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Governo do Estado de São Paulo
Casa Civil

Gabinete do Secretário da Casa Civil

OFÍCIO

 RI-1120/2021Número de Referência:
 Assembleia Legislativa do Estado de São PauloInteressado:

 Requerimento de Informação 1120/2021- Deputado Edmir ChedidAssunto:

Ofício nº 992/2022/SGL/CC

Ao Exmo. Senhor Deputado LUIZ FERNANDO
1° Secretário
Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

Senhor Deputado,

Com fundamento no artigo 20, inciso XVI da Constituição do Estado de São Paulo,
encaminho as informações prestadas pelas Secretaria dos Transportes Metropolitanos em
atendimento ao Requerimento acima citado, de autoria do Deputado Edmir Chedid.

Atenciosamente,

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.

Cauê Macris 
Secretário de Estado 

Gabinete do Secretário da Casa Civil
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Classif. documental 006.01.10.003

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Chefia de Gabinete

OFÍCIO

 CG/STM nº 010/2022Número de Referência:
 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - Dep. Edmir Chedid (DEM)Interessado:

 RI Nº 1120/21 - REQUER INFORMAÇÃO SOBRE AS BILHETERIAS FÍSICAS, Assunto:
APLICATIVO TOP E BILHETES QRCODE, NA CPTM E METRÔ.

Senhora Dirigente da Subsecretaria de Gestão Legislativa da Casa Civil,

emCumprimentando-a cordialmente, por ordem superior, sirvo-me do presente para encaminhar, 
atenção ao Requerimento n° 1120/2021 da lavra do Deputado Estadual Edmir Chedid (DEM) -
Estado de São Paulo, Companhia Paulista de Trens - Metropolitanos - CPTM manifestações da 
(Ofício OF. PR 434/2021), Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ (Ofício OF. N.
490/2021) e da Coordenadoria de Transporte Coletivo - CTC desta Pasta (INFORMAÇÃO
TÉCNICA CTC n° 013/2022).

À disposição para prestar maiores esclarecimentos eventualmente necessários, aproveito a
oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e consideração.

São Paulo, 24 de janeiro de 2022.

Roberta Campedelli Ambiel Gonçalves 
Chefe de Gabinete 
Chefia de Gabinete

S
T

M
O

F
I2

02
20

00
27

A

Assinado digitalmente por ROBERTA CAMPEDELLI AMBIEL GONÇALVES - 24/01/2022 às 12:47:49.
Documento Nº: 32751390-9100 - consulta à autenticidade em
https://www.documentos.spsempapel.sp.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=32751390-9100

Gov
er

no
 d

o 
Estado de S

ão P
aulo

15

https://linksiga.trf2.jus.br


 

3168 – OF.dot 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM 

Rua Boa Vista, 185 – Centro – São Paulo/SP – CEP 01014-001 
0800 0550121 – www.cptm.sp.gov.br 
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CPTM-PR-434 / 2021 

09  de  dezembro  de  2021 
 
 
 
 
 
Assunto: Despacho CRI/STM nº 863/2021 (AP 244/2021), RI nº 1120/21 - Solicita informações sobre 
as bilheterias físicas, aplicativo TOP e bilhetes QRCode, na CPTM e Metrô.  
 
Senhor Coordenador, 
 
Em atenção ao Despacho CRI/STM nº 863/2021 (AP 244/2021) Expediente STM-CAP-2021/13683, 
que trata do Requerimento de Informação nº 1120 de 2021, publicado no Diário Oficial de 26 de 
novembro de 2021, do Deputado Edmir Chedid (DEM/SP), que solicita informações sobre as bilheterias 
físicas, aplicativo TOP e bilhetes QRCode, na CPTM e Metrô, no que compete à esta Companhia, 
esclarecemos: 
 
A implementação de um sistema unificado de gerenciamento das atividades relativas à venda de 
créditos e de passagens proporciona redução de custo, além de representar importante incremento de 
controle do fluxo financeiro da arrecadação, ao mesmo tempo que ensejará melhoria na experiência de 
viagem aos usuários, na medida em que fomentará a adoção de novas tecnologias e opções para a 
forma de aquisição de créditos e/ou de passagens, não limitados aos espaços das estações.  
 
Ao longo de 2020 e 2021, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, foi possível instalar, 
testar e implementar a nova tecnologia do bilhete unitário, com a utilização de QRCode. Com essa 
tecnologia, os bilhetes passaram a ser impressos no momento da compra e não necessitam mais serem 
transportados, como se fossem dinheiro, como acontecia com o bilhete Edmonson. 
 
Enquanto o bilhete unitário de viagem, com tecnologia Edmonson era disponibilizado exclusivamente 
nas bilheterias das estações, em função da complexa logística de guarda, transporte e distribuição, o 
bilhete também unitário, que estamos utilizando em substituição, e que se utiliza da tecnologia QRCode, 
proporciona a vantagem de não necessitar da mesma estrutura logística, e ainda diversificar a forma 
de aquisição que pode ser realizada por meio de aplicativo mobile, em equipamentos de venda 
automática, em uma ampla rede de pontos de venda ao longo e no entorno de estações. 
 
 
 
FERNANDO HIROMITI MARUYAMA 
Coordenador de Relações Institucionais 
Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM 
São Paulo/SP 
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Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 
Rua Boa Vista, 185 - Centro - São Paulo / SP - CEP 01014-001 

0800 0550121 – www.cptm.sp.gov.br 

 

CPTM.PR 434/2021 
 
 
Hoje, o bilhete do tipo QRCode, substituiu o bilhete Edmonson em todas as estações da CPTM.   
 
Destaca-se que este tipo de bilhete é comercializado em diversas plataformas (WhatsApp e APP 
acessado por smartphones, por exemplo) e em diversos estabelecimentos credenciados, não se 
limitando apenas às bilheterias localizadas nas estações da CPTM e do Metrô, como ocorria com o 
bilhete Edmonson. Mesmo nestes locais, os passageiros podem adquirir seus bilhetes unitários nas 
ATMs (equipamento de autoatendimento) instalados em todas as estações.   
 
O bilhete unitário digital a ser utilizado nas estações do Metrô e da CPTM pode ser comprado pelo 
Aplicativo TOP e pelo WhatsApp. Também pode ser adquirido o bilhete físico nas máquinas de 
autoatendimento (ATM) dentro das estações e nos estabelecimentos comerciais parceiros.  

Onde e como comprar os bilhetes: 

• WhatsApp oficial TOP (11 3888-2200) 
- Compra de até 5 bilhetes por transação 
- Forma de pagamento: PIX 

• Aplicativo TOP (Android e IOS) 
- Compra de até 10 bilhetes por transação 
- Forma de pagamento: Crédito e Débito (consulte no app as bandeiras aceitas) 

• Máquinas de Autoatendimento (ATM) 
- Disponível nas estações do Metrô e CPTM 
- Forma de pagamento: Débito 

• Estabelecimentos Comerciais Parceiros 
- Os estabelecimentos parceiros que fazem a venda do Bilhete Digital QR Code podem ser 
consultados no site boradetop.com.br e são sinalizados com materiais de comunicação "Aqui tem 
TOP" 
- Forma de pagamento: Débito, Crédito e Dinheiro  

 
Atualmente os passageiros possuem os seguintes canais para acionamento em caso de dificuldades 
na aquisição ou na utilização dos bilhetes: 

- Atendimento por voz: (11) 3888-2200; 

- Atendimento por Whatsapp: (11) 3888-2200; 

- Atendimento por chat: site: www.boradetop.com.br; 

- Atendimento por mídias sociais:  

 Facebook: https://www.facebook.com/boradetop 
 Instagram: https://www.instagram.com/boradetop/ 
 Twitter: https://twitter.com/boradetop 

 
Com o intuito de ilustrar o atual cenário de vendas de bilhetes nas estações, informamos que a venda 
nas bilheterias está em constante queda, representando, nos dias úteis, 17% da média diária de 
pagantes.  
 
Em 2021, temos uma média de 172.223 bilhetes vendidos nas bilheterias das estações da CPTM em 
dias úteis, com uma média de 1.109.773 pagantes nestes mesmos dias (média dia útil de janeiro a 
outubro de 2021). 
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Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 
Rua Boa Vista, 185 - Centro - São Paulo / SP - CEP 01014-001 

0800 0550121 – www.cptm.sp.gov.br 

 

CPTM.PR 434/2021 
 
 
Assim, observa-se que grande parte dos passageiros já não faz mais uso das bilheterias, utilizando 
como meio de pagamento cartões de transporte, como o Bilhete Único ou o BOM/Top, e o Bilhete Digital 
QR Code, adquiridos através de aplicativo de celular (Top ou Whatsapp), nas máquinas de 
autoatendimento localizadas nas estações ou ainda nos parceiros comerciais credenciados. 
 
Atenciosamente, 
 
 
PEDRO TEGON MORO 
Diretor Presidente 
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Classif. documental 006.01.10.003

Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Presidência

Ofício Nº P 490/2021

 Expediente STM-EXP-2021/00814Número de Referência:
 Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos - Coordenadoria de RelaçõesInteressado:

Institucionais - CRI e a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - Deputado Edmir Chedid 
 Despacho CRI/STM nº 863/2021 (AP 244/2021) que trata do Requerimento RI nº 1120Assunto:

/21 do Deputado Edmir Chedid (DEM) - Que solicita informações sobre as bilheterias físicas,
aplicativo TOP e bilhetes QRCode, na CPTM e Metrô

Senhor Coordenador,

Em atenção ao Despacho CRI/STM nº 863/2021 (AP 244/2021), Expediente STM-EXP-2021
/00814, que trata do Requerimento de Informação nº 1120/2021, publicado no Diário Oficial de 26
de novembro de 2021, do Deputado Edmir Chedid (DEM/SP), que solicita informações sobre as
bilheterias físicas, aplicativo TOP e Bilhetes QRCode, na CPTM e Metrô, a Companhia do
Metropolitano de São Paulo - Metrô esclarece:

Ao longo de 2020 e 2021, mesmo com as restrições impostas pela Pandemia da COVID-19, foi
possível instalar, testar e implementar a nova tecnologia do bilhete unitário, com a utilização de
QRCode. Com essa tecnologia, os bilhetes passaram a ser impressos no momento da compra e não
necessitam mais serem transportados, como se fossem dinheiro, como acontecia com o bilhete
Edmonson.

Enquanto o bilhete unitário de viagem, com tecnologia Edmonson era disponibilizado
exclusivamente nas bilheterias das estações, em função da complexa logística de guarda, transporte
e distribuição, o bilhete também unitário, que estamos utilizando em substituição, e que se utiliza
da tecnologia QRCode, proporciona a vantagem de não necessitar da mesma estrutura logística e
ainda diversificar a forma de aquisição que pode ser realizada por meio de aplicativo mobile, em
equipamentos de venda automática, em uma ampla rede de pontos de venda ao longo e no entorno
de estações.

Hoje, o bilhete do tipo QRCode, já substituiu o bilhete Edmonson em todas as estações do Metrô.
Este mesmo bilhete também está sendo usado nas mais de 90 estações da CPTM e em todas as
estações das linhas metroviárias concedidas (Linha 4-Amarela e Linha 5-Lilás) totalizando
aproximadamente 200 estações já utilizando o bilhete QRCode.
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Companhia do Metropolitano de São Paulo - Metrô
Presidência

2

Destaca-se que este tipo de bilhete é comercializado em diversas plataformas (WhatsApp e APP
acessado por smartphones, por exemplo) e em diversos estabelecimentos credenciados, não se
limitando apenas às bilheterias localizadas nas estações do Metrô e CPTM, como ocorria com o
bilhete Edmonson. Mesmo nesses locais, os passageiros podem adquirir seus bilhetes unitários
disponibilizados nas ATMs (equipamento de autoatendimento).

Atualmente os passageiros possuem os seguintes canais para acionamento em caso de dificuldades 
na aquisição ou na utilização dos bilhetes:

- Atendimento por voz: (11) 3888-2200;

- Atendimento por WhatsApp: (11) 3888-2200;

- Atendimento por chat: site: www.boradetop.com.br;

- Atendimento por mídias sociais:
Facebook: https://www.facebook.com/boradetop
Instagram: https://www.instagram.com/boradetop/
Twitter: https://twitter.com/boradetop

Por último, a Companhia do Metrô julga conveniente frisar que o TOP é apenas uma das opções 
disponíveis para pagamento de tarifas, porém não é a única. Além da manutenção da possibilidade 
de aquisição de bilhetes de passagem em dinheiro nos estabelecimentos comerciais credenciados e 
utilizando cartão de débito nos equipamentos ATMs espalhados pelas estações, é possível ainda 
utilizar-se do SBE do Bilhete Único, já amplamente disseminado no município de São Paulo.

Com o intuito de ilustrar o comportamento das vendas de bilhetes unitários, exclusivamente nas 
bilheterias das estações do sistema metroviário, informamos que do total 5.473.902 passagens 
vendidas no período de 01 a 30 de novembro de 2021 (média diária de 182.463), 84,35% foram 
realizadas na modalidade QRCode. Apenas 15,65% foram comercializados na forma de bilhetes 
Edmonson.

Atenciosamente,

São Paulo, 13 de dezembro de 2021.

Silvani Pereira 
Diretor-Presidente 

Presidência

Senhor FERNANDO HIROMITI MARUYAMA
Coordenador de Relações Institucionais - CRI - Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos
São Paulo - SP
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Classif. documental 001.01.05.006

i.  

ii.  

iii.  

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Coordenadoria de Transporte Coletivo

Parecer Técnico

 STM-EXP-2021/00814Número de Referência:
 INFORMAÇÃO TÉCNICA CTC Nº 013/2022Documento de Referência:

 Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Interessado:
 Requerimento de Informação 1120/2021Assunto:

À Coordenadoria de Relações Institucionais – CRI,

Trata-se de Requerimento de Informação nº 1120/2021, de autoria do Deputado Estadual, Edmir
Chedid, por meio do qual requer seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Paulo José Galli,
Secretário Executivo respondendo pelo Expediente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos,
para prestação de informações.

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – e a Companhia do Metropolitano de SãoCPTM 
Paulo – , manifestaram-se por meio do Ofício CPTM PR 434/2021 e Ofício P 490/2021,METRÔ
respectivamente, nos termos seguintes:

A implementação de um sistema unificado de gerenciamento das atividades relativas à
venda de créditos e de passagens proporciona redução de custo, além de representar
importante incremento de controle do fluxo financeiro da arrecadação, ao mesmo tempo
que ensejará melhoria na experiência de viagem aos usuários, na medida em que fomentará
a adoção de novas tecnologias e opções para a forma de aquisição de créditos e/ou de
passagens, não limitados aos espaços das estações.

Ao longo de 2020 e 2021, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, foi possível
instalar, testar e implementar a nova tecnologia do bilhete unitário, com a utilização de
QRCode. Com essa tecnologia, os bilhetes passaram a ser impressos no momento da
compra e não necessitam mais serem transportados, como se fossem dinheiro, como
acontecia com o bilhete Edmonson.

Enquanto o bilhete unitário de viagem, com tecnologia Edmonson era disponibilizado
exclusivamente nas bilheterias das estações, em função da complexa logística de guarda,
transporte e distribuição, o bilhete também unitário, que estamos utilizando em
substituição, e que se utiliza da tecnologia QRCode, proporciona a vantagem de não
necessitar da mesma estrutura logística, e ainda diversificar a forma de aquisição que pode
ser realizada por meio de aplicativo mobile, em equipamentos de venda automática, em
uma ampla rede de pontos de venda ao longo e no entorno de estações.
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Coordenadoria de Transporte Coletivo

2

iv.  

v.  

vi.  

vii.  

viii.  

ix.  

Destaca-se que este tipo de bilhete é comercializado em diversas plataformas (WhatsApp e
APP acessado por smartphones, por exemplo) e em diversos estabelecimentos credenciados,
não se limitando apenas às bilheterias localizadas nas estações da CPTM e do Metrô, como
ocorria com o bilhete Edmonson.

Mesmo nestes locais, os passageiros podem adquirir seus bilhetes unitários nas ATMs
(equipamento de autoatendimento) instalados em todas as estações.

O bilhete unitário digital a ser utilizado nas estações do Metrô e da CPTM pode ser
comprado pelo Aplicativo TOP e pelo WhatsApp.

Também pode ser adquirido o bilhete físico nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro
das estações e nos estabelecimentos comerciais parceiros.

Onde e como comprar os bilhetes:

WhatsApp oficial TOP (11 3888-2200) - Compra de até 5 bilhetes por
transação - Forma de pagamento: PIX

Aplicativo TOP (Android e IOS) - Compra de até 10 bilhetes por transação -
Forma de pagamento: Crédito e Débito (consulte no app as bandeiras aceitas)

Máquinas de Autoatendimento (ATM) - Disponível nas estações do Metrô e
CPTM - Forma de pagamento: Débito

Estabelecimentos Comerciais Parceiros - Os estabelecimentos parceiros que
fazem a venda do Bilhete Digital QR Code podem ser consultados no site
boradetop.com.br e são sinalizados com materiais de comunicação "Aqui tem
TOP" - Forma de pagamento: Débito, Crédito e Dinheiro

Atualmente os passageiros possuem os seguintes canais para acionamento em caso de
dificuldades na aquisição ou na utilização dos bilhetes:

Atendimento por voz: (11) 3888-2200;

Atendimento por WhatsApp: (11) 3888-2200;

Atendimento por chat: site: www.boradetop.com.br;

Atendimento por mídias sociais: https://www.facebook.com/boradetop
Instagram: https://www.instagram.com/boradetop/
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Governo do Estado de São Paulo
Secretaria dos Transportes Metropolitanos

Coordenadoria de Transporte Coletivo

3

Twitter: https://twitter.com/boradetop

Nos termos do Despacho CRI/STM-863/2021 (AP 244/2021), o expediente foi encaminhado a esta
Coordenadoria de Transporte Coletivo – CTC para conhecimento e manifestação.

O expediente versa sobre Requerimento de Informação sobre o aplicativo TOP.

Inicialmente, esclarecemos que a gestão e o controle da utilização dos transportes, bem como dos
recursos arrecadados, vinham sendo realizados de forma independente por sistemas distintos, quais
sejam:

a) BU (Bilhete Único) – operado e gerida pela Prefeitura de São Paulo
(SPTrans) e utilizados no sistema Trilhos (METRÔ e CPTM.

b) BOM (Bilhete Ônibus Metropolitano) – implementado pelos ônibus
intermunicipais da RMSP, em atendimento aos Contratos de Concessão
outorgados em 2006, incorporado aos sistemas Trilhos.

c) Edmonson (Bilhete com tarja magnética) – implementado e até então
operado pelo Metrô e pela CPTM.

Identificou-se, contudo, a necessidade de aprimorar o controle dos sistemas de bilhetagem, em
razão do que foi criada a ASSOCIAÇÃO DE APOIO E ESTUDO DA BILHETAGEM
ELETRÔNICA E ARRECADAÇÃO NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO – ABASP, de direito civil, sem fins lucrativos,
constituída pelos concessionários de transporte público sobre pneus da Região Metropolitana de
São Paulo – RMSP, cujos contratos são administrados pela EMTU, bem como pelas empresas
vinculadas à Secretaria dos Transportes Metropolitanos – STM, METRÔ e CPTM, com o objetivo
de estabelecer o controle unificado da bilhetagem e arrecadação tarifária, seja para os sistemas
metroferroviários, dos ônibus intermunicipais, ou de outros modais que venham a ser incorporados.

Seguindo-se o regramento aplicável a uma entidade civil sem fins lucrativos, a ABASP contratou a
empresa AUTOPASS para atividades específicas de implementação e operacionalização de sistema
de bilhetagem eletrônica, o que é feito de acordo com os interesses e necessidade da Associação.

O cartão TOP, dessa maneira, é resultado da associação dos operadores do transporte metropolitano
(ônibus intermunicipais, trem e metrô), que organizaram um sistema de arrecadação unificada
valendo-se da evolução tecnológica que contempla rede credenciada de vendas, ATM´s (totens de
autoatendimento), além de disponibilizar todos os canais digitais para aquisição das passagens.

A partir da implementação da mencionada transição, esta Secretaria tomou conhecimento que usuários
do sistema de transporte metropolitano relataram dificuldades na utilização de bilhetes pelo sistema
TOP, seja por meio do aplicativo, seja através dos totens instalados nas estações.
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Ato contínuo, esta STM notificou a ABASP, solicitando a adoção de todas as providências
necessárias para assegurar o direito dos passageiros à aquisição dos bilhetes e ao consequente
ingresso no sistema de transporte público metropolitano.

A ABASP, por sua vez, esclareceu que tomou medidas exigindo da Contratada, a AUTOPASS, que
elaborasse e executasse um plano de ação, de forma emergencial, com vistas à reestabelecer o
acesso aos equipamentos e meios digitais de aquisição dos bilhetes e, dentre as ações perpetradas
na execução do plano emergencial, ressalta-se: (i) a colocação de técnicos em campo dedicados ao
reestabelecimento imediato dos equipamentos de autoatendimento; (ii) equipe de “posso ajudar”
nas estações; (iii) troca da gramatura da bobina de papel; (iv) equipe dedicada para monitoramento
e suporte remoto dos equipamentos e aplicativo mobile.

É importante frisar que com tais ações demostraram resultados positivos na redução dos problemas
relatados pelos usuários do transporte.

No que pertine às implantações sistêmicas seguiram rigorosos protocolo de testes de bancada e
teste em produção com a finalidade de antecipar eventuais prejuízos aos passageiros. Entretanto,
infelizmente, tais testes dificilmente conseguem simular a situação real em campo, sendo comum
em quaisquer implantações desta complexidade e volume, surgirem problemas que tão logo
identificados, são encaminhados aos desenvolvedores para solução na urgência necessária.

Quanto às justificativas para a adoção do novo sistema de comercialização de bilhetes e
atendimento, destacamos a redução dos custos para as companhias e ampliação dos meios de
pagamento e facilidade aos passageiros.

No tocante a oferta aos usuários para aquisição dos bilhetes, informamos que são mais de 8.000
estabelecimentos comerciais credenciados para venda do bilhete Qr-Code, máquinas de
autoatendimento (ATM) nas estações e WhatSApp com pagamento via PIX.

E, por fim, informamos que atualmente a maior parte dos passageiros (cerca de 77%) já não faz uso
das bilheterias, utilizando como meio de pagamento cartões de transporte, como o Bilhete Único ou
o BOM e o Bilhete Digital QRCode.

Dessa forma, a venda em dinheiro, na bilheteria, representa uma via cada vez mais em desuso,
valendo ressaltar que este número se encontra em constante queda, tanto que já foi anunciada pela
STM o fechamento gradual das bilheterias e a substituição da comercialização por vias alternativas.

Com tais considerações, ao tempo que ratificamos as informações contidas no Expediente, o
devolvemos para prosseguimento do assunto.

São Paulo, 14 de janeiro de 2022.

Diane Carmen Pontes 
Diretor Técnico III 
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Coordenador 
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