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Resumo 

As compras representam considerável parcela dos gastos do setor público, merecendo especial atenção 

dos governos. Na Administração Pública federal (APF), somente o transporte de servidores em 

deslocamentos administrativos, no atendimento à demanda dos ministérios localizados no Distrito 

Federal, atinge anualmente R$ 32 milhões. 

Nesse contexto, o Ministério do Planejamento lidera a implantação do TáxiGov, novo modelo que 

substitui carros alugados e próprios por táxis, pagando apenas pela efetiva utilização, reduzindo os 

custos atuais. 

Outra inovação é a operação, que inaugura o modelo de Centro de Serviços Compartilhados - CSC, no 

qual a Central de Compras contrata o fornecedor e passa a ser o provedor do serviço aos órgãos da 

Administração Direta, representando desoneração das unidades dos ministérios com atividades de 

gestão dos serviços, contratos e pagamentos. 

Além de melhorar a eficiência do gasto, com economia estimada de R$ 20 milhões por ano, o TáxiGov 

trouxe a melhoria dos serviços prestados aos usuários e, com o uso de tecnologia da informação, permite 

maior controle e transparência no serviço de transporte, com dados precisos sobre o uso dos veículos. 
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1 Introdução 

Atualmente, os governos de diversos países lidam com o complexo desafio de conciliar 

as crescentes restrições fiscais com a demanda cada vez mais exigente dos cidadãos por um 

melhor desempenho dos serviços públicos. Em outras palavras, há uma grande pressão pela 

melhoria contínua da performance do setor público e, ao mesmo tempo, uma tentativa de 

impedir o crescimento da despesa pública (CURRISTINE; LONTI; JOUMARD, 2007).  

Quando analisada a representatividade que as compras possuem no total dos gastos 

públicos dos governos brasileiros, é essencial o desenvolvimento de ações no sentido de 

repensar os modelos de contratação instituídos, otimizar processos, focar na qualidade, avaliar 

a vantajosidade das relações de compra e fornecimento que envolvem o Poder Público e 

fomentar práticas inovadoras. Nesse sentido, desde janeiro de 2012, o Governo Federal 

brasileiro vem desenvolvendo estratégia de centralização das compras públicas. 

Tal estratégia é baseada na metodologia de Strategic Sourcing e tem por objetivo 

estabelecer novos modelos de aquisição e contratação de bens e serviços que representam gastos 

expressivos ou são adquiridos por vários órgãos e entidades. O desenho desses novos formatos 

de compras passam por trabalhos de inteligência interna e de inteligência externa junto ao 

mercado fornecedor, a fim de avaliar as oportunidades de novas sistemáticas de aquisição que, 

coerentes com a legislação vigente, sejam capazes de tornar o processo aquisitivo mais 

transparente, ágil, eficiente, econômico e sustentável; permitam que a Administração utilize seu 

poder de compra; viabilizem a execução de políticas que fortaleçam o desenvolvimento regional 

e as microempresas e empresas de pequeno porte; e contribuam para a uma melhor qualidade 

do gasto. 

O trabalho de formulação de uma estratégia de centralização das compras públicas 

culminou com a criação, em janeiro de 2014, da Central de Compras do Governo Federal 

(CENTRAL) para concentração de funções de apoio voltadas ao processamento de atividades 

comuns dos órgãos da Administração Pública Federal. 

A CENTRAL funciona como um “filtro qualificado” da demanda de toda 

Administração para o mercado. Dessa forma, é possível potencializar as demandas e otimizar 

seu planejamento, padronizar os itens demandados de modo a viabilizar uma atuação estratégica 

das compras públicas e imprimir ganhos de qualidade e financeiros. 

Entre os resultados alcançados, destaca-se o processo de compra direta de passagens 

aéreas que registrou um desconto médio, no período de setembro de 2014 a dezembro de 2016, 

em torno de 19% em relação aos valores praticados no modelo anterior, o que corresponde a 

R$ 27,6 milhões, sem considerar a inflação do período. A iniciativa inovou por ser uma solução 

de custo baixo, transparente, com ganhos de escala nas aquisições, com utilização e 

desenvolvimento do potencial da própria administração pública, combatendo disfunções 

clássicas e complexas do serviço público: retrabalho, isolamento setorial, dispersão de esforços 

e dificuldade de articulação. 

Diante dos benefícios obtidos e do potencial ainda a ser explorado, o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão iniciou, em 2017, a implantação de um modelo de 

serviços compartilhados para o Governo Federal. 

Aplicando esse conceito ao contexto da administração pública, Elston (2014) define 

serviços compartilhados como o modelo de gestão em que um único provedor (uma unidade 

governamental) entrega a seus clientes (outros órgãos públicos) serviços de natureza comum, 

de forma consistente e padronizada, em grandes volumes. Dessa forma, a organização pode 

beneficiar-se de economias de escala e oferecer serviços administrativos padronizados para suas 

unidades a um menor custo.  
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Para inaugurar essa nova forma de organização, o Ministério do Planejamento atuou em 

duas frentes: a) estruturação de um projeto de expansão do escopo da Central de Compras, 

definindo processos de trabalho, solução tecnológica, força de trabalho, capacitação, planos de 

comunicação e implantação; e b) desenvolvimento de uma nova família de compras 

representativa, cuja operação pudesse ser orientada pelo conceito de serviços compartilhados. 

Especificamente quanto à segunda frente (b), foi selecionado o serviço de transporte 

administrativo de servidores e colaboradores, que, somente para atender à demanda dos 

ministérios localizados no Distrito Federal, atinge anualmente R$ 32 milhões distribuídos em 

contratos de veículos locados, manutenção, seguro e abastecimento, não contabilizados custos 

de aquisição e garagem. Além disso, ocorre a replicação de estruturas nos órgãos tanto para 

realizar as contratações como para gerenciar os serviços, sendo a solicitação, controle e 

monitoramento realizados manualmente e sem padronização entre os ministérios. 

Com foco na eficiência do gasto, melhoria dos serviços prestados aos usuários, uso de 

tecnologia da informação, maior controle e transparência no serviço de transporte, foi 

desenvolvido o TáxiGov, modelo que substitui os carros alugados e próprios por táxis, com 

adoção de soluções de tecnologia de informação e comunicação para os usuários e para gestão 

dos serviços, pagando-se apenas pela efetiva utilização, com economia estimada de R$ 20 

milhões/ano. 

A implantação, iniciada em 13/02/2017, ocorre gradativamente, à medida que os 

contratos atuais se encerram. Atualmente6, há nove órgãos utilizando o serviço, perfazendo um 

total de 10 mil corridas e alcançando uma redução da ordem de 60,9% em relação aos gastos 

dos contratos anteriores. 

2 Do modelo de serviços compartilhados 

Serviços compartilhados referem-se à prática de organizações que decidem 

compartilhar serviços comuns, em vez de ter uma série de unidades que prestam ou adquirem 

esse mesmo serviço separadamente (QUINN; COOKE; KRIS, 2000). A natureza desses 

serviços comuns corresponde às funções-meio, também conhecidas como atividades 

administrativas. Essas atividades apresentam caráter transacional e podem ser executadas de 

forma muito similar para atender a diferentes unidades da organização. Entre essas atividades 

citam-se aquelas relacionadas a compras, recursos humanos, tecnologia da informação e 

atividades financeiras. 

A partir dos anos 1990, o controle centralizado para os serviços de suporte, como 

recursos humanos, auditoria interna e compras, foi-se afrouxando gradualmente sob a influência 

de uma escola de pensamento em Administração pública conhecida como New Public 

Management – NPM (OCDE, 2010). Os principais pontos da NPM referiam-se à adaptação e 

transferência de conhecimentos e instrumentos gerenciais da iniciativa privada para o setor 

público, com ênfase no aumento da eficiência, da descentralização e da responsabilização na 

administração pública (PECI; PIERANTI; RODRIGUES, 2008). 

Em muitos países, a organização dos serviços administrativos foi afetada pelas ideias da 

NPM. Contudo, nos últimos anos, vários governos começaram a perceber alguns resultados 

indesejáveis da adoção de certos princípios da NPM, uma vez que se observou um aumento nos 

                                                 
6 Dados atualizados até 05/06/17, os órgãos, até o momento, em operação: Ministério da Transparência, 

Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU); Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 

Comunicações (MCTIC); Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP); Ministério da 

Agricultura, Pecuária, Abastecimento (MAPA); Advocacia-Geral da União (AGU); Ministério do 

Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA); Ministério da Defesa (MD); Ministério do Turismo (MTur) e 

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
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custos de pessoal na área de serviços administrativos (OCDE, 2010). Isso levou a uma nova 

mudança de direção, com uma abordagem mais pragmática em relação aos serviços de back-

office, envolvendo a reconcentração desses serviços, operações de downsizing e adoção de 

modelos de serviços compartilhados (OCDE, 2010).  

O que aparentou ser um movimento pendular de oscilação entre centralização e 

descentralização da prestação de serviços de apoio nas organizações privadas e públicas, os 

modelos de serviços compartilhados representaram uma evolução na forma de se prestar 

serviços de natureza administrativa. Os modelos de serviços compartilhados não se perfazem 

com o mero ato de centralizar processos transacionais e pessoas no mesmo espaço físico. O 

avanço desses modelos está no uso de mão de obra especializada e novas tecnologias para a 

estruturação da entrega de serviços administrativos com maior padronização e agilidade, com 

foco no controle de qualidade para os clientes internos da organização, a custos menores 

(ELSTON, 2014). 

A pressão crescente dos cidadãos por uma aplicação mais eficiente dos recursos 

públicos, combinada com as maiores constrições de natureza fiscal, faz com que modelos de 

serviços compartilhados emerjam como uma alternativa ótima para a execução de serviços de 

natureza administrativa da Administração Pública. Segundo a OCDE (2010), a prática de 

serviços compartilhados, ao aliar a geração de economias à maior qualidade e controle, 

encontra-se perfeitamente alinhada ao conceito de value for money para a Administração 

Pública.  

Modelos de serviços compartilhados no setor público passaram a ser apontados como 

grandes inovações para as administrações públicas a partir da metade da década de 1990, 

notadamente nos governos canadense e australiano, como uma forma de se aumentar a 

eficiência e qualidade do gasto público para as atividades de suporte ou administrativas 

(ELSTON, 2014).  

Relatos acerca da utilização de modelos de serviços compartilhados no setor privado 

contabilizam reduções de custos de até trinta por cento para uma quantidade significativa de 

casos (SCHULMAN; HARMER; LUSK, 1999). No que tange às experiências no setor público, 

as economias resultantes da prática de serviços compartilhados nos governos centrais de 

Dinamarca, Finlândia, Países Baixos e Reino Unido variaram entre cinco e vinte por cento das 

despesas dos serviços que ingressaram no novo modelo (OCDE, 2010).  

Contudo, quanto ao setor público brasileiro, a literatura sobre experiências de modelos 

de serviços compartilhados encontra-se ainda em estágio incipiente, contando com poucos 

registros, como as experiências da Petrobrás e do Estado de Minas Gerais. A Petrobrás 

implantou um centro de serviços compartilhados no ano 2000, contemplando os serviços de 

manutenção predial, gestão dos serviços de saúde e segurança. Em avaliação feita por Oliveira 

(2010), a implantação do Centro de Serviços Compartilhados (CSC) proporcionou significativa 

melhoria na qualidade dos serviços ofertados na Petrobrás, na percepção dos clientes.  

Segundo Thomaz e Cruz (2013, p.13), a falta de evidências quantitativas acerca dos 

custos e benefícios da adoção do modelo se constituiu em relevante óbice para a expansão do 

modelo no Estado de Minas Gerais, uma vez que não havia “dados ou históricos suficientes a 

demonstrar o custo de seus processos e pessoas, para mapeamento de possíveis ganhos com o 

CSC”. 

Diante dos potenciais benefícios da adoção de um modelo de serviços compartilhados 

para o Governo federal, avaliou-se que a Central de Compras seria o locus apropriado para 

implantação desse novo conceito, uma vez que já atua como concentradora do planejamento da 

demanda e da realização do processo licitatório de determinados bens e serviços de uso em 

comum pelos órgãos e entidades do Poder Executivo federal. Com essa evolução no modelo 

administrativo-organizacional das funções transacionais, a CENTRAL passaria a atuar em 

outros estágios da cadeia logística para fornecimento de serviços, incorporando a gestão 
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contratual, a operação do serviço e os processos relacionados à despesa pública, iniciando essa 

experiência pela prestação do serviço de transporte administrativo de servidores e 

colaboradores da Administração Direta federal localizados no Distrito Federal. 

3 Análise sobre o deslocamento de servidores: contexto do governo federal e 

oportunidades de melhoria 

Segundo o Decreto nº 6.403, de 17 de março de 2008, os veículos da Administração 

Pública federal são classificados nas seguintes categorias: veículos de representação; veículos 

especiais; veículos de transporte institucional; veículos de serviços comuns; e veículos de 

serviços especiais.  

Para atendimento da necessidade de deslocamento de servidores, não existe, atualmente, 

um padrão de serviço entre os órgãos da Administração Pública federal (APF). Se por um lado 

há órgãos que compram veículos para prover essa atividade, arcando com custos de aquisição, 

manutenção, seguro e abastecimento, há outros que contratam serviço de locação de veículos 

com franquia mínima de utilização mensal, sem franquia.7 

Essa realidade foi diagnosticada pela Central de Compras em trabalho iniciado em 

setembro de 2014, inicialmente com apoio de consultoria contratada, e depois refinada por 

servidores da própria unidade. A figura abaixo (Figura 1) resume, de forma esquemática, as 

principais categorias de veículos, suas características e os dados que orientaram os estudos de 

um novo modelo: 

 

 
Figura 1 – Contexto da família de compra “Frota de Veículos” 

                                                 
7 Em relação aos motoristas, por exemplo, há órgãos que possuem contratos de terceirização para essa função, 

enquanto outros possuem servidores efetivos ocupantes do cargo de motorista. 
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Apesar de os dados acima considerarem os veículos de representação e os institucionais 

(transporte de dirigentes), o escopo dos estudos foi centrado nos veículos de serviços comuns 

(transporte de servidores e documentos), definido como aquele utilizado em transporte de 

material ou de pessoal a serviço. Não constituem, pois, objeto do serviço compartilhado 

proposto para Central de Compras, os serviços de transporte contemplados pelas demais 

categorias de veículos, em função de suas peculiaridades de especificação e finalidade de 

atuação. 

Considerando a ausência de sistemas de informação que concentram dados sobre a frota 

da Administração Direta do Governo Federal, foi feito um levantamento in loco, a fim de 

identificar as variáveis e os parâmetros essenciais para subsidiar os estudos de uma estratégia 

para esse serviço. O levantamento contemplou as seguintes categorias de informação: a 

quantidade de veículos alocados nos ministérios situados no Distrito Federal; o volume de 

viagens e quilometragens realizadas por essa frota; o número de motoristas do quadro 

(servidores), que, independente do modelo adotado, necessitariam de atenção do projeto; e o 

custo do quilometro médio. 

Desse levantamento, restou claro que a frota própria é um modelo frequente na 

Administração, o qual gera não apenas um alto grau de imobilização de recursos financeiros 

como também elevado esforço de gestão do próprio serviço, envolvendo a manutenção dos 

veículos, reposição de peças, organização de garagens, administração de seguros, além dos 

procedimentos de desfazimento – os quais devem ser adotados para evitar o acúmulo de carros 

em situação de desuso, após comprovada a situação de não economicidade. 

Outro ponto que impacta no custo dos modelos é a ociosidade dos veículos. Verificou-

se que, tanto para o modelo de frota própria quanto para o modelo de frota terceirizada, as 

contratações incorporaram a ociosidade na aferição da demanda, uma vez que os picos de 

utilização do serviço (horários em que a demanda por veículos é maior) são tomados como 

referência para a contratação. Dessa forma, os órgãos, em geral, estimam suas demandas de 

forma a evitar a indisponibilidade de veículos para o deslocamento do servidor nos momentos 

em que eles são mais necessários. Assim, nos demais horários do dia, em que a demanda é 

menor, verifica-se a ociosidade de veículos nos estacionamentos dos órgãos.  

Apesar de os modelos de frota própria e terceirizada serem os predominantes, foram 

encontradas iniciativas isoladas de uso de táxi, incorporando a economia na execução do 

serviço, porém, ainda exigindo muito esforço de gestão dos servidores da APF, pois utilizavam 

mecanismos de controles manuais e vouchers não eletrônicos. 

Quanto ao custo operacional, o valor registrado na Figura 1 contempla os grupos de 

serviços de transporte de dirigentes, de servidores e de documentos. Pelos levantamentos 

realizados, foi verificado que o primeiro representa um terço dos gastos. Logo, o escopo dos 

estudos para desenvolver nova estratégia de deslocamento de servidores e colaboradores 

referia-se a um montante da ordem de R$ 32 milhões ao ano. 

Todo esse cenário de custos e de diversidade de estratégias é agravado pela atuação 

isolada dos órgãos e entidades, implicando: repetição de processos de licitação, gestão e 

pagamento; perda de escala; falta de padronização; e replicação de estruturas administrativas. 

Todos esses fatores devem ser levados em conta para cada um dos objetos que a unidade 

precisará contratar para atender sua necessidade de deslocamento de servidores.  

Há que se considerar, ainda, o custo indireto decorrente de todos os servidores e 

terceirizados alocados na gestão da frota própria da frota locada, pois o back-office é absorvido 

pela Administração, em vez de ser das contratadas. 

Outra fragilidade do serviço é a falta de gestão da qualidade e da baixa utilização de 

tecnologia da informação na prestação ou fiscalização, deixando menos eficiente o controle, 

propiciando maior desperdício e até aumentando o risco de fraudes. 
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Tais deficiências encontradas no diagnóstico feito pela Central de Compras coincidem 

com as apontadas pelo Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da 

União (CGU), em relatório final de auditoria, que avaliou a “política de contratação e gestão 

do serviço de transporte de servidores dos órgãos integrantes do [Sistema Integrado de 

Serviços Gerais] SISG”: 

Apesar da carência de dados agregados, foi possível consolidar diversas 

informações a respeito das características da atual frota de veículos do 

Governo Federal, dentre as quais podemos citar:  

 Divisão da frota: predomínio de órgãos que utilizam somente frota 

própria para prestação do serviço de transporte de servidores:  

o 72% das unidades pesquisadas utilizam frota própria; 

o 15% utilizam frota terceirizada; e  

o 13% utilizam frota mista;  

 Idade média da frota própria: ocorreu ligeiro aumento nos últimos 

anos, chegando a 10,5 anos em 2015;  

 Idade da Frota própria x frota terceirizada: a frota própria 

apresenta idade média superior à dos veículos locados (Entre 2 e 3 

vezes maior, dependendo do tipo do serviço). Além disso, a frota 

locada, em média, apresenta maior quilometragem rodada anual;  

 Tamanho da frota: crescimento de 8% da frota de veículos leves do 

Poder Executivo Federal no período de 2012 a 2015, chegando a 

31.977 veículos (aquisições, doações e apreensões);  

 Justificativa e estudos para a contratação: 57% das Unidades não 

apresentaram nos Relatórios de Gestão 2015 estudos e justificativa 

para a escolha do modelo de contratação ou o fizeram de forma 

insatisfatória;  

 Controles Internos: 67% das Unidades não informaram nos 

Relatórios de Gestão 2015 o tipo de controle realizado no serviço de 

transporte ou o fazem por meio de planilhas eletrônicas e 

formulários;  

 Renovação da frota própria: a taxa de renovação da frota foi de 

14,5% em 2015, sendo que os veículos entrantes apresentaram idade 

média de 7,7 anos e mediana de 3.  

 Cilindrada dos automóveis: predomínio de automóveis com 

cilindrada acima de 1.600 (68% dos automóveis). 

No que se refere à opção pelos modelos possíveis para transporte de 

servidores - frota própria, terceirizada ou mista, em que pese o Decreto n° 

2.271, de 7 de julho de 1997 enquadrar os serviços de transporte dentre 

aqueles prioritariamente executáveis por terceirização, ficou evidenciado 

que não há urna definição oficial clara de qual modelo deve ser 

preferencialmente utilizado pelos órgãos e entidades do Poder Executivo 

Federal, o que se comprova pela predominância de Unidades que se utilizam 

de frota própria para tal finalidade. Tampouco há normativos detalhados que 

embasem a tomada de decisão dos gestores quando da escolha do modelo 

para atender a demanda existente no Órgão.  

Quanto às características de cada solução escolhida, restou evidenciado que 

a utilização de frota própria exige uma maior estrutura e mobilização 

administrativas, ao passo que a terceirização traz como resultado positivo a 

redução das estruturas administrativas.  
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Ao final da análise interna, pode-se resumir em três os problemas principais que fazem 

com que a APF opere o transporte de servidores com reduzida eficiência e eficácia: 1) alto custo 

de operação; 2) elevado volume de recursos imobilizados com veículos; e, 3) fragilidade do 

modelo de gestão. 

Além do diagnóstico, seguindo-se a metodologia de Strategic Sourcing, realizou-se 

análise de mercado com representantes do setor de transporte (segmento de cooperativas de 

táxi, intermediação de corridas de táxi, locação de automóveis, fornecimento de serviço de 

transporte de pessoas) e grandes clientes desses serviços, chegando-se às conclusões abaixo: 

 Não foram encontrados registros de experiências de utilização dos modais táxi e 

veículos nas empresas pesquisadas (mesmo contrato);  

 Os grandes players do mercado não sinalizam para uma plataforma única em 

que se englobaria táxi e outros modais;  

 Para demandas de larga escala, os maiores players de locação oferecem boas 

soluções de locação de veículos com gestão, entretanto com dificuldades de 

inclusão de motoristas, combustíveis e outras despesas acessórias;  

 Os maiores players de aplicativos de táxi não oferecem outros modais em uma 

mesma plataforma e apresentam dificuldades em precificar por km rodado; 

 Licitações para contratação do modal táxi com aplicativo vêm ganhando espaço 

entre outras esferas de governo (ex. Prefeitura de São Paulo); e  

 Não foram encontrados registros de experiências de utilização de modelos 

híbridos em funcionamento no mercado. 

De posse de informações internas e externas, foi estruturado instrumento para auxiliar 

na tomada de decisão quanto ao modelo a ser adotado pela APF, avaliando-se as possibilidades 

de fornecimento dos serviços de transporte que incluíam tanto a prestação do serviço de táxi 

quanto a locação de veículos, e tendo como variáveis qualificadoras: 

 Solução tecnológica disponível no mercado (no prazo do projeto); 

 Competitividade; 

 Impacto na redução de custos em relação ao modelo atual; 

 Necessidade de investimentos (APF); 

 Flexibilidade; 

 Capilaridade; 

 Solução de contingência; 

 Ganhos de qualidade em processos, materiais e serviços; 

 Necessidade de controle administrativo; e 

 Fomento às micro e pequenas empresas (MPEs). 

Aplicados tais critérios, concluiu-se pela estratégia de transporte administrativo de 

pessoal por meio da contratação do serviço de agenciamento de táxis8, ficando demonstrado o 

maior potencial de economia em detrimento dos modelos nos quais ou há frota própria de 

veículos (adquiridos) ou contratos de locação. 

Ao realizar pregão eletrônico em setembro de 2017, para a contratação desse serviço de 

forma centralizada em atendimento à demanda de toda à Administração direta no DF, a Central 

de Compras conseguiu o menor preço global em R$ 12,7 milhões, representando uma redução 

de R$ 2,2 milhões do valor estimado de R$ 14,9 milhões. Em outras palavras, garantiu-se para 

a Administração Direta federal um desconto de 14,77% sobre o preço tabelado do serviço de 

táxi no Distrito Federal.  

                                                 
8 Pregão eletrônico para Registro de Preços nº 03/2016, Central de Compras, Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão, Processo Administrativo n° 05110.003849/2016-8. 
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4 A implantação do novo modelo de serviços compartilhados e de transportes 

(TáxiGov) 

Uma vez definida a estratégia para prestação do serviço de deslocamento de servidores 

e colaboradores (táxi) e que sua operação seria realizada de forma centralizada, ou seja, num 

conceito de Centro de Serviços Compartilhados (CSC), mostrou-se imprescindível que a 

estrutura organizacional da Central de Compras fosse ampliada e fortalecida. 

Assim, com vistas a viabilizar a implementação do modelo de CSC, mais 

especificamente o projeto piloto TáxiGov, foi definido que o Departamento de Modernização 

da Gestão Pública (INOVA) auxiliaria a CENTRAL na estruturação da unidade, 

disponibilizando soluções tecnológicas, mapeamento de processos de trabalho, modelo de 

relacionamento e atendimento aos órgãos clientes e definição e seleção de força de trabalho 

adicional. 

Uma importante inovação referiu-se ao formato de gestão e operação do serviço 

contratado. Em vez de cada órgão assinar e gerir o seu próprio contrato – formato considerado 

como tradicional após a licitação centralizada por meio de ata de registros de preços – a 

CENTRAL seria a única a assinar e gerir o contrato de forma centralizada em nome dos demais 

órgãos da Administração Pública federal direta no DF, participantes do modelo de serviços 

compartilhados.  

Para tanto, no modelo concebido, cada um dos ministérios assina, juntamente com a 

CENTRAL, um Termo de Adesão (TA) ao modelo de transporte centralizado, que dispõe sobre 

as obrigações e responsabilidade das partes e as ações necessárias à implantação do serviço. 

Além do TA, sendo a CENTRAL responsável pelo ciclo da despesa pública (empenho, 

liquidação e pagamento) associado ao contrato, os ministérios, para o exercício de 2017, 

repassam recursos orçamentários e financeiros por meio de Termo de Execução 

Descentralizada (TED), conforme o planejamento da demanda e o consumo do serviço. 

Tendo em vista a novidade do arranjo administrativo-organizacional e, com a finalidade 

de organizar os processos de trabalho e definir as atribuições de cada um dos atores envolvidos, 

foi publicada a Instrução Normativa SEGES/MP nº. 02, de 20 de fevereiro de 2017, que traz 

diretrizes e orientações sobre o uso do serviço, além de criar os seguintes perfis para sustentar 

a governança do modelo: 
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Figura 2 – Perfis da estrutura de governança do modelo TáxiGov 

Para conferir agilidade, segurança e fluidez na implantação do modelo, foi definido um 

fluxo global para que cada ministério conheça, antecipadamente, os passos, documentos, planos 

e instrumentos que a CENTRAL irá seguir desde o início das articulações para a organização 

das atividades preliminares até a efetiva operação e monitoramento do serviço, conforme 

demonstra a Figura 3 abaixo: 

 

 
Figura 3 – Fluxo global de implantação e operação do TáxiGov 
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As ações desde o “Plano de Implantação” até a “Descentralização financeira” são 

consideradas preparatórias para a entrada em operação dos ministérios, compreendendo 

atividades de realização de inventário (levantamento do número atual de veículos, motoristas, 

pessoal, espaço físico, contratos), identificação de demanda e orçamento, cadastramento de 

unidades e usuários, ações de capacitação e comunicação, sendo que, posteriormente, a 

manutenção dos cadastros e o fluxo financeiros são atividades rotineiras dentro da operação. 

As ações de monitoramento e gestão, atestes, pagamento e prestação de contas são 

fundamentais para a manutenção da operação, da assertividade entre o planejamento da 

demanda e o consumo real pelo órgão, da segurança orçamentária-financeira do modelo e do 

controle e transparência da utilização do serviço. 

Cada uma dessas investidas de implantação seguem um cronograma previamente 

definido, reforçando o caráter de transição e gradualidade do modelo. Foram observados os fins 

naturais das vigências contratuais, principalmente daqueles que representam o maior ônus 

financeiro aos órgãos, quais seja, frota locada e mão-de-obra terceirizada (motoristas), 

estimando-se um período médio de 12 meses para a implantação total do modelo. 

5 Resultados 

O novo modelo de serviços compartilhados, inaugurado pela operação do TáxiGov, teve 

sua operação iniciada em 13 de fevereiro de 2017. A primeira unidade a fazer uso do serviço 

foi a Secretaria de Gestão (SEGES), do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e 

Gestão, em caráter piloto, para permitir à Central de Compras e ao Departamento de 

Modernização da Gestão, ajustarem detalhes durante a execução. 

Atualmente, são 9 ministérios utilizando o serviço, perfazendo os seguintes números9: 

 Aproximadamente 11,7 mil pessoas cadastradas no sistema; 

 2.044 pessoas utilizaram o serviço; 

 10.133 corridas realizadas; 

 R$ 318.239,10 -  valor do serviço sem o desconto da licitação; 

 R$ 271.235,18 -  valor do serviço com o desconto de 14,77%; 

 R$ 422.106,77 de economia em relação aos contratos anteriores (60,9 %);  

 4,9 como nota média de avaliação das corridas (em uma escala de 1 a 5). 

Além da redução de custos, destacam-se outros ganhos não financeiros, como a 

possibilidade dos gestores públicos realizarem o acompanhamento em tempo real dos 

deslocamentos, além de poderem consultar, a qualquer momento, daqueles já realizados, com 

total controle de usuários, percursos e horários.  

A centralização da gestão dos serviços também permite aos órgãos reduzir o número de 

pessoas, tempo e outros recursos alocados na execução de atividades antes relacionadas à frota 

e à gestão contratual, além de possibilitar o aumento dos padrões de qualidade definidos. 

Outro benefício é a inclusão do usuário como um avaliador dos serviços prestados, tanto 

em aspectos relacionados às condições do veículo quanto à prestação do serviço pelo motorista, 

em cada deslocamento realizado. Dessa forma, o espectro da fiscalização e da responsabilização 

fica ampliado, com maior possibilidade de controle da qualidade, realizado de forma contínua, 

pelos usuários do serviço na APF. 

Quanto à solução tecnológica, além de trazer mais controle e transparência, apresenta 

grande flexibilidade, podendo ser configurados parâmetros de utilização específicos para cada 

usuário, caso necessário, atendendo às mais diversas necessidades dos órgãos beneficiários do 

                                                 
9 Dados do TáxiGov, de 13/02/17 a 05/06/17. 
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serviço. Níveis de autorização também podem ser definidos, a fim de evitar eventual uso 

indevido, além de alertas de uso tanto para os usuários como para os gestores. Assim, os 

gestores nos órgãos têm informações mais precisas de quem usa o serviço (usuários são 

autorizados pelos gestores) e como o serviço é utilizado em sua unidade (rotas realizadas, 

valores, horários, etc.). 

Por fim, foram previstas diferentes plataformas para solicitação dos serviços: aplicativo 

para smartphones, site na internet e central de atendimento telefônico, disponível 24 horas por 

dia, 7 dias por semana. 

Com apenas quatro meses de efetiva implantação até o presente momento, o TáxiGov 

já demonstra resultados expressivos em termos de redução de custos e um padrão mais alto de 

qualidade na prestação do serviço de transporte de servidores em deslocamentos 

administrativos. Até o primeiro semestre de 2018, a previsão é de que esse novo modelo deverá 

ser expandido para os demais ministérios localizados no Distrito Federal. 
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