedra, dos artis-
tas Bebeto Alves e Antônio Augusto Bueno; e 
c) Grupo TIA: 15 anos de Teatro Ideia Ação, 
com fotografias de momentos marcantes dos 
15 anos de atividades do grupo canoense.

Livros livres 
Em 2019, o projeto Livros Livres foi refor-

mulado e passou a ter duas edições mensais, 
uma na Estação Mercado e outra na Estação 
Novo Hamburgo. A atividade é realizada em 
parceria com o Banco de Livros e consiste 
na distribuição de exemplares nos vagões do 
trem. Usuários interessados podem levar o li-
vro consigo e, após a leitura, a ideia é que a 
obra seja passada para outra pessoa e assim 
sucessivamente, criando uma corrente de lei-
tores. No ano, foram 15 edições, totalizando 
1.490 livros distribuídos aos usuários do me-
trô.
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Figura 26 - Livro Livres 

Figura 27 - Historiando

Figura 28 - Galeria Mario Quintana
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Galeria Xico Stockinger 
Inaugurada em abril de 2019 em uma par-

ceria com o Sesc-RS, a Galeria Xico Stockin-
ger localiza-se no túnel de acesso à platafor-
ma de embarque da Estação Rodoviária. Ao 
longo do ano, foram realizadas três exposi-
ções: a) Mantenho o que disse, da fotógrafa 
Ana Mendes, retratando a realidade do povo 
Guarani e Kaiowá; b) Cultura viraliza: circo e 
cidade, trazendo fotografias produzidas pelo 
coletivo Câmeras Passeadeiras; e c) Black 
Power; com registros do fotógrafo Claudio 
Benevenga.

Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos
O Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos 

opera desde 2008 está localizado na plataforma 
de embarque da Estação Mercado. Inauguramos 
em 2019 na Estação Novo Hamburgo, a segun-
da unidade, o local conta com uma biblioteca e 
também com espaço para realização de eventos, 
como exposições, oficinas, saraus e lançamento 
de livros.

Ao final de 2019, as duas bibliotecas conta-
vam com um acervo de 9.500 livros, sendo 2.506 
recebidos através de doações do público em ge-
ral e, ainda, as doações do Banco de Livros. O 
número de sócios total conta com 7.054, sendo 
1.111 novos sócios no ano. O número de emprés-

timos atingiu 7.567 livros no ano.
O Espaço Cultural ainda realizou três exposições: Mulheres de Cora-

gem, trouxe ilustrações da publicitária Amanda Jacobus representando 
seis mulheres brasileiras, personagens do folclore e da história; “Traços e 
Letras”, ilustrações acompanhadas de textos criados pelos integrantes do 
coletivo de artistas do ColetiveArts; Laboratório-Escola de Arte Popular: 
arte-educação (des)construindo corpos, produzida pelo Coletivo Galegos 
& Frangalhos. Duas oficinas: uma de “Criação de Fanzine: Instrumen-
to poético, social e educacional”, ministrada pelo cartunista e ilustrador 
Jorge Luís Pereira; e “A jornada do escritor iniciante” (dividida em dois 
módulos) com as escritoras Camila Escobar e Selene Fagundes. As duas 
autoras também realizaram lançamento dos seus livros: “As Crônicas de 
Élpida” e “Famiglia e Outras Crônicas”, respectivamente.
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Figura 29 - Galeria Xico Stockinger 

Figura 30 - Espaço Cultural Livros sobre Trilhos
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Sexta Curta TRENSURB 
Nascido da necessidade por um espaço de 

lazer e de cultura na empresa o projeto com-
pletou 13 anos em 2019. A atividade integra 
funcionários, estagiários e terceirizados em 
uma programação diversificada com foco na 
valorização do cinema nacional, especial-
mente o cinema gaúcho.

Em 2019, foram 31 sessões, com a exibi-
ção de 29 curtas-metragens e atingindo 921 
espectadores.   
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Figura 31 - Sexta Curta 
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DESTAQUES DO ANO

Março 
A TRENSURB inaugurou uma nova uni-

dade do Espaço Multicultural Livros sobre 
Trilhos na Estação Novo Hamburgo. A ceri-
mônia oficial de inauguração do novo espaço 
contou com a presença de gestores da em-
presa e autoridades convidadas. A progra-
mação especial de abertura da nova unidade 
do EMLsT teve também um cortejo literário, 
além de uma atividade de contação de his-
tórias e seguiu durante a semana com uma 
intervenção clownesca, uma mediação de 
histórias e uma blitz literária.
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Figura 32 - Exposições de arte

Figura 33 - Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos na
 Estação Novo Hamburgo

Fevereiro 
Às vésperas de completar 34 anos de 

operação do metrô – a inauguração da linha 
foi em 2 de março de 1985 –, a TRENSURB 
apresenta ao público usuário a obra Os ca-
valos, do artista plástico e designer Ale Maia 
e Pádua. O painel de três metros quadrados 
foi instalado no saguão da Estação Luiz Pas-
teur, junto às bilheterias, onde ficará exposto 
de forma permanente. A peça é uma home-
nagem ao município de Sapucaia do Sul.

O painel tem como elemento central os 
cavalos, trabalho que muito revela do traço 
do artista. Ale Maia explica que eles simboli-
zam a origem da cidade, com suas fazendas; 

já as folhas e os figos fazem referência à Figueira Torta, símbolo do 
município. “Dentro dos olhos dos animais há uma silhueta do Mor-
ro do Chapéu, que é mais uma alusão à geografia da região”, relata.

Ale Maia e Pádua é natural e morador de Niterói (RJ) e gradu-
ado em design pela Escola Superior de Propaganda e Marketing 
(ESPM) de Porto Alegre. Ele já apresentou quatro exposições de 
arte aos usuários da TRENSURB.
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Abril 
A TRENSURB e Sesc Centro, de Porto 

Alegre, realizaram a cerimônia de inaugura-
ção da Galeria Xico Stockinger, na Estação 
Rodoviária do metrô. O novo espaço cultural 
foi batizado em homenagem ao centenário 
do artista austríaco radicado no Brasil, fale-
cido em 2009, um dos principais nomes das 
artes plásticas no Rio Grande do Sul. Loca-
lizada no túnel de acesso à plataforma da 
estação, por onde cerca de 20 mil pessoas 
transitam diariamente, a galeria conta com 
um painel de 7 metros de comprimento e 1,5 
metro de altura. Ele receberá exposições ar-
tísticas trimestrais com a curadoria do Sesc, 

buscando democratizar o acesso às artes vi-
suais e incentivar o trabalho de artistas. 

Junho
A Campanha Etiqueta Urbana, iniciativa, que 

desde 2011 divulga dicas para melhorar a con-
vivência no metrô, teve o lançamento da oitava 
fase da campanha com uma intervenção nos 
trens e estações, partindo da Estação Merca-
do. Com a participação do Zurbinho, mascote da 
empresa, e Alípio Tchutchukinho, personagem 
interpretado pelo ator Maikinho Pereira. Na oca-
sião, além da interação dos personagens com os 
usuários, serão distribuídos guias com dicas de 
convivência no metrô.

 As intervenções com Zurbinho e Alípio acon-
teceram ao longo dos meses de julho e agosto. 
Além disso, para essa oitava fase da campanha, 
foram criados novos materiais gráficos e em ví-

deo para divulgação nos perfis da empresa nas redes sociais.
 Confira as dicas:
 - não obstrua as portas e acomode-se ao longo dos carros;
- mantenha-se à direita nas escadas e ao entrar e sair dos trens;
- evite sentar-se no chão;
- respeite os bancos preferenciais;
- use fones de ouvido ao viajar escutando música;
- retire a mochila das costas;
- ao sentar, não invada o espaço alheio;
- jogue o lixo na lixeira;
- não se encoste na barra, segure-a somente com as mãos;
- não fique no trem no desembarque final;
- não ande de skate nas estações.
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Figura 34 - Galeria Xico Stockinger

Figura 35 - Campanha Etiqueta Urbana
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Novembro
A TRENSURB recebeu o Prêmio Jaca-

randá na categoria Destaque Especial. Re-
alizada pela Câmara Rio-Grandense do Li-
vro, Grupo Record e jornal Correio do Povo, 
a premiação destina-se aos destaques da 
Feira do Livro de Porto Alegre. Além de um 
reconhecimento para livreiros em diferentes 
categorias, o prêmio também é concedido 
a pessoas ou organizações que contribuam 
para o evento. A TRENSURB foi agraciada 
em função do transporte gratuito de alunos 
da rede pública da Região Metropolitana de 
Porto Alegre até a Feira, realizado por meio 
do Programa Futuro Usuário – ação educa-

tiva que busca orientar jovens estudantes sobre o funcionamento e 
uso do metrô.

Desde 2011, a parceria entre a TRENSURB e a Câmara Rio-
-Grandense do Livro já levou cerca de 7 mil jovens à Feira do Livro 
de Porto Alegre. Somente neste ano foram 260 estudantes transpor-
tados.

Ações na TRENSURB

• Em fevereiro e março, estações em 
São Leopoldo e Novo Hamburgo, receberam 
ações de prevenção de infecções sexualmen-
te transmissíveis (DSTs), promovidas pela 
Equipe Voluntária Brasil. 
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Figura 36 - Prêmio Jacarandá

Figura 37 - Ações de prevenção de infecções sexualmente 
transmissíveis (DSTs)

Ao longo de 2019, a TRENSURB também recebeu diversas ati-
vidades de cunho social, cultural e de promoção do bem-estar em 
seus trens e estações, promovidas por parceiros. Conheça a seguir 
algumas das principais.
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• No Dia da Mulher, em março, a Esta-
ção Mercado recebeu ação de promoção dos 
direitos da mulher, realizada pela ONG The-
mis. 

• Em maio, a Estação Novo Hamburgo 
recebeu ação de campanha contra a violên-
cia doméstica, iniciativa da Procuradoria Es-
pecial da Mulher da Câmara Municipal de 
Novo Hamburgo.

• A Campanha do Agasalho teve início 
em maio, em uma parceria com as prefeitu-
ras dos seis municípios atendidos pela linha 
metroviária, responsáveis pela coleta, tria-
gem e encaminhamento dos donativos reco-
lhidos nas estações: Mercado, Farrapos, Ca-
noas, Mathias Velho, Sapucaia, Esteio, São 
Leopoldo e Novo Hamburgo. Realizada anu-
almente desde 1994, a campanha da TREN-
SURB já arrecadou e distribuiu mais de 400 
toneladas de agasalhos. Nesse ano foram ar-
recadadas 7,5 toneladas de agasalhos.
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Figura 38 - Ações Dia da Mulher

Figura 39 - Ações de campanha contra a violência doméstica

Figura 40 - Campanha do Agasalho



62

• No Dia Mundial do Orgulho LGBTI, 
em junho, as estações Mercado, Canoas e 
Novo Hamburgo receberam intervenção ar-
tística alusiva à data, realizada pelos grupos 
Conexão Diversidade e Desobedeça.

• Em julho, uma iniciativa do Centro de 
Defesa de Direitos Humanos, parceria entre 
o Proame Cedeca e o Círculo Operário Leo-
poldense, a TRENSURB apoiou a divulga-
ção da Campanha de combate à violência 
contra crianças e adolescentes, feita nos 
monitores de trens e estações, por meio de 
cartazes no metrô e publicações nas redes 
sociais da empresa metroviária. 

• Em setembro, a TRENSURB apoiou 
a divulgação da campanha do Clube de Opi-
nião do RS e do Rotary Club Glória Teresó-
polis, o movimento Gente Ajudando Gente, 
uma campanha de prevenção ao suicídio, 
que tem como slogan “Não ignore os avi-
sos”. Lançada durante o Setembro Amarelo, 
movimento nacional de prevenção ao suicí-
dio, a campanha tem ainda como parceiros o 
Centro de Valorização da Vida (CVV), Centro 
de Promoção à Vida e Prevenção ao Suicídio 
(CPV), Secretaria Estadual da Saúde, Pão 
dos Pobres, CIEE-RS, Fundação dos Rota-
rianos de Porto Alegre (Furpa) e veículos de 
comunicação do estado. 
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Figura 41 - Açõs Dia Mundial do Orgulho LGBTI

Figura 42 - Ações da Campanha de combate à violência contra 
crianças e adolescentes

Figura 43 - Campanha de prevenção ao suicídio - Setembro 
Amarelo
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• Em outubro, as estações Mercado, 
Canoas e São Leopoldo receberam ação de 
distribuição de material gráfico do projeto 
Articulando Redes de Proteção, do Centro 
de Defesa de Direitos Humanos - CDDH. 

• A ação comemorativa ao Dia das 
Crianças, em outubro com apoio da ONG Ca-
taventus e do Banco de Livros, a TRENSURB 
promoveu a distribuição de livros infantis 
durante uma viagem especial “Viagem En-
cantada”, uma composição da TRENSURB 
que partiu da Estação Novo Hamburgo em 
direção à Estação Mercado levou um cortejo 
de voluntários da ONG Cataventus. Fanta-
siados como personagens da cultura popu-
lar, eles distribuíram livros infantis e intera-
giram com os passageiros do trem. 

• A 5ª Semana Lixo Zero Porto Alegre, 
promoveu atividades de conscientização dos 
usuários do metrô em parceria com Senai-
-RS e a Cooperativa Univale em outubro. Um 
ponto de coleta de lixo eletrônico também 
foi disponibilizado na Estação Mercado em 
parceria com a Cooperativa Paulo Freire. 
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Figura 44 - Ações Projeto Articulando Redes de Proteção

Figura 45 - Ações Dia das Crianças

Figura 46 - Ações da 5ª Semana Lixo Zero Porto Alegre
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• Ações alusivas ao Outubro Rosa – 
movimento internacional de conscientização 
para o controle do câncer de mama acon-
teceram nas estações Mercado, Canoas, 
Mathias Velho e São Leopoldo, em parceria 
com a Escola Técnica Cecília Meireles e a 
administração municipal de São Leopoldo.

• Em parceria com a Cooperativa de Trabalho Socioambien-
tal Paulo Freire, a TRENSURB também promoveu ações mensais 
de coleta de resíduos eletrônicos dos metroviários – e, em outubro, 
também dos usuários do metrô, como parte das atividades da Se-
mana do Lixo Zero Porto Alegre. Ao todo, 1,1 tonelada de resíduos 
eletrônicos foi encaminhada à cooperativa.

• Em novembro, a Estação Mercado re-
cebeu exposição sobre violência doméstica 
e feminicídio: Eva, da artista plástica Sônia 
Santos.

• No Novembro Azul – mês de conscien-
tização pelo combate ao câncer de próstata 
–, a Estação Mercado recebeu ação alusiva 
promovida pela Escola Técnica Cecília Mei-
reles. 
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Figura 47 - Ações alusivas ao Outubro Rosa

Figura 48 - Exposição sobre violência doméstica e feminicídio

Figura 49 - Ações de conscientização pelo combate ao câncer de 
próstata
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• Em alusão ao Dia Mundial de Luta 
contra a Aids, as estações Novo Hamburgo 
e São Leopoldo receberam ações de cons-
cientização quanto à prevenção da doença, 
em novembro, numa iniciativa da Equipe 
Voluntária Brasil. 

• Nos meses de novembro e dezembro, 
diversas estações receberam ações de aferi-
ção de pressão arterial realizadas pela esco-
la profissional Unipacs. 

• Em dezembro, a TRENSURB rece-
beu mais uma edição do Samba no Trem, 
atividade comemorativa ao Dia Nacional do 
Samba que teve participação do Samba do 
Irajá. 
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Figura 50 - Ações Dia Mundial de Luta contra a Aids

Figura 51 - Ações de saúde (aferição de pressão arterial)

Figura 52 - Atividade comemorativa ao Dia Nacional do Samba
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• Também em dezembro, a Estação 
Mercado recebeu ação de promoção dos di-
reitos das domésticas, promovida pela ONG 
Themis.

• Como parte da programação do pro-
jeto Natal Alegre 2019, a Estação Mercado 
recebeu o Flash Mob Natal em Dança e uma 
apresentação do Duo Sax. 

• Desde 2017, a empresa participa do projeto Tampinha Legal 
– Trilhos do Bem, contando com pontos de coleta em todas as esta-
ções e no pátio da empresa. Em 2019, foram cerca de 7 toneladas 
de tampas coletadas nas dependências da TRENSURB, gerando 
renda de aproximadamente R$ 13 mil às entidades parceiras. 
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Figura 53 - Ação de promoção dos direitos das domésticas

Figura 54 - Programação do projeto Natal Alegre 2019
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BALANÇO SOCIOAMBIENTAL CONSOLIDADO
Sendo um importante instrumento de planejamento e gestão, o 

Balanço Socioambiental consolidado expõe um conjunto de infor-
mações e indicadores que permitem uma análise pormenorizada 
dos recursos investidos. Assim, apresentamos a evolução monetá-
ria da origem dos recursos e suas aplicações, indicadores sociais in-
ternos 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 indeni-
zações, também são abordadas. O período apresentado é de 2017 a 
2019, permitindo o comparativo entre os anos.
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Quadro 12 – Balanço Socioambiental Consolidado

Fonte: SERAM, GEREH, GECIN e GEORF
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POTENCIALIDADES E DESAFIOS
Diante da necessidade permanente de modernização do Sistema 

de Trens Urbanos de Porto Alegre em 2019 a TRENSURB informou 
ao Governo Federal os Investimentos para o ciclo do Plano Plu-
rianual – PPA 2020-2023, compreendendo os projetos de melhoria 
da frota, modernização dos sistemas operacionais de sinalização, 
reforma de ativos da via permanente e da rede aérea, reforma e am-
pliação das edificações e adequações à acessibilidade universal, 
além da geração de energia fotovoltaica e da atualização tecnológi-
ca para garantir a segurança da informação da TRENSURB. Tais 
medidas irão proporcionar um serviço de maior qualidade, eficiên-
cia, conforto e segurança aos nossos usuários. 

Considerando o Planejamento Estratégico vigente, em destaque 
os objetivos estratégicos de “Oferecer mobilidade urbana confiável 
com tarifa justa” e “Alcançar o equilíbrio econômico-financeiro”, a 
TRENSURB no Plano de Negócios 2020 fixou diretrizes organiza-
das sobre os seguintes enfoques:

• Foco no usuário: a diretriz de foco no passageiro visa aumen-
tar a eficiência operacional do serviço da TRENSURB, aliada a me-
lhorar a satisfação e segurança dos nossos usuários.

• Eficiência econômico-financeira: a diretriz da eficiência eco-
nômico-financeira visa buscar a maior sustentabilidade financeira 
da TRENSURB, equilibrando a relação das receitas próprias com 
as despesas de funcionamento.  

Para tanto, estabeleceu um conjunto de ações e projetos estra-
tégicos, utilizando-se de metodologia própria desenvolvida para 
priorização de projetos que levou em conta os fatores de nível de 
exposição a risco, necessidade de cumprimento de determinações 
legais, fatores que geram retorno positivo à sociedade, alinhamento 
com a estratégia da empresa e o montante de recursos estimados. 
Com isto, estabelecemos a melhor alocação dos recursos públicos 
com transparência e responsabilidade, oportunizando o controle so-
cial.

Ainda, como desafio para o ano de 2020, a TRENSURB iniciará 
o processo de elaboração do novo Planejamento Estratégico para o 
Ciclo 2021-2025. Acreditamos que qualificar a prestação do serviço, 
aprimorar a governança, modernizar a gestão pública com a desbu-
rocratização dos processos e implementação de ações simplifica-
das, permanecerão no foco da atuação da gestão alinhados com as 
diretrizes do Governo Federal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A TRENSURB a cada ano desenvolve suas atividades almejan-
do a excelência no atendimento aos seus usuários, transportando 
pessoas de forma rápida, segura e com qualidade, de modo susten-
tável. Seus valores permeiam a busca pela eficiência, com integri-
dade, respeito, transparência e urbanidade, fortalecendo o orgulho 
de fazer parte da TRENSURB.

Dessa forma, almejamos pela qualidade na prestação de servi-
ços a sociedade, sendo referência em gestão pública na operação 
do sistema metroferroviário, com busca permanente pela sustenta-
bilidade. 

Para o ano de 2020 busca-se atingir maior eficiência e a dimi-
nuição da dependência econômico-financeira da empresa com a 
União, fortalecendo a transparência na gestão e responsabilidade 
corporativa.
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LISTA DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES
ABINEE - Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica
ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações
ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica
BBPREV – Previdência Privada do Banco do Brasil
CAU – Central de Atendimento ao Usuário
CCO – Centro de Controle Operacional
CFTV – Circuito Fechado de Televisão
CGPAR - Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União
CGTI – Comitê Gestor de Tecnologia da Informação
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
CONSAD – Conselho de Administração
DIREX – Diretoria Executiva
DIROP – Diretoria de Operações
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgotos
DST - Doenças Sexualmente Transmissíveis
EMLsT – Espaço Multicultural Livros sobre Trilhos
e-OUV – Sistema de Ouvidorias do Poder Executivo Federal
e-SIC – Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão
EPI – Equipamento de Proteção Individual
FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental
GECIN – Gerência de Comunicação Integrada
GEINF – Gerência de Informática
GEJUR – Gerência Jurídica
GEMAN – Gerência de Manutenção 
GEOPE – Gerência de Operações 
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
IG-SEST – Indicador de Governança da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
LRE – Lei de Responsabilidade das Estatais
LO - Licença de Operação
LOA – Lei Orçamentária Anual
MDU – Média Dia Útil
MKBF – Mean Kilometer Between Failures
NPG – Norma de Procedimento Geral
ONG – Organização não governamental
PCL – Posto de Controle Local
PDE – Programa de Desligamento de Empregados
PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PE – Planejamento Estratégico
PETI – Planejamento Estratégico de TI
PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
PN – Plano de Negócios
PND – Programa Nacional de Desestatização
PPA – Plano Plurianual
PPI – Programa de Parcerias de Investimentos
REC – Resolução do Conselho de Administração
REP – Resoluções da Presidência 
RGE - Rio Grande Energia
RILC – Regulamento Interno de Licitações e Contratos
RMPA – Região Metropolitana de Porto Alegre
SEACO – Setor de Administração de Contratos
SECOM – Setor de Compras
SEI – Sistema Eletrônico de Informações 
SEMAP – Setor de Manutenção Predial e Equipamentos
SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SENERG – Setor de Energia 
SEOPE – Setor de Operações
SERAM – Setor de Responsabilidade Socioambiental 
SESI-RS – Serviço Social da Indústria do Rio Grande do Sul
SEST – Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
SIC – Serviço de Informações ao Cidadão
SIPAT - Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho
SWOT – Strengths Weaknesses Opportunities Threats
TCO – Taxa de Cobertura Operacional 
TI – Tecnologia da Informação
TUE’s – Trens Unidades Elétricas
UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UO – Unidade Organizacional
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