
 

Guarulhos lança sistema de bilhetagem com QR Code 
A tecnologia está em fase de teste na linha 453 do Terminal Urbano São João 

 

Comprometidas com o aprimoramento do transporte, a Prefeitura de Guarulhos e a 

Guarupass lançam um sistema de bilhetagem com QR Code, um código de barras 

bidimensional de leitura rápida. Ainda em fase piloto, a tecnologia foi implantada na 

linha 453 do Terminal Urbano São João hoje, 10 de abril.  

 

A compra do bilhete pode ser efetuada com dinheiro ou cartão de débito na bilheteria 

do terminal, que conta com uma área dedicada ao novo sistema. Toda a família de 

cartões eletrônicos da cidade de Guarulhos, como o Cartão Cidadão e o Estudante, 

poderá ser recarregada normalmente na bilheteria.   

 

“Além da praticidade, a nova ferramenta introduz uma nova forma de acesso aos 

ônibus do município e contribui para diminuir o uso de dinheiro no sistema, tornando-

o cada vez mais seguro e rápido para os clientes usuários do transporte coletivo e 

também para os operadores do sistema”, afirma Márcio Roberto Pacheco, diretor 

executivo da Guarupass. 

 

Depois da aquisição, basta aproximar o bilhete com o QR Code no leitor específico, que 

conta com uma catraca dedicada com sinalização visual para evitar filas e facilitar a 

localização. Visando a preservação e limpeza do terminal, foram instaladas lixeiras 

para o descarte do papel após a validação.  

 

"A implantação desta tecnologia faz parte de uma série de compromissos assumidos 

pela Guarupass para modernizar o transporte em Guarulhos. O novo sistema tem 

como objetivo facilitar cada vez mais a vida dos nossos clientes", completa o executivo. 

 

Sobre a Guarupass 

A Guarupass (Associação das Concessionárias de Transporte Urbano de Passageiros de 

Guarulhos e Região) é referência no setor de transportes há 22 anos. Além disso, é uma das 

pioneiras no segmento de bilhetagem eletrônica no País. 



Responsável pela criação e administração do Bilhete Único de Guarulhos, cartão eletrônico 

válido em todas as empresas de ônibus da região, a entidade funciona também como 

importante elo entre o poder público, usuários do transporte e as Concessionárias do 

município. Realiza ainda estudos técnicos, visando contribuir com a modernidade, segurança e 

bem-estar dos passageiros. Sua sede está localizada no centro de Guarulhos, onde também 

está situada sua loja. No local, os clientes e usuários podem fazer o cadastro, carregar os 

bilhetes e ter acesso aos demais produtos. 

A Guarupass administra mais cinco lojas nos terminais de ônibus da cidade e mais de 100 

postos de venda terceirizados, atendendo mais de 1.600 pessoas por dia.  Com forte atuação 

em ações de responsabilidade social, apoia campanhas e entidades por meio de diversos 

projetos, como o Escola na Garagem, Campanha do Agasalho, do Casamento Comunitário, 

Natal Solidário, entre outros. Com nove empresas associadas, contam com quase sete mil 

colaboradores.  
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