


s novas gerações certamente não conhecem aquele antigo
vale-transporte de papel, que até há pouco tempo reinava
nas redes metropolitanas de transporte coletivo dos qua-

tro cantos do mundo. Os adolescentes de hoje já nasceram na era da in-
formatização, um tempo em que as coisas se tornam obsoletas da noite
para o dia, deixando para trás soluções que pareciam práticas, modernas
e seguras - até serem desbancadas pela inovação do momento.

Com o transporte público não foi diferente. No
início da década de 1990, o setor passou por uma
revolução ao eleger um novo rei: o plástico. Mui-
tos países começaram a adotar o cartão eletrôni-
co com tecnologia contactless (sem contato) em
seus sistemas de pagamento de tarifa, tornando
realidade o que para muitos parecia utopia.

Pouco tempo depois, o Brasil pegou carona
na caravana das inovações e entrou na onda
da tecnologia sem contato para reestruturar o
sistema de pagamento do transporte urbano.
A implantação do modelo começou no fim da
década de 1990, em Salto, no interior de São
Paulo, e logo foi expandida para outras regiões.
Atualmente, o segmento de bilhetagem eletrô-
nica no País movimenta R$ 8 bilhões por ano,
segundo a Abravale (Associação Brasileira das
Empresas Distribuidoras e Usuários de Vales-
Transporte e de Outros Benefícios).

Hoje, o mundo inteiro caminha para a mas-
sificação da bilhetagem eletrônica. Quase 60%
das cidades e capitais brasileiras com mais de

100 mil habitantes já implantaram ou estão
implantando esse modelo. Segundo Marcos
Bicalho dos Santos, diretor-superintendente
da NTU (Associação Nacional das Empresas de
Transportes Urbanos), a implantação de bilhe-
tes eletrônicos no transporte coletivo está con-
solidada praticamente em todas as capitais bra-
sileiras e faz parte de um processo irreversível.
"Cada vez mais a bilhetagem eletrônica se torna
acessível às cidades e, agora, todas as regiões
terem o sistema implantado é uma questão
de tempo. No futuro, creio que toda a rede de
transporte coletivo brasileiro vá estar operando
com a cobrança de tarifa automatizada", diz.

Esse novo cenário também favoreceu a socie-
dade e o sistema público de transporte. Além de
garantir mais agilidade ao processo de cobran-
ça, a bilhetagem eletrônica é uma importante
ferramenta de inclusão social. Em São Paulo,
município com, aproximadamente, 11 milhões
de habitantes e um serviço de transporte que
representa 85% das viagens metropolitanas co-



letivas, a tecnologia chegou para melhorar o
gerenciamento pelo poder público do número
real de passageiros transportados pelas coope-
rativas autônomas de ônibus, além de, definiti-
vamente, pôr fim ao sistema clandestino que
insistia em operar na região.

Socialmente, a solução proporcionou à po-
pulação o benefício da integração, que permi-
te ao usuário do Bilhete Único (nome dado ao
bilhete eletrônico paulistano) utilizar quatro
ônibus diferentes em um período de três horas,
pagando apenas uma tarifa, que atualmente é
de RS 2,30. Além disso, com o Bilhete Único, os
paulistanos ganharam o direito de integração
com as l inhas de trem da CPTM (Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos) e de metrô
(Companhia do Metropolitano de São Paulo),
pagando tarifas reduzidas. O Governo do Esta-
do e a Prefeitura estudam ainda a implantação
de um bilhete metropolitano chamado Sistema
Único de Arrecadação, que vai unificar o proces-
so de arrecadação de tarifas das redes de trans-
porte coletivo municipal e estadual. O novo
modelo vai permitir a integração do transporte
de todos os municípios de São Paulo. A gestão
ficará sob responsabilidade de uma empresa
privada, que também poderá explorar receitas
extras, como a venda de vale-transporte fora
dos postos oficiais, e até agregar as funções de
débito e de crédito ao bilhete. O Rio de Janeiro
também abriga um caso de sucesso. Hoje, to-
das as linhas de ônibus da capital carioca têm
validadores que fazem a leitura dos cartões in-
teligentes (batizados de Riocard) com tecnolo-
gia contactless, que funciona por aproximação.

Mas não foram apenas os governos e a popu-
lação das grandes cidades que se beneficiaram da
nova tendência. Empresas de diversos segmentos
encontraram na bilhetagem eletrônica uma opor-

tunidade para ampliar o foco de sua atuação e
gerar mais negócios. Um bom exemplo pode ser
visto entre as empresas de benefícios, que intro-
duziram a versão eletrônica do vale-transporte no
leque de serviços, tornando-se fornecedoras de
ferramentas de gestão para esse mercado.

Recentemente, o Banco PanAmericano tam-
bém inovou ao lançar, em São Paulo, o PanAme-
ricano Pague Express, o primeiro cartão de crédi-
to do mercado habilitado a recarregar o Bilhete
Único. "Com o cartão, o cliente pode obter crédito
para o transporte em momentos de aperto finan-
ceiro e usufruir as funcionalidades de um cartão
de crédito tradicional", diz Marcelo Consentino,
gerente da área de cartões do banco.

FERRAMENTA DE GESTÃO
Os serviços de gestão do vale-transporte (VT)

ganharam força no início dos anos 1990. Com o
passar dos anos, iniciou-se a substituição dos
bilhetes de papel por cartões eletrônicos, crian-
do novas demandas no segmento, especialmen-
te para as empresas usuárias. Essa transição
gerou a abertura de um novo e rentável negócio
no ramo de benefícios.
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Atualmente, a VB Serviços, a Ticket, a Sodexo e a
Visa Vale se consolidaram e desempenham papel fun-
damental no setor. A ascensão da bilhetagem eletrô-
nica, que ganhou peso há cinco anos, principalmente
após a introdução do Bilhete Único em São Paulo,
fez com que essas empresas deixassem de atuar res-
tritamente com vale-refeição, vale-alimentação e ou-
tros e introduzissem em seu leque de serviços o VT
na versão eletrônica. Tecnicamente, todas elas atuam
intermediando transações entre as companhias, que,
obrigatoriamente, precisam oferecer o benefício a
seus funcionários, como rege a lei de 1987.

"A tendência é a consolidação dos sistemas eletrô-
nicos de arrecadação do transporte público, com o vir-
tual desaparecimento dos vales de papel. Isso propi-
ciará o melhor gerenciamento pelos operadores, com
possibilidade de redução de tarifas para os usuários,
graças à integração entre diferentes sistemas", diz Pau-
lo Frossard, diretor comercial, de marketing e de pro-
dutos da CBSS, administradora da Visa Vale, que, em
2008, incorporou aos seus negócios a Smart Benefícios
e ingressou no mercado de gestão de vale-transporte.
Com essa aquisição, a empresa conquistou clientes de
peso, como a C&A e a Tivit.

Embora a Visa Vale tenha demonstrado logo de
início boa representatividade, a hegemonia na área
pertence à VB Serviços, que se estabeleceu há 13
anos nesse nicho e domina quase 50% do setor. An-
dré Martins, presidente da empresa, afirma que o se-
gredo do sucesso tem a ver com o direcionamento
estratégico da empresa. "As pequenas e as microem-
presas foram o nosso foco desde o princípio. Esse e
outros diferenciais nos permitiram conquistar uma
boa base de clientes."

Ainda de acordo com o executivo, a empresa cres-
ceu 26% apenas em 2008, at ingindo um faturamento
de R$ 1,8 bilhão e alcançando 32 mil clientes, entre
os quais as Casas Bahia, o McDonald's e o Carrefour.
Apesar da crise, que pode causar reflexos negativos
na geração de empregos e, como conseqüência, a re-
dução da demanda de benefícios, Martins está con-
fiante: "Ainda não tivemos perda de clientes nem
de atividades. Para nós, isso é positivo e esperamos
manter o trabalho apresentado em 2007 e 2008, quan-
do crescemos além do projetado e conquistamos
clientes importantes", completa. Atrás da VB, apare-
cem a Sodexo, que pagou RS l bilhão pela compra da
carteira de benefícios do Grupo VR em 2007 e detém
a segunda maior fatia desse mercado, com 29%, e a
Ticket, que figura em terceiro lugar, com 19%, segun-
do estimativas da Abravale.

TECNOLOGIAS
A maioria das regiões que utilizam o sistema de

bilhetagem eletrônica no Brasil adotou o modelo de
cartões do tipo contactless, que funcionam por apro-

ximação. Em São Paulo, quando o Bilhete Único foi
introduzido, em maio de 2004, a Gemalto foi a forne-
cedora da solução. Hoje, outras empresas licitadas,
como a American Bank Note e a AWL, atendem a de-
manda da SPTrans, que emite cerca de 200 mil novos
cartões por mês. O Bilhete Único é um smart card de
tamanho similar a um cartão bancário. Dotado de tec-



nologia RFID (Rádio Frequency Identification),
ou identificação por radiofreqüência, ele possui
uma antena e um chip em seu interior com ca-
pacidade de l KB, mecanismos responsáveis por
receber, transmitir e armazenar informações.

A Sonsun, especializada na produção de
plásticos para o segmento, tem conquistado
destaque nesse concorrido setor. Somente no
ano passado, a empresa produziu cerca de 12
milhões de cartões Mifare para boa parte das
regiões brasileiras, inclusive para São Paulo e
para o Rio de janeiro. Segundo José Carlos de
Souza, diretor da companhia, a expectativa é
que esse número salte para 14 milhões. "Ape-
nas em 2008, atingimos um faturamento de
aproximadamente US$ 26 milhões. Para este
ano, estimamos um crescimento de 20% e pre-
tendemos alcançar a produção de 14 milhões
de cartões." Souza também revela que a Sonsun
está se adaptando para atender o mercado de
cartões embandeirados sem contato, aptos a
serem utilizados no comércio e no pagamento
de tarifas no transporte urbano.

Outras plataformas têm sido testadas no
mercado, como o pagamento via celular e com
cartão bancário. Em parceria com a VisaNet, a
empresa de ônibus Transporte Coletivo Estrela
disponibiliza aos seus usuários de Florianópo-
lis e de São José, em Santa Catarina, a opção de
pagamento com o cartão de débito Visa Elec-
tron. A ação é pioneira no setor de transporte
urbano no Brasil e na América Latina. A transa-
ção é realizada por meio de um terminal GPRS
(sem fio) instalado nas catracas dos ônibus.
Para ter a sua passagem liberada, o portador
do cartão deve inseri-lo ou passá-lo no equipa-
mento e confirmar a opção de débito. Em um
próximo passo, o passageiro precisa informar
a quantidade de passagens, confirmar o valor,

inserir sua senha pessoal e validar a operação.
"A aceitação de cartões em ônibus coletivos
é uma nova oportunidade de negócio para as
empresas que atuam nesse segmento. Ela am-
plia a prestação de serviços, aumenta o fluxo
de pessoas nos ônibus e, consequentemente,
estimula o crescimento da receita", conta Edu-
ardo Gouveia, vice-presidente comercial e de
marketing da VisaNet. "Outras vantagens se
destacam: segurança nas transações e maior
proteção em caso de roubo no coletivo. Os
meios eletrônicos de pagamento têm ampla
aceitação no mercado e muitas pessoas prefe-
rem recorrer ao cartão. O passageiro tem mais
segurança e comodidade, pois não precisa an-
dar com dinheiro", completa.

Em um segmento em plena expansão, di-
ferenciais são pontos fundamentais para uma
empresa se destacar. Há 20 anos no mercado de
desenvolvimento de tecnologias, entre as quais
a de bilhetagem eletrônica, a curitibana Data-
prom tem feito a lição de casa. Com atuação em
todas as regiões do País, a empresa também é
fornecedora de soluções para países da Améri-
ca Latina, da América Central e da América do
Norte. Uma de suas ferramentas é capaz de co-
brar tarifas de acordo com o tempo e o trajeto
percorrido pelo usuário por meio de um siste-
ma de rastreamento GPRS/GSM.

Já a Transdata, de Campinas, pode ser conside-
rada uma pequena notável. Com menos de uma
década de atuação, a companhia foi responsável
pela implantação do sistema de cobrança auto-
mática seccionada, que debita do cartão a tarifa
referente ao trecho realizado pelo usuário, em di-
versas cidades onde atua. Outra novidade, intro-
duzida pela empresa, é a tecnologia de emissão
de nota fiscal do serviço, expedida pelos próprios
validadores instalados nas catracas dos ônibus.



"A TENDÊNCIA É A CONSOLIDAÇÃO DOS SISTEMAS ELETRÔ-

NICOS DE ARRECADAÇÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO, COM

O VIRTUAL DESAPARECIMENTO DOS VALES DE PAPEL".

PAULO FROSSARD, DIRETOR COMERCIAL, DE MARKETING E
DE PRODUTOS DA CBSS, ADMINISTRADORA DA VISA VALE

PELO MUNDO
Os países asiáticos sempre estiveram à frente

de inovadores projetos na área tecnológica e não
poderiam ficar de fora quando o assunto é a ino-
vação no setor de transporte. Já em 1994, Hong
Kong aderiu ao uso da bilhetagem eletrônica.
Batizado de Octopus, o sistema usado ultrapassa
hoje a marca de 17 milhões de cartões eletrônicos
em circulação na cidade. Com a popularização do
uso do plástico nas linhas de transporte público,
três anos após a sua implantação, o Octopus foi
autorizado pelo governo local a migrar para ou-
tros segmentos e hoje pode ser utilizado em com-
pras feitas em supermercados e até em redes de
restaurantes fast-food, como o McDonald's.

Já em Seul, cidade coreana com mais de 23
milhões de habitantes, o T-Money é o nome do
plástico usado nas linhas de ônibus e de metrô.
O cartão, de modelo recarregável, pode ser ad-
quirido por 2.500 wons (moeda coreana), o equi-
valente a RS 4,01. Para incentivar a utilização da
tarifa eletrônica local, as passagens pagas com
o T-Money custam 800 wons (RS 1,28), RS 0,16 a
menos do que a passagem paga em dinheiro. A
exemplo do modelo chinês, o T-Money também
funciona como uma espécie de cartão de crédi-
to pré-pago, podendo ser utilizado em outros
setores credenciados, como lojas de shopping e
bancos, para o pagamento de contas de consu-
mo. Além das diversas funcionalidades, o bilhe-
te ainda traz uma moderna base de cálculo de
tarifas, determinadas de acordo com a distân-
cia percorrida pelo usuário. Para que o sistema
funcione, os ônibus possuem validadores equi-
pados com sistema GPS, que debita do cartão
apenas o valor do percurso realizado.

Sem muita tradição no ramo de tecnologia,
Cingapura surge como uma grata surpresa para o
segmento. A Starhub Mobile, operadora de celular
do país, diversificou o uso do aparelho telefônico
móvel entre os seus assinantes. Há dois anos, os
clientes da empresa podem utilizar o celular para
pagar passagens de ônibus e metrô. A tecnologia
utilizada no sistema de transporte de Cingapura é
a NFC (Near Field Communication) e foi implan-
tada pela estatal EZ-Link. Nesse caso, o armaze-
namento e o processamento das informações são
feitos por meio do cartão SIM (Subscriber Identity
Module) do aparelho celular.

Com ampla participação no mercado mun-
dial, a Gemalto também tem investido forte-
mente em soluções de pagamento de tarifas
com cartões sem contato. A França, o Reino
Unido, a Holanda, a Suécia, o Chile , o México e
a China, por exemplo, contam com alguma tec-
nologia implantada pela empresa em sua rede
de transporte público coletivo. A empresa tam-
bém participou da implantação do cartão de
débito e de crédito baseado na tecnologia NFC
do banco inglês Barclay. Além de realizar tran-
sações bancárias sem contato, o plástico pode
ser usado como meio de pagamento nos trans-
portes urbanos da Inglaterra que possuem a
tecnologia contactless. "Atualmente, a Gemalto
tem investido muito nesse segmento, pois acre-
dita na convergência entre o mercado financeiro
e as empresas de transporte. Temos trabalhado
fortemente junto aos parceiros bancários para
introduzir essa tecnologia em outros países",
diz André Riva, gerente comercial da Gemalto.

A bilhetagem eletrônica também foi a solu-
ção escolhida por Londres para combater o alto



número de fraudes no sistema de transporte da
cidade. A iniciativa contou com a parceria entre a
Transport for London - órgão do governo respon-
sável pelo sistema de transporte londrino - e o
consórcio de transporte público Transys. Juntas,
as duas entidades decidiram criar um sistema de
cartão inteligente chamado Oyster, um bilhete
eletrônico que permite a realização de viagens
com possibilidade de integração em todo o sis-
tema de transporte local, além de diferenciais,
como a possibilidade de recarga com cartão de
crédito e de débito, com dinheiro nas máquinas
expressas, pela internet ou por telefone.

SEGURANÇA

O sistema de cobrança eletrônica de tarifas no
transporte público do Brasil também foi motivado
pela falsificação e pela comercialização ilegal de
vales-transportes, além das inúmeras modalida-
des de fraudes existentes no sistema autônomo e
clandestino de ônibus. Mas o segmento eletrônico
não escapou das armadilhas que comprometiam
a imagem do seu antecessor, o vale de papel. Com
a chegada do bilhete eletrônico, novos métodos
de burlar o sistema, como o uso dos cartões es-
peciais com gratuidade (para idosos e deficientes
físicos), tiveram de ser eliminados.

A Prodata criou uma solução capaz de identi-
ficar o usuário por meio de dados biométricos.
Dessa maneira, sempre que o passageiro pas-
sar seu bilhete eletrônico pelo validador, será
solicitado que efetue a leitura de sua digital no
dispositivo. De acordo com Leonardo Ceragio-
l i , diretor comercial da empresa, a tecnologia
biométrica agrega maior segurança ao sistema,
reduzindo sensivelmente o uso indevido de car-

Como funciona?

O usuário pode adquirir o bilhete eletrônico
nos postos credenciados, como terminais
de ônibus, casas lotéricas e pontos de re-
carga, entre outros, e recarregar o bilhete
com o valor escolhido. Assim, ele pode usar
o cartão nos validadores instalados nas ca-
traças dos coletivos, aproximando-o do lei-
tor, que debita o valor da tarifa vigente. Se
o sistema do cartão for de tarifa temporal,
o validador cronometrará o tempo de uso.

tões especiais. "A bilhetagem eletrônica em si
já é capaz de reduzir fraudes nas operações. Já
a nova geração do sistema possui filtros ainda
mais eficientes, capazes de identificar quem re-
almente tem direito à gratuidade no transporte
coletivo", comenta. O projeto piloto de leitores
biométricos da Prodata já está sendo testado
em Cuiabá, em Mato Grosso, e em Jacareí, no
interior de São Paulo. "Com os resultados ob-
tidos nessas cidades, poderemos prever como
será a aceitação da solução em outras praças",
diz. Ceragioli também revela que a empresa
está investindo na solução contactless e já pre-
parou seus equipamentos para aceitar cartões
PayPass, da MasterCard, e payWave, da Visa.
"Nossos equipamentos já estão preparados
para ler esses cartões. Agora, só falta essas em-
presas baterem o martelo."

Já a Empresa l, de Belo Horizonte, especializa-
da em meios eletrônicos de pagamento, desen-
volveu uma solução de leitura biométrica ainda
mais ousada, o Sigom Vison. A tecnologia con-
siste na instalação de uma câmera no teto dos
coletivos que possibilita o reconhecimento facial
do portador do cartão. Se as informações biomé-
tricas daquele passageiro não forem similares às
do usuário cadastrado no sistema da empresa de
transporte, o cartão será bloqueado.
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