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RESENHA 
O presente trabalho apresenta uma avaliação operacional do transporte executivo do Distrito 
Federal (linha 113), que faz o percurso Aeroporto – Setor Hoteleiro, via Esplanada dos 
Ministérios. A metodologia de pesquisa utilizada constou de pesquisa de campo junto 
ao Órgão fiscalizador (Transporte Urbano do Distrito Federal – DFTrans) e à 
empresa operadora da linha de transporte executivo (Transportes Coletivos de 
Brasília – TCB), além de pesquisa bibliográfica. Constatou-se que o tipo de serviço 
prestado pela TCB é de boa qualidade, com altos índices de aprovação por parte 
dos usuários. No entanto, existe uma baixa procura por esse serviço, motivada 
principalmente pela falta de hábito do público alvo de andar de ônibus. 
 
PALAVRAS-CHAVE: transporte coletivo, transporte executivo, transporte de passageiros. 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
O presente trabalho destina-se a avaliação da operação da linha 113 – transporte público 
executivo complementar, operada no trecho Aeroporto Juscelino Kubitschek – Setor 
Hoteleiro do Plano Piloto de Brasília, o qual visa a atender a um grupo específico de 
usuários. Trata-se de um sistema de menor capacidade, dotado de atributos qualitativos 
diferentes dos existentes no transporte coletivo convencional. Os principais atributos 
percebidos no transporte executivo estão relacionados com a rapidez, agilidade e conforto 
dos veículos que possuem, entre outras características, ar condicionado, TV, internet e 
bancos confortáveis.  
 
A linha de transporte executivo Aeroporto opera diariamente, inclusive nos feriados e finais 
de semana, partindo do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek até os Setores 
Hoteleiros Norte e Sul e vice-versa e é parte integrante do Sistema de Transporte Público de 
Passageiros do Distrito Federal, Sistema este que é composto por um conjunto veículos, 
vias e terminais que interagem entre si de modo promover o deslocamento de pessoas, 
segundo a vontade dos usuários e regras de controle pré-estabelecidas. 
 
Objetivo da pesquisa realizada visou a identificar a efetividade do serviço de transporte 
executivo recentemente implantado em Brasília, em termos de eficiência operacional e da 
utilização desse serviço por parte tanto da população quanto de turistas de lazer e de 
negócio.   
 
A metodologia de pesquisa utilizada para o desenvolvimento do trabalho constou de 
pesquisa de campo junto ao Órgão fiscalizador (Transporte Urbano do Distrito Federal – 
DFTrans) e à empresa operadora da linha de transporte executivo (TCB). 
 
O trabalho está estruturado em três tópicos básicos: 1 – Introdução, com a contextualização 
do objeto de estudo e caracterização objetivo da pesquisa; 2 – Diagnósticos e Resultados, 
com a caracterização e avaliação do resultado da pesquisa; e, por fim, 5 – Conclusões, com 
as considerações finais dos autores. 
 



2 – DIAGNÓSTICO E RESULTADOS 
 
O planejamento de uma linha de transporte coletivo por ônibus conta com uma série de 
métodos de trabalho e medidas, com vistas a obter uma maior probabilidade de sucesso na 
sua operação e, por conseguinte, melhor atender aos usuários desse transporte. Para tanto, 
conforme evidenciado pela ANTP (1992), faz-se necessário a definição prévia de uma 
sequência lógica de ações exequíveis, coordenadas, não conflitantes, especificadas, 
controladas e, se necessário, corrigíveis para se alcançar os objetivos. 
 
Os diagnósticos e resultados constam de três tópicos distintos: Aspectos legais e 
institucionais do transporte executivo do Distrito Federal;  Aspectos gerais do mercado de 
transporte executivo no distrito federal; e Lógica funcional do transporte executivo do Distrito 
Federal. Esses três tópicos contemplam em sua essência os aspectos considerados no 
planejamento da linha 113, a qual é o objeto de análise deste trabalho. 
 
2.1 – Aspectos legais e institucionais do transporte executivo do Distrito Federal 
 
Discorrer-se-á, de forma sucinta, sobre o aspecto jurídico institucional legal que ampara o 
transporte executivo do Distrito Federal. 
 
2.1.1 – Enquadramento legal do transporte executivo 
 
O Serviço de Transporte Coletivo do Distrito Federal é regido por uma série de diplomas 
legais: Constituição Federal, Lei Orgânica do DF, Código de Trânsito Brasileiro, leis federais 
e distritais e normas legais aplicáveis ao tema, bem como pela Lei distrital no 4.011/2007.  
 
De acordo com a Lei distrital no 4.011/2007, o Sistema de Transporte Coletivo Público do DF 
é organizado em básico e complementar. Constitui o serviço básico as linhas do modo 
metroviário e rodoviário enquanto que o complementar é composto apenas de linhas 
rodoviárias. Outra diferença destes dois tipos de serviço está na abrangência do público 
atendido, enquanto que na primeira situação o serviço deve oferecer aos cidadãos o acesso 
universal, seguro e equânime ao espaço público; no complementar o serviço é diferenciado 
para atender segmentos específicos de usuários.  
 
O transporte executivo, segundo essa lei é um tipo de serviço complementar.  Portanto 
opera com características diferenciadas quanto ao itinerário, veículo e modelo tarifário.  
 
Está regulamentado pelo Decreto 30.584/2009 que trata dos serviços complementares que 
serão operados por pessoas jurídicas, públicas e privadas, e por autônomos, com tecnologia 
veicular e preços de passagem compatíveis com o objetivo do serviço prestado e que veda 
a concorrência entre este serviço e o serviço básico de transporte público coletivo. 
 
Quanto ao cumprimento dos serviços e na aplicabilidade das penalidades, a TCB é tratada 
com as mesmas condições de igualdade que os demais delegatários quanto aos 
dispositivos de regulamento contido nas leis e decretos que regem o Sistema de Transporte 
Público Coletivo do DF, ressalvados os casos expressamente mencionados. 
 
2.1.2 – Atribuições e responsabilidades 
 
As atribuições e responsabilidades das instituições e entes envolvidos diretamente com o 
transporte executivo são as seguintes: 
 
Secretaria de Estado de Transportes (SET) – compete a essa secretaria planejar, 
regulamentar, organizar, delegar, definir políticas tarifárias e controlar todas as modalidades 
ou categorias relativas ao TPC do Distrito Federal. A SET, também planeja e executa os 



processos licitatórios para outorga mediante  permissão e concessão dos serviços de 
transporte público de passageiros e de sua infraestrutura. 
 
Transportes Urbanos do Distrito Federal (DFTrans) – trata-se de uma autarquia pertencente 
à estrutura do Governo do Distrito Federal que tem como objetivo fundamental garantir que 
a população se desloque de forma segura, confortável e no menor tempo, por meio de um 
sistema de transporte público eficiente.  Como órgão gestor, a DFTrans tem a função de 
realizar o planejamento operacional, a avaliação de desempenho, a caracterização da 
demanda e da oferta de serviços, a elaboração dos estudos de custos e dos níveis tarifários, 
o controle e a fiscalização dos serviços públicos e privados de transporte de passageiros, a 
gestão do Fundo de Transporte e as operações de terminais e ponto de paradas.  
 
Operadores e prestadores do serviço – pessoas jurídicas ou autônomas, públicas ou 
privadas, incluindo a TCB, assumem a função de executar o serviço de transporte para 
atender as necessidades de deslocamentos dos usuários. Nesse sentido possuem as 
seguintes obrigações: prestar a população um serviço de qualidade, como nível de serviço 
aceitável; proporcionar veículos adequados, seguros e com nível de qualidade exigido; tratar 
os usuários com presteza.  
 
Usuários e sociedade em geral – aos usuários compete a conservação do serviço e da 
infraestrutura (paradas, terminais, veículos) bem como a presteza no tratamento com 
funcionários que prestam esse serviço.  
 
2.1.3 – Gestão, fiscalização e controle dos serviços 
 
É de responsabilidade da DFTrans, órgão gestor do Sistema de Transporte Público Coletivo 
(STPC), o controle e a fiscalização do serviço da linha E=executiva. Os aspectos 
observados para o cumprimento dessa função são: fiscalização da operação; aplicabilidade 
de penalidades previstas nos regulamentos e código disciplinares do Transporte Público do 
DF, quando lhe compete; execução de vistorias mecânicas; acompanhamento e análise dos 
desempenhos operacionais do serviço prestado.  
 
2.2 – Aspectos gerais do mercado de transporte executivo de Brasília 
 
Os principais aspectos do mercado de transporte executivo de Brasília, relativos aos 
primeiros seis meses de operação da linha em análise, identificados na pesquisa realizada, 
são os seguintes: 
 
2.2.1 – Tipo de serviço 
 
No Sistema de Transporte Público do Distrito Federal, o Transporte Executivo é um tipo de 
serviço público complementar que tem o objetivo de atender a um grupo específico de 
usuários. É um sistema de menor capacidade, dotado de atributos qualitativos diferentes 
dos existentes no transporte coletivo convencional. Os principais atributos percebidos no 
transporte executivo estão relacionados com a rapidez, agilidade e conforto dos veículos 
que possuem, entre outras características, ar condicionado, TV, internet e bancos 
confortáveis.  
 
A linha executivo aeroporto (113) opera diariamente, inclusive nos feriados e finais de 
semana, partindo do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek até os Setores Hoteleiros 
Norte e Sul e vice-versa.  
 
No caso da linha executivo Aeroporto operada pela TCB, os usuários são geralmente 
pessoas que estão a trabalho ou a lazer e que não usam o serviço com a mesma frequência 



dos usuários do transporte público convencional, conforme será demonstrado no item 5 do 
presente trabalho. 
 
2.2.2 – Tarifa praticada 
 
Devido às características físicas e operacionais do transporte executivo, a tarifa praticada 
por este serviço é diferenciada e maior. Em alguns casos supera a 50% do valor da tarifa 
praticada pelo transporte público convencional. No caso específico da linha executiva 
Aeroporto, o Decreto nº 32.888, de 27/04/ 2011, estipulou, em caráter experimental, a tarifa 
desse transporte em R$ 8,00. O cálculo dessa tarifa levou em considerações os custos fixos 
e variáveis. 
 
2.2.3 – Estimativa de demanda 
 
Dado o caráter complementar do serviço de transporte executivo e sabendo que existe uma 
demanda, não declarada, mas potencial, de usuários dispostos a utilizar este serviço, os 
órgãos e empresas operadoras necessitam estimar a demanda de viagens para auxiliar o 
poder decisório dos investimentos nessa área, de modo a evitar a prática de implantação e 
expansão do serviço de maneira empírica.  
 
A partir de dados referentes ao fluxo de passageiros e aeronaves no aeroporto de Brasília, 
foi possível fazer algumas relações. O gráfico da Figura 1 demonstra a movimentação de 
passageiros por hora, evidenciando que a maior movimentação ocorre pela manhã, entre 8 
e 10 horas, e a noite entre 18 e 20 horas.  
 

 
Fonte: Infraero, 2011 

 
Figura 1 – Movimentação de passageiros no aeroporto de Brasília 

 
No pico da manhã existem aproximadamente 43 aeronaves aterrissando ou decolando. Já 
no pico da noite, o número de aviões varia entre 30 e 35. Por outro lado, os horários de 
menor movimentação são entre 01 e 05 da manhã e 13 e 14 horas da tarde. 
  
De acordo com dados da Infraero referente ao mês de setembro/2011, no pico da manhã 
existiram aproximadamente 4.500 passageiros chegando ou saindo do aeroporto, enquanto 
que no pico da tarde, esse número gira em torno de 3.300 passageiros. Tendo em vista 
estas informações, tem-se que a demanda potencial de usuários é alta e que os ônibus em 
operação não possuem capacidade para atendê-la, caso ocorresse uma acentuada procura 
pelo serviço.  
 



Por outro lado, os dados operacionais da linha de transporte executivo em análise apontam 
que a demanda de passageiros transportados por mês é baixa. No entanto, gradativamente, 
vem aumentando mês a mês, conforme evidenciado na Tabela 1.  
 

Tabela 1 – Passageiros transportados mensalmente (maio/2011 a janeiro/2013) 
 

Meses Passageiros 
transportados 

Médias              
diárias 

Médias 
mensais                      

por bloco 

Variação 
percentual 
por bloco 

Variação 
percentual 
acumulada 

Maio  6.864  221 

9.220 - - 

Junho  8.501  283 
Julho  9.154  295 

Agosto  9.868  318 
Setembro  9.706  324 
Outubro  11.228  362 

Novembro  12.550  418 

11.840 28,41% 28,41% 

Dezembro  9.905  320 
Janeiro  8.764  283 

Fevereiro  8.888  317 
Março  12.334  398 
Abril  12.194  406 
Maio  14.058  453 

Junho  14.035  468 
Julho  13.829  446 

Agosto  14.681  474 

14.454 22,08% 56,77% 

Setembro  15.629  521 
Outubro  16.551  534 

Novembro  15.900  530 
Dezembro  12.600  406 

Janeiro  11.365  367 

Fonte: TCB 
 
Essa Tabela mostra que a média mensal de passageiros transportados nos primeiros seis 
meses de operação da linha (maio a outubro/2011) foi 9.220, enquanto que nos últimos seis 
meses (agosto/2012 a janeiro/2013), essa média subiu para 14.454. Isto corresponde a uma 
variação percentual positiva de 56,77% dos últimos seis meses de operação da linha em 
relação aos seis primeiros. 
 
Essa variação percentual positiva, apesar de ser tímida, evidencia um crescimento 
constante, o que leva a crer que no futuro essa linha venha a operar com um volume 
satisfatório de passageiro, contribuindo, dessa forma, para a diminuição de veículos rodando 
nas ruas da capital federal, o que será extremamente saudável para o trânsito e para a 
população do DF, que já está sofrendo com congestionamentos de veículos, coisa que num 
passado bem próximo era algo incogitável. 
 
A linha executiva iniciou sua operação em 29 de abril de 2011. Nos dois primeiros dias de 
operação (29 e 30 de abril) foi registrada uma demanda insignificante: de apenas 229 
passageiros transportados. Porém, nos meses seguintes, a demanda aumentou: em média, 
foram transportados 307 passageiros por dia nos primeiros seis de operação da linha, 
enquanto nos últimos seis meses essa média foi de 482 passageiros/dia, o que corresponde 
também uma variação percentual de 56,77%. 
 
Verificou-se no levantamento efetuado juto à TCB que o número de passageiros 
transportados é maior nas segundas e sextas-feiras, contudo, nos dias de terça, quarta, 



sábado e domingo são transportados um número significativo de passageiros. A Tabela 2 
demonstra o volume médio mensal de passageiros transportados nas segundas e nas 
sextas-feiras, no primeiros seis meses após a implantação da linha em análise. 
 

Tabela 2 – Passageiros transportados nas segundas e sextas-feiras 
 

Meses (2011) 2as. Feiras 6as. Feiras 

Maio 1.427 1.010 
Junho 1.644 1.127 
Julho 1.678 1.758 

Agosto 2.218 1.478 
Setembro 1.895 1.804 
Outubro 1.885 1.650 

Fonte: TCB 
 
Esse fato evidencia que o público atendido pela linha em análise corresponde, 
principalmente, a turistas que veem a Brasília a lazer ou a trabalho.  
 
2.2.4 – Estimativa de custos versus rentabilidade 
 
De acordo com a TCB, os custos fixos e variáveis relacionados com a operação da linha 
executivo atingiram, em média, R$ 141.264,00, nos primeiros seis meses de operação. 
Considerando o número de usuários e a tarifa apresentados anteriormente, verifica-se que a 
receita média mensal do mesmo período se aproximou a R$ 75.000,00, o que evidencia que 
rentabilidade desse serviço está visivelmente comprometida. 
 
2.3 – Lógica funcional do transporte executivo do Distrito Federal 
 
A linha 113 (transporte executivo Aeroporto – Setor Hoteleiro) tem como propósito oferecer 
uma alternativa a mais para os usuários do transporte aéreo nos deslocamentos de e para o 
aeroporto, além de visar a diminuição do número de veículos nas ruas, contribuindo, dessa 
forma, para a redução de congestionamentos e melhoria da mobilidade urbana. No entanto, 
constatou-se uma utilização tímida desse serviço. Demonstrar-se-á a seguir a lógica 
funcional desse serviço e o seu desempenho operacional desde o momento da implantação 
(abril/2011) até o mês de janeiro de 2013. 
 
2.3.1 – Frota 
 
A linha executiva começou a funcionar com cinco veículos, os quais constam na Figura 2. 
Devido a reduzida demanda pelo serviço, houve uma redução do número de veículos. 
Atualmente, a frota conta apenas com três ônibus em circulação. 
 

 
 Fonte: TCB 
 

Figura 2 – Frota de ônibus da linha 113 



 
A frota é toda nova, tendo os ônibus sido adquiridos especificamente para atender a essa 
linha. 
 
2.3.2 – Desempenho operacional da linha 
 
A caracterização do desempenho operacional considerará as seguintes variáveis: índice de 
passageiros por quilômetro (IPK), passageiro por veículo e quilometragem por veículo.  
 
Diante das condições da demanda dos primeiros meses de funcionamento da linha 
executiva Aeroporto, constatou-se um IPK muito baixo, inferior a 0,3 pontos, embora tenha 
havido uma evolução desse índice ao longo dos meses, conforme indicado na Tabela 3. 
 

Tabela 3 – Índice de passageiros transportados por Km 
 

Mês IPK  

Maio 0,14 
Junho 0,18 
Julho 0,19 

Agosto 0,22 
Setembro 0,23 
Outubro 0,26 

Novembro 0,29 
Dezembro 0,23 

Janeiro 0,19 
Fevereiro 0,19 

Março 0,27 
Abril 0,27 
Maio 0,31 

Junho 0,31 
Julho 0,30 

Agosto 0,32 
Setembro 0,34 
Outubro 0,36 

Novembro 0,35 
Dezembro 0,28 

Janeiro 0,26 

Fonte: TCB 
 
Considerando que a demanda efetiva desse serviço era bastante baixa nos primeiros três 
meses, (cerca de 8 passageiros por veículo, por viagem), a TCB promoveu uma redução na 
frequência dos ônibus e, por conseguinte, houve uma redução na produção quilométrica da 
linha conforme evidenciado na Tabela 4. 
 

Tabela 4 – Produção quilométrica da linha executiva Aeroporto 
 

Mês 
(2011) 

Viagens 
realizadas 

Produção por 
viagem (km) 

Produção 
mensal(km) 

Maio 1.410 38,78  54.679,80  
Junho 1.362 38,78  52.818,36  
Julho 1.391 38,78  53.942,98  

Agosto 1.259 38,78  48.824,02  
Setembro 1.195 38,78  46.342,10  
Outubro 1.210 38,78  46.923,80  

Fonte: TCB 



Dado o número de viagens/mês, a produção quilométrica em uma viagem (ida e volta) é de 
38,78 km, conforme demonstrado no mapa do itinerário da linha constante na Figura 2. Nos 
três primeiros meses de operação da linha, a produção quilométrica média mensal foi de 
53.813,71 Km. Após a modificação da frequência dos ônibus, a produção média mensal dos 
três meses seguintes foi reduzida para 47.363,31 Km, conforme demonstrado na Tabela 4. 
 
Considerando os dados da Tabela 4 e a frota em operação (três ônibus), constata-se que 
cada veículo roda em média 500,50 km dia.  
 
2.2.3 – Abrangência da linha: itinerário e pontos de parada 
 
O itinerário da linha executiva compreende o percurso do Aeroporto, Eixo Rodoviário Sul, 
Esplanada dos Ministérios, Rodoviária do Plano Piloto, Setor Hoteleiro Norte, Centro de 
Convenções e Setor Hoteleiro Sul, nos dois sentidos: Aeroporto – Setor Hoteleiro e Setor 
Hoteleiro – Aeroporto. 
 
Os ônibus saem simultaneamente do Aeroporto e do Setor Hoteleiro e realizam os 
embarques e desembarques nos mesmos pontos de paradas do transporte coletivo 
convencional. 
 
2.3.4 – Frequência e horários de atendimento 
 
A linha em análise é oferecida diariamente, inclusive aos sábados, domingos e feriados, 
partindo simultaneamente do Aeroporto e do Setor Hoteleiro às 06:30 h e opera até a meia 
noite nos dias úteis e até às 23 horas nos finais de semana e feriados, com frequência de 
operação média de 30 minutos. 
 
2.3.5 – Satisfação dos usuários  
 
Em 2012 a TCB encomendou uma pesquisa sobre o perfil e preferências dos usuários da 
linha 113, cujos principais resultados com relação aos índices de satisfação são 
apresentados na Tabela 5. A pesquisa foi do tipo demanda manifesta. 
 

Tabela 5 – Satisfação dos usuários da linha 113 
 

Variáveis Índice de satisfação 
(bom e ótimo) 

Valor da passagem 78%  
Segurança durante a viagem 91% 
Estado de conservação dos veículos 97%  
Atendimento dos funcionários da linha 97%   

 Fonte: TCB 
 
No geral, a pesquisa constatou um alto índice de aceitação e satisfação dos usuários com o 
transporte executivo prestado pela TCB. 
 
3 – CONCLUSÕES 
 
A linha de transporte executivo Aeroporto – Setor Hoteleiro foi implantada em decorrência 
de um Termo de Ajuste de Conduta firmado entre o Ministério Público e o Governo do 
Distrito Federal, com a finalidade de prover uma alternativa a mais aos usuários do 
transporte aéreo nos deslocamentos de e para o Aeroporto, a título de serviço 
complementar com qualidade de serviço diferenciada. 
 



Adicionalmente, essa linha tem como propósito reduzir o nível de congestionamento em 
Brasília, a partir da redução do número de veículos em circulação. 
 
Com relação ao primeiro e principal propósito, a linha 113 o atingiu plenamente, pois o 
serviço complementar diferenciado e de qualidade vem sendo oferecido regular e 
pontualmente, sem solução de continuidade, com altos índices de satisfação por parte dos 
usuários. 
 
Já com relação ao segundo propósito, não se pode dizer o mesmo, pois o volume de 
passageiros transportados é por demais acanhado, o que torna a linha deficitária em termos 
econômicos, de modo que ainda não foi possível constatar uma redução de veículos 
particulares nas ruas de Brasília em decorrência desse serviço.  
 
Por outro lado, é salutar a constatação que o volume de passageiros desse serviço vem 
aumentando gradualmente desde a sua implantação, o que se faz supor que no futuro essa 
linha venha a operar com índices satisfatórios de utilização da sua capacidade instalada. 
 
Presume-se que a baixa procura dessa linha por parte dos habitantes de Brasília ocorra por 
dois motivos básicos: i) falta de hábito de andar de ônibus; e ii) pouca divulgação da linha. 
 
A falta de hábito de andar de ônibus por parte da população de Brasília é corroborada ao se 
analisar um serviço similar de transporte executivo implantado recentemente no percurso 
que liga o Setor Sudoeste à Esplanada os Ministério, um trecho com alto índice de 
congestionamento nos horários de pico, no entanto, o números de passageiros que estão 
sendo transportados por semana está girando em torno de 200. Ou seja, bem abaixo da 
linha executivo Aeroporto, que está transportando diariamente mais do dobro desse número 
de passageiros. 
 
Com relação à divulgação da linha, recomenda-se à TCB que promova uma campanha 
“agressiva” de divulgação da mesma, direcionada prioritariamente à população de Brasília, 
não eximindo, no entanto, os turistas de lazer e negócio. 
 
Em última análise, espera-se que este trabalho venha a contribuir para a divulgação da linha 
de transporte executivo do Distrito Federal e a motivar os usuários do transporte aéreo a 
utilizá-la em seus deslocamentos de e para o Aeroporto, a partir da constatação dos altos 
índices de satisfação dos passageiros que atualmente fazem uso desse meio de transporte. 
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