


Vamos juntos construir 
meios para expandir a 
mobilidade humana?

// INTRODUÇÃO



Onde houver pessoas falando de conectividade, cidades inteligentes em busca de inovações 
tecnológicas que otimizam a locomoção e a tarifação dos serviços de transporte público, 
a Transdata estará lá. Usamos nosso conhecimento, estrutura e experiência para ampliar a 
mobilidade e levar praticidade, segurança e qualidade de vida a todos. 

Não apenas as necessidades dos passageiros mudaram, mas também a maneira de interagir com 
os meios de transporte. É preciso evoluir e acompanhar estas transformações. Há 25 anos, 
a Transdata atua de forma precisa e colaborativa com operadores de trânsito e gestores através 
soluções modernas e integradas que facilitam o dia a dia dos usuários e permitem maior eficiência 
na gestão do sistema de transporte.

Este é o nosso propósito. A Transdata busca sempre 
criar novos caminhos para a mobilidade urbana 
através de ideias e soluções criativas e inovadoras.
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+600
25 anos

+360
30 milhões

projetos

de experiência

cidades

de usuários/dia



Tarifação Inteligente
Bilhetagem e meios de pagamento.

// FARE COLLECTION SYSTEM



// FARE COLLECTION SYSTEM 

E quanto maior a complexidade da rede de transporte, mais sofisticada pode ser a 
política tarifária: descontos por horário, por sentido, por tipo de dia, integrações com 
ou sem complemento são algumas das opções à disposição. E tudo isso pode ser 
configurado de forma simples e segura em nossa plataforma de gestão de bilhetagem.  

Nossa solução é modular e flexível para que cada sistema de transporte escolha 
qual oferta deseja fazer aos usuários. Essa modularidade permite que o validador 
V6® receba novos recursos tecnológicos mesmo após já estar em operação. Desde 
Cartões Cipurse® até o pagamento das passagens via smartphones, passando pela 
aceitação de cartões bancários com tecnologia EMV ou a simples leitura de códigos 
tipo QR. Diferentes alternativas de pagamento podem ser colocadas à disposição 
dos passageiros. Isso facilita o acesso aos serviços e, ao mesmo tempo, permite 
automatizar a arrecadação de tarifas.

Operar uma rede de transporte 
público eficiente pode exigir a 
integração entre diferentes serviços 
e até entre diferentes modais. 



Rede de Vendas
Capilaridade e Distribuição 
segura de créditos.
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// REDE DE VENDAS  

Seja para oferecer mais segurança ou garantir embarques mais ágeis, 
é preciso estimular o pagamento antecipado das tarifas. 

Venda de créditos via site ou aplicativo, carga embarcada instantânea, 
consignação de créditos a credenciados, totens de autoatendimento e 
equipamentos POS móveis podem, junto a um sistema de segurança 
robusto, baseado em tecnologia SAM e HSM, atender às necessidades 
de qualquer sistema de transporte público. No Brasil e no mundo.

Reduzir ou até mesmo eliminar 
o pagamento de tarifas em dinheiro 
no momento do embarque é um objetivo 
perseguido em quase todas os sistemas 
de transporte público do mundo. 



Biometria 
Facial
Solução antifraude.

// BIOMETRIA FACIAL  



// BIOMETRIA FACIAL  

É possível que a política de tarifas do sistema de transporte público considere 
descontos ou condições de pagamento diferenciadas a diferentes tipos de passageiros. 
Além disso, se algum título de transporte for pessoal e intransferível é necessário 
garantir que nenhuma outra pessoa fará uso em seu lugar. Fraudes no uso de 
benefícios tarifários acabam se refletindo negativamente na operação dos sistemas de 
transporte público – seja por desfalcar os cofres públicos, quando há subsídios diretos, 
seja por onerar os demais passageiros, quando incluída no cálculo tarifário, seja por 
penalizar os operadores, quando nem há subsídios, nem repasse às tarifas. 

Essas imagens, após o encerramento das operações, são automaticamente transferidas 
e comparadas com as imagens armazenadas no cadastro de cada usuário. A 
comparação automática é feita a partir da biometria, que toma a estrutura óssea do 
rosto como referência. Após essa comparação, o sistema gera uma lista de acessos em 
que foi detectada divergência entre o titular do cartão e seu efetivo utilizador e permite 
bloquear os cartões que tenham sido utilizados irregularmente.

A tecnologia de reconhecimento facial, 
integrada ao validador permite verificar, 
de forma automática e otimizada, cada 
acesso realizado no sistema de transporte. 



Controle Operacional 
e Telemetria
Muito mais que rastreamento de frota.

// GPS, CCO E TELEMETRIA 



// GPS, CCO E TELEMETRIA 

A tecnologia em Intelligent Transport Systems (ITS) avançou muito na última 
década. Mas a integração entre diferentes dispositivos embarcados e, depois, 
entre diferentes softwares, se tornou um grande desafio para os operadores 
de transporte. Decidimos encarar esse desafio criando um sistema modular. 
Mas que fosse tudo em um. Esse é o V6. Toda a tecnologia necessária para 
gerenciar as operações e escolher quais serviços deseja usar na sua frota. 

O V6 é tudo em um: a funcionalidade 
do validador somado aos benefícios 
operacionais do computador de 
bordo. E fica ainda mais completo 
quando conectado ao console de 
comunicação com o motorista.



// GPS, CCO E TELEMETRIA 

Validador, AVL, computador de bordo - all in one
. Proteção Grau IP54 contra água e poeira
. Proteção Grau IP07 antivandalismo
. Cartões Cipurse® | Mifare | EMV*
. Pagamentos com celulares NFC* ou QR Code*
. Sem filas: leitura e validação entre 0,35 segundos (350 

milissegundos)
. Sistema AVL (captura de posição)
. Conectividade – Wi-Fi | 3G | 4G
. Telemetria – RPM | situação do câmbio | pós-chave | 

portas | limpador de para-brisa

* Opcionais



Informação ao 
passageiro em 
tempo real
Acesso mais fácil está no 
caminho de todos.

// INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO 



// INFORMAÇÃO AO PASSAGEIRO 

Utilizar uma rede de transporte público requer, do usuário, algum 
tipo de conhecimento: qual linha usar? Onde embarcar? Qual o 
tempo de espera? Qual a previsão de chegada ao destino? Por 
isso um serviço de transporte atrativo deve oferecer fácil acesso à 
informação. 

A Transdata oferece ferramentas integradas aos softwares de 
Controle Operacional e Telemetria para fornecer informação em 
tempo real aos passageiros. 

Seja via aplicativo próprio, 
seja por meio das interfaces 
do Google, Moovit ou outro 
de sua escolha.



Informação para 
tomada de decisão
Suporte completo para gestão de dados.

// DATA ANALYTICS



// DATA ANALYTICS

Ter acesso a relatórios online para análise de dados é valioso para 
a tomada de decisões. A Transdata entrega aproximadamente 
350 tipos de relatórios. E com a opção de exportar em diferentes 
formatos, inclusive para ferramentas de Business Intelligence. 

O TDMax Reports traz um menu completo para o gestor visualizar 
desde acessos até equipamentos embarcados ou dados financeiros 
e muito mais. E para a gestão da frota estar sempre em dia, no TD 
ITS Reports é possível conferir combustível, dados operacionais e 
telemetria, entre outros. 

Estar conectado às informações 
permite gerenciar a operação com 
mais precisão e dinamismo. 



// DATA ANALYTICS

Estes e muitos outros relatórios são entregues pela Transdata:
•  Relatório de vendas 
•  Relatório de passageiros transportados 
•  Relatório de créditos
•  Relatório de cadastros
•  Relatório de auditoria 
•  Relatório de biometria Facial 
•  Relatório de equipamentos
•  Telemetria 
•  Performance operacional

Conectar dados e soluções. 



Serviços de Nuvem
Tecnologia como serviço.

// NUVEM



// NUVEM

Implantar e manter toda a tecnologia colocada à disposição 
dos sistemas de transporte público exige investimentos em 
infraestrutura que extrapolam a capacidade dos operadores de 
transporte público. Seja pelo nível de conhecimento específico 
para manter essa estrutura ou pela dificuldade em remunerar 
esses investimentos, via tarifa, muitos operadores optam por 
deixar essa tarefa sob nossa responsabilidade. 

A solução em nuvem alia o 
melhor custo efetivo à garantia 
de disponibilidade dos sistemas, 
com facilidade e sem custos de 
implantação.



Nossa oferta permite que 
o operador se mantenha 
focado no que é especialista: 
transportar pessoas.

// PROPOSTA 



// PROPOSTA 

Desde o controle da operação dos sistemas de transporte de massa até os 
aplicativos de carona, cada avanço tecnológico repercute na mobilidade e na 
experiência dos usuários do transporte público. Sistemas de transporte podem ser 
mais ou menos atrativos às pessoas conforme empregam a tecnologia em seu favor.

Movimentar as pessoas em uma cidade 
ou entre várias é uma tarefa cada vez 
mais tecnológica. 



// PROPOSTA 

Atuamos sempre muito próximo aos clientes. Entendemos a demanda e 
antecipamos as necessidades. Um processo colaborativo que visa compartilhar 
ideias para multiplicar soluções. É assim que a Transdata se destaca como parceira 
ideal para soluções completas e integradas em ITS. 

Conectamos as melhores ideias para criar tecnologias em que a coleta 
automatizada de tarifas, controle operacional, controle antifraude e telemetria 
funcionem juntas. Ou separadamente. Tudo de acordo com a necessidade dos 
Gestores e dos Operadores de Transporte Público. 

Com gestão inteligente e a 
tecnologia a serviço da mobilidade, 
fazemos o transporte publico ser 
muito mais atraente.



Uma história 
conectada ao futuro.

// TIMELINE



// TIMELINE

1993
Criação da Cartão 

Prata. Empresa 
de produção de 

cartões e sistemas de 
controle de acesso. 

Precursora da 
Transdata.

2000
Implantação do 

primeiro sistema 
híbrido de operação 

com cartões 
Contactless Mifare, 

apresentação e 
recolhimento de 

cartões, em Caxias 
do Sul/RS.

1995
Inauguração do 
primeiro parque 

tecnológico, 
desenvolvendo 

e produzindo 
softwares, hardwares 

e cartões.

2002
Mudança de nome 
para Transdata e 
atuação vai além 

dos sistemas 
de bilhetagem 

eletrônica.

1997
Em terra: 

primeiro sistema 
de bilhetagem 

estacionário 
fornecido ao 

terminal rodoviário 
de Salvador/BA.

1994
A primeira conquista: 

fazer ticketing do 
transporte público 
em Paulínia, região 

de Campinas/SP.

2001
A cidade de 

Ourinhos/ SP passa a 
contar com o sistema 

de bilhetagem da 
Transdata. 

1996
No mar: implantação 

da bilhetagem nos 
ferry-boats que 

fazem a travessia 
entre Salvador e 

Itaparica, na Bahia.

1998
Operação de 

bilhetagem para 
o transporte na 
cidade de Santo 
André/SP, polo 

industrial brasileiro.

2005
Desenvolvimento 

do primeiro sistema 
de bilhetagem 

eletrônica 
seccionada em linhas 

intermunicipais e 
metropolitanas.

2003
A tecnologia Smart 
Card Contactless se 

torna padrão nos 
sistemas bilhetagem 

eletrônica 
daTransdata.



// TIMELINE

2008
Lançamento do 

sistema de ticketing 
para atender 

empresas com linhas 
rodoviárias de longa 

distância.

2015
Implantação 

de bilhetagem 
eletrônica, 

gerenciamento de 
frota, informação 

em tempo real 
ao passageiro e 

biometria facial em 
Curitiba.

2017
Lançamento do V6® 

com funções de 
bilhetagem, GPS, 

telemetria, leitor de 
cartão bancário e QR 

Code. Ingresso na 
OSPT Alliance para 

desenvolvimento da 
tecnologia Cipurse®.

2010
O sistema de gestão 

da qualidade é 
certificado conforme 

a norma ISO 
9001:2008.

2013
Evolução em 

Brasília/DF: projeto 
completo de ITS 
com bilhetagem 

eletrônica, 
gerenciamento de 
frota e informação 
em tempo real ao 

passageiro.

2006
Com projeto 

de bilhetagem 
customizado, o 

sistema TDMax e 
o Validador V3 são 

adotados na cidade 
de Brasília/DF. 

2014
Se torna membro da 
União Internacional 

do Transporte 
Público – UITP.

2016
Novos recursos ao 
cartão do usuário: 

é possível usar 
créditos pré-pagos 

em compras no 
varejo.

2018
África: 

desenvolvimento de 
toda a tecnologia do 

Programa Avante/
Angola. Com frota 

inicial de 1.500 
ônibus em 18 

províncias do país.

2009
Atuação além das 

fronteiras do país: a 
Argentina se torna 
primeiro cliente na 

América Latina.

2011
Lançamento de 
novo sistema de 
rastreamento e 

gestão de frotas, 
biometria digital e 

facial. 



Cases
Nosso trabalho gera grandes resultados.

// CASES



Curitiba
Inovação que gera atratividade.

// CASES



// CASES // CURITIBA

Chegar em Curitiba foi uma conquista. Afinal foi a cidade quem inventou o conceito de Bus Rapid Transit 
(BRT), em 1974, e ampliou esse sistema, hoje adotado em mais de 180 cidades pelo mundo. 
O sistema transporta 7.8 milhões de pessoas por mês e opera com 23 tarifas diferentes e atende 
29 cidades na região metropolitana. 

Ao usar a tecnologia a favor da mobilidade urbana, Curitiba teve os efeitos positivos que atraem as 
pessoas para o transporte público. Através do sistema de validação, a redução em assaltos nas estações 
foi de 42%. Além disso, a adoção do sistema de biometria facial integrado ao sistema de bilhetagem 
eletrônica gerou um ganho anual de US$ 1,2 mi por ano, ao impedir o uso indevido de benefícios tarifários.

Expandindo a ideia de cidade inteligente, em parceria com a Mastercard, foi implantado um novo modelo 
de bilhetagem eletrônica com recursos extras ao cartão dos usuários: possibilidade do uso de créditos 
pré-pagos em compras em lojas físicas e online. Os passageiros também podem acessar o sistema de 
transporte usando seus cartões de crédito bancários, por meio da tecnologia EMV, ou usando smartphones 
com tecnologia NFC.

Com criatividade e inovação, as pessoas 
se interessam e se sentem atraídas pelo 
transporte coletivo.



7.8 milhões
pessoas transportadas/mês

18 empresas  
operadoras

218
linhas

23 tarifas 
diferentes
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Brasília 
Transporte de massa.

// CASES



// CASES // BRASÍLIA

Em Brasília tudo tem grandes proporções. Inclusive o 
transporte urbano. A capital federal conta com uma frota 
de 3.460 ônibus. E um total de 33.3 milhões de pessoas 
transportadas por mês. O Sistema Transdata opera na 
cidade desde 2006. A nossa atuação está presente em 
diversas formas: do ônibus ao BRT e até mesmo no Metrô. 
Também interligamos a frota urbana por meio de nosso 
sistema de Controle Operacional. Estamos conectados à 
cidade de forma inteligente para expandir a mobilidade 
humana em diferentes maneiras. 

Isso é valorizar as pessoas 
e buscar mais qualidade 
para todos. 



33,3 milhões 
pessoas transportadas/mês

3.460 
ônibus

Desde 2006
cliente Transdata
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Angola  
Nossa história na África começa aqui.

// CASES



// CASES // ANGOLA

Angola nos recepcionou com o mesmo entusiasmo que desenvolvemos um dos projetos 
mais gratificantes e desafiadores da Transdata. O Avante é inspirador: além de ser o primeiro 
projeto no continente africano tem foco na educação e a reconstrução de um país inteiro. 
Por isso não basta fornecer equipamentos e programas, foi preciso se envolver com toda a 
operação até chegar ao usuário. No Avante, nosso equipamento controla desde a catraca 
até o itinerário eletrônico dos ônibus e todo o sistema roda em nuvem, por exemplo. Temos 
parceiros de alto nível nesse projeto, trabalhamos muito e ao ver a evolução do Avante, nos 
sentimos orgulhosos.

Somos fornecedores exclusivos de toda solução de ITS necessária ao Programa Avante, 
desde a bilhetagem eletrônica até a telemetria da frota, passando pelo monitoramento 
das operações via GPS. O projeto também utiliza nossa plataforma de software em nuvem, 
hospedada no Datacenter da própria Transdata.

Essa é a Transdata conectando 
caminhos e transformando o futuro.



29.504 
estudantes 

355  
escolas

292
professores

271 
funcionários / operadores do sistema

18
províncias

164
municípios

// CASES // ANGOLA




