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Categoria “Programa ou Projeto” - Candidatura 06

Táxigov: Mobilidade de servidores no governo federal 
Ministério do Planejamento  / Secretaria de Gestão / Central de Compras 1

Tamanho da equipe
Vinte integrantes 

Período
13 de fevereiro de 2017  e 14 de maio de 2018 (período de implantação) 

OBS: o serviço é continuado e está em operação atualmente 

Resumo do Programa/Projeto
Na Administração Pública Federal (APF), somente o transporte de servidores em deslocamentos 

administrativos, nos ministérios localizados no Distrito Federal, atingiu anualmente R$ 32 milhões 
(dados de 2015). 

Nesse contexto, o extinto Ministério do Planejamento implantou o TáxiGov, novo modelo que 

substituiu carros alugados e próprios por táxis, pagando apenas pela efetiva utilização do 
serviço e com melhoria da qualidade. 

Inovação também ocorreu na forma de operação, com o modelo de Centro de Serviços 

Compartilhados - CSC, no qual somente a Central de Compras contrata o fornecedor e passa a 
ser o provedor do serviço, representando desoneração das unidades com gestão dos serviços, 

contratos e pagamentos. 

 Uniu-se em 2019 com outras Pastas para criação do Ministério da Economia1
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Como resultado após implantação em toda APF direta, houve redução de mais de 60% nos 
gastos em relação aos modelos anteriores, melhoria dos serviços, uso de tecnologia da 

informação e maior controle e transparência no serviço de transporte. 

Recursos disponíveis
- O projeto teve uma fase inicial em 2014 com estudos feitos pela consultoria Fundação Instituto 

de Pesquisa, que elaborou um diagnóstico da família de frota de veículos, prospectou 
mercado, fornecedor e consumidor de soluções de transporte, e desenhou uma primeira 

proposta de estratégia de contração. 
- Refinamento e atualização dos estudos, licitação, contratação, gestão de contratos, gestão da 

implantação e operação centralizada, foram todos realizados com por meio de força de 
trabalho própria da Administração (servidores públicos). 

- A revisão do modelo de funcionamento da CENTRAL para expandir sua área de atuação para 
centralização da operação e seus reflexos foi desenvolvida exclusivamente com esforço de 

servidores da Secretaria de Gestão. 

Situação-problema (diagnóstico)
- Mais de 800 veículos (locados e próprios), 765 mil quilometros rodados e custo médio anual 

de mais de R$ 32 milhões para atender ao transporte dos órgãos da APF direta no DF; 
- Falta de padrão de carros e serviços; 
- Ociosidade de veículos e motoristas; 
- Baixa qualidade do serviço. 

Principais desafios
- Resistências devido à perda de autonomia por conta da contratação centralizada, e dos 

dirigentes e funcionários habituados às rotinas anteriores. 
- Adaptação dos órgãos e entidades ao modelo centralizado. 
- Pressões de atores do mercado: fornecedores, associações representativas e órgãos de 

controle. 
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Soluções aplicadas
- Automação dos processos de solicitação, ateste e gestão do serviço; 
- Diminuição de contratos por conta da centralização da operação; 
- Desocupação de áreas física ocupadas pelo modelo anterior; 
- Diminuição do número de servidores em atividades administrativas; 
- Redução da ociosidade dos veículos; 
- Maior transparência, controle da utilização e do gasto; 
- Gestão em tempo real; 
- Pagamento pelo uso efetivo; 
- Foco da APF no transporte das pessoas e na gestão da qualidade dos serviços. 

Resultados obtidos
- Economia de R$ 14,2 milhões (-62% em relação aos modelos anteriores) 
- Mais de 35 mil servidores e colaboradores cadastrados no sistema 
- Mais de 16 mil usuários já utilizaram o serviço 
- Tempo médio atendimento: menos de 7 mi 
-  Diminuição de cerca de 34% nos quilômetros; 
- Incentivo aos pequenos empresários, representados na figura dos taxistas e motoristas de 

aplicativos; 
- Diminuição do desvio de finalidade na utilização do serviço e permitindo accountability sobre o 

serviço. 

Pontos de destaque
- Transparência e controle: painel de gestão com dados das corridas realizadas, tais como 

origem e destino; usuário; tempo entre origem e destino; motivo do deslocamento e custo 
específico. 

- Sustentabilidade ambiental: Redução de emissão de CO2 de aproximadamente 7,28 
toneladas por ano. 

- Replicabilidade: após o TáxiGov, órgãos e entidades de outros poderes e de outros entes 
federados implementaram modelos semelhantes como INFRAERO, TJDFT, Estado de Góias. 
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Lições aprendidas
- A Administração deve estar aberta a novas tecnologias e mercados a fim de aprimorar seus 

serviços; 
- É fundamental que a Administração esteja em sintonia com os movimentos de mercado e 

social, como foi o uso de aplicativos para transporte de passageiros; 
- É ponto crucial trabalhar sensibilização, comunicação, capacitação e gestão da mudança com 

os envolvidos; 
- É necessário ficar atento às janelas de oportunidade, engajamento de servidores e patrocínio 

da alta administração para inovar. 

Links relevantes 
- http://repositorio.enap.gov.br/handle/1/3454  
- https://comunidades.enap.gov.br/mod/forum/discuss.php?d=149  
- https://youtu.be/XRZrES9b1tk  
- http://consad.org.br/wp-content/uploads/2017/05/Painel-48_01.pdf 
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