
Destaques
tecnologias e equipamentos
• Melhorias no Sistema de Videomonitoramento com a aquisição de modernas 
câmeras, que substituíram as antigas;
• SCB – Sistema de Controle de Bicicletário, que informatizou o controle de acesso 
dos bicicletários.
Atualmente, o sistema está implantado nos bicicletários das estações de Vila Olímpia 
e Jardim Helena, com programação de implantação nas demais, e
• Implantação do CVP – Sistema Eletrônico de Controle de Vigilância e Portaria, 
que informatizou o processo de controle de medição dos serviços dos contratos de 
vigilância e portaria.
Capacitação técnico-Operacional
• Desenvolvimento de cursos de atualização visando ampliar os conhecimentos na 
área de Direitos Humanos, Técnicas de Patrulhamento Ferroviário e possibilitando 
visitas às novas instalações e equipamentos da gerência e da Companhia;
• Ampliação do programa de formação e capacitação profissional baseado na 
moderna metodologia de “Formação por Competências”, atingindo todos os cargos 
e atividades da gerência;
• Edição de instruções de serviço, padronizando os processos internos 
administrativos e operacionais, favorecendo as melhores práticas e minimizando os 
desvios funcionais;
• Intensificação de programas e operações especiais e conjuntas com órgãos da 
segurança pública do estado e municípios servidos pela malha ferroviária, ampliando 
a segurança dos usuários.
GestãO COrpOrativa para a prestaçãO De serviçO
Em 2012, houve continuidade de várias ações focadas na melhoria da prestação do 
serviço, notadamente:
• avaliação do Desempenho Operacional: objetivando maior efetividade na 
obtenção da melhoria da prestação do serviço ofertado. Foram realizadas, no 
transcorrer do ano de 2012, reuniões envolvendo as diferentes áreas de produção de 
viagens. A partir dos indicadores de passageiros prejudicados, demais indicadores 
da prestação de serviço e das manifestações dos usuários junto ao Serviço de 
Atendimento ao Usuário (SAU), foram produzidos relatórios onde foram verificadas 
as metas estabelecidas para a melhoria do serviço em justaposição aos resultados 
obtidos nos meses anteriores.
• pesquisa de avaliação dos atributos de serviço segundo a Ótica dos usuários: 
pesquisa de avaliação ampla dos atributos dos serviços prestados pelas linhas da 
CPTM segundo a percepção de seus próprios usuários, realizada sistematicamente 
por metodologia quantitativa e que é utilizada para conhecimento e monitoração da 
percepção dos usuários diante o desempenho do sistema.
- foram realizadas as coletas de dados, tabulações de dados e apresentações dos 
resultados de três edições do estudo durante o transcorrer do ano de 2012, sendo 
duas edições de aferição do comportamento da percepção da população usuária 
diante de nove atributos de serviço e uma versão dedicada mais especialmente ao 
atributo “Segurança”, todas baseadas em plano amostral de 1.200 casos.
• pesquisa de imagem dos transportes Coletivos (aNtp): estudo de opinião 
pública realizado anualmente e coordenado pela ANTP – Associação Nacional de 
Transportes Coletivos –, que visa conhecer e caracterizar a percepção da imagem 
dos transportes coletivos que atuam na Região Metropolitana de São Paulo pela 
população usuária e não usuária desses meios.
 • Participação da CPTM no pool de empresas patrocinadoras do estudo, 
em conjunto com a Cia. do Metrô de São Paulo, SPTRANS, EMTU, SETPESP e 
SPURBANUS.
 • Participação na realização da divulgação pública dos resultados da versão 2011 
desta pesquisa.
 • participação em todas as reuniões do grupo técnico de representantes das 
empresas patrocinadoras da versão 2012 que definiram as ações de planejamento 
e execução de todas as atividades técnicas das fases qualitativa e quantitativa da 
pesquisa até o planejamento da divulgação dos resultados previsto para o início de 
2013.
DesempeNhO fiNaNCeirO
CusteiO
receitas
A receita operacional bruta do exercício de 2012 sofreu um incremento de 16,1% em 
comparação com aquela auferida em 2011, atingindo a cifra de R$ 1.704,5 milhão.
Desse montante, a receita proveniente do transporte metropolitano de passageiros 
contribuiu com 65,3% para o total das entradas, correspondendo a R$ 1.113,8 
milhões, 9,6% superior à registrada no exercício anterior. O Tesouro do Estado, por 
seu turno, repassou, em forma de subvenção econômica, a quantia de R$ 537,5 
milhões, que foi 35,6% superior ao montante transferido em 2011, participando 
com 31,5% do total dos ingressos. Os restantes 3,2% foram de responsabilidade 
das demais receitas operacionais não ligadas à operação do sistema e ao expresso 
turístico.
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paLavra DO presiDeNte
Em 2012, a CPTM comemorou seus 20 anos de operação com números 
impressionantes. A fotografia da ferrovia sucateada foi substituída pela imagem 
de uma empresa em pleno processo de modernização e expansão que oferece 
transporte rápido, barato e eficiente quando comparado aos outros meios de 
transporte na Região Metropolitana de São Paulo. O novo padrão de qualidade dos 
serviços, conquistado com muito investimento e trabalho ao longo desses anos, é 
o que tem atraído cada vez mais passageiros diários, chegando ao recorde de 2,8 
milhões de usuários em dias úteis, três vezes mais do que quando começou a operar. 
O total acumulado foi de 764 milhões de pessoas transportadas, repetindo o índice 
de crescimento, em torno de 9% em relação ao ano anterior.
Para atender a essa demanda, os investimentos também têm sido vultosos. Até 2015, 
os recursos previstos são da ordem de R$ 9,4 bilhões para expansão das linhas, 
readequação e construção de estações, aquisição de novos trens e recapacitação 
do sistema de energia, entre outras importantes obras que resultarão em redução de 
intervalos e no aumento significativo da oferta de lugares.
A Linha 8-Diamante teve sua frota totalmente renovada. Os antigos trens Série 5000 
foram substituídos pela moderna Série 8000, sem portas entre os carros, formando 
corredores contínuos, com ar-condicionado e todos os itens de acessibilidade. No 
total, foram 31 novas composições entregues à frota operacional. E neste ano teve 
início a licitação para a compra de mais 65 trens, tendo em vista o atual quadro de 
expansão e crescimento da Companhia.
Os investimentos em expansão e renovação do material rodante vêm associados 
à ampliação e à modernização da manutenção. Equipamentos com tecnologia de 
última geração foram adquiridos para trabalhos nas vias e rede aérea de energia. Foi 
assinado contrato no valor de R$ 165 milhões para a construção de um complexo 
de manutenção em Presidente Altino com 30 mil m², que ampliará a capacidade 
para a manutenção preventiva e corretiva dos trens. O local contará com oficinas, 
laboratório eletrônico, áreas para armazenamento de materiais e resíduos industriais, 
entre outros benefícios.
Igualmente importantes foram os passos dados em direção à expansão da Linha 
9-Esmeralda, que hoje vai de Osasco até o Grajaú, para Varginha, no extremo sul da 
capital, e à implantação da Linha 13-Jade Expresso Guarulhos, que sairá da Estação 
Engº. Goulart, na Linha 12-Safira, servindo Guarulhos e seguindo até o Aeroporto 
Internacional André Franco Montoro (trajeto Guarulhos/São Paulo).
Além da expansão, as atuais linhas estão sendo modernizadas em plena operação, 
sendo necessária a programação de intervalos diferenciados em horários de menor 
movimento e nos fins de semana para que as obras possam ser executadas. As 
obras de modernização compreendem substituição de sistemas de sinalização, 
rede aérea, via permanente e aumento da capacidade de energia, com a construção 
de novas subestações e a readequação das antigas. O programa de adequação e 
modernização das estações também teve progresso.
Das 89 estações, 38 já estão adequadas à acessibilidade. Nossa meta é tornar todo 
o sistema acessível entre 2014 e 2015.
Tudo isso não seria possível sem um quadro de empregados altamente capacitado 
e um modelo de gestão aderente a essas novas exigências, motivo pelo qual não 
param os investimentos em recursos humanos, tanto na contratação de bons 
profissionais como no desenvolvimento de habilidades dos empregados de carreira.
Para 2014, a estimativa aponta mais de 3 milhões de usuários transportados por 
dia. É uma grande responsabilidade e a CPTM trabalha para capacitar-se para 
transportar esse volume de pessoas com qualidade, segurança e confiabilidade.
No entanto, apenas o transporte coletivo, isoladamente, não é solução para a 
mobilidade urbana. Sem dúvida, é necessário realizar uma boa gestão de uso e 
ocupação do solo para que não ocorram adensamentos populacionais em locais já 
saturados. Quanto mais curtos forem os deslocamentos das pessoas entre casa e 
trabalho, melhor será a qualidade de vida do cidadão.
perfiL
GraNDes NúmerOs
• 22 municípios atendidos, sendo 19 na Região Metropolitana de São Paulo;
• 252,1 km de vias operacionais de uma malha total de 260,8 km;
• 89 estações operacionais:
 • 6 integradas com linhas do Metrô com transferência gratuita durante todo o 
período de funcionamento (estações: Luz, Barra Funda, Brás, Tamanduateí, Pinheiros 
e Santo Amaro);
 • 2 integradas fisicamente com o Metrô com transferência gratuita em horários 
determinados (estações: Corinthians-Itaquera e Tatuapé);
 • 3 integradas física e tarifariamente com o Corredor Sistema de Transporte 
Coletivo de Ônibus Intermunicipal da EMTU – Empresa Metropolitana de Transportes 
Urbanos de São Paulo (estações: Santo André, Morumbi e Berrini);
 • 2 integradas física e tarifariamente com o Sistema de Transporte Coletivo de 
Ônibus Intermunicipal da EMTU (estações Grajaú e Tamanduateí).
• 128 trens programados nos horários de pico – manhã/tarde em dias úteis;
• 2.644 viagens (programadas em dias úteis);
• 764,2 milhões de passageiros transportados (9,1% a mais que em 2011);
• 415,7 milhões de passageiros pagantes (5% a mais que em 2011);
• 25,8 milhões de passageiros com direito a gratuidade;
• 5,3 milhões de não tarifados (modalidade implantada a partir de 1º/09/2011);
• 2,5 milhões em média de passageiros transportados em dias úteis (MDU), 
9,5% a mais que em 2011:
MDU por linha:
 • Linha 07 – Rubi (Luz – Jundiaí): 401.573 passageiros
 • Linha 08 – Diamante (Júlio Prestes – Itapevi): 447.285 passageiros
 • Linha 09 – Esmeralda (Osasco – Grajaú): 487.133 passageiros
 • Linha 10 – Turquesa (Luz – Rio Grande da Serra): 393.822 passageiros
 • Linha 11 – Coral (Luz – Estudantes): 594.612 passageiros
 • Linha 12 – Safira (Brás – Calmon Viana): 216.815 passageiros
• tarifa unitária vigente em 31/12/2012: r$ 3,00;
• quilometragem média percorrida por usuário/viagem: 20,32 km;
• 8.002 empregados em 31/12/2012;
• 24 bicicletários nas estações, com mais de 6.400 vagas (3% de vagas a mais 
que em 2011).
Destaques
• Recorde de passageiros transportados: 2.873.615 (em 06/09/2012, quinta-feira).
• Proporcionados benefícios socioambientais valorados economicamente na ordem 
de R$ 6,6 bilhões, decorrentes da redução de acidentes, de tempos de viagem, da 
emissão de poluentes, do consumo de combustível, entre outros.
• Entrega operacional de 31 novos trens de 8 carros, sendo 30 trens da Série 8000 
(Parceria Público Privada – PPP Linha 8-Diamante) e 1 trem da Série 7500. Foram 
entregues 2 trens de 8 carros da Série 9000 que estão realizando testes nas linhas da 
CPTM e ainda não estão operando.
• Publicado o edital da Concorrência Internacional para o fornecimento e instalação 
de um torno subterrâneo de rodeiros para o Abrigo de Trens da Lapa - Linha 7-Rubi.
• Transladados do Pátio de Presidente Altino para o Pátio de Mairinque 53 carros e 
vagões de passageiros pertencentes ao DNIT.
• Assinado em junho de 2012 o contrato para as obras de implantação das novas 
instalações do Complexo de Manutenção Presidente Altino II, destinado à realização 
da manutenção da frota de trens, com um investimento da ordem de R$ 165 milhões 
(área de 30 mil m² que abrigará oficina de revisão geral e reforma de trens; laboratório 
eletrônico; além de áreas para armazenamento de materiais e resíduos industriais, 
vestiários, refeitório e sanitários).
• Em execução os projetos básicos e executivos para 28 estações.
• Contrato assinado para as obras nas estações Domingos de Moraes na Linha 8, 
Jaraguá na Linha 7 e Poá na Linha 11, totalizando investimentos da ordem de R$ 
58 milhões.
• Publicados os Editais de: a) Pré-Qualificação para as obras do Expresso Guarulhos 
e da extensão da Linha 9-Esmeralda até Varginha; b) Complementação das obras da 
Estação Franco da Rocha e das obras da Estação Francisco Morato na Linha 7-Rubi;
• Contrato assinado para as obras da Fase II do Viaduto de Caieiras.
• Obras de reconstrução em andamento nas Estações Suzano, Ferraz de Vasconcelos 
e São Miguel Paulista.
• Obras de construção da nova Estação Vila Aurora.
• Investimentos de mais de R$ 380 milhões, com a assinatura de 3 contratos de 
suprimento de energia em todas as linhas envolvendo obras em 20 subestações, 
sendo 4 novas e 16 reformas e obras em 32 cabines seccionadoras, sendo 21 novas 
e 11 reformas.
• Conclusão das obras de 2 subestações, sendo nova subestação de Jandira e 
recapacitação da subestação de Guaianases.
• Iniciados os testes para a operação do CCO do CBTC na Linha 8-Diamante;
• Obras de recapacitação em 5 subestações de energia e continuidade das obras em 
3 cabines seccionadoras, sendo 1 nova e 2 reformas.
• Entrega de 6 passarelas, sendo uma na Linha 7, duas na Linha 11 e três na Linha 
12, mais duas passarelas em construção.
• Conclusão das obras da Ciclovia Rio Pinheiros, totalizando 21 km de extensão, e 
do acesso da ciclovia à Ponte Cidade Universitária.
• Concluídos os projetos funcionais dos trens regionais de Jundiaí e de Sorocaba.
• Expresso Turístico: desde o início da operação transportou mais de 54 mil turistas 
em 345 viagens; em 2012, foram mais de 16 mil passageiros transportados em 104 
viagens.
• Implantação do Projeto Bom nos Trilhos: integração dos ônibus intermunicipais 
com o sistema metroferroviário.
• Implantação de uma coordenação corporativa dos empreendimentos, cuja 
formulação corresponde à instalação do Escritório de Projetos (PMO – Project 
Management Office).
DesempeNhO OperaCiONaL
OperaçãO
A CPTM transportou 764,2 milhões de passageiros em 2012, um crescimento de 
9,1% em relação a 2011. A média de pessoas transportadas nos dias úteis cresceu 
9,5%, ficando em 2,5 milhões de passageiros, atingindo em 6 de setembro a marca 
de 2,87 milhões de passageiros transportados nesse dia, um recorde histórico da 
Companhia.

Para atender a crescente demanda, várias ações foram adotadas para manter 
a oferta de lugares, mesmo com a execução de diversas obras de expansão e 
melhoria, realizadas em todas as linhas da CPTM. Também foi aumentada a oferta 
de lugares nos horários de vale.
Destacam-se:
• Entrega de novos trens das Séries 8000 e 7500;
• Redução do tempo de percurso da Linha 8 em função dos novos trens da Série 
8000, entregues dentro da PPP;
• Melhorias no terminal de manobras de Pinheiros, possibilitando agilidade na 
realização de loops internos, além de permitir o estacionamento de veículos de 
serviço nos horários de pico, proporcionando o pronto atendimento a ocorrências 
operacionais;
• Transferências de trens mais modernos para a Linha 12, possibilitando a retirada 
de trens mais antigos de operação, proporcionando melhor conforto aos usuários.
maNuteNçãO
trens
A manutenção da frota de trens da CPTM é um trabalho complexo, realizado com 
base em política estabelecida, que preconiza execução de parte das atividades 
com recursos próprios e parte utilizando processos de terceirização de serviços. 
De maneira geral, as novas frotas de trens, adquiridas nos últimos anos, têm a 
manutenção terceirizada e as frotas mais antigas são mantidas com a própria mão 
de obra da CPTM. A política de manutenção da CPTM é adequada, considerando 
os problemas envolvidos para operar e manter uma frota de trens numerosa e 
heterogênea, composta por 15 séries diferentes. Além disso, também são importantes 
os aspectos de renovação da frota de trens antigos que estão no limite de vida útil 
econômica, a expansão da frota frente às demandas crescentes de viagens, assim 
como as limitações de crescimento impostas ao quadro próprio de empregados da
manutenção.
A CPTM terminou o ano de 2012 com uma frota de 188 trens operacionais, dos 
quais 68% já estão equipados com itens de acessibilidade e ar-condicionado nos 
salões. Destacamos que temos 104 trens (55% da frota) com menos de 13 anos de 
uso que, além das características mencionadas, são dotados da mais alta tecnologia 
disponível no mercado ferroviário, com 50% de motorização dos carros, utilizando 
motores em corrente alternada e eletrônica embarcada sofisticada.
A confiabilidade da frota de trens medida pelo indicador MKBF (quilometragem 
média entre falhas) vem apresentando tendência de melhoria ao longo dos últimos 
anos, apesar de não haver superado o desempenho excepcional alcançado no ano 
de 2009, conforme apresentado no gráfico a seguir. A melhor confiabilidade dos 
trens é resultado da evolução dos processos de manutenção adotados, renovação 
constante da frota de trens em operação e o investimento realizado em treinamento 
de pessoal. No ano de 2012 foram treinados e capacitados 1.207 empregados das 
equipes de manutenção da frota dos trens.

O indicador de desempenho internacional carro.quilômetro demonstra o total de 
quilômetros rodados pelos carros da frota de trens. A frota da CPTM rodou em 2012 
a marca histórica de 181,3 milhões de carros.quilômetros, superando o indicador de 
2011 em 5,8%.
instalações fixas
As Instalações Fixas são sistemas vitais para a prestação do serviço da CPTM. 
São compostas pela via permanente, sinalização, rede aérea, energia elétrica, 
telecomunicações e sistemas de bilhetagem e arrecadação. A política de manutenção 
adotada para as Instalações Fixas é mesclada entre contratações de serviços de 
terceiros e execução com recursos próprios. O sistema de sinalização, devido a suas 
características de segurança operacional, tem sua manutenção realizada somente 
por pessoal da própria CPTM, que é treinado e habilitado para tal.

A CPTM, como parte da política de manutenção das Instalações Fixas, investiu 
nos últimos anos na modernização de seu parque de máquinas especializadas em 
manutenção ferroviária. Essas modernas máquinas auxiliam na redução dos tempos 
de manutenção, em especial nos sistemas da via permanente de circulação dos trens 
e rede aérea de alimentação elétrica dos trens, e conferem qualidade ao serviço, 
realizado com máxima segurança, dos empregados envolvidos. A redução dos 
intervalos entre trens (“headway”) e a expansão do horário de operação comercial 
têm limitado cada vez mais os horários disponíveis para intervenções nas linhas 
pelas equipes de manutenção, daí a necessidade de equipamentos mais eficientes 
para o cumprimento dos programas de manutenção.
Outro fator limitante para o atendimento aos serviços de manutenção nas linhas 
operacionais são as execuções de obras de modernização e expansão dos 
sistemas, que estão em andamento e que envolvem os sistemas vitais em toda 
a CPTM. Ressalta-se ainda que os trens de carga operam em horários de menor 
movimento e também compartilham os horários requisitados pela manutenção. Em 
2012 observou-se forte influência desses fatores no indicador de desempenho das 
Instalações Fixas, o MTBF – Tempo Médio entre Falhas, que apresentou o valor de 
6.970 minutos, menor desempenho em 17% em relação ao registrado em 2011.
Destaca-se que em 2012 a CPTM colocou em operação o novo carro-controle, 
adquirido da empresa PLASSER&THEURER, para verificação das condições de via 
permanente de circulação e rede elétrica aérea, possibilitando melhor rendimento e 
qualidade das análises, melhorando o desempenho das manutenções preventivas.
As principais marcas de produção no sistema de via permanente de circulação da 
CPTM foram a substituição de 47.000 metros de trilhos e de 43.000 unidades de 
dormentes e a execução de 170.000 metros de correção geométrica. No sistema 
rede elétrica aérea, foram substituídos 49.000 metros de fio de contato e 4.000 
metros de cabo mensageiro. No sistema de sinalização, foram mais de 5.000 
intervenções nos aparelhos de mudança de vias, garantindo melhor desempenho 
e segurança operacional, além de toda a programação preventiva no Centro de 
Controle Operacional e nos equipamentos distribuídos ao longo de suas vias.
Nos demais sistemas das Instalações Fixas, também foram realizados trabalhos 
e intervenções significativas, que garantiram em 2012 desempenho operacional, 
com resultados satisfatórios na realização da prestação do serviço de transporte e 
segurança nas viagens realizadas pela CPTM.
seGuraNça púbLiCa OperaCiONaL
O ano de 2012, seguindo as estratégias baseadas na gestão com foco no usuário, 
elevou ainda mais o padrão de qualidade e produtividade do Corpo de Segurança, no 
ciclo de prestação de serviços de transporte, proporcionando redução de infrações 
administrativas e delitos no interior das estações e nos trens, considerando-se a 
crescente demanda de usuários, o que favoreceu a percepção de segurança nas 
dependências e trens do Sistema CPTM.
Os resultados da eficiência e da efetividade das medidas operacionais implantadas 
são avaliados pelos indicadores de gestão “Ocorrências de Segurança Pública 
Operacional por Milhão de Passageiros Transportados” (ISPO) e “Manifestações de 
Usuários por Milhão de Passageiros” (MSPO), ambos com quedas expressivas e 
consistentes, seguindo uma tendência descendente desde 2007. Destaque para o 
recorde histórico do ISPO registrado em 2012.

Custo dos serviços prestados
No comparativo entre os dois últimos exercícios, observou-se um incremento 
dos gastos nas atividades ligadas à operação e manutenção da ordem de 7,5%, 
correspondendo a um valor monetário de R$ 1.458,4 milhões, tendo sido esse valor 
compatível com as necessidades dessas duas áreas.
A melhoria da produtividade dos serviços e da logística de transporte evitou que 
o aumento dos gastos com manutenção e circulação gerasse elevação maior nos 
dispêndios, já que a produção aumentou substancialmente com o crescimento da 
procura pelos serviços ferroviários, resultante não só da elevação da sua qualidade, 
como também da integração dos diversos modos de transporte que atendem a 
Região Metropolitana de São Paulo.
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resultado Operacional bruto do exercício.
O resultado operacional bruto do exercício sofreu um expressivo incremento, já que 
a receita operacional bruta cresceu mais do que o custo dos serviços prestados.
Em termos de valores, o resultado operacional bruto apurado atingiu a casa dos 
R$ 199,7 milhões, o que corresponde em percentual a um aumento de 193,7% se 
comparado com os R$ 68,0 milhões correspondentes ao lucro operacional bruto de 
2011.

resultado do exercício
A Demonstração do Resultado do Exercício – DRE apontou um prejuízo de R$ 217,2 
milhões, praticamente o mesmo valor do apurado em 2011, fixado em R$ 216,9 
milhões, o que corresponde a uma variação de 0,1%.
Ressalte-se que nesse prejuízo estão incluídos componentes de natureza meramente 
econômica, como depreciação/amortização e provisões, que não geram impactos 
significativos sobre o desempenho financeiro, e que somaram R$ 313,5 milhões.

transferência de Capital
Para a execução do Programa de Investimentos da CPTM, durante o exercício de 
2012, o Tesouro doEstado fez transferências de capital no montante de R$ 784,7 
milhões, os quais foram 4,7% menoresdo que os recursos concedidos em 2011, no 
valor de R$ 821,3 milhões.
Apesar da queda no volume das transferências, os recursos foram compatíveis com 
a programação de investimentos executados no período, conforme previsto no Plano 
de Expansão dos Transportes.

acordo de resultados - Contrato de Gestão
No exercício de 2011 foi constituído um Grupo de Trabalho por meio da Resolução 
CC-71, de 26/09/2011, e Resolução SPDR nº 08, de 20/10/2011, com o objetivo 
de promover estudos e adotar as medidas necessárias para a implementação do 
Acordo de Resultados e respectivo Contrato de Gestão a ser celebrado entre o 
Governo do Estado de São Paulo e a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos.
O projeto prevê que a CPTM seja remunerada em função dos custos incorridos com 
o crescente número de passageiros transportados, de forma a garantir recursos 
financeiros suficientes não só para a manutenção de seus ativos, como também para 
o cumprimento das metas estabelecidas e do plano de modernização e ampliação 
dos serviços em regime de eficiência.
As conclusões foram conhecidas pelo Comitê de Qualidade da Gestão Pública - 
CQGP em 13/12/ 2011, que deliberou pela continuidade dos estudos pelo Grupo de 
Trabalho constituído, com a expressa recomendação de que se cumpram algumas 
estruturas de custos e a necessidade de custos em cada melhoria.
Em razão da deliberação, foi editada a Resolução CC n.º 5, de 09/01/2012, que 
alterou o prazo previsto no art. 4º da Resolução CC 71/2011, prorrogando a duração 
do Grupo de Trabalho por 120 (cento e vinte) dias, retroativos a 28/11/2011. Em 
16/03/2012, a Resolução CC n.º 36 alterou o art. 4 da Resolução CC n.º 71/2011, 
dilatando, novamente, a duração do Grupo de Trabalho até o dia 30/04/2012. Por 
fim, a Resolução CC n.º 52, de 23/04/2012, prorrogou a existência do Grupo de 
Trabalho até o dia 13/06/2012.
Relatório final foi encaminhado para deliberação do Comitê de Qualidade da Gestão 
Pública – CQGP.
Gerenciamento de projetos biD/birD
Realização de gestão financeira da parcela referente aos três contratos de 
empréstimo contraídos para dar suporte a projetos que possuem contrapartida do 
Tesouro do Estado, a saber:
• projeto são paulo trens e sinalização, no valor de us$ 1,006 bilhão, com o 
birD e JbiC (us$ 302,0 milhões de contrapartida), cujo objeto é a aquisição de 
40 trens de 8 carros – etapa já concluída, o fornecimento de sistemas de sinalização, 
telecomunicação e suprimento de energia e a modernização da via permanente das 
Linhas 7-Rubi e 12-Safira, em andamento. Execução financeira: 92,4%;
• programa de investimentos nos transportes metropolitanos de são paulo, 
no valor de us$ 191 milhões com o biD (us$ 58,3 milhões de contrapartida), 
destinados à compra de 8 trens de 8 carros – etapa já concluída, modernização 
da sinalização e suprimento de energia da Linha 9-Esmeralda, ainda em andamento. 
Esse projeto contempla, ainda, uma análise do layout das estações da CPTM, que se 
encontra em processo de contratação. Execução financeira: 86,5%; e
• modernização da Linha 11-Coral da Cptm, no valor de us$ 161,4 milhões com 
o birD (us$ 45,7 milhões de contrapartida), destinado à compra de 9 trens de 8 
carros. Execução financeira: 50,0%.
Esses projetos deverão estar concluídos até 2015.
administração de materiais
A redução de custos é o foco principal das ações. Além dos estudos que vêm sendo 
realizados para a implantação de um sistema de previsão de consumo anual de 
materiais, o que propiciará uma redução de gastos, outras ações pontuais foram 
executadas, conduzindo à obtenção de economias para a Empresa.
A utilização de arquivos eletrônicos para manter a documentação referente aos 
processos de Solicitações de Compras e Contratações trouxe uma expressiva 
redução do consumo de papel e economia de espaço. Em outra ação, houve, 
também, ganhos com transporte bem como rapidez nas aquisições a partir da 
utilização de mecanismos mais ágeis de pequenas compras provenientes de 
fornecedores mais próximos.
Desenvolvimento de um projeto que culminou com o início do processo licitatório 
para a contratação de empresa para confeccionar e fornecer “kits de uniformes” 
que serão distribuídos diretamente aos empregados. Esta ação gerencial eliminará a 
necessidade de realização de cerca 25 pregões eletrônicos por ano, como também 
a necessidade de manutenção de estoques nos almoxarifados.
No que diz respeito à segurança, a montagem de alambrados nas áreas abertas e a 

preservação dos almoxarifados e pátios com a instalação de câmeras de segurança, 
com monitoramento, são ações que estão sendo desenvolvidas.
A alienação de materiais inservíveis foi mais uma ação desenvolvida pela Gerência, 
que trouxe como resultado a geração de cerca de R$ 4.700 mil de receita para a 
Empresa.
DeseNvOLvimeNtO OrGaNizaCiONaL e reCursOs humaNOs
estratéGias De DeseNvOLvimeNtO COrpOrativO
Foram implantadas novas estruturas organizacionais que permitem a clara definição 
de responsabilidades, bem como revistas e incluídas normas que regulamentam os 
processos administrativos.
Ainda, em consequência de estudos realizados, negociação com entidades sindicais 
e órgãos de governo foi incorporada à gestão empresarial, o PPR – PROGRAMA 
DE PARTICIPAÇÃO EM RESULTADOS, que, a partir de metas e indicadores de 
desempenho coletivos e individuais, resultam em remuneração variável que será 
creditada em março de 2013.
Em 2012, a CPTM recebeu a aprovação para o incremento de 1.491 novas vagas, 
sendo 646 de natureza técnica, administrativa e de nível superior, e 845 operacionais, 
para fazer frente aos desafios e melhoria dos padrões de serviços. Esta aprovação foi 
resultado de estudos que demonstraram a situação crítica em que se encontrava a 
Empresa por não dispor de quadros que assegurassem a continuidade dos serviços 
prestados à população, bem como a manutenção e o desenvolvimento do know-how 
ferroviário.
Programas de desenvolvimento de gestores, de pessoal estratégico da organização, 
de motivação e reconhecimento do conjunto dos empregados, tiveram continuidade 
ou foram implantados.
O Fórum Empresarial, desdobrado no ciclo do Projeto Semear, expandiu as temáticas 
de desenvolvimento pessoal e profissional, alcançando, além dos gestores, pessoal 
que atua na liderança de equipes em geral, contribuindo para o alinhamento da 
organização.
Outra ferramenta mantida, o “Feedback Positivo”, recebeu 65 mensagens de 
usuários elogiando o desempenho do pessoal operativo e quantidade equivalente de 
elogios entre colegas de áreas da organização, reconhecendo a atenção e dedicação 
profissional que facilitam atingir resultados.
A Comunicação interna se expandiu em 2012, fazendo frente às necessidades de 
transmissão de informações a empregados da Empresa.
Entre as inovações implantadas no ano que tiveram a participação dos profissionais 
de desenvolvimento, estão:
• Programa Profissional em Destaque, que em sua primeira edição mobilizou os 
empregados para o desenvolvimento e a implantação de inúmeras melhorias de 
processos de trabalho, ambiente, atitude e meio ambiente;
• portal do Conhecimento, ferramenta desenvolvida internamente que cria a 
oportunidade da troca de informações, experiências, treinamento e reciclagem 
online, otimizando o processo e diminuindo a necessidade de deslocamentos dos 
empregados para salas de aula centralizadas. O recurso, recentemente implantado, 
já conta com números expressivos de acessos, demonstrando a efetividade da 
iniciativa.
estratéGias De GestãO e aDmiNistraçãO De pessOaL
Os resultados obtidos em 2012 com processos de Recursos Humanos destinados 
à gestão e à administração de pessoal, seja para dar cumprimento a exigências 
administrativas e legais ou para promover o desenvolvimento, a saúde, a segurança 
do trabalho, a qualidade de vida e a inclusão social, tem o seguinte agrupamento:
• Administração de pessoal, folha de pagamento e ponto eletrônico;
• Segurança do Trabalho e Relações Sindicais;
• Saúde Integral e Qualidade de Vida;
• Provimento, Formação, Capacitação, Desenvolvimento de Pessoal e Programas 
de Inclusão.
No total, foram admitidos 1.016 novos empregados e 914 estagiários. Em 
consequência, são geradas ações que se iniciam com a saúde ocupacional, passando 
pelo processo de documentação, cadastro e admissão. Segue-se com programas de 
integração à Empresa, de formação e de capacitação para o desempenho esperado 
no cargo especÍfico, até a liberação para os gestores que, então, no transcorrer da 
relação empregado/Empresa, adotam medidas de acompanhamento, controle e 
gestão das pessoas e equipes subordinadas.
• Considerando-se as entradas e saídas, em 31/12/2012 a CPTM tinha um efetivo 
de 8.002 empregados e de 887 estagiários (283 estagiários de nível universitário 
oriundos da FUNDAP e 604 do ensino médio, do Programa Jovem Cidadão).
Ainda ao longo de 2012 foram desenvolvidas e implantadas melhorias decorrentes da 
revisão e automação de processos, bem como da disponibilização de informações 
online para empregados e gestores.
reaLizações Na área De ti
Entre as intervenções mais importantes realizadas, merecem ser destacadas:
a) O aprimoramento da rede Gigabit, proporcionando fluxo real de 1.000 Mbps entre 
os sites Lapa, Luz, Barra Funda, Presidente Altino;
b) a instalação e ativação do novo “backbone” no Edifício Cidade II agora, com rede 
interna de 1000 Mbps;
c) a nova solução de “proxy” com a plataforma TMG, modernizando e melhorando 
performance e controles; a virtualização de todos os servidores do site Presidente 
Altino e centralização dos servidores de dados das estações ferroviárias no referido 
site;
d) a nova solução de correio eletrônico com o Microsoft Exchange 2010;
e) o estabelecimento de maior segurança na rede de dados com a rede DMZ para os 
servidores Proxy/TMG;
f) a formalização de novo contrato de Outsourcing de TI com a PRODESP, bem como 
a sua contratação para prestar apoio ao desenvolvimento das aplicações existentes 
e das novas aplicações; implantação do sistema LOCMR – Localização de Material 
Rodante;
g) a implantação de nova solução de segurança com o antivírus Trend;
h) a melhoria do serviço de armazenamento de dados com a aquisição de 14 
“storage”;
i) o inicio da construção de Sala Cofre para o Datacenter de Presidente Altino;
j) a implantação e o desenvolvimento dos portais: do Conhecimento; de Gestão de 
Empreendimentos; de Material Rodante; e de Engenharia de Manutenção;
k) a automatização do processo de impressão de bilhetes no Sistema de Vendas do 
Expresso Turístico;
l) a integração dos validadores nos bloqueios das estações para processarem as 
informações do “smart card” BOM – Bilhete Metropolitano;
m) o desenvolvimento e a implantação do novo sistema de informação – Processos 
Integrados, o qual atende a Diretoria Plena e Gerências;
n) implantação de ferramenta corporativa para gestão dos projetos – EPM 2010 da 
Microsoft.
respONsabiLiDaDe sOCiOambieNtaL
iNCLusãO sOCiaL, CiDaDaNia, eDuCaçãO e CuLtura
A CPTM promove inclusão social, cidadania, educação e cultura aos seus usuários. 

pLaNO De expaNsãO e mODerNizaçãO
Prosseguem as intervenções voltadas à expansão e à modernização da rede existente 
para permitir o uso máximo da infraestrutura disponível e para ofertar transporte com 
qualidade e segurança, propiciando, em 2014, o atendimento à demanda esperada 
de mais de 3 milhões de usuários/dia e intervalos entre trens de 3 minutos nas linhas 
da rede.
Os recursos em modernização tem atendido à aquisição de novos trens, à 
modernização de sistemas de controle de tráfego, à sinalização, às telecomunicações 
e energia elétrica de tração e a obras civis em estações selecionadas e trechos de via 
permanente e rede aérea, bem como para a realização de estudos e ações e para o 
desenvolvimento das políticas de transporte urbano integrado na RMSP.
Paralelamente à modernização em curso, a CPTM orientou seu foco para a ampliação 
de sua rede na RMSP com a criação de novos serviços e a implantação de novas 
ligações regionais que atendam às demais regiões metropolitanas e aglomerados 
urbanos do Estado de São Paulo.
Trata-se de grande desafio para a Empresa implantar os grandes empreendimentos 
que compõem a modernização das 6 linhas e a expansão da rede através dos 
novos serviços. Nesse contexto, em 2012, iniciou-se a implantação de uma 
coordenação corporativa dos empreendimentos, cuja formulação corresponde à 
instalação do Escritório de Projetos (PMO – Project Management Office), iniciada 
com uma cuidadosa análise de situação, estudos comparativos dos modelos de 
outras empresas do Governo do Estado e a consequente aquisição de ferramenta 
corporativa para gestão dos projetos – o EPM 2010 da Microsoft.
Significa a aplicação da metodologia corporativa de gestão de projetos, que se 
constitui de um conjunto de melhores práticas e instrumentos de gerenciamento 
integrado que tem como principal objetivo padronizar os métodos de planejamento, 
execução e entrega dos empreendimentos.
Numa estratégia de implantação progressiva da metodologia, um grupo de 
empreendimentos corporativos foi selecionado para serem geridos, os chamados 
“empreendimentos ouro”, entre eles projetos prioritários do governo de expansão 
do sistema de trens metropolitanos, como a extensão da Linha 9-Esmeralda até 
Varginha, a Extensão da Linha 8-Diamante até Amador Bueno e a implantação da 
Linha 13-Jade (Expresso Guarulhos) até o Aeroporto, bem como a modernização da 
infraestrutura instalada, tais como do sistema de energia e das estações.
O plano de investimentos da CPTM, que abarca a modernização e a expansão de 
sua rede, requer investimentos vultosos, previstos no Plano Plurianual 2012-2015 
em R$ 9,4 bilhões.

As principais iniciativas desenvolvidas no exercício de 2012 foram:
ações sociais e culturais
• Campanhas informativas: divulgação de orientações e informações sobre as 
melhorias, as modernizações, os novos serviços, as intervenções de manutenção, 
as obras e a utilização correta do sistema;
• Campanhas de saúde e qualidade de vida: prevenção, orientação, conscientização 
e dicas;
• Campanha do agasalho: iniciativa coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade 
do GESP;
• Cultura e arte nas estações: programas socioculturais desenvolvidos nas 
estações;
• programa Ciclista Cidadão: acesso de ciclistas ao sistema ferroviário;
• acessa são paulo: programa de inclusão digital que oferece à população o acesso 
as novas tecnologias;
• embarque na Leitura: primeira unidade instalada em estação ferroviária no Brasil 
(Brás), com acervo de mais de 2.500 livros;
• Galeria de arte a Céu aberto nos muros da Cptm: promove a inclusão social e 
a disseminação de artes nas estações.
serviços
• bicicletários: 24 bicicletários nas estações, com mais de 6.400 vagas;
• achados e perdidos: auxilia os usuários a recuperar objetos e documentos 
perdidos nas dependências da CPTM.
CaNais De reLaCiONameNtO
• SAU: Serviço de Atendimento ao Usuário
• Ouvidoria
• Internet e Intranet
• SMS-Denúncia
• Comunidade Participativa
• Redes Sociais
meiO ambieNte e territÓriO
• Plano de Gestão Ambiental e do Plano Diretor de Uso, Ocupação e Tratamento do 
Território;
• SGA – Sistema de Gestão Ambiental;
• Iniciativas para redução do consumo de água (estações/manutenção);
• Coleta seletiva nos abrigos de manutenção;
• Redução na geração de resíduos: uso de toalhas recicláveis nos abrigos e oficinas;
• Programa de monitoramento de emissões das locomotivas;
• Mutirões de limpeza das vias: recolhimento de lixo e material reciclável;
• Contrato de eficiência energética.
beNefíCiOs sOCiOambieNtais
A atuação da CPTM promove um conjunto de benefícios usufruídos pela sociedade 
que podem ser valorados economicamente.
Ao proporcionar uma expressiva redução do tempo de viagens da população, o uso 
do trem metropolitano possibilita a oportunidade de maior dedicação a atividades 
como o lazer e a educação.
Por ser um meio de transporte com via segregada e por utilizar energia limpa, os 
trens da CPTM propiciam a redução do consumo de combustíveis fósseis, o que 
impacta numa significativa redução na emissão de gases de efeito estufa e de gases 
poluentes. Ademais, ao reduzir os deslocamentos nos outros meios de transporte, o 
trem metropolitano permite uma redução na taxa de acidentes.
A presença da CPTM promove outros benefícios sociais que, apesar de difícil 
mensuração, merecem ser destacados: a melhoria do acesso ao emprego da 
população usuária que, se utilizando de um meio de transporte rápido e confiável, 
consegue se deslocar com assiduidade, aumentando a possibilidade de ascensão 
social; a valorização imobiliária, trazendo o desenvolvimento setorial secundário e 
terciário, com decorrente incremento de empregos diretos e indiretos.
No exercício de 2012, a CPTM gerou os seguintes benefícios, com um acréscimo de 
7,4 % em relação a 2011:

baLaNçO sOCiaL



CONTINUA

baLaNçOs patrimONiais em 31 De DezembrO De 2012 e 2011
(vaLOres expressOs em reais miL)

DemONstraçãO Das mutações DO patrimÔNiO LíquiDO
para Os exerCíCiOs fiNDOs em 31 De DezembrO De 2012 e 2011

(vaLOres expressOs em reais miL)

DemONstraçãO DOs resuLtaDOs
para Os exerCíCiOs fiNDOs em 31 De DezembrO De 2012 e 2011

(vaLOres expressOs em reais miL)

DemONstraçãO DOs fLuxOs De Caixa
para Os exerCíCiOs fiNDOs em 31 De DezembrO De 2012 e 2011

(vaLOres expressOs em reais miL)

DemONstraçãO DO vaLOr aDiCiONaDO
para Os exerCíCiOs fiNDOs em 31 De DezembrO De 2012 e 2011

(vaLOres expressOs em reais miL)

NOtas expLiCativas
NOtas expLiCativas às DemONstrações CONtábeis em 31 De 
DezembrO De 2012 e 2011 (vaLOres expressOs em reais miL)
1 – Contexto Operacional
A COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS – CPTM, constituída pela 
Lei Estadual nº 7.861, de 28 de maio de 1992, tem por objeto social principal a 
exploração dos serviços de transporte de passageiros, sobre trilhos ou guiados, nas 
entidades regionais do Estado de São Paulo, abrangendo as regiões metropolitanas, 
aglomerações urbanas e microrregiões, na forma do artigo 158 da Constituição do 
Estado de São Paulo.
Atualmente opera em 22 municípios, através de 89 estações, sendo a tarifa 
considerada social, oferta transporte gratuito por transferência, interna e externa, e 
a usuários especiais (desempregados, idosos, deficientes, entre outros) e promove a 
integração ferrovia/ônibus, por tarifas diferenciadas.
2 – políticas Contábeis
As demonstrações contábeis dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 
de 31 de dezembro de 2011 foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, compreendendo a Lei das Sociedades por Ações, Lei nº 
6.404/76, observando-se as mudanças de práticas contábeis adotadas no Brasil, 
introduzidas pela Lei nº 11.638/07, normas da Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis 
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento 
da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas 
demonstrações contábeis. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas 
e premissas incluem análise do risco de crédito para determinação das perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa e análise dos demais riscos para 
determinação de outras provisões, inclusive para as contingências.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis devido ao tratamento 
probabilístico inerente ao processo de estimativa. A Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM adotou normas, revisões 
de normas e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e órgãos reguladores que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2012. As 
demonstrações contábeis foram preparadas utilizando-se o custo histórico como 
base de valor.
2.1. moeda funcional
A moeda funcional da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM é o real, 
mesma moeda de preparação e apresentação de suas demonstrações contábeis.
2.2. Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos 
de caixa de curto prazo, e não para investimentos. O caixa e os equivalentes de 
caixa compreendem os saldos de caixa e depósitos bancários. Caixa e equivalentes 
de caixa são classificados na categoria “Ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado”.
2.3. Contas a receber de clientes
Contas a receber são registradas pelo valor líquido estimado realizável e não incluem 
juros. A provisão para perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa é 
constituída com base no histórico de inadimplência e análise individual dos clientes, 
em montante considerado suficiente pela Administração para a cobertura de perdas 
na realização das contas a receber.
2.4. Instrumentos financeiros - Reconhecimento inicial e mensuração 
subsequente
(i) ativos financeiros
reconhecimento inicial e mensuração
Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio 
do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o vencimento, 
ativos financeiros disponíveis para venda, conforme a situação. A Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM determina a classificação dos seus ativos 
financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte 
das disposições contratuais do instrumento. Os ativos financeiros da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM incluem caixa e equivalentes de caixa, 
contas a receber de clientes e demais valores realizáveis.
mensuração subsequente
A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua classificação, que 
pode ser da seguinte forma:
a. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos financeiros 
mantidos para negociação e ativos financeiros designados no reconhecimento 
inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros são classificados como 
mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo de venda no curto 
prazo. Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados 
no balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas 
reconhecidos na demonstração do resultado. A Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM designou caixa e equivalentes de caixa à categoria de valor 
justo por meio do resultado.
b. Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos 
fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração 
inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando 
o método de juros efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor 
recuperável. O custo amortizado é calculado levando-se em consideração qualquer 
desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização 
do método de juros efetivos é incluída na linha de despesa ou receita financeira 
na demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas como despesa financeira no resultado. A Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM designou nessa categoria as contas a receber de clientes e 
demais valores realizáveis.
c. Investimentos mantidos até o vencimento
Ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e 
vencimentos fixos são classificados como mantidos até o vencimento quando a 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM tiver manifestado intenção e 
capacidade financeira para mantê-los até o vencimento. Após a avaliação inicial, 
os investimentos mantidos até o vencimento são avaliados ao custo amortizado 
utilizando-se o método da taxa de juros efetiva, menos perdas por redução ao valor 
recuperável.
O custo amortizado é calculado levando-se em consideração qualquer desconto 
ou prêmio sobre a aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização dos juros 
efetivos é inclusa na rubrica “receitas financeiras”, na demonstração do resultado. As 
perdas originadas da redução ao valor recuperável são reconhecidas como despesa 
financeira no resultado.
d. Desreconhecimento (baixa)
Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo financeiro ou parte 
de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é baixado quando:
 > Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expirarem;
 > A Companhia transferiu os seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou 
assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem 
demora significativa, a um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a 
Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a 
Companhia não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios 
relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre o ativo.
Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de caixa 
de um ativo ou tiver executado um acordo de repasse, e não tiver transferido ou 
retido substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, um ativo é 
reconhecido na extensão do envolvimento contínuo da Companhia com o ativo. Nesse 
caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O ativo transferido e 
o passivo associado são mensurados com base nos direitos e obrigações que a 
Companhia manteve. O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre o 
ativo transferido é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima 
contraprestação que puder ser exigida da Companhia, dos dois o menor.
(ii) Redução do valor recuperável de ativos financeiros
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM avalia nas datas do balanço 
se há alguma evidência objetiva que determine se o ativo financeiro ou grupo 
de ativos financeiros não é recuperável. Um ativo financeiro ou grupo de ativos 
financeiros é considerado como não recuperável se, e somente se, houver evidência 
objetiva de ausência de recuperabilidade como resultado de um ou mais eventos que 
tenham acontecido depois do reconhecimento inicial do ativo (“um evento de perda” 
incorrido) e este evento de perda tenha impacto no fluxo de caixa futuro estimado do
ativo financeiro ou do grupo de ativos financeiros que possa ser estimado. Evidência 
de perda por redução ao valor recuperável pode incluir: i) indicadores de que as 
partes tomadoras do empréstimo estão passando por um momento de dificuldade 
financeira relevante; ii) probabilidade de que estas irão entrar em falência ou outro 
tipo de reorganização financeira; iii) “default” ou atraso de pagamento de juros 
ou principal; iv) e quando há indicadores de uma queda mensurável do fluxo de 
caixa futuro estimado, como mudanças em vencimento, ou condição econômica, 
relacionados com “defaults”.
Ativos financeiros ao custo amortizado
O valor contábil do ativo é reduzido por meio de uma provisão e o valor da perda 
é reconhecido na demonstração do resultado. Se, em um exercício subsequente, 
o valor da perda estimada de valor recuperável aumentar ou diminuir devido a um 
evento ocorrido após o reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável, a 
perda anteriormente reconhecida é aumentada ou reduzida ajustando-se a provisão. 
Em caso de eventual recuperação futura de um valor baixado, essa recuperação é 
reconhecida na demonstração do resultado.
(iii) Passivos financeiros
reconhecimento inicial e mensuração
Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros a valor justo por 
meio do resultado ou empréstimos e financiamentos, conforme o caso. A Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM determina a classificação dos seus passivos 
financeiros no momento do seu reconhecimento inicial.
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso de 
empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação diretamente 
relacionado.
Os passivos financeiros da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM 
incluem contas a pagar a fornecedores e demais obrigações.
mensuração subsequente
A mensuração dos passivos financeiros depende da sua classificação, que pode ser 
da seguinte forma:
a. Passivos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem passivos 
financeiros para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento 
inicial a valor justo por meio do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação quando 
forem adquiridos com o objetivo de venda no curto prazo. Esta categoria inclui 
instrumentos financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem 
os critérios de contabilização de “hedge” definidos pelo CPC 38. Ganhos e perdas de 
passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado.



Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 31 de dezembro de 2011, a 
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM não onerou nenhum passivo 
financeiro a valor justo por meio do resultado.
b. Empréstimos e financiamentos
Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros são 
mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa 
de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado 
no momento da baixa dos passivos, bem como durante o processo de amortização 
pelo método da taxa de juros efetivos.
c. Desreconhecimento (Baixa)
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada, cancelada ou 
expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do mesmo 
mutuante com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo 
existente forem significativamente alterados, essa substituição ou alteração é tratada 
como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a 
diferença nos correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do 
resultado.
iv) Instrumentos financeiros - apresentação líquida
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço patrimonial 
se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável de compensar os 
montantes reconhecidos e se houver a intenção de compensação ou de realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
2.5. estoque
Os itens de estoque são avaliados pelo custo médio de aquisição, sendo constituída, 
quando aplicável, provisão para perda de valor recuperável em montante considerado 
pela Administração como suficiente para cobrir eventuais perdas.
2.6. propriedades para investimento
Registradas pelo custo de aquisição e/ou construção, acrescidos dos valores de 
melhoria e/ou reformas, deduzida da respectiva depreciação, calculada pelo método 
linear às taxas mencionadas na Nota 7.
As propriedades para investimentos correspondem à Linha 5, Largo Treze / Capão 
Redondo, patrimônio de propriedade da CPTM, explorado comercialmente e 
mantido pela Companhia do Metropolitano de São Paulo – METRÔ, conforme Termo 
de Convênio nº 803920146600.
Os valores residuais, de vida útil dos ativos e os métodos de depreciação, são os 
considerados como adequados, ajustados de forma prospectiva, quando necessário. 
A depreciação dos itens de investimentos que compõem o custo é reconhecida no 
resultado do exercício.
2.7. imobilizado
Registrado pelo custo de aquisição e/ou construção, acrescidos dos valores de 
melhoria e/ou reformas, deduzida da respectiva depreciação, calculada pelo método 
linear às taxas mencionadas na Nota 8.
Os valores residuais, vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são os 
considerados como adequados, ajustados de forma prospectiva, quando necessário. 
A depreciação dos itens de imobilizado que compõem o custo é reconhecida no 
resultado do exercício.
O Imobilizado está acrescido de reavaliação constituída no exercício de 2002, ocorrida 
em 31 de maio de 2002, que contemplou os bens patrimoniais adquiridos até 31 de 
dezembro de 2000, tendo sido realizada pela empresa Aerocarta S.A. - Engenharia 
de Aerolevantamentos, mediante emissão de Laudos de Avaliação específicos. À 
época, não foi constituída provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social, 
em face do histórico de prejuízos fiscais da Empresa, procedimento este mantido 
até a data vigente.
2.8. reconhecimento de receita
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios econômicos 
serão gerados para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM e quando 
possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor 
justo da contraprestação recebida, excluindo-se descontos, abatimentos e impostos 
ou encargos sobre vendas e prestação de serviços.
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM avalia as transações de 
receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está atuando como 
agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal.
Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes de haver 
reconhecimento de receita:
a. Receita de venda na prestação de serviços
A receita de venda na prestação de serviços é reconhecida quando da utilização do 
serviço pelos usuários.
b. Receita de juros
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos 
financeiros que rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada 
utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou 
recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento 
financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor 
contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica
receita financeira, na demonstração do resultado.
c. Receita de venda de produtos
A receita de venda de produtos é reconhecida quando os riscos e benefícios 
econômicos significativos da propriedade dos produtos são transferidos ao 
comprador, o que ocorre na sua entrega.
2.9. impostos
a. Imposto de renda e contribuição social correntes
O imposto de renda e a contribuição social são calculados observando-se os 
critérios estabelecidos pela legislação fiscal vigente; são calculados utilizando-se o 
lucro real, pelas alíquotas regulares de 15%, acrescidas de adicional de 10% para 
o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. Conforme facultado pela 
legislação tributária.
b. Imposto sobre receitas
Receitas, despesas e ativos são reconhecidos líquidos dos impostos sobre vendas, 
exceto:
 > quando os impostos sobre vendas incorridos na compra de bens ou serviços 
não for recuperável junto às autoridades fiscais, hipótese em que o imposto sobre 
vendas é reconhecido como parte do custo de aquisição do ativo ou do item de 
despesa, conforme o caso;
 > quando os valores a receber e a pagar forem apresentados juntos com o valor 
dos impostos sobre vendas; e
 > o valor líquido dos impostos sobre vendas, recuperável ou a pagar, é incluído 
como componente dos valores a receber ou a pagar no balanço patrimonial.
2.10. provisões
Geral
Provisões são reconhecidas quando a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  
- CPTM tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de 
um evento passado; é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para 
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita.
Quando a Companhia espera que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo 
ou em parte, por exemplo, por força de um contrato, o reembolso é reconhecido 
como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.
A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, 
líquida de qualquer reembolso.
As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções 
fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais.
2.11. prejuízo por ação
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM efetua os cálculos do 
prejuízo por ação utilizando o montante do prejuízo líquido apurado dividido pela 
quantidade de ações do capital correspondentes.
2.12. Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus 
benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu 
custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido 
no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso 
econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. 
As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 
envolvido.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização 
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são 
demonstrados como não circulantes.
2.13 - previdência privada - refer
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos mantém plano de Previdência 
Privada, Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, nos termos 
da Nota 12.a.
3 – adiantamentos a fornecedores
Os adiantamentos concedidos pela CPTM, no montante de R$ 13.091 mil em 2012 
(R$ 10.865 em 2011), referem-se a despesas aduaneiras e tributos de importação.
No exercício de 2011, estavam considerados na rubrica “Outros Valores 
Realizáveis”, no grupo do Ativo Circulante, tendo sido neste exercício segregado 
em função de sua relevância e representatividade no respectivo grupamento.
4 – indenizações trabalhistas a reembolsar
O montante de R$ 8.179 mil em 2012 (R$ 6.077 mil em 2011) corresponde a 
decisões judiciais, transitadas em julgado, envolvendo complementação de 
aposentadoria e pensões de ex-funcionários da FEPASA, pagas pela CPTM, mas 
que constituem despesa da Fazenda do Estado de São Paulo, nos termos das Leis 
Paulistas nº 4.819, de 1958, e nº 9.343, de 1996.
O parecer da Procuradoria Geral do Estado – PGE, proferido no PA1000288-
601078/2010, reconheceu que a obrigação é do Estado de São Paulo e a CPTM 
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tem o direito de ser reembolsada dos desembolsos financeiros que realizou a esse 
título.
5 – estoques
Os estoques da Companhia são compostos por insumos necessários à sua operação 
e manutenção, a partir da política de armazenagem por natureza dos materiais 
normais, essenciais, estratégicos e eventuais:

9.2 movimentação do período (amortização)

6 – Outros Créditos
“Outros Créditos” estão constituídos por:

Quanto ao montante apresentado do exercício de 2011, houve reclassificação de 
R$ 9.980 mil, relativo ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – FIDC, que 
passou a compor em 2012 o grupamento “Cauções e Depósitos Judiciais” (Depósitos 
Compulsórios e Judiciais em 2011 pelo montante de R$ 89.658 mil, sendo para fins 
de comparabilidade reformado para R$ 99.638 mil).
7 – investimento - propriedades para investimentos

7.1 movimentação do período (Custo de aquisição)

7.2 movimentação do período (Depreciação)

8 - imobilizado

8.1 movimentação do período (Custo de aquisição)

8.2 movimentação do período (Depreciação)

9 – intangível
Os direitos classificados no intangível estão ao custo incorrido na aquisição, 
deduzidos da respectiva amortização.

9.1 movimentação do período (Custo de aquisição)

10 – títulos parcelados

a) PPI/2006 - adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado promovido pela 
Prefeitura da Cidade de São Paulo, decorrente de pendências de IPTU, no importe 
de R$ 20.418 mil, em 120 parcelas mensais, consecutivas e corrigidas pela SELIC.
b) INSS - Termo de Confissão de Dívida firmado junto à Secretaria da Receita 
Federal do Brasil, em setembro de 2010, correspondente às notificações fiscais 
de débito - NFLDs 35.348.483.0 e 35.348.484.9, no montante de R$ 57.745 mil, 
em 60 parcelas mensais, consecutivas e corrigidas pela SELIC.Tais NFLDs foram 
canceladas pelos Despachos Decisórios DERAT-SP/DICAT/EQREC n° 270/2012 e 
271/2012, interrompendo-se o parcelamento no aguardo de decisão definitiva nas 
ações judiciais em que são discutidas.
11 – venda de bilhetes a apropriar
Venda de bilhetes e vales-transportes referente ao serviço de transporte a ser 
prestado pela CPTM. A venda decorre da carga de créditos eletrônicos realizada 
pelos usuários antecipadamente, a ser utilizado através do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica, sendo R$ 19 mil em 2012 (R$ 27.291 mil em 2011).
12 – provisões para Contingências

12.a. plano de previdência complementar
A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM é uma das patrocinadoras 
da Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social - REFER, que é uma entidade 
de previdência complementar fechada multipatrocinada, sem fins lucrativos, e foi 
fundada em 07/02/1979, de acordo com a legislação em vigor.
Apresentamos a seguir as principais características do plano de benefícios, vigente 
em 31/12/2012, avaliadas para fins de CVM 600/09.
O Plano de Benefício Definido (BD) é o tipo de plano em que o participante se 
aposenta com um benefício predeterminado. Atualmente, somente a patrocinadora 
CPTM possui este Plano na REFER.
Ao ingressar no Plano, “Plano de Benefício Definido da Patrocinadora CPTM” os 
participantes estabelecem sua contribuição mensal de acordo com a sua idade e 
com o seu salário.
Os benefícios do Plano são:
 > Aposentadoria por Invalidez;
 > Aposentadoria por Idade;
 > Aposentadoria por Tempo de Contribuição;
 > Aposentadoria Especial;
 > Auxílio-Doença;
 > Pensão por morte;
 > Auxílio-Reclusão;
 > Pecúlio por morte.
Além dos benefícios acima, os seguintes institutos previstos em Lei Complementar 
109/2001:
 > Benefício Proporcional Diferido;
 > Resgate;
 > Portabilidade;
 > Autopatrocínio.
O método atuarial, premissas, hipóteses financeiras e atuariais, utilizado na 
presente avaliação é apropriado e adequado ao Plano de Benefícios oferecidos ao 
sempregados da CPTM, sendo as seguintes:
hipóteses Gerais
O método atuarial adotado para a avaliação dos passivos e custos dos benefícios do 
plano previdenciário, “Plano de Benefício Definido da Patrocinadora CPTM”, é o da 
UCP – Unidade de Crédito Projetada ou PUC (Projected Unit Credit) –, aplicada sobre 
as obrigações atuarialmente projetadas (PBO – Projected Benefit Obligation), de 
acordo com o recomendado pelo Pronunciamento CPC nº 33 do IBRACON Instituto 
Brasileiro de Contadores e normatizado pela CVM – Comissão de Valores Mobiliários.
Com relação ao método utilizado para o reconhecimento de (ganhos)/perdas 
atuariais, a CPTM adota o procedimento-padrão estabelecido nos itens 92 e 93 
do Pronunciamento Técnico CPC 33, sendo que a parcela de (ganhos)/perdas 
acumulada em excesso a 10% (dez por cento) do maior entre [ (a) o valor presente 
da obrigação atuarial total do benefício; e (b) o valor justo dos ativos do plano ] é 
amortizada pelo prazo correspondente ao tempo médio remanescente de trabalho 
estimado para os empregados participantes do plano.
hipóteses atuariais e financeiras
De acordo com as normas aplicáveis, as hipóteses adotadas na presente avaliação 
foram definidas pela CPTM, em consonância com as hipóteses utilizadas pela 
REFER, sendo:

Neste contexto, o Relatório de Avaliação Atuarial de Dezembro 2012 aponta um 
déficit atuarial (Passivo descoberto) de R$ 189.779.974,00 (cento e oitenta e nove 
milhões, setecentos e setenta e nove mil, novecentos e setenta e quatro reais), tendo 
sua base de cálculo influenciada pelo valor de R$ 336.368.702,54 (trezentos e trinta 
e seis milhões trezentos e sessenta e oito mil setecentos e dois reais e cinquenta 
e quatro centavos), decorrente de dívida não honrada pela CBTU – Companhia 
Brasileira de Trens Urbanos com a REFER, na data de seu vencimento, que, nos 
termos da Resolução CGPC 26/2008, foi reconhecida pela REFER como crédito de 
liquidação duvidosa e, como tal, lançada à perda, reduzindo-se assim o Patrimônio 
do Plano.
Da parcela evidenciada como Passivo Descoberto, esclarecemos que R$ 
2.742.058,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e dois mil, cinquenta e oito reais) 
são relativos ao contrato de dívida firmado entre a CPTM e a REFER; portanto, de 
responsabilidade da CPTM. Dos R$ 187.037.917,00 (cento e oitenta e sete milhões, 
trinta e sete mil e novecentos e dezessete reais) restantes, considerando que fosse 
efetuado o ajuste do déficit no Plano Patrocinado pela CPTM de acordo com as 
regras previstas nas Leis Complementares nº 109/2001 e nº 108/2001, a saber: 
rateio do déficit proporcional às contribuições normais efetuadas por Participantes 
Ativos, Assistidos e Patrocinadoras, à CPTM seria atribuído arcar adicionalmente 
com 50% dessa responsabilidade, ou seja, R$ 93.518.958,00 (noventa e três 
milhões, quinhentos e dezoito mil, novecentos e cinquenta e oito reais), visto que as 
contribuições normais da Patrocinadora são paritárias às dos Participantes Ativos 
e Assistidos. Aos Participantes Ativos seria atribuída a responsabilidade sobre R$ 
82.652.055,00 (oitenta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, cinquenta e 
cinco reais) - 49,19 %, e aos Participantes Assistidos R$ 10.866.903,00 (dez milhões, 
oitocentos e sessenta e seis mil, novecentos e três reais) - 5,81 %.
resultados
Apresentamos, a seguir, os resultados apurados a partir da base de dados e 
premissas admitidas:
plano de aposentadoria



12.b. trabalhistas e Cíveis
De acordo com a Resolução CFC nº 1.066/05 de 23/01/06, que aprova a NBC.T.19.7, a 
CPTM constituiu provisão no montante de R$ 368.023 mil para os processos contingentes 
cuja perda é Provável. Para os processos contingentes avaliados como risco de perda 
possível, a Empresa não constituiu provisão, passando apenas a divulgá-la.

As provisões cíveis resultam, em sua maioria, de pedidos de indenização decorrentes 
de acidentes com passageiros transportados pela Companhia, bem como demais 
incidentes ocorridos no leito férreo, como, por exemplo, atropelamentos. Existem alguns 
pedidos judiciais de reequilíbrio econômico-financeiro de contratos ou pedidos de 
indenização que também representam valores relevantes, além, ainda, de execuções 
fiscais decorrentes de multas por infração, ISS e IPTU. Quanto aos processos 
trabalhistas, referem-se a pedidos de pagamento de diferenças de remuneração 
decorrentes de cálculos de horas extras, adicionais de periculosidade, insalubridade e 
de risco, acidentes de trabalho, diferenças de verbas rescisórias pagas a empregados 
aposentados, incidências de anuênio em outras verbas trabalhistas e casos semelhantes.
As causas classificadas como de risco possível de perda discutem questões semelhantes 
às descritas acima; todavia, dadas as peculiaridades dos pedidos nelas formulados, a 
Administração, baseada na opinião de seus advogados, considera que a probabilidade 
de perda é muito menor, e seus valores estariam cobertos pelas provisões já efetuadas.
Os desembolsos possíveis decorrentes da eventual perda das ações com risco de perda 
provável poderão ocorrer no período de aproximadamente 2 a 3 anos, em média.

13 – passivos futuros & receita Diferida
Em 05.03.07, a CPTM cedeu, parcialmente, ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS COMPANHIA PAULISTA DE 
TRENS METROPOLITANOS – CPTM os direitos decorrentes da venda de bilhetes 
da modalidade comum (i.e., Bilhetes Unitários e seus múltiplos, ficando excluídos os 
Bilhetes Únicos), pelo preço de R$ 200.000 mil, sendo R$ 150.000 mil em espécie e 
R$ 50.000 mil em cotas subordinadas.
Por se tratar da cessão de direitos e se caracterizar pelo recebimento antecipado da 
receita a ser realizada pela futura prestação de serviço de transporte, sem vínculo de 
obrigação por parte da CPTM com o Fundo, foi apropriada no “Grupo Resultado de 
Exercícios Futuros”, bem como seus respectivos custos. Entretanto, com o advento 
da Lei nº 11.638/07, tais registros foram transferidos para o grupo Passivo Não 
Circulante.
14 – instrumentos financeiros
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles 
internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A Companhia não 
efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos 
de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as 
políticas e estratégias definidas pela Administração da Companhia.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia 
foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias 
apropriadas de avaliações.
Julgamentos foram requeridos na interpretação dos dados de mercado para produzir 
as estimativas dos valores de realização mais adequada. Como consequência, as 
estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão 
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias de 
mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados.
a. Classificação dos instrumentos financeiros
Em atendimento à Resolução CFC Nº. 1.196/09, de 21 outubro de 2009, que aprovou 
os Pronunciamentos Técnicos CPC 38, 39 e 40, a Companhia efetuou uma avaliação 
de seus instrumentos financeiros.
Considerações gerais:
Em 31 de dezembro de 2012, os principais instrumentos financeiros estão descritos 
a seguir:
 > Caixa e equivalentes de caixa - são classificados como valor justo por meio do 
resultado. O valor de mercado está refletido nos valores registrados nos balanços 
patrimoniais.
 > Contas a receber de clientes e demais valores realizáveis - decorrem diretamente 
das operações da Companhia, são classificados e estão registrados pelos seus 
valores originais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando 
aplicável.
 > Fornecedores e demais obrigações - Decorrem diretamente das operações da 
Companhia e são classificados como passivos financeiros pelo custo amortizado.
A classificação dos instrumentos financeiros está apresentada no quadro a seguir, 
e não existem instrumentos financeiros classificados em outras categorias além das 
informadas em 31 de dezembro de 2012 e 2011:

As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:
risco de crédito
Decorre da possibilidade de a Companhia ter perdas decorrentes de inadimplência 
de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou 
de investimentos financeiros. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como 
prática a análise das situações financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim 
como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições 
em aberto. No que tange às instituições financeiras, a Companhia somente realiza 
operações com instituições financeiras de baixo risco avaliadas por agências de 
rating.
A Administração da Companhia acredita que constitui provisões suficientes para 
fazer frente ao não recebimento.
risco de liquidez
A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Companhia 
pelos profissionais de finanças que monitoram continuamente a liquidez. Essa 
previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida, cumprimento 
das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências 
regulatórias externas ou legais. Através de sua Política de Gestão de Riscos, a 
Companhia define limite mínimo de caixa e indicadores financeiros de gestão da 
dívida.
risco de taxas de juros
Decorre da possibilidade de a Companhia estar sujeita aos ganhos ou perdas 
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos 
financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia busca manter 
seus ativos e passivos financeiros com os mesmos indexadores.

b. hierarquia de valor justo
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
 > Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e 
passivos e idênticos
 > Nível 2 - “Inputs”, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado 
de preços)
 > Nível 3 - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados 
observáveis de mercado (inputs não observáveis).
Os instrumentos financeiros foram registrados, para os exercícios de 2012 e 2011, 
pelo valor justo, utilizando métodos de avaliação que consideraram a classificação 
de risco Nível 1.
15 – patrimônio Líquido
15.1 Capital
O Capital Subscrito e Integralizado está representado por 220.989.227.592 
(220.989.227.592 em 2011) ações ordinárias nominativas, no montante de R$ 
6.629.676 mil (R$ 6.629.676 mil em 2011), sendo que não houve capitalização de 
recursos antecipados pelo acionista majoritário, neste exercício. A Companhia 
possui Capital Autorizado de R$ 8.000.000 mil, conforme Artigo 3º, parágrafo único, 
do seu Estatuto Social.
15.2. adiantamentos para futuro aumento de capital
Constituído a partir dos aportes realizados pelo acionista majoritário destinados a 
investimentos na Companhia, conforme disposto nas Leis Orçamentárias Anuais, 
sendo a Lei nº 14.675, de 28/12/2011, para o exercício de 2012.
16 – Despesas administrativas

17 – Outras receitas e Despesas

18 – Despesas financeiras

19 - recursos financeiros
Para cobertura das necessidades operacionais e de investimentos da Companhia 
no exercício de 2012 foram recebidos da Fazenda do Estado de São Paulo recursos 
financeiros da ordem de R$ 1.322.183 mil (R$ 1.217.795 mil, em 2011), assim 
distribuídos:

20 – eventos relevantes
a) sistema De biLhetaGem eLetrÔNiCa - sbe
As Empresas São Paulo Transportes S.A. - SPTRANS, como gestora, Companhia do 
Metropolitano de São Paulo - METRÔ e Companhia Paulista de Trens Metropolitanos  
- CPTM, com anuência da Secretaria de Transportes Metropolitanos - STM e da 
Secretaria Municipal de Transportes - SMT, em 06/10/2005, firmaram Convênio de 
Integração Operacional e Tarifária, por meio de utilização do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica, com cartão inteligente, entre os Sistemas de Transporte Coletivo Municipal 
e Estadual, cuja implantação ocorreu em 30 de dezembro de 2005, abrangendo, 
inicialmente, a Linha 9 - Esmeralda da CPTM e a Linha 2 - Verde do Metrô, estendida 
atualmente a todas as linhas ferroviárias.
Em 2007, aderiu ao referido Convênio, por meio do Termo Aditivo nº 01, a Via Quatro 
Concessionária da Linha 4 do METRÔ.
b) CONCessãO aDmiNistrativa
Em 14/06/2010, a CPTM firmou contrato de Concessão Administrativa de Prestação 
de Serviços de Manutenção Preventiva, Corretiva, Revisão Geral e a Modernização 
da Frota da Linha 8-Diamante da CPTM com a Sociedade de Propósito Específico 
CTRENS - Companhia de Manutenção, no valor de R$ 1.802 milhões.
Esta concessão é regida pelas Leis Federais nº 11.079, de 2004, nº 9.074, de1995, nº 
8.987, de 1995, nº 8.666 de 1993, e pelas leis estaduais nº 11.688, de 2004, nº 6.544, 
de 1989, nº 7.835, de 1992, e Decreto-Lei nº 48.867, de 2004, e demais normas que 
regem a matéria, sendo seu período de 20 anos.

12.c. previdenciária
Provisão para prováveis perdas decorrentes de ação fiscalizatória do INSS, encerrada 
no exercício de 2002, discutidas no Processo nº 0030316-05.2003.4.03.6100.
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pareCer DO CONseLhO De aDmiNistraçãO

O Conselho de Administração da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS 
METROPOLITANOS - CPTM, cumprindo as determinações legais, em sua Reunião 
Extraordinária, realizada no dia 13 de março de 2013, às 09h00, examinou o 
Relatório Anual da Administração, bem como as Demonstrações Contábeis neste 
contidas, compostas pelo Balanço Patrimonial, pela Demonstração dos Resultados, 
das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa e do Valor Adicionado, 
complementadas pelas Notas Explicativas, referentes ao exercício findo de 2012.

Com fundamento nas suas análises, no Parecer do Conselho Fiscal e no Parecer dos 
Auditores Independentes, o Conselho de Administração manifesta-se favoravelmente 
ao Relatório da Administração e às Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício 
social de 2012, sendo de opinião que estes estão em condições de serem submetidos 
à apreciação e deliberação dos Senhores Acionistas.

JuraNDir f. r. ferNaNDes
Presidente do Conselho
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Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Paulista de Trens 
Metropolitanos - CPTM, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, assim como o resumo 
das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.

responsabilidade da administração sobre as demonstrações contábeis 
A Administração da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações contábeis livres de distorções relevantes, independentemente se 
causadas por fraude ou por erro. 

responsabilidade dos auditores independentes 
Nossa responsabilidade é de expressar uma opinião sobre estas demonstrações 
contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de 
exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e executada com o 

objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres 
de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de 
evidência a respeito dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações 
contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, 
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações 
contábeis, independentemente se causada por fraude ou por erro. Nessa avaliação 
de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia Paulista de 
Trens Metropolitanos - CPTM, para planejar os procedimentos de auditoria que são 
apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também avaliação 
da adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 

Opinião
Em nossa opinião as demonstrações contábeis acima referidas, quando lidas em 
conjunto com as notas explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 
Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM em 31 de dezembro de 2012, o desempenho 

de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Ênfase
Através das notas explicativas, de nº 15 e de nº 19, a Companhia evidencia a 
destinação dos ingressos de recursos materiais e/ou financeiros até então realizados 
pelo acionista majoritário, para a cobertura dos prejuízos econômico-financeiros.

Outros assuntos

auditoria dos valores referentes ao exercício anterior
Os valores correspondentes o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, 
apresentados para fins de comparação, foram anteriormente auditados por outros 
auditores independentes, que emitiram relatório, datado de 02 de março de 2012, 
sem ressalvas.

São Paulo, 25 de fevereiro de 2013.
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pareCer DO CONseLhO fisCaL

O Conselho Fiscal da COMPANHIA PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, 
cumprindo as determinações legais, em 232ª Reunião Ordinária, realizada no dia 12 de 
março de 2013, às 09h30, examinou o Relatório Anual da Administração, bem como as 
Demonstrações Contábeis neste contidas, compostas pelo Balanço Patrimonial, pela 
Demonstração dos Resultados, das Mutações do Patrimônio Líquido, do Fluxo de Caixa 
e do Valor Adicionado, complementadas pelas Notas Explicativas, referente ao exercício 
findo de 2012.
PARECER DO CONSELHO FISCAL. Os membros do Conselho Fiscal da COMPANHIA 

PAULISTA DE TRENS METROPOLITANOS - CPTM, em cumprimento ao disposto nos 
incisos II e IV do artigo 163, da Lei Federal n° 6.404/76 e suas alterações posteriores, 
procederam ao exame do Relatório da Administração, das Demonstrações Contábeis 
exigidas em Lei e das Notas Explicativas, todos referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2012 e com base no Parecer dos Auditores Independentes, Mompean 
& Associados, Auditores Independentes, datado de 25 de fevereiro de 2013, em especial, 
da ênfase “Através da notas explicativas de nº 15 e de nº 19, a Companhia evidencia a 
destinação dos ingressos de recursos materiais e/ou financeiros, até então realizados pelo 
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acionista majoritário, para a cobertura dos  prejuízos econômicos e financeiros”, e em vista 
das informações obtidas da Administração da Empresa opinam que estão em condições 
de serem submetidas à apreciação e deliberação final dos Senhores Acionistas.


