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RESENHA 
A redução de custos fixos é um dos principais objetivos de qualquer segmento empresarial. Neste contexto a 
otimização do uso do vale transporte configura-se num ponto estratégico na redução de custos com pessoal. 
Este trabalho tem por objetivo expor a metodologia proposta e implementada para se obter este resultado 
através de um sistema computacional. 
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INTRODUÇÃO 
O aquecimento da economia observado nos últimos anos tem provocado, entre outros aspectos, um aumento 
no número de contratações por parte das empresas e uma alta rotatividade de mão de obra. 
O processo de seleção realizado pelas empresas leva em consideração, além da qualificação técnica, os 
impactos financeiros que serão gerados com os gastos com vale transporte decorrentes de deslocamentos 
por demais onerosos, além dos desgastes físicos e psicológicos causados pela necessidade de utilização de 
vários transportes públicos para os deslocamentos diários, sabidamente cada vez mais difíceis no trânsito das 
grandes cidades. 
O vale-transporte (VT) foi instituído por lei federal em 1985, tornando-se obrigatório no fim de 1987. O 
benefício garante a condução do trabalhador nos seus deslocamentos casa-trabalho-casa, assegurando-lhe o 
comprometimento máximo de 6% do seu salário. Ao empregador cabe a responsabilidade da 
complementação dos gastos de deslocamento que excederem aquele montante. O VT, dessa maneira, é um 
mecanismo de subsídio direto para o usuário, financiado pelas firmas empregadoras. Hoje, o VT representa 
cerca da metade da receita das empresas de transporte coletivo urbano, conforme informações da  NTU, 
constituindo-se num pilar de sustentação financeira dos sistemas de transporte urbano no Brasil. (GOMIDE, 
2003) 
Quando da criação do VT, em meados dos anos 1980, a informalidade no mercado de trabalho não tinha as 
mesmas dimensões de hoje. Foi na década de 1990, com o processo de abertura da economia e de 
reestruturação produtiva, que houve um incremento significativo do número de trabalhadores sem carteira 
assinada  – principalmente no setor de serviços. O percentual de trabalhadores informais no mercado de 
trabalho metropolitano chegou a 51% em 2000  –em contraste com a taxade 37% verificada em 1986. Para o  
setor de serviços, o grau de informalidade em 2000 alcançou 58, segundo GOMIDE, A. A. citando (Ramos, 
2002). 
A concessão do vale-transporte, direito do trabalhador garantido por lei, tem um impacto considerável no 
custo com pessoal nas empresas brasileiras, especialmente aquelas com grande número de colaboradores. 
Neste contexto é de grande importância para as empresas otimizar o uso do vale transporte entre seus 
colaboradores a fim de reduzir e minimizar os desgastes com trajetos desnecessários. 
Segundo DIAS, R. A. et al., o setor de transportes é responsável por mais da metade do consumo mundial de 
petróleo e de, aproximadamente, 30% do total da energia comercializada no mundo. Estima-se que 25% das 
emissões de CO2 devidas à queima de combustíveis fósseis no planeta podem ser atribuídas ao transporte. 
Segundo GUIA TRABALHISTA, a concessão do benefício obriga o empregador a adquirir Vale-Transporte em 
montante necessário aos deslocamentos do trabalhador no percurso residência-trabalho e vice-versa, no 
serviço de transporte que melhor se adequar. 
De acordo com MOTTA, T. M. O. P., quando do requerimento do benefício ao empregador, o empregado deve 
informar corretamente o seu endereço e os serviços e meios de transporte que utilizará. Ora, se informa ao 
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empregador endereço diverso do local onde reside, ou se requisita vales-transporte além do necessário ao 
deslocamento residência-serviço e vice-versa, somente para auferir ilicitamente as vantagens do benefício, 
estará desvirtuando a intenção na qual e para a qual aquele fora criado e cometerá, destarte, falta grave 
passível de dispensa por justa causa enquadrado como ato de improbidade e/ou mau procedimento - art. 482 
, “a” e “b” da CLT.  
Nesse mesmo sentido, ainda segundo MOTTA, T. M. O. P. , incorrerá o empregado na despedida por justa 
causa se usar indevidamente o vale-transporte, ou seja, se os utilizar para fins que não sejam pertinentes ao 
deslocamento residência-trabalho e vice-versa; por exemplo, se recebe os vales-transporte e os vende. 
A definição do valor correto a ser creditado representa um fator de grande economia para as empresas, além 
de garantir aos colaboradores um benefício adequado à real necessidade de seu deslocamento. Essa 
necessidade perpassa o clássico problema de definição de trajeto entre origem e destino, só que neste caso 
com foco em minimização de custo e trajeto segundo critérios pré-definidos. 
Nest trabalho vamos expor um estudo de caso sobre uma metodologia para definição do vale-transporte 
implementada em uma ferramenta computacional e os resultados alcançados em um projeto piloto realizado 
para validação da metodologia. 
 
DIAGNÓSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 

De acordo com LUBECK, R. M. et al. o sistema de bilhetagem causou inovações nos processos das 
empresas transportadoras e também do Poder Concedente afetando os usuários, pois alterou as operações 
de compra, pagamento e utilização das passagens dos ônibus urbanos via novos procedimentos que geraram 
eficiência e eficácia na gestão e controle das informações.  
No entanto, apesar de maior controle e segurança no uso do benefício, as implementações atuais disponíveis 
no mercado ainda não garantem o uso correto e preciso do vale-transporte no que tange o uso-indevido em 
viagens não destinadas ao deslocamento residência-trabalho-residência. 
Um grande problema para as empresas hoje, sobretudo aquelas que contam com grande quadro de 
funcionários, está na determinação correta do tipo e da quantidade de vales-transporte que devem ser 
disponibilizados para cada funcionário, que se traduz no valor a ser creditado em seu cartão nas localidades 
que se utilizam deste sistema. 
Com o objetivo de sanar esta lacuna existente no processo de admissão das empresas foi proposta uma 
metdologia que posteriormente deu origem ao VT Real, um sistema computacional em plataforma web que 
permite às empresas não somente determinar o valor correto no momento da concessão do benefício do vale-
transporte como também realizar análises para alocação e realocação de funcionários através de simulações. 
Para se determinar com exatidão o valor do benefício a ser creditado pelo empregador, faz-se necessário, 
primeiramente, resolver o clássico problema de origem-destino, que consiste em linhas gerais em se 
determinar as melhores opções de rotas dentro de um universo de possibilidades segundo alguns critérios 
pré-definidos, um problema de otimização. 
Para tal é necessário um trabalho prévio de montagem de uma base de dados do sistema de transporte 
público coletivo, que consiste nas seguintes informações: 

 Arruamento georreferenciado 

 Rotas (linhas) disponíveis para cada modal de transporte 

 Itinerário georreferenciado das rotas 

 Pontos de embarque e desembarque das rotas (georreferenciado) 

 Informações cadastrais das rotas (nome, descrição, tarifa, quadro de horários, tipo de integração, 
descontos, etc.) 

 Política tarifária de integração modal e multi-modal 

De posse das informações mínimas citadas anteriormente, o algoritmo de otimização proposto deverá 
minimizar a função-custo do transporte no deslocamento entre origem e destino, sujeita às restrições, 
conforme listado abaixo: 

       

 

   

   



     

3 

sujeito a, 
     
    

 
onde F é a função que determina o custo do deslocamento, t(i) a tarifa da rota i, utilizada no deslocamento, e 
D o desconto concedido de acordo à política tarifária vigente no uso das rotas definidas, Dc a distância total 
de caminhada em km e n o número de rotas utilizadas no deslocamento, indepentemente do modal utilizado. 
Para se ter uma abordagem completa é necessário considerar-se também a multimodalidade existente nos 
deslocamentos urbanos e metropolitanos. Segundo WIKIPEDIA, o transporte multimodal é a articulação entre 
vários modos de transporte, de forma a tornar mais rápidas e eficazes as operações de transbordo. O 
Transporte Multimodal é aquele em que serão necessários mais de um tipo de veículo para realizar o 
transportre entre origem e destino final. 
Outro aspecto importante a ser considerado.... 
Em linhas gerais o algoritmo proposto por esta metodologia visa obter todas as opções de deslocamento 
dentro do sistema de transporte, considerando-se todos os modais disponíveis, que tenham o menor custo 
repeitando-se todas as características e restrições definidas. Com isto ter-se-á definido o valor justo para a 
concessão do benefício do vale-transporte. 
Além das informações relativas ao arruamento e o sistema de transporte, são necessárias informações sobre 
a empresa, que constituem as entradas para o algoritmo de otimização. Tais informações compreendem os 
endereços das residências dos funcionários, que devem ser oriundos normalmente de algum sistema de 
gestão utilizado pela empresa, e os endereços das unidades de trabalho. 
Existem duas formas básicas para a execução do algoritmo proposto. A primeira, denominada origem-destino, 
constitui-se no caso base que motivou seu desenvolvimento: a definição da opção de transporte de menor 
tarifa para o deslocamento entre origem e destino, onde a origem é a residência do colaborador e o destino 
uma unidade de trabalho, como ilustrado na figura a seguir. 
 

 
Figura 1 – Interface para o algoritmo origem-destino 

 
O cálculo é feito em ambos os sentidos de deslocamento, ou seja, residência-trabalho e em seguida trabalho-
residência, conforme mostrado na tela de resultado da figura 2. 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Transporte
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Figura 2 – Resultado da execução do algoritmo origem-destino 

 
Quanto à performance o algoritmo executa a maioria das consultas entre origm e destino em menos de 1 
segundo, o que é considerado aceitável em se tratando de uma aplicação web. No caso ilustrado na figura 2, 
o tempo para o cálculo, envolvendo trajetos de ida e volta, foi de apenas 0,23 segundos. 
Outro modo de execução do algoritmo, também chamado de alocação de melhor unidade, consiste na 
utilização de várias unidades de trabalho como destino. Desta forma, após a execução de sucessivas 
iterações do algoritmo base, as unidades de trabalho serão ranqueadas em função do custo, distância entre 
origem e destino, e número de conduções utilizadas, como mostrado na figura 3. 
 

 
Figura 3 – Resultado da execução do algoritmo de alocação de melhor unidade 

 
Como estudo de caso avaliou-se o resultado obtido em duas simulações realizadas com uma rede de 
supermercados de Belo Horizonte, que conta em seu quadro de funcionários com cerca de 2.000 
colaboradores e 11 unidades de trabalho. 
Na primeira simulação utilizou-se apenas o caso base do algoritmo (modo origem-destino) para determinação 
da valor correto do benefício para o deslocamento do funcionário entre sua residência e sua unidade de 
trabalho atual. 
O valor atualmente pago em vale-transporte para essa mesma massa de dados é de R$ 16.957,24. Após a 
execução do algoritmo obteve-se uma economia diária de R$ 1.891,21, o que representa cerca de 11,15% de 
redução de despesas para o empregador. 
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Após a segunda simulação, onde foi o algoritmo de alocação de melhor unidade, tendo como universo todas 
as unidades de trabalho disponíveis, obteve-se uma economia diária de R$ 6.576,68, representando 38,78% 
de economia em relação ao valor pago atualmente. 
 
CONCLUSÕES 
Pelos resultados obtidos com a aplicação da ferramenta em bases de dados reais pode-se concluir que os 
objetivos propostos foram atingidos, especialmente o objetivo financeiro. 
É bem verdade que, por muitas vezes, há uma barreira a ser transposta quando dá implantação dos 
resultados obtidos pelo algoritmo de otimização, especialmente nos casos em que existe troca de unidade de 
trabalho. Alguns aspectos foram desprezados no caso estudado, como, por exemplo a existência de vaga 
para determinado perfil, muito embora este esteja contemplado no sistema computacional através de um filtro 
por cargo, a distância entre residência e unidade de trabalho, e o impacto causado por realocar recursos 
humanos entre equipes de trabalho. 
Atualmente o sisema computacional é utilizado por uma rede de drogarias que atende toda a região 
metropolitana de Belo Horizonte. 
Como sugestão para trabalhos futuros está o estudo do uso de algoritmos evolutivos para aumentar a 
performance e reduzir o consumo de recursos computacionais do algoritmo proposto. 
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