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1. INTRODUÇÃO
O presente trabalho se configura pela aplicação da metodologia de Engenharia de
Valor ao Sistema de Transporte Público Metropolitano de Cuiabá, cujo principal
objetivo foi o de identificar e avaliar as funções requeridas a um Sistema de Transporte
Público, sugerindo medidas que contribuam para a redução de custos concomitante
ao aumento de sua funcionalidade, de forma a se obter adequadas recomendações
para a otimização da relação custo / benefício para o projeto em pauta.
Com a utilização de uma abordagem orientada às funções, foi possível, através do
trabalho de equipe multidisciplinar, realizar uma revisão sistemática das diversas
maneiras de se prover as funções esperadas aos menores custos.
Diante do princípio de eficácia na utilização dos recursos, o melhor momento para se
realizar um estudo de Análise do Valor é justamente na fase de planejamento de um
empreendimento, onde os custos e os impactos no cronograma de implementação
das mudanças sugeridas serão os menores quando considerado todo o ciclo de vida
do projeto.
A seguir são apresentados a metodologia envolvida, a contextualização do
empreendimento em análise, bem como o desenvolvimento e os resultados obtidos
durante os estudos de Engenharia do Valor.

2. CARACTERIZAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO ESTUDO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE METROPOLITANO DE CUIABÁ
2.1.

O Sistema VLT

Em 20/06/12 o Governo do Estado do Mato Grosso através da Secretaria
Extraordinária da Copa de 2014 assinou contrato para a construção do sistema de
VLT (Veículo Leve sobre trilhos), como alternativa ao Plano de Mobilidade da cidade
para sediar jogos da Copa do Mundo de Futebol. O objeto do contrato é explicitado a
seguir:
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“A prestação de serviços técnicos especializados em engenharia, arquitetura e
sistemas ferroviários para elaboração de projetos básicos, executivos e as built,
realização de obras, obtenção de licenças ambientais e fornecimento e montagem de
sistemas e material rodante para implantação dos corredores estruturais de transporte
coletivo na Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC, no modal Veículo
Leve Sobre Trilhos – VLT”.
O valor global do contrato à época era de R$1.477.617.277,15 (um bilhão,
quatrocentos e setenta e sete milhões, seiscentos e dezessete mil, duzentos e setenta
e sete reais e quinze centavos).
O Sistema VLT projetado está projetado com duas linhas: a Linha 1 que faz a ligação
de Várzea Grande (Terminal André Maggi) até a região do CPA, em Cuiabá, com 14
km de extensão; e a Linha 2, com traçado integralmente em Cuiabá, do Terminal Porto
até o Terminal Coxipó, com 7 km. Considerando ambos os sentidos, são 44 km de
vias ferroviárias, excluídas as vias do pátio.
Na alternativa VLT as duas linhas estruturais foram consideradas tal qual no projeto
original, com os traçados apresentados a seguir.
a) Linha 1: CPA - Várzea Grande
Esta linha faz a ligação de Cuiabá com Várzea Grande. Em Cuiabá o seu traçado
iniciará no Terminal CPA, a ser construído em terreno oposto ao Comando Geral da
Polícia Militar, seguindo pela Av. Historiador Rubens de Mendonça, Av. Tenente
Coronel Duarte e Av. 15 de Novembro, até a divisa com o município de Várzea
Grande, onde utiliza a Ponte Júlio Muller, seguindo pela Av. da FEB e Av. João Ponce
de Arruda, até o Terminal Várzea Grande, nas proximidades do Aeroporto Marechal
Rondon. Junto ao terminal está localizado o pátio de manutenção e guarda dos trens
e demais estruturas de apoio operacional, de manutenção e administrativas.
b) Linha 2: Coxipó- Porto
Esta linha atende somente o município de Cuiabá, iniciará no Terminal Coxipó, a ser
construído na Av. Fernando Correa da Costa, nas proximidades do entroncamento da
Rodovia Palmiro Paes de Barros, seguindo pela Av. Fernando Correa da Costa e Av.
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Cel. Escolástico, onde passa a utilizar a via da Linha 1, seguindo pela Av. Tenente
Coronel Duarte e Av. 15 de Novembro, até o seu término no Terminal Porto, localizado
junto ao Atacadão.
A linha possui 10 km de extensão com 15 estações e dois terminais: Terminal Coxipó
e Terminal Porto.
Desta forma, as linhas 1 e 2 tem um trecho comum na área central de Cuiabá nas
avenidas Av. Tenente Coronel Duarte e Av. 15 de Novembro permitindo que haja a
transferência dos passageiros entre ambas as linhas em qualquer estação de uso
compartilhado.
A linha possui extensão de 15 km com 21 estações e três terminais: T. CPA I, T. Porto
e T. Várzea Grande.

Figura 1 - Traçado das linhas do VLT - Fonte: Fonte: ESTUDOS OPERACIONAIS E ECONÔMICOS DE EIXO
ESTRUTURAL DE TRANSPORTE COLETIVO CUIABÁ – VÁRZEA GRANDE
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O prazo contratual se expirou em 20/06/14 sem a conclusão dos trabalhos de
implantação.
A linha do tempo a seguir resume a cronologia dos acontecimentos referentes ao
contrato.

Figura 2 - Cronologia dos Fatos - Fonte: GT Mobilidade Cuiabá

Segundo parecer da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, existem oito
ações judicias a respeito do modal VLT.
Duas ações dizem respeito ao processo administrativo que culminou com a rescisão
contratual.
Na primeira, cuja segurança foi denegada e encontra-se em fase recursal, o Tribunal
de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a inexistência de vícios no referido
processo administrativo.
Na segunda, em que provavelmente se reconhecerá a perda de objeto, objetiva-se a
concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto no processo administrativo.
Há uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal e pelo Ministério
Público Federal na qual se requer a declaração de nulidade do contrato administrativo.
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Reconheceu-se a perda superveniente do objeto em razão da rescisão contratual
operada na via administrativa.
Outra ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério
Público Estadual e pelo Estado de Mato Grosso objetiva a suspensão do contrato
administrativo, dos pagamentos supostamente devidos pelo Estado, bem como a
correção de falhas contratuais.
Já no viés indenizatório, existem quatro ações. Há uma ação que objetiva o
reconhecimento de improbidade administrativa e o ressarcimento de danos causados
ao erário.
Há, ainda, outra ação na qual se objetiva a condenação ao pagamento de dano moral
coletivo.
O Estado não é parte nesta ação. Ainda no campo indenizatório, há duas ações que
versam sobre pedidos de condenação formulados pelo Consórcio em face do Estado
de Mato Grosso e da Caixa Econômica Federal em razão de suposto inadimplemento
de medições relativas à execução contratual.
Através da portaria Nº 1674 de 11 de julho de 2019 foi instituído pela Secretaria
Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, um Grupo de Trabalho, denominado de
GT Mobilidade Cuiabá, para o estudo do Sistema de Mobilidade Urbana da Região
Metropolitana de Cuiabá, cujas atribuições foram as que se seguem:
I– Apresentar relatório de serviços, equipamentos e obras entregues;
II– Apresentar relatório com as alternativas técnicas ao empreendimento;
III– Apresentar relatório de gestão financeira da execução contratual e custos
adicionais;
IV– Apresentar relatório de perspectiva jurídica;
V– Apresentar relatório de gestão de risco;
VII– se reunir periodicamente para deliberação sobre o material produzido.
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Foram elaborados pareceres técnicos contendo as estimativas de custos para a
conclusão do sistema VLT, bem como a proposição de ações que poderiam reduzir
os custos para a conclusão do empreendimento.
Concomitantemente foram estudas soluções alternativas ao empreendimento, com a
utilização do guia TPC do BNDES que fornece orientações a gestores públicos para
a seleção de tecnologias e implementação de projetos de transporte público coletivo.
A Secretaria de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso – SINFRA
contratou estudos para a atualização dos dados de demanda e da Matriz Origem e
Destino dos usuários do Sistema de Transporte Coletivo, dimensionamento da oferta,
modelagem da Rede Integrada de Transporte da Região Metropolitana do Vale do Rio
Cuiabá, estudo de viabilidade econômico financeira para a rede nas modalidades
Rodoferroviária (VLT) e Rodoviária do tipo Corredores de Ônibus.
Diante do exposto, fica consolidada a base para a estruturação de Estudo de
Engenharia de Valor, onde foram identificados os aspectos jurídicos, políticos e
técnicos envolvidos, de forma a se obter entendimento holístico da situação e dos
estudos relativos ao sistema BRT (Bus Rapid Transit), objeto do estudo em pauta.
2.2.

O sistema BRT (Bus Rapid Transit)

Adotado nesse contexto como alternativa técnica ao sistema VLT, o BRT será aqui
descrito de forma a caracterizar sua implantação e operação, de modo a prover
informações básicas necessárias ao entendimento do que foi proposto como
alternativas durante a fase de desenvolvimento do Estudo de Engenharia de Valor.
2.2.1. DEFINIÇÃO DO SISTEMA
O BRT é um sistema de transporte coletivo de alto desempenho, composto por linhas
de ônibus estruturais com alto nível de priorização no sistema de mobilidade,
resultando em um sistema de média ou até de alta capacidade de transporte podendo
chegar a 35 mil passageiros/hora/sentido.
As principais características de um sistema BRT são:
• linhas troncais em pistas ou faixas exclusivas para a circulação dos veículos;
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• disponibilidade de faixa de ultrapassagem, pelo menos nas áreas de paradas,
dependendo da demanda;
• estações de parada fechadas com embarque e desembarque em nível e validação
do bilhete externa aos veículos (validação pré-embarque);
• acessibilidade universal;
• sistemas de monitoramento e controle operacional;
• racionalização do sistema de transporte alimentador do sistema BRT;
• prioridade semafórica. O BRT vem sendo implementado em várias localidades no
país: Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia (GO), Recife (PE),
Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP), Uberlândia (MG), Uberaba (MG) e Distrito
Federal (DF), muito embora, em alguns casos, nem todas as características aqui
apresentadas tenham sido contempladas plenamente.
O sistema também vem sendo aperfeiçoado e implantado em várias cidades do
mundo. A segregação física é feita através de sinalizadores na via ou por meio de
canteiros separadores, que definem uma faixa ou pista exclusiva. Os corredores BRT
de alta capacidade requerem estações amplas com paradas escalonadas, implicando
volumes edificados expressivos, com maior interferência na paisagem urbana.
2.2.2. INFRAESTRUTURA
O posicionamento das estações deve ser preferencialmente do lado esquerdo da
pista, nesse caso, com veículos com portas do lado esquerdo. Pode também ser
posicionado ao lado direito, como é o caso de Curitiba.
Em vias de pista dupla com canteiro central, os corredores BRT são posicionados à
esquerda da pista junto ao canteiro onde são implantadas as estações de parada.
Assim, as interferências dos ônibus com o tráfego geral ficam limitadas às
intersecções viárias e aos locais onde é inevitável a conversão do tráfego à esquerda.
Um plano de adequação operacional do tráfego deve ser elaborado para reduzir as
interferências do tráfego geral no desempenho do corredor BRT, para reduzir
cruzamentos e evitar conversões à esquerda.
10
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A segregação física do tráfego geral assegura ao BRT um regime operacional
uniforme e boa velocidade comercial (entre 20 e 30 km/h). Soluções com maiores
investimentos em infraestrutura viária, quando possível, contemplam a construção de
faixas adicionais para o BRT, o que pode requerer supressão de faixas de rolamento
do tráfego geral, desapropriações ou reduções nas larguras de canteiros centrais ou,
em casos excepcionais, redução de calçadas que estiverem nitidamente
superdimensionadas.
Obras de arte especiais (viadutos, trincheiras) específicas para os ônibus também
podem ser construídas pontualmente para melhorar a velocidade operacional. O
projeto das estações de parada envolve a definição de sua localização, dos seus
acessos, o dimensionamento (área para os passageiros), a configuração da estação
(unidirecional ou bidirecional), a distância entre paradas, o número de módulos de
parada, a altura da plataforma de embarque e desembarque e as especificações
associadas aos sistemas de apoio (portas automáticas, sistema de bilhetagem,
sistemas de informação, entre outros).
Por conta das características físicas e operacionais, as estações de parada de BRT
ocupam áreas maiores do que as de Corredores Centrais. A disponibilidade de espaço
público para a instalação das estações de parada é uma das restrições físicas
impostas aos projetos de BRT.
O dimensionamento das estações é feito com base nas quantidades de embarque e
desembarque de passageiros, que definem a largura, as áreas de espera e circulação,
bem como o número de bloqueios na área de acesso da estação.
O número de portas e suas dimensões são componentes determinantes do tempo
gasto nos pontos de parada para embarque e desembarque de passageiros. No
exemplo das Estações Tubo de Curitiba, cada veículo biarticulado possui cinco portas,
sendo que nas estações mais movimentadas o embarque e o desembarque são
realizados por todas as portas.
Nas estações com menor movimento, o embarque é feito pelas três portas centrais, e
o desembarque é feito pelas duas portas dos extremos do ônibus, o que reduz o tempo
gasto na parada.
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Faixas de ultrapassagem são recomendadas em BRT, devendo ser adotadas em
razão do modelo operacional, da necessidade de estações com módulos de parada
divididos (escalonamento de paradas) e da existência de estações onde não ocorre
parada das linhas expressas. Sua adoção proporciona maior capacidade de
transporte. A distância entre estações é também condicionante de desempenho do
sistema. Espaçamentos maiores entre estações permitem velocidades comerciais
maiores. Por outro lado, o tempo médio de caminhada do passageiro para acessar a
estação também deve ser levado em conta. A distância entre estações para um projeto
padrão de BRT é da ordem de 500 metros. Essa distância pode variar amplamente,
entre 300 e 1000 metros, de acordo com as condicionantes do local.
2.2.3. OPERAÇÃO
A implantação do sistema BRT requer um processo de planejamento para
readequação da rede de transporte público coletivo com a diretriz de concentrar a
demanda nos corredores BRT, a partir de linhas de alimentação, de maneira a obter
uma escala de demanda condizente com um sistema de média ou alta capacidade.
Para se obter uma rede de transportes nestes moldes, a integração física e tarifária é
um pré-requisito. O padrão é utilizar veículos de alta capacidade como articulados e
biarticulados.
Podem também operar ônibus de menor capacidade, com padrão tecnológico
adequado e compatível com o BRT, como é o ônibus classe Padron.
A cobrança/validação da tarifa deve ser externa ao veículo. Isso contribui para
melhorar o desempenho, reduzindo os tempos gastos nas estações de parada e,
consequentemente, aumentando a velocidade comercial.
Deve contar com um sistema de priorização na sinalização de tráfego, podendo utilizar
semáforos que identificam a aproximação do ônibus e dão preferência para sua
passagem.
A operação do BRT requer apoio de um Centro de Controle Operacional (CCO) e de
sistemas tecnológicos para controle, operação, informação e comunicação em tempo
real.

12

CONSÓRCIO TAGTREE

São os Intelligent Transport Systems (ITS), compostos basicamente por software e
hardware que permitem operação com alto nível de confiabilidade e requerem equipe
de técnicos dedicada. Os principais sistemas ITS aplicados são:
• bilhetagem eletrônica;
• monitoramento eletrônico com localização em tempo real;
• controle operacional;
• sistema de informações ao usuário em painéis digitais com atualização em tempo
real;
• circuito fechado de televisão CFTV para monitoramento por imagens;
• sistemas de comunicação com os operadores.
• controle de sinais (preferência semafórica).
O sistema de informação aos usuários controlado no CCO envia informações para
cada estação de parada, indicando horários de passagem das linhas, itinerários,
ocorrências, tempos de viagem, mapas das linhas, mapas do entorno das estações,
entre outras.
A frequência máxima de passagem de ônibus em corredores BRT depende de fatores
como o número de linhas, os tipos de serviços oferecidos (paradores, expressos e
diretos), as interferências com o tráfego geral, a existência de faixas para
ultrapassagem, a existência de priorização na sinalização de tráfego, entre outros.
2.3.

O Sistema BRT de Cuiabá e Várzea Grande

Os trabalhos do estudo contratado pela SINFRA compreenderam a análise de uma
solução com a utilização de ônibus operando em faixas exclusivas em um modelo
BRT.
Nesta solução, foi considerado que a infraestrutura do BRT será implantada nas
mesmas vias do VLT, com a mesma disposição de estações de embarque e
desembarque prevista no projeto do VLT, as quais também foram posicionadas no
canteiro central, com embarque pelo lado esquerdo do veículo.
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A faixa de circulação dos ônibus estará posicionada na última faixa à esquerda da via,
sendo que nas estações haverá uma faixa de ultrapassagem.
As estações, a princípio, operarão como na Alternativa VLT, isto é, serão abertas, sem
linhas de bloqueio e bilheterias, à exceção das estações de maior porte.
A configuração das linhas estruturais se vale da flexibilidade da tecnologia de ônibus
comparada a de trens, permitindo novos traçados. Assim, foi proposta uma ampliação
do atendimento da área central, com percurso em algumas vias fora do eixo do BRT,
o que permite uma ampliação da acessibilidade direta à esta região, sem integração
com outras linhas.
O percurso nas vias da área central se dará em tráfego misto, utilizando a faixa
exclusiva para ônibus à direita, com paradas nas calçadas.
Foram propostas 5 linhas, descritas a seguir.
a) Linha BRT 1 – T. CPA – Centro (até Praça 8 de Abril)
Esta linha tem início no Terminal CPA, seguindo pela Av. Historiador Rubens de
Mendonça e Av. Tenente Coronel Duarte, com operação expressa, isto é, sem
paradas intermediárias nas estações, até a interseção com a Av. Pres. Getúlio Vargas,
onde converte para esta via, por ela seguindo até a Praça 8 de Abril (“Chopão”). Nesta
praça há o ponto de retorno, com traçado pela Av. Isaac Póvoas e Generoso Ponce,
até a interseção com a Av. Tenente Coronel Duarte, onde inflete à esquerda,
seguindo, em sentido oposto até o Terminal CPA.
No segmento da área central, que inclui as paradas da Av. Pres. Getúlio Vargas, Isaac
Póvoas, Generoso Ponce (à direita) e nas estações Bispo Dom José e Morro da Luz
(à esquerda) haverá operação de embarque e desembarque.
No total, esta linha terá 9 km de extensão por sentido.
b) Linha BRT 2 – CPA – Várzea Grande
Trata-se de linha com traçado igual ao da Linha 1 da alternativa VLT, ou seja, partindo
do Terminal CPA, e seguindo pela Av. Historiador Rubens de Mendonça, Av. Tenente
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Coronel Duarte, Av. 15 de Novembro, Ponte Júlio Muller, Av. da FEB e Av. João Ponce
de Arruda, até o Terminal Várzea Grande.
Haverá parada em todas as estações (“linha paradora”) e sua extensão é de 15 km.
c) Linha BRT 3 – Coxipó – Centro
Esta linha tem início no Terminal Coxipó, seguindo pela Av. Fernando Correa da Costa
e Av. Cel. Escolástico até a Área Central, com operação expressa, sem paradas
intermediárias. Na interseção com a Av. Cel. Escolástico o traçado inflete à esquerda
na Av. Tenente Coronel Duarte e depois à direita na Av. Presidente Getúlio Vargas.
Deste ponto, o traçado segue o mesmo da Linha BRT 1, até a Praça 8 de Abril,
retornando pela Av. Isaac Póvoas e Generoso Ponce até a interseção com a Av.
Tenente Coronel Duarte, onde inflete à esquerda, seguindo, em sentido oposto até o
Terminal Coxipó.
As paradas para embarque e desembarque ocorrerão nos pontos das avenidas
Presidente Getúlio Vargas, Isaac Póvoas e Generoso Ponce e nas estações Bispo
Dom José e Morro da Luz. A extensão é de 9 km.
d) Linha BRT 4 – T. Coxipó – Porto
Trata-se de linha paradora em toda a sua extensão, com traçado igual ao da Linha 2
da alternativa VLT, ou seja, pela Av. Fernando Correa da Costa, Av. Cel. Escolástico,
Tenente Coronel Duarte e Av. 15 de Novembro, com 10 km de extensão.
e) Linha BRT 5 – Várzea Grande – Centro
Esta linha promove o atendimento de forma expressa do Terminal Várzea Grande até
a área central de Cuiabá com traçado pelas avenidas da FEV, XV de Novembro e
Tenente Coronel Duarte. Na área central, a linha segue a partir da Av. Tenente
Coronel Duarte à esquerda na Av. Presidente Getúlio Vargas, retornando pela Rua
Barão de Melgaço para a Av. Generoso Ponce, com embarque e desembarque nos
pontos de parada destas vias além da Estação Bispo D. José. A sua extensão é de 8
km.
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Figura 3 - Traçado das linhas do BRT – Fonte: ESTUDOS OPERACIONAIS E ECONÔMICOS DE EIXO ESTRUTURAL DE
TRANSPORTE COLETIVO CUIABÁ – VÁRZEA GRANDE

3. A METODOLOGIA DE ENGENHARIA E ANÁLISE DE VALOR
A análise do valor constitui uma abordagem sistemática para a redução de custos de
produção de bens e serviços, buscando a maximização do valor para o usuário.
Consiste basicamente em identificar as funções de determinado produto ou serviço,
avaliá-las e finalmente propor uma forma alternativa de desempenhá-las de maneira
mais conveniente do que a conhecida. Trata-se de uma ferramenta potente que
origina reduções de custo da ordem de até 60% em média.

16

CONSÓRCIO TAGTREE

Os termos análise de valor, engenharia de valor e planejamento do valor, embora
tenham definições específicas, referem-se à aplicação da mesma metodologia básica
e, através do uso geral, tornaram-se sinônimos. Dessa forma, Gerenciamento de Valor
tornou-se um termo geralmente aceito compreendendo todos os demais.
A Engenharia de Valor é utilizada para resolver problemas, identificar e eliminar custos
indesejáveis enquanto melhora os aspectos de função e qualidade.
A metodologia pode ser aplicada a produtos, processos de fabricação, procedimentos
administrativos e projetos de construção. O processo de gerenciamento de Valor,
aplica-se basicamente da mesma maneira a todos os tipos de estudos.
O conceito de função é fundamental dentro da Metodologia, cuja definição se faz a
seguir:
Função no contexto da Metodologia do Valor é a característica a ser obtida do
desempenho de um item, se o item realizar sua finalidade, objetivo ou meta. É a
finalidade ou o motivo da existência de um item ou parte de um item.
Já o Valor, expresso por meio de comparação, sendo medido em termos econômicos,
caracteriza-se em quatro classificações:
•Valor de Custo: total de recursos medido em dinheiro, necessário para produzir ou
adquirir um item.
•Valor de Uso: Medida monetária das propriedades ou qualidades que possibilitam o
desempenho de uso, trabalho ou serviço.
•Valor de Estima: Medida monetária das propriedades, características ou atratividades
que tornam desejável sua posse.
•Valor de troca: Medida monetária das propriedades ou qualidades de um item, que
possibilite sua troca por outra coisa.
O valor real de um produto, processo ou sistema é o grau de aceitabilidade de um
produto pelo cliente e constitui, portanto, o índice final do valor econômico.
Quanto maior o valor real de um item sobre outro que sirva a princípio para a mesma
finalidade, maior a probabilidade de escolha de um sobre o outro.
17
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O valor real de um produto, serviço ou processo é sempre uma entidade relativa e
corresponde à combinação de tipos específicos de valores. Em geral, aumenta com
maiores valores de uso e estima e diminui com o crescimento do valor de custo.
Portanto, para fins de desse estudo, o valor é definido para produtos e serviços, como
o equivalente em dinheiro do desempenho apropriado desses produtos e serviços.
Representa o custo mínimo do produto ou serviço que irá desempenhar de forma
confiável as funções, sem prejuízo das especificações requeridas. Indica quanto seu
desempenho deve custar, servindo de comparação com os custos reais.
Já o desempenho de um produto, pode ser definido como o conjunto de habilidades
funcionais e propriedades que o tornam adequável para uma finalidade específica.
Um desempenho adequado requer do produto ou serviço, um nível predeterminado
de qualidade, confiabilidade, intercambialidade, aparência, mantenabilidade, e que se
satisfaçam todos os requisitos.
Os estudos foram realizados adotando a seguintes sistematicamente estabelecidas:
•Fase de Preparação/Orientação: Nesta fase são identificados os objetivos do estudo,
suas funções e responsabilidades. Deve ser discutido o que deve ser desempenhado,
quais os desejos e necessidades reais do consumidor, quais as características e
propriedades desejadas.
São identificadas as partes interessadas, os tomadores de decisão, examinadores
técnicos, coleta de dados relativos ao trabalho, determinação da data e logística do
estudo.
•Fase de Informação: Onde as informações disponíveis são coletadas e toda a equipe
participa da apresentação a fim de nivelar as informações referentes ao estudo em
pauta. O objetivo da Fase de Informação é chegar à definição do problema. A primeira
atividade neste processo é identificar onde o problema inicia e onde termina, o que é
incluído, o que é excluído. São coletadas aquelas informações que possam ser
usadas para determinar o grau de estruturação do problema, pois a eficácia em termos
de recursos empregados e seus custos deve ser considerada. Quanto maior a
quantidade disponível de informações e restrições com respeito ao estado atual e o
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desejado, assim como os meios necessários para eliminar o desvio, maior será o nível
de estruturação do problema.


Fase de Análise de Função: As funções do projeto são identificadas, sendo
preparados diagramas FAST (Function Analysis System Technique) com o
objetivo de desdobrar e identificar as funções.



Fase de Criação de Ideias: Ideias alternativas são geradas de todas as
maneiras

possíveis,

utilizando-se

de

intensa

atividade

mental

tanto

individualmente quanto em grupo.


Fase de Avaliação: São aplicados os critérios de desempenho, qualificando
cada ideia ao relacionando suas vantagens e desvantagens, atribuindo
alternativas para o seu desenvolvimento.



Fase de Desenvolvimento de alternativas: São desenvolvidos conceitos
alternativos, sendo elaborados esboços, cálculos, bem como as medidas de
desempenho.



Fase de Criticar as alternativas: Fase em que é realizado um exame de
consenso por parte da equipe sobre as alternativas estabelecidas, agrupandoas e validando seu desempenho.



Fase de Apresentação: São apresentados os resultados formais do trabalho,
buscando obter aprovação dos níveis gerenciais e stakeholders.
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Figura 4 - Processos da Engenharia de Valor – Fonte: Autor

4. DESENVOLVIMENTO DOS ESTUDOS DE ENGENHARIA DE VALOR
4.1.

Formação da equipe Multidisciplinar

Formar uma equipe multidisciplinar para um estudo de Engenharia de Valor requer o
exercício de avaliar, a partir da formação e expertise de cada membro, qual arranjo
de profissionais agregará para o estudo ao mesmo tempo: conhecimento e
especialidade afim ao projeto em estudo para o correto desenvolvimento das
alternativas, e diversas perspectivas que certamente contribuem para uma abordagem
em que as mesmas funções possam ser avaliadas sob diversas óticas.
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Dessa forma buscou-se um arranjo em que o efeito de sinergia criado pela
diversificada experiência e especialidades profissionais fossem potencializados
durante a elaboração dos estudos.
A equipe contou então com os seguintes membros:
Tabela 1 - Formação da equipe multidisciplinar

4.2.

Nome

Formação

Instituição

Alessandra Henrique

Economia

Houer

Isaac Nascimento

Engenharia Civil

Sinfra-MT

Leonardo Castro

Advogado

Houer

Maria Teresa Monteiro

Engenharia Civil

Houer

Paulo Monteiro

Engenharia Civil

Houer

Pedro Beleigoli

Engenharia Civil

Houer

Rafael Detoni

Arquitetura

Sinfra-MT

Roger Gama Veloso

Engenharia Civil

Houer

Fase de Informação da equipe

O Objeto desta atividade foi o de adquirir conhecimento sobre o projeto a ser
estudado, as questões e limitações do projeto, as implicações do projeto em termos
de custos (tanto de construção quanto de custo de ciclo de vida para usuário), e outros
fatores do projeto que não são óbvios a partir da documentação do projeto.
Normalmente esta atividade inclui uma sessão de informação sobre o projeto por parte
da Equipe, uma apresentação dos interesses das partes interessadas e uma visita ao
local. Durante essa atividade inicial da equipe, determinam-se os critérios e analisamse os conceitos atuais para estabelecer o desempenho básico. As tarefas específicas
são:


Examinar os dados do projeto



Apresentar o conceito de desenho



Apresentar os interesses das partes interessadas
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Desenvolver os critérios de desempenho



Desenvolver a matriz de desempenho



Visitar o local do projeto ou sistema similar.

A sessão de abertura do Estudo de Análise de Valor é a primeira oportunidade para
que a equipe de desenvolvimento do projeto, os tomadores de decisões e as partes
interessadas interajam com a equipe de Análise de Valor e com o Líder da Equipe.
Mais tarde, nas atividades de Criticar Alternativas, Apresentar Alternativas, Avaliar
Alternativas, Resolver Alternativas e Apresentar Resultados, eles são convidados a
participar, criticar, avaliar e aceitar o trabalho da equipe de Análise de Valor.
Foi Realizada uma apresentação informal para a equipe de Análise de Valor
descrevendo o conceito original de Projeto. Perguntas e respostas ajudaram a
esclarecer questões.
Um exame de todos os dados do projeto dados à equipe de Análise de valor pode
conduzir a solicitações de informações que estejam faltando. Inclui-se entre os itens
a ser cobertos na apresentação o conceito atual, alternativas consideradas,
estimativas de custo do projeto, o cronograma do projeto, questões ambientais,
preocupações ligadas a diretos de passagem, e quaisquer outros aspectos especiais
dos projetos.
Após a apresentação dos projetistas, as partes interessadas (por exemplo, agências
locais) falam de seus interesses no projeto de estudo. Novamente aqui, perguntas e
respostas permitem que a equipe de Análise de Valor entenda a importância do projeto
para a comunidade local.
É importante que as partes interessadas sejam incluídas como parte integrante do
processo de Estudo de Análise de Valor – de modo que possam levantar suas
questões e saber que a equipe de Análise de Valor as considerará em sua análise.
A sessão de informações sobre o projeto é um momento oportuno para que as partes
interessadas e os projetistas se envolvam no desenvolvimento dos critérios de
desempenho que serão usados para avaliar as alternativas desenvolvidas no estudo.
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A equipe realizou visita técnica ao Sistema BRT de Belo Horizonte, de forma a
observar e obter entendimento dos seus elementos e sua dinâmica de funcionamento.
Foram observadas estações, veículos, acessibilidade, operação, infraestrutura,
integração, bilhetagem, entre outros, de grande parte do sistema em dois dos seus
principais eixos atualmente implantados na cidade. A seguir são apresentadas
imagens da visita realizada:

Figura 7 – Vista Panorâmica – BRT-BH

Figura 6 - Acesso às plataformas– BRT-BH

4.3.

Figura 8 - Embarque / desembarque – BRT-BH

Figura 5 - Acesso à estação – BRT-BH

Análise de Funções

Este procedimento envolve a seleção e a classificação de critérios de desempenho,
utilizando-se a Matriz de Critérios de Desempenho. Todos os critérios de desempenho
23
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que a equipe de Análise de Valor, e as partes interessadas julguem importantes para
o projeto de estudo são incluídos numa lista.
O Líder da Equipe de Análise de Valor conduz a equipe no trabalho de comparação
desses critérios em pares, o que resulta numa classificação de critérios. Esses
critérios hierarquizados têm duas finalidades: avaliar as ideias criativas e comparar o
conceito original com conceitos de projeto extraídos de alternativas de Análise de
Valor.
A Matriz de Critérios de Desempenho é usada para escolher os critérios de
desempenho chave. Em primeiro lugar, os critérios elencados são relacionados de
maneira aleatória, conforme aportado pelas partes interessadas, por projetistas e pela
equipe de Análise de Valor. A matriz, por sua vez, permite a comparação de cada
critério com todos os demais. Os resultados geram uma a classificação, de modo que
os critérios mais altos possam ser usados para avaliar as ideias criativas. Todos os
critérios são usados para determinar o desempenho relativo das alternativas
desenvolvidas.
A equipe estabeleceu os critérios de desempenho do Projeto, constituindo assim a
matriz de Critérios de Desempenho onde estes são comparados entre si de forma a
se obter seu desempenho relativo:

4.2.1. MATRIZ DE CITÉRIO DE DESEMPENHO
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Tabela 2 - Matriz de Critério de Desempenho

4.2.2. DIAGRAMAS FAST
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O Diagrama FAST (Function Analysis System Technique) objetiva desdobrar e
identificar as funções de valor. Para cada critério de desempenho foi elaborado um
diagrama de forma a realçar as relações específicas de todas as funções com as
demais.
Diagrama FAST
Aumentar Atratividade

Atender
Usuário

Cobrir Área

Percorrer
Quilômetros

Acessar
Serviços

Ofertar
Viagens

Aumentar
pontos de
Acesso

Atrair Usuário

Flexibilizar
Serviços

Aumentar
Frequência

Transportar
Usuário

Integrar
Serviços

Aumentar
Frota

Planejar Rede

Contratualizar
Regras

Mudar Modal

Figura 9 - Diagrama FAST – Atratividade

Diagrama FAST
Operação dos Serviços
Reduzir Tempo
de Viagem

Atender
Usuário

Aumentar
Regularidade

Eliminar
Interferências
Viárias

Aumentar
Frequência

Melhorar
Estações

Diminuir tempo
emb./desemb.

Monitorar Frota

Diminuir tempo
de acesso

Aumentar
Previsibilidade

Especificar
Serviços

Aumentar
pontualidade

Figura 10 - Diagrama FAST - Operação dos Serviços
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Diagrama FAST
Conforto e Segurança

Atender
Usuário

Informar
Usuário

Informar
Posição

Comunicar
Rotas

Aumentar
Conectividade

Aumentar nº
de pessoas
comunicadas

Informar
Itinerário

Informar
Custos

Consolidar
Dados

Comunicar
tempo de
chegada

Comunicar
Horários

Diminuir
Ocorrências

Diminuir
Acidentes

Aumentar
Acessibilidade

Aumentar
Segurança

Diminuir
Poluentes

Renovar Frota

Diminuir
Ruídos

Diminuir
tempo em pé

Refrigerar
Ambiente

Disponibilizar
Assentos

Aumentar
Frequência

Diminuir
Ocupação

Melhorar
Iluminação

Higienizar
Frota

Melhorar
Conforto

Melhorar
Equipamentos
Públicos

Proteger
Usuário

Receber
Dados

Modernizar
Frota
Monitorar
Ambiente
Melhoras
Sistema de
Arrecadação

Diminuir
Incidentes
Cuidar do
Usuário

Figura 11 - Diagrama FAST - Conforto e Segurança

Diagrama FAST
Potencial Urbanístico e Econômico

Induzir Cresc.
Urbano

Orientar
Cresc. Urbano

Desenvolver
Economia

Financiar
Infraestrutura

Aumentar pot.
construtivo

Melhorar
ambiência

Qualificar
Espaço

Estimular usos
múltiplos

Reduzir
necessidade
deslocamento

Valorizar
Espaço

Ampliar uso do
solo

Disciplinar
Ocupação

Aumentar
Renda

Criar
Empregos

Alterar uso do
solo

Criar
Comércio

Criar
centralidades

Aumentar
Dens.
populacional

Aumentar área
comercial

Aproximar
Usuário

Aumentar
arrecadação

Figura 12 - Diagrama FAST - Potencial Urbanístico e Econômico
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Diagrama FAST
Sustentabilidade

Cumprir ODS

Aumentar
reaproveitam.

Reaproveitar
Resíduos

Reduzir
emissões de
CO2

Reduzir
Poluentes

Reduzir Cons.
energético

Trocar matriz
energética

Melhorar
Governança

Buscar
Receitas
Acessórias

Aumentar %
transp. coletivo

Aumentar IPK

Criar Cidade
Compacta

Atrair fundos
ESG

Aumentar
financiabilidade

Atrair invest.
responsáveis

Humanizar
Atendimento

Diminuir
Exclusão

Eficientizar
gasto público

Melhorar Seg.
Viária

Aumentar
transparência

Figura 13 - Diagrama FAST – Sustentabilidade

Revisar as
diferentes
políticas tarifárias

Regular
contratos
existentes e
futuros

Elaborar Plano
Diretor de
mobilidade
Metropolitano

Criar ente de
Gestão
Metropolitano

Definir
atribuições e
competências

Definir Instância
Regulatória
Gerencial

Recriar agência
de gestão
metropolitana

Entendimento
município /
Estado

Instituir Câmara
de Compensação

Estudar marco
regulatório das
concessões p/
contratos futuros

Novo arranjo das
linhas
metropolitanas

Integrar outras
linhas
metropolitanas
nos terminais

Financiamento
com fundos PRI

Figura 14 - Diagrama FAST - Regulação Institucional
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Diagrama FAST
Construtibilidade, Manutenção e Operação
Compartilhar
Modais

Atrair
usuário

Aumentar
Acessibilidade

Informatizar
Modais

Reduzir
Interferências

Otimizar
Serviços de
Infraestrutura

Prover
Sustentabilida
de

Compartibilizar
entorno

Reduzir
Ruídos

Valorizar
entorno

Reduzir
Resíduos

Confortar
Usuário

Construir
Infraestrutura
Reduzir
Consumo
Energia

Ampliar ABL
Desenvolver
Potencial
Urbanístico

Construir
Terminais

Manter
Infraestrutura

Manter
Terminais

Operar
Infraestrutura

Operar
Terminais

Aumentar
Receitas
Acessórias

Figura 15 - Diagrama FAST - Construtibilidade, Manutenção e Operação

4.2.3. CRIAÇÃO DE IDEIAS
O objetivo da sessão criativa é gerar uma grande quantidade de ideias. Quanto mais
ideias desenvolvidas, maiores as oportunidades de escolher aquelas que melhor
atendem aos critérios do projeto. Ao começar uma sessão criativa, há que considerarse três fatores: a equipe, o problema e o ambiente.


Equipe multidisciplinar: quanto mais diversificadas forem as aptidões e as
experiências da equipe, mais recursos haverá para a produção de ideias.



Definição do problema: não olhar para a totalidade do problema; em vez disso,
é

preciso

estar

concentrado

em

funções

chaves

que

necessitam

melhoramento.


Eliminação de Distrações: A equipe precisa dedicar atenção total à busca de
ideias sua vontade é ter sucesso. Quando a equipe estiver pronta para começar
a busca de novas ideias, é importante identificar uma forma de registrá-las. Isto
assegura que nenhuma ideia será perdida durante o processo de geração de
ideias.
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Durante a sessão criativa, é necessário que a atmosfera seja aberta, positiva e
receptiva para as ideias que estão sendo geradas. Todas as ideias precisam ser
verbalizadas. Isso pode atravancar outro pensamento ou outra idéia na mente de um
colega de equipe e permitir desencadear de outras ideias. O fato de que uma ideia
possa não ser inicialmente considerada como uma solução para o problema não deve
inibir sua inclusão na lista. O objetivo é desenvolver uma longa lista de ideias, não de
respostas. Não apenas a equipe deve evitar o julgamento das ideias que são
apresentadas por seus membros, mas os membros da equipe também devem evitar
julgar suas próprias ideias.
Diante do estabelecido pela metodologia, foram realizadas sessões de Brainstorming
onde a equipe multidisciplinar utilizou o processo criativo afim de gerar ideias para
cada categoria de critério de desempenho. O resumo é apresentado a seguir:
Tabela 3 - Consolidação das ideias geradas

Critério de Desempenho

Total de Ideias geradas nas seções de
Brainstorming

Atratividade

40

Operação do Serviço

33

Conforto e Segurança

32

Potencial Urbanístico e Econômico

22

Sustentabilidade

27

Regulação Institucional

13

Construtibilidade, Manutenção e Operação

27

Total

194

A listagem completa das ideias geradas está apresentada no Anexo I.

4.3.

Avaliação de Ideias
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A finalidade desta atividade é reduzir sistematicamente o grande número de ideias
geradas durante a atividade de Criação, a um número de conceitos que pareça
promissor no que diz respeito à consecução dos objetivos do projeto.
A fim de avaliar as ideias, a equipe procurou em primeiro lugar conceituá-la e
determinar como ela pode afetar o projeto. Muitas vezes faz-se esboços, examinouse documentos de projeto, e a ideia foi então discutida pela equipe para permitir que
todos os membros entendessem completamente o conceito.
Uma vez que o conceito é completamente entendido pela equipe, ele é “testado”
contra os critérios de desempenho. As ideias são classificadas dentro de um sistema
de cinco pontos, com um máximo de mais (+2) pontos e uma classificação de dois
pontos negativos (-2) para cada um dos critérios:
o +2 muitíssimo melhorada
o +1 alguma melhora
o 0 sem mudanças significativas
o -1 ligeira degradação
o -2 degradação significativa.
O esquema de classificação ajuda a focar a equipe de desempenho chave do projeto,
a fim de proporcionar um meio objetivo de avaliar cada ideia. Este exercício também
incentiva o consenso dentro da equipe enquanto decidem quanto às classificações de
desempenho.
Dessa forma, as ideias cuja classificação dentro sistema de cinco pontos atingiram as
notas 4 e 5, foram selecionados para Desenvolvimento e as demais são inseridas no
rol de sugestão de desenvolvimento futuro.
A seguir é apresentada a listagem das ideias cuja classificação em termos de
performance de função e redução de custo obtiveram a classificação de notas 4 ou 5.

Tabela 4 - Ideias Selecionadas
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AVALIAÇÃO DE IDEIAS - ALTERNATIVAS SELECIONADAS
Sistema de Transporte Metropolitano - Cuiabá / Várzea Grande
FUNÇÃO
No.

Ideia

AT-01

Aumentar Capilaridade, conectividade e frequência

AT-02

Integração Multimodal

AT-03

Tratamento da Infraestrutura complementar

AT-04

Aumentar atratividade através da indução ao uso do TC

AT-05
OS-01
OS-02
CS-01
CS-02
CS-03
PU-01
PU-02
SU-01

SU-02

SU-03
RI-01
RI-02

Ampliar o uso da rede com adoção de medidas operacionais de
linhas e/ou serviços
Priorizar a circulação do TC e diminuir o tempo de deslocamento dos
usuários
Agilizar processo de aquisição de bilhetes e orientação do usuário no
sistema (TI), com redução de custo fixo
Transporte Público com veículos de piso baixo, vidros com insufilm e
urbanidade dos operadores
Transporte Público com ar condicionado nos ônibus e estações
(aproveitando as já existentes), controle de ambulantes, mais
assentos nas estações, e maior higienização (túnel de desinfecção)
Operadores do TC com responsabilidade efetiva com o usuário em
caso de acidentes ou incidentes
Plano de Intervenção Urbana com Desenvolvimento Orientado ao
Transporte Sustentável – DOTS
Implantação de corredor binário do BRT na Av. XV de Novembro /
Cel. Duarte
Prover governança ética e transparente em todo o sistema, inclusive
na bilhetagem eletrônica (SBE), garantido o direito a mobilidade
urbana em toda a região e economia circular
Garantir a sustentabilidade ambiental do sistema BRT através da
implantação de painéis fotovoltaicos nas estações, do
reaproveitamento de resíduos e águas, da eficiência energética,
alteração da matriz energética, redução de emissões (trocar a frota
por ônibus elétricos). Criar parque no Morro da Luz.
Garantir a sustentabilidade social através do acesso equitativo a
pessoas vulneráveis e universalizando o atendimento.
Definir, detalhar, estruturar e implantar arcabouço regulatório e
institucional para o transporte metropolitano
Definir, detalhar, estruturar e implantar sistema de transporte
metropolitano integrado e articulado com os munícipios
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CMO-01 PPP para Construção, Operação e Manutenção da Infraestrutura
CMO-02 BRT com Pavimento Rígido
BRT com pavimento rígido nas estações e pavimento flexível c/
asfalto borracha nos corredores
Implantar BRT sem utilizar canteiro central como infraestrutura de
CMO-04
circulação
CMO-03

4.4.

Desenvolvimento de Alternativas

A Equipe de Análise de Valor validou a viabilidade das ideias trazidas da Atividade de
Avaliação. Esta atividade exige a análise dos impactos sobre custos, cronograma,
meio ambiente, direito de passagem, e outras áreas funcionais do projeto.
Nesta fase são elaboradas cinco tarefas a saber:



Desenvolvimento de Conceitos Alternativos
Preparação de Esboços e Cálculos




Mensuração de Desempenho
Estimativa de Custos Iniciais



Estimativa de Custos de Ciclo de Vida

Esta atividade inclui uma narrativa da alternativa, esboços, pressupostos, cálculos, e
estimativas de custos de, tanto iniciais quanto de ciclo de vida, para dar apoio à
alternativa.

4.4.1. DESENVOLVIMENTO DAS IDEIAS DE: ATRATIVIDADE
4.4.1.1.

AT-01 - Aumentar Capilaridade e Frequência
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4.4.1.2.

AT-02 – Integração Multimodal e Conectividade

37

CONSÓRCIO TAGTREE

38

CONSÓRCIO TAGTREE

39

CONSÓRCIO TAGTREE

4.4.1.3.

AT-03 – Tratamento da Infraestrutura Complementar
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4.4.1.4.

AT-04 – Aumentar a atratividade através da indução ao uso do Transporte
Coletivo
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4.4.1.5.

AT-05 – Ampliar o uso da rede com adoção de medidas operacionais de
linhas e/ou serviços
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4.4.2. DESENVOLVIMENTO DAS IDEIAS DE: OPERAÇÃO DO SERVIÇO
4.4.2.1.

OS-01 - Priorizar a circulação do TC e diminuir o tempo de deslocamento dos
usuários
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4.4.2.2.

OS-02 - Agilizar a aquisição de bilhetes e orientação do usuário (TI), com redução
de custo fixo
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4.4.3. DESENVOLVIMENTO DAS IDEIAS DE: CONFORTO E SEGURANÇA
4.4.3.1.

CS-01 - Veículo com insulfilm, acessibilidade por piso baixo, urbanidade
dos operadores
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4.4.3.2.

CS-02 - Ar condicionado universal e ambientes climatizados
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4.4.3.3.

CS-03 - Responsabilidade com o usuário em caso de acidentes
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4.4.4. DESENVOLVIMENTO DAS IDEIAS DE: POTENCIAL URBANÍSTICO E
ECONÔMICO
4.4.4.1.

PU-01 – Plano de Intervenção Urbana
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4.4.4.2.

PU-02 – Implantação de corredor binário do BRT na Av. XV de Novembro /
Cel. Duarte

68

CONSÓRCIO TAGTREE

69

CONSÓRCIO TAGTREE

70

CONSÓRCIO TAGTREE

71

CONSÓRCIO TAGTREE

4.4.5. DESENVOLVIMENTO DAS IDEIAS DE: SUSTENTABILIDADE
4.4.5.1.

SU-01 – Prover governança ética e transparente
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4.4.5.2.

SU-02 – Garantir a Sustentabilidade Ambiental
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4.4.5.3.

SU-03 – Acesso equitativo a pessoas vulneráveis
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4.4.6. DESENVOLVIMENTO DAS IDEIAS DE: REGULAÇÃO INSTITUCIONAL
4.4.6.1.

RI-01 – Definir, detalhar, estruturar e implantar arcabouço regulatório e
institucional para o transporte metropolitano
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4.4.6.2.

RI-02 – Definir, detalhar, estruturar e implantar arcabouço regulatório e
institucional para o transporte metropolitano
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4.4.7. DESENVOLVIMENTO
DAS
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
4.4.7.1.

IDEIAS

DE:

CONSTRUTIBILIDADE,

CMO-01 – PPP para Construção, Operação e Manutenção da
Infraestrutura
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4.4.7.2.

CMO-02 – BRT com Pavimento Rígido
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4.4.7.3.

CMO-03 – BRT com Pavimento Rígido
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4.4.7.4.

CMO-04 – Implantar BRT sem utilizar canteiro central como infraestrutura
de circulação
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4.5.

Medição do Desempenho das Ideias Selecionadas
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O impacto da alternativa sobre o desempenho também é avaliado como parte do
trabalho de desenvolvimento. A Matriz de Avaliação de Desempenho é usada para
avaliar a alternativa contra os critérios ponderados de desempenho específico do
trabalho desenvolvido na atividade de Informação da Equipe.
A razão para efetuar essas avaliações é determinar o desempenho da alternativa em
relação ao projeto original. Embora um objetivo principal da análise de valor seja
eliminar custos desnecessários, é igualmente importante melhorar o valor através do
aumento do desempenho, quando houver a conveniência.
A seguir são apresentadas as medições de desempenho das alternativas
desenvolvidas, onde é medido o desempenho individual de cada alternativa quando
comparadas aos critérios de desempenho, ponderados pela sua importância relativa
definida na Matriz de Desempenho, obtendo-se a melhoria geral de desempenho da
alternativa.
A primeira avaliação é referente ao cenário em que não se executa o projeto em
análise, mantendo-se as condições atuais, com o objetivo de avaliar o desempenho
deste comparada a sua implantação. Dessa forma tem-se uma medida da percepção
do ganho de desempenho obtido.

4.5.1. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA ALTERNATIVA DE: NÃO CONSTRUIR
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4.5.2. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DA ALTERNATIVA DE: BRT
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4.5.3. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DAS ALTERNATIVAS DE: ATRATIVIDADE
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4.5.4. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DAS ALTERNATIVAS DE: OPERAÇÃO DO
SERVIÇO
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4.5.5. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DAS ALTERNATIVAS DE: CONFORTO E
SEGURANÇA
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4.5.6. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DAS ALTERNATIVAS DE: POTENCIAL
URBANÍSTICO E ECONÔMICO
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4.5.7. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DAS ALTERNATIVAS DE:
SUSTENTABILIDADE
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4.5.8. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DAS ALTERNATIVAS DE: REGULAÇÃO
INSTITUCIONAL
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4.5.9. MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DAS ALTERNATIVAS DE:
CONSTRUTILIDADE, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO
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4.5.10.

MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DAS ALTERNATIVAS AGRUPADAS
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4.6.

Matriz de Taxa de Desempenho

A seguir são apresentadas as Matrizes de Taxa de Desempenho, onde é mostrado
para cada alternativa desenvolvida, o desempenho em relação ao critério. A taxa é
calculada baseada na nota de desempenho e no peso relativo estabelecido na Matriz
de Desempenho.

4.6.1. TAXA DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE: ATRATIVIDADE
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4.6.2. TAXA DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE: OPERAÇÃO
DO SERVIÇO
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4.6.3. TAXA DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE: CONFORTO E
SEGURANÇA
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4.6.4. TAXA DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE:
SUSTENTABILIDADE
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4.6.5. TAXA DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE: POTENCIAL
URBANÍSTICO E ECONÔMICO
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4.6.6. TAXA DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE: REGULAÇÃO
INSTITUCIONAL
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4.6.7. TAXA DE DESEMPENHO EM RELAÇÃO AO CRITÉRIO DE:
CONSTRUTIBILIDADE, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

4.7.

Estimativa dos Custos Iniciais

Uma alternativa de VA completa inclui uma estimativa dos custos iniciais (de
construção) que pode ser prontamente comparada à estimativa de custos original.
Para facilidade de comparação, os custos do conceito original e do conceito alternativo
estão listados lado a lado.
Essas comparações de custo utilizam a mesma base (ano) como estimativa de custos
do projetista, e os mesmos acréscimos para despesas gerais e custos administrativos.
É essencial que as estimativas de custos sejam apresentadas no mesmo nível de
detalhe e com a mesma exatidão do original para terem credibilidade perante os
revisores.
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Quando a estimativa de custos original é relativamente atual e completa, existe uma
boa base para desenvolver os custos alternativos. Porém, se faltam dados pode ser
necessário que a equipe de VA tenha que criar uma estimativa para o projeto original
e para o projeto alternativo.
Também, podem ser encontrados erros na revisão dos detalhes dos custos do
projetista, tanto nas quantidades como nos preços unitários. Embora a checagem dos
dados do projeto não seja a função de um estudo de VA, é incumbência da equipe de
VA apontar discrepâncias de custos para que o projetista possa fazer correções para
melhorar a estimativa de custos. Em alguns casos, mudanças significativas na
estimativa de custos são levadas à consideração do projetista, que podem ter um sério
impacto sobre o orçamento do projeto.
A seguir são apresentadas as estimativas de custos inicias à implantação das
alternativas desenvolvidas.

4.7.1. CUSTOS INICIAIS DAS ALTERNATIVAS DE: ATRATIVIDADE
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4.7.2. CUSTOS INICIAIS DAS ALTERNATIVAS DE: OPERAÇÃO DO SERVIÇO
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4.7.3. CUSTOS INICIAIS DAS ALTERNATIVAS DE: CONFORTO E SEGURANÇA
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4.7.4. CUSTOS INICIAIS DAS ALTERNATIVAS DE: POTENCIAL URBANÍSTICO
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4.7.5. CUSTOS INICIAIS DAS ALTERNATIVAS DE: SUSTENTABILIDADE
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4.7.6. CUSTOS INICIAIS DAS ALTERNATIVAS DE: REGULAÇÃO
INSTITUCIONAL

4.7.7. CUSTOS INICIAIS DAS ALTERNATIVAS DE: CONSTRUTIBILIDADE,
MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO

140

CONSÓRCIO TAGTREE

141

CONSÓRCIO TAGTREE

4.8.

Custos Totais no Ciclo de Vida

Todas as alternativas de Análise de Valor incluem estimativas dos custos iniciais do
projeto. Algumas alternativas também têm uma estimativa de custos de ciclo de vida
que inclui custos anuais subsequentes (por exemplo, manutenção anual) e/ou custos
individuais subsequentes (por exemplo, substituição).
O uso do cálculo do custo do ciclo de vida auxilia no processo de tomada de decisões
e aumenta a sensibilidade para com os custos envolvidos nas operações, ao longo do
ciclo de vida estabelecido. O cálculo do custo do ciclo de vida na realidade é uma séria
de computações que aplicam fatores econômicos a despesas monetárias.
A seguir são apresentados os custos totais no ciclo de vida do empreendimento para
cada alternativa desenvolvida.
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4.8.1. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: NÃO CONSTRUIR
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4.8.2. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: BRT

144

CONSÓRCIO TAGTREE

4.8.3. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: ATRATIVIDADE
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4.8.4. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: OPERAÇÃO DO SERVIÇO
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4.8.5. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: CONFORTO E SEGURANÇA
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4.8.6. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: POTENCIAL URBANÍSTICO E ECONÔMICO
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4.8.7. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: SUSTENTABILIDADE
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4.8.8. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: REGULAÇÃO INSTITUCIONAL
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4.8.9. CUSTOS NO CICLO DE VIDA: CONSTRUTIBILIDADE, MANUTENÇÃO E
OPERAÇÃO
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5. CONCLUSÃO
A Engenharia de Valor se mostra como poderosa ferramenta quando se pretende
sistematizar a análise de um empreendimento abrangendo o espectro de funções a
que ele pretende, por sua natureza, desempenhar.
As medidas de desempenho e a melhoria do valor apuradas em cada alternativa
desenvolvida, fornecem valioso indicativo de quais diretrizes podem ser adotadas
quando do desenvolvimento do projeto do Sistema de transporte na modalidade BRT.
Aquelas com os maiores ganhos certamente carregam maior potencial de melhorias
significativas ao projeto.
O estudo identificou e estudou alternativas concernentes aos aspectos de atratividade,
Operação, Segurança, Conforto, Construtibilidade, Sustentabilidade, Manutenção e
Regulação, reconhecidas através da utilização da metodologia, como os critérios que
mais se destacam como indicadores do desempenho do Sistema de Transporte em
pauta.
Os resultados mostram que individualmente, todas as alternativas desenvolvidas
apresentam potencial de melhoria de valor quando analisados seus desempenhos e
seus custos de implantação. Entretanto, algumas trazem economia inicial, enquanto
outras trazem um custo adicional para a sua implantação.
O resultado projetado foi expressivo e indicou a adoção de planos de ação que
visaram a redução de custos por meio do aumento da qualidade, redução de
retrabalho, redução de tempo de locomoção e aumento da eficiência de todo o sistema
de transporte. Em particular, destacaram-se diversas ideias que promoveram:


Aumento da ATRATIVIDADE do sistema de transportes através de
alternativas que melhoram a capilaridade, frequência, flexibilidade, tempo de
viagem e integração multimodal;



Melhoria do atendimento ao usuário com alternativas que melhoram o
CONFORTO e SEGURANÇA na utilização dos serviços de transporte;



Garantia da SUSTENTABILIDADE do sistema de transportes através de
alternativas com conceito ESG, considerando a eficiência energética, redução
de emissões, transparência e governança;
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Alternativas

de

intervenção

para

DESENVOLVIMENTO

URBANO

e

ECONÔMICO orientado ao transporte sustentável (DOTS);


Otimização

da

CONSTRUÇÃO,

OPERAÇÃO

e

MANUTENÇÃO

da

infraestrutura (vias, estações e equipamentos).
Em resumo, fidelizou-se um quadro com alguns apontamentos importantes em que se
analisa a 7 critérios – que perpassam desde a estruturação do projeto original até as
divisões de grupos de alternativas geradas – para avaliação da performance do
projeto com a incorporação das alternativas geradas, comparando-os os seguintes
indicadores:


Desempenho Total (D)



% Melhoria de Desempenho



Custos Iniciais



Custo Total (T)



Índice de Valor (D/C)



% Melhoria de Valor

Os resultados de avaliação de cada alternativa gerada são apresentados a seguir:
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O quadro resumo ilustrado na figura 02, a seguir, apresenta os resultados
consolidados do Estudo de Engenharia de Valor realizado.

Conclusões do Estudo
Da análise do referido quadro resumo ressaltam-se as seguintes conclusões:
1) Os custos para implantação do sistema VLT foram avaliados em R$
1.836.034.128,31, incluindo o que já foi gasto até o momento na execução das
obras e os custos para conclusão de todo o sistema de transportes, conforme
constatado nos estudos anteriores e consolidados pelo grupo GT Mobilidade;
2) Os custos estimados para implantação do sistema BRT (Bus Rapid Transit)
totalizaram R$ 1.511.257.283,24, considerando o que já foi gasto nas obras do
VLT até o momento e os serviços que podem ser aproveitados, representando
uma economia de custos iniciais da ordem de 325 milhões de reais em relação
aos custos de conclusão do VLT;
3) Os custos totais do projeto original em VLT, ao longo da sua vida útil de projeto
considerada (20 anos), incluindo os custos de operação, manutenção e
conservação do sistema, bem como os custos totais dos usuários (tais como,
tempo de viagem), totalizaram R$ 11.434.367.053,96;
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4) Já os custos totais para conclusão do sistema de transporte em BRT foram
avaliados em R$ 10.823.409.590,98, representando uma economia ao longo
do período de 20 anos de cerca de 611 milhões de reais;
5) No Grupo 1 foram agrupadas à alternativa do sistema em BRT, as alternativas
que promoveram conjuntamente a melhoria do desempenho, a diminuição dos
custos iniciais de implantação, bem como a redução dos custos totais ao longo
da vida útil. Este grupo promoveu a melhoria do desempenho do sistema em
6,6%, bem como a redução dos custos totais do sistema em cerca de 1,3
bilhões de reais. Este grupo promoveu uma melhoria potencial do
empreendimento (valor) avaliada em 21,81%, ou seja, um aumento substancial
da relação custo-benefício do sistema;
6) Já no Grupo 2 foram acrescentadas à alternativa do sistema em BRT, apenas
as alternativas avaliadas que aumentam em cerca de 50 milhões (3,3%) os
custos iniciais de implantação, porém promovem conjuntamente a melhoria do
desempenho e a redução dos custos totais ao longo da vida útil. Este grupo
promoveu uma melhoria significativa do desempenho do sistema em 12,7%,
bem como a redução dos custos totais do sistema em cerca de 787 milhões de
reais. Não obstante a menor economia de custos deste grupo, a melhoria
potencial do empreendimento (valor) foi avaliada em 22,53%, ou seja, também
promoveu um aumento substancial da relação custo-benefício do sistema;
7) No Grupo 3 foi avaliado, ainda, o resultado do sistema BRT com a incorporação
de alternativas que melhorariam o desempenho, todavia em detrimento do
aumento de custos iniciais e custos totais ao longo da vida útil. Nesse grupo, o
desempenho do sistema atingiu 13,1%, ou seja, sua melhor performance,
porém houve acréscimo de cerca de 773 milhões nos custos iniciais em relação
ao sistema VLT estudado originalmente, bem como aumento de custos totais,
estimados em 725 milhões. Portanto, tal grupo não se mostra atrativo do ponto
de vista econômico;
8) Por fim, no Grupo 4 foi avaliado o resultado do sistema com o agrupamento
das alternativas do Grupo 1 e 2, uma vez que foram os grupos que
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apresentaram resultados mais positivos. Nesse grupo foram alcançados os
melhores resultados do estudo, com melhoria do desempenho de 19,2%,
custos iniciais estimados em 1,51 bilhões (praticamente o mesmo valor da
alternativa em BRT individual) e a redução dos custos totais ao longo de 20
anos estimada em 1,48 bilhões de reais em relação a alternativa original em
VLT. Além disso, obteve-se a melhoria do valor potencial do empreendimento
mais significativa, avaliada em 38,62%. Dessa forma, este grupo alcançou não
só o melhor desempenho, mas também a maior economia total dentre todas as
alternativas analisadas, apresentando a melhor relação custo/benefício;
Ressalta-se, ainda, que o estudo de Engenharia de Valor visa promover a avaliação
expedita de alternativas que agreguem valor ao empreendimento analisado,
procurando identificar soluções que promovam melhoria de desempenho e redução
de custos simultaneamente, como forma de indicar a otimização da aplicação dos
recursos disponíveis e proporcionar a tomada de decisão dos gestores envolvidos.
Assim, recomenda-se que, após a tomada de decisão, seja realizado o detalhamento
dessas alternativas em nível de projeto, a fim de promover a acurácia necessária na
avaliação dos custos envolvidos para eventuais procedimentos licitatórios.
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6. ANEXO I – AVALIAÇÃO DAS IDEIAS GERADAS

175

CONSÓRCIO TAGTREE

176

CONSÓRCIO TAGTREE

177

CONSÓRCIO TAGTREE

178

CONSÓRCIO TAGTREE

179

CONSÓRCIO TAGTREE

180

