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RESUMO 

 

O transporte coletivo urbano vem passando por uma queda constante de passageiros, políticas 

públicas, como exemplos, redução de impostos para automóveis e motocicletas e falta de 

investimentos em infraestrutura urbana, que incentivam o transporte individual. Esse conjunto 

de fatores torna o transporte público desinteressante para investidores e ainda agrava os 

problemas de mobilidade dos grandes centros. Os desafios apresentados ao transporte coletivo 

urbano geram a necessidade de um melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, e a 

padronização de processos, com incentivos às boas práticas, é um caminho para isso. A 

padronização de processos tem sido utilizada como metodologia para aumento da eficiência de 

organizações. Essa metodologia, associada a treinamentos e acompanhamentos, pode 

transformar o conhecimento tácito da organização em conhecimento explícito, mudando a 

cultura organizacional. Dito isto, a proposta deste trabalho é utilizar a tecnologia embarcada 

nos veículos como fonte de dados para identificar os padrões de direção dos operadores, propor 

novos padrões, mais eficientes, e, a partir de um Plano de Trabalho que vise a treinamento e 

acompanhamento, padronizar processos operacionais de modo a aumentar a eficiência 

operacional com redução de custos, acidentes, recolhimentos não programados. Para tanto, 

serão realizados trabalhos de benchmark em empresas do setor de transporte, identificando 

quais os benefícios obtidos pela padronização de processos. 

 

Palavras-chave: Padronização. Processos. Desempenho. Eficiência. Telemetria. Direção. 

Segurança. Mecânico. 

 

 

 

  



ABSTRACT 

 

Urban public transport has been undergoing a constant drop in passengers, public policies such 

as, for example, tax cuts for cars and motorcycles and lack of investments in urban 

infrastructure, encourage individual transport. This set of factors makes public transportation 

uninteresting for investors and further aggravate the mobility problems of major centers. These 

challenges presented to urban public transport generate the need for better use of available 

resources and the standardization of processes, with incentives to good practices, is a way to do 

this. Process standardization has been used as a methodology to increase the efficiency of 

organizations, this methodology, associated with training and follow-up, can transform the tacit 

knowledge of the organization into explicit knowledge, changing the organizational culture. 

That said, the purpose of this paper is to use in-vehicle technology as a data source to identify 

operators' driving patterns, propose new, more efficient standards, and, from a Work Plan aimed 

at training and monitoring, standardize operational processes to increase operational efficiency 

with cost savings, accidents, unplanned collections. To this objective, benchmarking will be 

carried out in companies in the transportation sector, identifying the benefits obtained by the 

standardization of processes. 

 

Keywords: Standardization. Processes. Performance. Efficiency. Telemetry. Direction. Safety. 

Mechanical. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

Este trabalho propõe-se a estudar a melhoria da eficiência operacional de uma empresa 

de transporte coletivo urbano a partir da padronização de processos. 

Serão realizados trabalhos de benchmarks de algumas empresas do segmento de 

transporte com o objetivo de apresentar propostas de melhorias operacionais a partir de 

processos de padronização. Entretanto, o intuito principal é identificar processos operacionais 

semelhantes a todas as empresas aqui descritas e, dessa maneira, irradiar as propostas definidas 

para a empresa utilizada como estudo de caso para as demais. 

 

1.1 Objetivos 

 

O objetivo deste trabalho é aperfeiçoar a forma de condução dos motoristas de uma 

empresa de transporte coletivo com foco em redução de custos, recolhimentos não programados 

(que influenciam na prestação de serviços à população) e acidentes. Serão usados como 

referência processos de treinamento, controle e aperfeiçoamento de profissionais de empresas 

de outros segmentos de transporte, como aviação, transporte de cargas e transporte de 

passageiros rodoviários e, de forma mais abrangente, definir padrões em comum com essas 

empresas e irradiar possíveis melhorias em comum. 

Pergunta-problema: 

É possível melhorar a forma operacional de um sistema com base na padronização de 

processos de outros segmentos e, a partir daí, aumentar o desempenho por meio de propostas 

de treinamentos baseados nesses modelos? 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Aumentar a eficiência operacional com redução de custos, acidentes e recolhimentos não 

programados pela padronização da forma de condução pelos motoristas. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Coletar informações sobre as formas de padronização de processos utilizados por outros 

segmentos para servir de base ao novo modelo. 

 Adaptar ao transporte coletivo de passageiro a padronização de processos levantados.  



15 

 Desenvolver padrões de condução mais eficientes. 

 Propor plano de trabalho para treinar, acompanhar e reciclar colaboradores. 

 Identificar e repassar procedimentos comuns a outras empresas do ramo. 

 

1.2 Justificativa e relevância do trabalho 

 

Aumentar a eficiência operacional, com a redução de custos, acidentes e recolhimentos 

não programados pela padronização da operação, melhorando o resultado financeiro para os 

investidores e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade dos serviços prestados aos usuários. 

 

1.3 Contribuição e originalidade 

 

O sistema de transporte coletivo urbano, nos últimos anos, teve sua margem de lucro 

reduzida. Uma das maneiras de reverter esse cenário é atuando na melhoria de performance. 

Considerando que o resultado das empresas basicamente é medido como receita gerada 

subtraída dos custos incorridos, podemos concluir que a melhoria de desempenho operacional 

fará com que haja uma redução de custos e, consequentemente, o retorno da margem de lucro 

esperada, aumentando a atratividade dos investidores para o setor. Da mesma forma, a melhoria 

operacional deverá aumentar a qualidade dos serviços prestados aos usuários, e, 

consequentemente, a atratividade ao uso desse meio de transporte. 

Através de trabalho de benchmark, obtêm-se referências de aumento de eficiência 

operacional de outros setores de transporte (aéreo, rodoviário de cargas e rodoviários de 

passageiros) e, dessa forma, podem-se propor medidas para aumentar a segurança e reduzir os 

custos através de processos bem estabelecidos e controlados, aplicando-os ao transporte 

coletivo de passageiros e, de forma mais abrangente, identificar os processos comuns e repassar 

a outros segmentos as melhorias obtidas. 

É importante frisar ainda que, com o avanço da tecnologia no mundo, nos últimos anos 

boa parte dos novos veículos já sai das montadoras com tecnologia para monitoramento do 

desempenho operacional instalado, permitindo, assim, um melhor monitoramento e 

acompanhamento do desempenho de cada ônibus. 

Dessa forma, pode-se utilizar a tecnologia como uma forma de controle para monitorar 

e aperfeiçoar a maneira de condução dos ônibus, a fim de padronizar ao máximo a operação da 

empresa. 
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1.4 Estrutura do trabalho 

 

Inicialmente este trabalho apresenta seus objetivos gerais e específicos, sua justificativa 

e relevância, assim como contribuição e originalidade. 

Na sequência serão apresentadas as bases conceituais que fundamentam as propostas de 

melhoria da eficiência operacional a partir da teoria da aprendizagem, transformando 

conhecimento tácito em explicito. Essas bases também apresentam as vantagens da 

padronização de processos na organização e, logo após, trazem a abordagem enxuta e seus 

benefícios para a organização. Trazendo esses conceitos para o setor de transporte, é definido 

como a padronização e o controle podem gerar operações mais econômicas e com menores 

riscos. 

Por fim, essas bases conceituais apresentam um breve relato sobre a aplicação de 

tecnologia no transporte e como ela pode auxiliar no processo de padronização e controle de 

processos. 

No capítulo seguinte é apresentada a metodologia de pesquisa, com um breve relato da 

empresa-objeto do estudo de caso, sua localização e segmento de serviço de transporte 

(transporte coletivo urbano de passageiros). 

O quarto capítulo apresenta, além da empresa-objeto do estudo de caso, outras empresas 

de transporte que contribuirão para este trabalho. Também são realizados levantamento e 

análise do setor de transporte coletivo urbano de passageiros no Brasil e na cidade de Campo 

Grande/MS (local de operação da empresa Estudo de Caso). 

 No capítulo 5 é feita uma análise do problema, são informadas as dificuldades 

enfrentadas pelo setor de transporte coletivo urbano e o plano de trabalho para treinamento dos 

condutores. Também são apresentados o levantamento e a evolução de dados da empresa-objeto 

do estudo de caso, a forma de levantamento e o tratamento desses dados para transformá-los 

em informação. 

No sexto capítulo, serão feitas as considerações finais, apresentados os resultados 

obtidos e as recomendações para o setor. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

Segundo Silva (2004), é particularmente importante para se entender a gestão do 

conhecimento e, em especial, a teoria da criação do conhecimento, analisar as discussões 

referentes às diferenças entre dados, informação e conhecimento.  

Segundo Tuomi (apud SILVA, 2004), normalmente tratam-se esses conceitos em um 

sentido hierárquico, em que os dados são simples fatos que se tornam informação, se forem 

combinados em uma estrutura compreensível, ao passo que a informação se torna 

conhecimento, se for colocada em um contexto, podendo ser usada para fazer previsões. Uma 

informação é convertida em conhecimento quando um indivíduo consegue ligá-la a outras 

informações, avaliando-a e entendendo seu significado no interior de um contexto específico. 

De acordo com esse sentido, os dados são pré-requisitos para a informação, e esta é pré-

requisito para o conhecimento. 

Nonaka e Takeuchi (apud SILVA, 2004) classificam o conhecimento em dois tipos 

intrinsecamente relacionados, quais sejam:  

 

 Tácito: conhecimento subjetivo; habilidades inerentes a uma pessoa; sistema de ideias, 

percepção e experiência; difícil de ser formalizado, transferido ou explicado a outra 

pessoa. 

 Explícito: conhecimento relativamente fácil de codificar, transferir e reutilizar; 

formalizado em textos, gráficos, tabelas, figuras, desenhos, esquemas, diagramas etc., 

facilmente organizado em bases de dados e em publicações em geral, tanto em papel 

quanto em formato eletrônico. 

 

Busca-se, através de sistemas padronizados, criar processos que, por meio de repetições 

de boas práticas previamente definidas, gerem conhecimento explícito de uma forma 

operacional otimizada. 

 

2.1 Benefícios da implementação de processos na organização 

  

Segundo Tedeschi (2017), todas as empresas apresentam em suas rotinas uma grande 

quantidade de processos que não estão mapeados e nem padronizados - na grande maioria das 

vezes estão apenas baseados em conhecimento empírico de quem executa. É necessário 
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conhecer com clareza os processos fundamentais para o desempenho do negócio, distinguindo-

os dos complementares. 

Segundo Tedeschi (2017), quando os processos da empresa estão padronizados, o 

controle gerencial fica mais fácil, pois o conhecimento geral das rotinas permite monitorar seus 

desempenhos por meio de indicadores. Além disso, todos os funcionários entendem e se sentem 

parte do fluxo de trabalho e responsáveis pelo alcance das metas traçadas. Assim, problemas 

como perda de mercadorias, rupturas de gôndola e estoque parado passam a ser evitados com 

maior eficiência, a partir de medidas preventivas. 

Processos transformam entradas em saídas de acordo com certas regras e restrições, as 

quais são habilitadas por diversas pessoas, sistemas e instalações, ressaltam Paim et al. (apud 

CARVALHO et al., 2015). 

 Aplicando o conceito de processo, Biazzi, Muscat e Biazzi (apud CARVALHO et al., 

2015) afirmam que “(...) é uma ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no 

espaço, com um começo, um fim, entradas e saídas, claramente identificadas”.  

Davenport (apud CARVALHO et al., 2015) aborda reengenharia de processos e propõe 

que processo é um conjunto de atividades estruturadas e medidas, destinadas a promover um 

produto específico para um determinado cliente ou mercado. Portanto, uma disposição 

específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim e “inputs” 

e “outputs” claramente identificados. 

Gonçalves (apud CARVALHO et al., 2015) classifica processos como uma categoria de 

negócios ou clientes que é considerado primordial, pois têm a capacidade de influenciar gerando 

valor diretamente para o cliente. Identificam-se pela atuação da organização e estão suportados 

por outros processos internos, resultando no produto ou serviço que é recebido externamente. 

Dixon (apud CARVALHO et al., 2015) ressalta que a gestão por processos é uma das 

principais ferramentas para a busca do crescimento das organizações públicas que devem 

constantemente se adaptar às mudanças impostas por leis, legislações, normas etc., permitindo 

maior agilidade e eficiência na prestação de serviços ao cidadão. 

 

2.2 Abordagem enxuta e padronização 

 

Segundo Passos (2015), a abordagem enxuta ou lean (advinda do inglês) pode ser 

considerada como uma filosofia ou uma metodologia de planejamento, gestão e controle de 

operações originada nas fábricas da montadora Toyota. 
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Essa metodologia possui uma ampla abordagem que vai além do simples controle de 

operações, chegando a atuar como conceito de aprimoramento dos métodos operacionais 

existentes em muitas empresas. 

Aplicada não somente nas operações produtivas de bens e serviços, a filosofia está sendo 

utilizada em muitas áreas de diversas companhias, partindo das áreas financeiras, comerciais, 

logística, chegando aos setores de planejamento e desenvolvimento de novos produtos para o 

mercado. 

Dentro da estrutura setorial das companhias, a metodologia enxuta é aplicada, 

geralmente, no planejamento e controle de operações, entendendo e analisando a demanda de 

mercado quanto a prazo, qualidade, quantidade para atendimento do cliente somente no que for 

realmente necessário. 

Segundo Slack et al. (2006), a abordagem enxuta de gerenciar operações é 

fundamentada em fazer bem as coisas simples, em fazê-las cada vez melhor e, acima de tudo, 

eliminar todos os desperdícios em cada passo do processo. 

Lima (2011) afirma que a padronização é um dos principais mecanismos para se garantir 

uma boa percepção dos clientes em relação aos produtos oferecidos. A extinção da variação nos 

processos e procedimentos vigentes na empresa somente pode ser promovida com o 

estabelecimento de rotinas de trabalho. 

Essas rotinas não devem ser estáticas, mas sim dinâmicas, permitindo o acúmulo de 

informações que aumentem a eficiência na produção e no fornecimento de produtos e serviços. 

Esse acúmulo de informações pode ser denominado aprendizagem, também explicado como 

“um processo no qual a repetição e a experimentação fazem com que, ao longo do tempo, as 

tarefas sejam efetuadas de forma mais rápida e melhor e que as novas oportunidades 

operacionais sejam efetivamente experimentadas” (TIGRE, 2006). 

O padrão é o ponto de partida da melhoria. Isso significa que é necessário definir com 

clareza e precisão a maneira como se executam as ações. Isso ajuda a reduzir as variações que 

desestabilizam o sistema, comprometem os resultados e criam o “caos”. Mas o que se deve ter 

em mente é que o padrão é simplesmente a melhor maneira de se fazer algo no momento 

presente e não para sempre. Se houver maneira mais adequada, esta deve passar a ser o padrão 

Ferro (apud FORNO et al., 2015). 

Para Ungan (2006), a padronização e um consistente sistema da qualidade podem gerar 

repetitividade e melhoria contínua. A padronização visa garantir a execução dos processos 

sempre da mesma maneira com a finalidade de se obter maior previsibilidade dos resultados 

(BASTOS et al., 2003). Um sistema de padronização cria e controla padrões de desempenho e 
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de procedimentos, o que geralmente acontece com a instituição de um eficaz sistema de 

informações para dar suporte a execução, controle e melhoria das operações (PISSAIA et al. 

apud LUCENA et al., 2016). 

Segundo Cavanha Filho (apud WANZELER et al., 2010), padronizar significa 

normalizar, reduzir, esquematizar, sistematizar e induzir a todas as formas de economia e 

redução da dispersão, direcionando para menores falhas e desvios. A forma de padronizar a 

condução dos equipamentos tem um objetivo maior do que apenas “robotizar” o processo da 

direção e sim induzir todos ao caminho das melhores práticas eficientes de direção. Paladini 

(apud WANZELER et al., 2010) afirma que as ferramentas são dispositivos, procedimentos 

gráficos, numéricos e analíticos, formulações práticas, esquemas de funcionamento, 

mecanismos de operação, enfim, métodos estruturados para viabilizar o que se deseja implantar. 

 

2.3 Padronização no setor de transportes 

 

Segundo Santiago (2019), um sistema logístico eficiente e sustentável sob os aspectos 

financeiro, social e ambiental é necessário para amparar o crescimento da economia do Brasil. 

Entretanto, há diversos fatores que pressionam o setor. 

Ainda conforme Santiago (2019), o enfraquecimento da economia a partir de 2014 e a 

demora na recuperação estão entre eles. Esse contexto penaliza o mercado de transporte e 

logística duplamente: a queda na renda da população leva à redução no consumo, e, 

consequentemente, à diminuição na demanda pelo transporte de mercadorias. 

Segundo a Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2017),  

 

Os serviços de transporte têm um papel estratégico na economia brasileira, com as 

empresas atuando em território nacional e integradas às cadeias de produção e 

distribuição de bens, em especial no escoamento da produção agrícola, mineral e 

industrial para o mercado externo e na movimentação de mercadorias para consumo 

intermediário e final das empresas e das famílias internamente.  

 

Ainda segundo a CNT (2017), o número de empresas em atividade no segmento foi de 

187,6 mil (14,5% do total de empresas pesquisadas), sendo que 63,4% são do setor rodoviário 

de cargas, 13,9% do setor de armazenamento e atividades auxiliares, 17,7% do rodoviário de 

passageiros (Gráfico 1). As demais modalidades (aéreo, aquaviário, ferroviário e 

metroferroviário), juntas, representam menos de 1% do total. 
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Gráfico 1 - Empresas em atividade no segmento 

 
Fonte: Adaptado pelos autores de CNT (2017). 

 

Borchardt et al. (2005) propõem aplicar a “metodologia enxuta” de forma a identificar 

o potencial de melhoria dos processos de empresas ligadas ao transporte rodoviário urbano. 

Segundo Passos (2016), desperdício é considerado todo e qualquer processo, operação 

ou atividade que não agrega valor para o cliente final. 

Considerando-se o serviço de transporte como uma grande fatia do setor de serviços, 

propõe-se a aplicação da padronização, em especial da área operacional, como forma de 

identificar e eliminar desperdícios que não agregam valor ao produto final e, dessa forma, gerar 

uma vantagem competitiva para as empresas que adotem essas práticas. 

 

2.4 Teoria da aprendizagem 

 

A padronização deve passar por um processo de mudança de comportamento dos 

agentes envolvidos; desse modo, as boas práticas serão introduzidas na cultura da organização, 

gerando benefícios perenes. 

Vários manuais de psicologia da aprendizagem e de psicologia educacional produzidos 

por diversos autores definem aprendizagem de forma bem semelhante. Essas definições podem 

ser resumidas na conceituação dos estudiosos Witter e Lomônaco (apud ARRUDA JR., 2014), 

que entendem a aprendizagem como uma mudança de comportamento resultante de prática ou 
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experiência anterior. Esses teóricos são também chamados de teóricos do comportamento, e 

essa linha é chamada de “behaviorismo”. Centrada em comportamentos objetivamente 

observáveis, essa aprendizagem é concebida como a aquisição de um novo comportamento. 

Sãos pressupostos básicos do behaviorismo: a quase totalidade do comportamento humano é 

aprendida; comportamentos indesejáveis constituem problemas em si mesmos, logo, eliminá-

los é resolver problemas; como os comportamentos constituem problemas, é desnecessário 

buscar causas históricas; o importante é detectar qual variável é responsável pela manutenção 

dos comportamentos indesejáveis; comportamentos desejáveis podem ser aprendidos e 

substituir os indesejáveis por meio da manipulação das variáveis relevantes (WITTER; 

LOMÔNACO, apud ARRUDA JR., 2014). As regras básicas da construção do conhecimento 

científico – empirismo, determinismo, parcimônia e manipulação científica – também são 

alicerces dos princípios de aprendizagem dos teóricos do comportamento. Com o empirismo, 

requer-se que o cientista tenha por base fatos realmente observáveis, para que qualquer outra 

pessoa possa observar e detectar as mesmas coisas diante do mesmo fenômeno. O determinismo 

estabelece que qualquer evento é resultado de um determinado grupo de condições ou variáveis. 

A regra da parcimônia recomenda dar preferência à explicação mais simples diante de duas 

explicações igualmente sustentáveis e plausíveis para um mesmo fato. Por fim, a regra da 

manipulação científica implica que as conclusões são decorrentes de experimentos em que a 

aplicação de certos procedimentos demonstre suas validades (WITTER; LOMÔNACO, apud 

ARRUDA JR., 2014). 

Ao ser adotada a conceituação da aprendizagem exclusivamente como mudança de 

comportamento, na verdade está se equiparando aprendizagem à própria mudança de 

comportamento, pois a definição nos diz o que aconteceu quando uma pessoa aprendeu algo, e 

não realmente o que é aprendizagem. No entanto, muitos teóricos da aprendizagem discordam 

dessa equiparação e defendem a necessidade de distinguir o processo em si. Em outras palavras, 

entendem a aprendizagem como um processo que ocorre dentro do organismo de quem aprende, 

enquanto a mudança de comportamento refere-se ao desempenho de quem aprende. 

Interpretações dessa natureza, que defendem a aprendizagem como um evento interno e não 

observável, inferido por meio do desempenho dos indivíduos, são comumente agrupadas como 

teorias cognitivas (ARRUDA JR., 2014). 

Witter e Lomônaco (apud ARRUDA JR., 2014) ressaltam que essa definição, além de 

separar claramente os fenômenos aprendizagem e desempenho, também chamam atenção para 

o fato de que um organismo pode ter aprendido algo sem que isso redunde necessariamente em 

desempenho, pois o organismo simplesmente pode não estar motivado o suficiente para 
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demonstrar sua aprendizagem, fazendo com que o foco central do processo de aprendizagem 

seja descolado do ambiente para o organismo. 

Mais alinhada à complexidade vivida pelo mundo moderno existe uma outra teoria que 

parece mais adequada para a compreensão do fenômeno da aprendizagem, pois, ao invés de 

defender a univocidade de um ou outro método, propõe justamente sua interação. Designada 

por seu autor como teoria cognitiva social, não considera o indivíduo governado por forças 

internas nem determinado e controlado por estímulos externos, como defendem os teóricos 

cognitivos e do comportamento, respectivamente. Na concepção cognitiva social, a atuação 

humana é explicada pelo modelo de reciprocidade no qual a conduta, os fatores pessoais, 44 

cognitivos, e os acontecimentos ambientais interagem entre si de forma determinante 

(BANDURA apud ARRUDA JR., 2014). 

Na análise cognitiva da aprendizagem por observação, as influências do modelo a ser 

seguido atuam, principalmente, por sua função informativa. Um dos meios mais eficazes de 

proporcionar informação sobre as regras que produzirão nova conduta é fornecer um modelo 

de pensamento e ação, fenômeno denominado modelação (BANDURA apud ARRUDA JR., 

2014). 

 

2.4.1 A forma de ensino na melhoria do conhecimento 

 

O treinamento da equipe é um passo fundamental para a melhoria do processo. Deixar 

a equipe livre para trabalhar apenas com seu conhecimento empírico é uma proposta arriscada, 

tendo em vista que cada indivíduo tem um ritmo e percepções diferentes sobre o mesmo fato. 

É isto que o treinamento busca corrigir. Quando se mostra necessária a expansão do 

conhecimento, é uma ótima ideia buscar soluções no ambiente externo, o treinamento da equipe 

irá potencializar de maneira significativa a capacitação dos envolvidos (SEBRAE PARAÍBA, 

2018).  

Segundo Cortopassi (2018), “os treinamentos que ocorrem fora da empresa costumam 

não estar diretamente relacionados com o serviço ou trabalho desempenhado, [...] mas cabe ao 

aprendiz fazer as devidas adequações e buscar praticar o que está sendo passado”. 

Veras (2018) diz que não existe nenhuma dúvida quando ao crescimento do desempenho 

dos profissionais através do seu desenvolvimento, porém não existe uma fórmula pronta. 

 

Vamos começar com a famosa regra dos 70/20/10. A maioria das iniciativas na área 

de treinamento (em torno de 70%), ainda hoje, é direcionada para cursos formais. No 

entanto, nossa experiência mostra que apenas 10% do desenvolvimento efetivo passa 
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pela sala de aula. 70% são feitos na função, ou seja, por meio da experimentação e 

atuação, a partir de novos conceitos e comportamentos que o executivo tem a 

possibilidade de aplicar no seu dia a dia. Os restantes 20% são feitos a partir de 

observação de exemplos [...] daquilo que queremos replicar em nosso comportamento, 

em programas de “coaching”, “mentoring” e outras abordagens que envolvam troca 

de experiências. (VERAS, 2018). 

 

Também segundo Veras (2018), uma empresa dificilmente encontrará um treinamento 

pronto no mercado para atender ao seu objetivo, mas poderá encontrar ajuda em uma empresa 

de consultoria, levando em consideração uma abordagem de “aprendizagem ativa”, vinculando 

a teoria com a prática. 

 

2.4.2 Padronização e controle para transporte rodoviário 

 

Após o exposto, é necessário definir quais padronizações devem ser realizadas para que 

gerem os benefícios esperados. Considerando o transporte rodoviário, existem características 

de condução classificadas como seguras ou econômicas. 

Segundo Pigozzo (2015), os condutores devem seguir alguns princípios para atingir 

esses resultados: 

 

 Condução extraeconômica: um motorista conduzir um veículo de uma maneira 

extraeconômica não é muito difícil. É necessário apenas que ele tenha alguns 

conhecimentos básicos para entender o funcionamento do motor e quais os momentos 

corretos em que ele pode tirar melhor proveito da força e da potência do motor. Além 

de combinar a potência e o torque do motor, o motorista precisa também entender como 

utilizar a força da gravidade e inércia a seu favor. O condutor deverá acompanhar o 

conta-giros do veículo, também chamado de tacômetro, nele é indicada a faixa 

econômica de condução.  

 Inércia e força da gravidade: essas forças, sendo bem aproveitadas, poderão fazer a 

diferença na economia da operação. A partir do momento em que o motorista entende 

onde essas forças atuam, ele consegue conduzir com previsibilidade o veículo, 

potencializar seus efeitos, e aproveita o impulso do veículo poupando com isso 

combustível, pois a força do motor também será poupada. 

 Previsibilidade: é quando o agente (motorista) age antecipadamente, sabendo que, se 

agir assim, poderá ter como consequência um resultado previsto e favorável. Um 

motorista se depara com centenas de situações adversas em que necessita tomar decisões 
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precisas e certeiras antes que ocorra um fato indesejável. Podemos dizer que existe uma 

sequência lógica para a tomada de decisões: Quanto maior for o risco e a complexidade 

da atividade e menor o seu tempo para agir, maior é a incerteza sobre a tomada de 

decisão e sobre como aplicá-la. 

 Sequência para analisar uma situação é risco, tempo, complexidade, atividade e critério.  

 

Em teoria, a adoção dessas práticas (dirigir de acordo com as especificações técnicas do 

veículo, utilizar as forças de inércia e gravidade e operar com previsibilidade) deverá gerar 

operações mais seguras e econômicas. 

O ensino por meio de treinamento e aplicações práticas é um dos fatores essenciais para 

a transformação do conhecimento tácito em explícito (formação de multiplicadores que têm as 

características operacionais desejadas, exposição dos resultados obtidos por boas práticas etc.). 

Da mesma forma, o controle das informações, por meio de sistemas tecnológicos de 

rastreamento, coleta e disponibiliza os dados individuais de cada motorista, torna-se uma forte 

ferramenta para o alcance das metas, visto que, com esse controle, o condutor pode identificar 

onde está seu desvio em relação ao padrão e rapidamente corrigi-lo. 

A seguir será apresentado um breve relato sobre a evolução da tecnologia no setor de 

transporte. 

 

2.5 Um breve relato sobre a tecnologia aplicada no transporte 

 

O avanço tecnológico dos últimos anos é evidente em todos os setores e pode ser visto 

nos meios de transportes. 

Segundo a NTUrbano - Revista da Agência Nacional de Transporte Urbano (2018), no 

segmento de transporte urbano de passageiros, a “quarta revolução industrial” já está disponível 

em bom nível na quase totalidade do transporte público por ônibus em todo o país. Ainda 

segundo NTUrbano (2018), a quantidade de tecnologia embarcada nos ônibus é incrível e já 

está presente em mais de 80% da frota nacional, na forma de:  

 

 GPS (que permitem rastrear o sistema);  

 dispositivos de telemetria (que permitem verificar o desempenho de vários aspectos 

operacionais do veículo);  



26 

 sistemas de bilhetagem eletrônica (com variados graus de evolução, leitura de cartão, 

digital, facial, como também com possibilidade de uso de cartão de crédito);  

 dispositivos de contagem de passageiros nas portas (permitem uma medida de embarque 

e desembarque e “OD” da viagem com precisão do carregamento do ônibus em qualquer 

trecho);  

 comunicação com o motorista diretamente da central;  

 circuito interno de câmeras (pelo menos três: frontal, que permite ver tudo o que ocorre 

na via à frente do ônibus; na catraca; e na porta de saída, e às vezes na de entrada);  

 Wi-Fi;  

 painéis de comunicação interna etc. 

 

Analisando o transporte rodoviário, no Brasil, o aumento da frequência de crimes 

ligados ao patrimônio das empresas e à vida das pessoas envolvidas no transporte rodoviário de 

cargas provocou um maior investimento de recursos em infraestrutura, que envolve a utilização 

de equipamentos e pessoal especializado em gerenciamento de risco, tendo como principal 

marco a multiplicação da oferta de sistemas de rastreamento de veículos. Em 1997 existiam, no 

Brasil, dez empresas fornecedoras de sistemas de gerenciamento de frotas por satélite. Naquela 

época, um rastreador com configuração básica custava entre US$ 7 e 10 mil e tinha como 

principal função inibir o roubo de veículos e cargas. Em 2007, existiam no país, segundo o 

Centro de Experimentação e Segurança Viária (CESVI BRASIL), 99 empresas homologadas 

como fornecedoras de sistemas de rastreamento de veículos. O mercado foi inundado por uma 

série de fornecedores com diferentes tecnologias, todos oferecendo como principais benefícios 

inibição do roubo de veículos e cargas, controle de jornada dos motoristas e aumento da 

produtividade da frota (ARRUDA JR., 2014). 

Toda essa tecnologia gera um enorme banco de dados, mapeando forma de condução, 

tempo de viagens, características dos condutores, rotas mais ou menos exploradas, necessidades 

de mercados etc. 

Esses dados podem ser utilizados para mapear a conduta dos motoristas e das rotas, 

definindo padrões atuais, propor treinamentos baseados em melhores práticas e checar os 

resultados obtidos após a aplicação de treinamentos. 
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Na abordagem do presente trabalho será realizada uma pesquisa descritiva das 

atividades operacionais desenvolvidas pela empresa Estudo de Caso. Tal pesquisa deve 

identificar padrões operacionais atuais, os padrões analisados de forma qualitativa devem ser 

divididos em boas práticas (habilidades) e comportamentos não desejados (vícios). 

A identificação e a distinção desses padrões permitirão reconhecer o conhecimento 

tácito que poderá, a partir de treinamentos e práticas, ser convertido em explícito. 

Com esse objetivo será realizado um estudo de caso de uma empresa de transporte 

coletivo urbano, localizada na Cidade de Campo Grande/MS e, com isso, propor correlações 

entre formas de operação e desempenho final (índices de acidentes, desgastes e consumos de 

componentes) que impactam custos e segurança da operação. 

Para isso serão realizados levantamentos, por períodos mensais, de dados históricos de 

índices de acidentes, recolhimentos não programados e consumo de componentes e insumos e, 

em paralelo, para o mesmo período, o levantamento de dados de condução dos motoristas, 

coletados pela central de comando dos veículos (velocidades desenvolvidas, tempos de 

aceleração, frenagem, acionamento de pedal de embreagem etc.). 

Propõe-se, assim, correlacionar o desempenho operacional e a forma de condução e, 

com isso, definir uma forma padronizada de operação, garantindo que os recursos sejam 

utilizados de maneira correta, aumentando o coeficiente receita/gastos. 

Para tal, buscam-se: 

 

 identificar os padrões atuais de operação; 

 identificar os processos e/ou padrões ineficientes; 

 propor melhorias operacionais baseadas na alteração de processos e/ou padrões. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 Análise do setor 

 

Dados da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano (NTU) baseados 

em pesquisas feitas em algumas das principais capitais brasileiras (Belo Horizonte/MG, 

Curitiba/PR, Fortaleza/CE, Goiânia/GO, Porto Alegre/RS, Recife/PE, Rio de Janeiro/RJ, 

Salvador/BA e São Paulo/SP), em período compreendido entre 1994 e 2012, indicam uma 

redução de 24,4% no número de passageiros transportados. Entre 2013 e 2016, considerando 

levantamento feito no sistema municipal de São Paulo, a demanda diminuiu 18,1%. (CNT, 

NTU, 2017). 

O Anuário 2017/2018 da NTU apresenta a evolução do Índice de Passageiro 

Equivalente por Quilômetro (IPKe) entre 1994 e 2017 (Gráfico 2). 

Conforme relato da NTU: 

 

O comportamento da demanda de passageiros pagantes e da quilometragem produzida 

no último ano provocou, em 2017, a redução de 2,0% do IPKe dos sistemas avaliados. 

A média do indicador registrada em 2017 foi de apenas 1,48, muito distante dos 

índices registrados nos primeiros anos do acompanhamento, momento no qual houve 

registro de valores superiores a 2,40. 

A série histórica destacada na figura a seguir permite reconhecer três fases na 

trajetória do principal indicador de produtividade do setor: 

 1994-2001: queda acentuada da produtividade que atingiu níveis de redução 

superiores a 30%; 
 2002-2012: manutenção do indicador com poucas oscilações em um faixa entre 

1,56 e 1,70; e 
 2013-2017: retomada da forte diminuição do indicador, que desde 2013 acumula 

queda de 12%. 
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Gráfico 2 - Evolução do IPKe no sistema de ônibus urbano (1994-2017) considerando a 

média de 5 capitais brasileiras 

 
Fonte: NTU (2018). 

 

O Gráfico 2 indica uma realidade brasileira. Essa queda acentuada na quantidade de 

passageiros pagantes, demonstrada em 5 capitais, impacta diretamente o preço da 

tarifa/passagem. 

Segundo IPEA (2013), os sistemas de transporte públicos urbanos no Brasil em geral 

seguem a metodologia de cálculo de tarifas desenvolvida e difundida no passado pela extinta 

Empresa Brasileira de Transporte Urbanos, mais tarde atualizada pelo Ministério dos 

Transportes, podendo ocorrer algumas especificidades introduzidas pelos gestores locais. Esse 

modelo de cálculo é baseado na fórmula de custo médio, no qual o custo quilométrico do 

sistema é dividido pelo IPKe que, em última análise, significa que os custos de produção do 

transporte são repartidos entre os usuários pagantes equivalentes (custo total do sistema/número 

de passageiros pagantes equivalentes do sistema). 

Sendo assim, a diminuição da quantidade de usuários pagantes eleva o valor da tarifa, o 

que, como será visto mais adiante, é um dos principais fatores para a não utilização do transporte 

público. 
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4.2 Apresentação das empresas utilizadas no estudo 

 

Os autores do presente trabalho têm experiências diversas, coletadas de suas respectivas 

áreas de atuação dentro do segmento de transporte. O compartilhamento dessas vivências deve 

direcionar o foco para a padronização com o intuito de redução de custos e aumento da 

segurança e desempenho operacional da empresa objeto do Estudo de Caso. 

A seguir serão apresentadas as empresas utilizadas para o estudo de benchmarking e a 

empresa Estudo de Caso. 

 

4.2.1 Vobeto Transportes Ltda. (empresa de transporte rodoviário de cargas) 

 

A Vobeto Transportes Ltda., empresa fundada em 20 de agosto de 1981, pioneira em 

Mato Grosso do Sul no transporte rodoviário de granéis sólido, possui pouco mais de 135 

conjuntos de cavalo e carreta, com uma idade média de 10 anos, cavalo mecânico modelo 

Scania e Mercedes-Benz, dentre eles carretas do tipo (Graneleiro, Basculante e Silo), todos os 

veículos com sistema de rastreamento. 

A empresa encontra-se instalada na cidade de Campo Grande/MS, com maior fluxo de 

carregamento no Estado do Mato Grosso do Sul, atendendo às regiões Centro-Oeste, Sudeste e 

Sul do país. Os carregamentos concentram-se no transporte de cimento ensacado e granel que 

atende há mais de 25 anos a fábrica da InterCement S.A., na cidade de Bodoquena-MS.  

 

4.2.2 Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo Ltda. (empresa de 

transporte rodoviário de passageiros) 

 

A empresa Eucatur nasceu de um sonho do Sr. Assis Gurgacz, um vendedor ambulante 

que tinha em mente investir no transporte rodoviário de passageiros. Seu primeiro veículo foi 

adquirido através de uma troca de dez alqueires de terra e seis cabeças de gado, e assim, em 31 

de março de 1964, executou a primeira viagem, percorrendo uma linha entre a cidade de 

Cascavel (PR) e o distrito de Santa Tereza D’Oeste (PR). Com menos de dois meses, o veículo 

adquirido já não suportava mais a demanda de passageiros existente, desta forma o fundador se 

deslocou até a cidade de Erechim (RS) com um veículo jipe, que serviu como troca para um 

segundo ônibus, o qual realizou a linha entre a cidade de Cascavel e Guavirá. Em 1970, a 

empresa adquiriu o primeiro ônibus novo, um Mercedes-Benz LPO 1113 de padrão superluxo. 
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Em agosto de 1972, a empresa atingiu um novo marco, a primeira transportadora de 

passageiros a realizar viagens regulares do Paraná ao Estado de Rondônia. Uma grande 

quantidade de famílias trocou suas terras no Sul do Brasil por novas oportunidades no Estado 

de Rondônia, e a empresa foi fundamental para o envio tanto de passageiros quanto dos bens 

dessas famílias. 

Hoje, com 54 anos, a empresa dispõe em seu portfólio de serviços transporte rodoviário 

de pessoas, cargas e express, sendo detentora de uma das maiores frotas de ônibus do país, 

rodando em 14 estados e Distrito Federal, além de diversos destinos na Venezuela, sendo 

responsável por transportar aproximadamente 330 mil passageiros por mês. 

Sua frota é formada por aproximadamente 500 veículos distribuídos nos diferentes 

segmentos. A frota rodoviária é formada na sua grande maioria por veículos Volvo com 

carroceria Marcopolo, tendo frotas com diferentes padrões para o atendimento de linhas com 

perfis convencional, executivo, semileito e leito. 

 

4.2.3 LATAM Airlines Group (empresa de transporte aéreo) 

 

Em agosto de 2010, a TAM anuncia juntamente com a LAN a intenção de união das 

duas holdings em uma única entidade controladora, o LATAM Airlines Group: juntas, TAM e 

LAN. Em 27 de junho de 2012, essa associação gera um dos maiores grupos de companhias 

aéreas do mundo. A união das operações das duas empresas permite oferecer mais e melhores 

voos e conexões no Brasil, no Paraguai e nos países-sede da LAN (Argentina, Chile, Colômbia, 

Equador e Peru). 

O Grupo LATAM soma mais de 41 mil funcionários, oferece serviços de transporte de 

passageiros para cerca de 143 destinos em 26 países e serviços de carga para aproximadamente 

169 destinos em 27 países, com uma frota de 312 aviões. A LATAM Brasil possui mais de 21 

mil funcionários, oferece serviços de transporte de passageiros e cargas para cerca de 44 

destinos domésticos e 29 destinos internacionais em 26 países, com uma frota de 137 aviões. 

Os serviços de manutenção são realizados em 7 bases. As verificações de manutenção 

antes do voo, a fim de assegurar que a aeronave está apta para voo, são realizadas em 6 bases 

no Brasil, neste caso as aeronaves não são removidas de serviço, e são conhecidas como 

“pernoites”. Já para os serviços pesados, realizados de uma forma regular, com uma inspeção 

detalhada, manutenção corretiva, manutenção preventiva e modificações que colocam a 

aeronave fora de serviço durante um período é utilizada a base de manutenção pesada em São 

Carlos. 
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4.2.4 Consórcio Guaicurus (empresa de transporte urbano de passageiros objeto do estudo 

de caso) 

 

O Consórcio Guaicurus é uma entidade privada que congrega as quatro empresas que 

operam o sistema de transporte coletivo urbano de passageiros de Campo Grande (MS). O 

Consórcio é formado pelas empresas: Viação Cidade Morena Ltda. (empresa Líder), Viação 

São Francisco Ltda., Jaguar Transporte Urbano Ltda. e Viação Campo Grande Ltda. (CGU, 

2019). 

A empresa, em 2012, adquiriu, após processo licitatório, a concessão Sistema Integrado 

de Transporte (SIT) do Município de Campo Grande/MS. 

O Sistema Integrado de Transporte da cidade de Campo Grande é constituído de sete 

terminais de ônibus e sete estações de embarque, possibilitando que os passageiros realizem 

integrações físicas e temporais dentro do sistema. 

A operação atualmente é feita com 497 veículos, divididos entre as quatro empresas 

consorciadas, cobrindo toda a região metropolitana de Campo Grande/MS e seus distritos – 

Inhanduí e Rochedinho.  

 

4.3 Análise de padronização por segmento de transporte 

 

Neste tópico será apresentada a realidade atual do Consórcio Guiaicurus e a Empresa 

Viação Campo Grande Ltda. (Estudo de Caso) e das empresas de transporte rodoviário de 

cargas, transporte rodoviário de passageiro e transporte aéreo, já apresentadas. 

Também serão apresentados estudos de benchmarks dessas empresas, com foco na 

padronização. O intuito da apresentação da realidade e do estudo dessas empresas, dentro de 

cada um dos segmentos representados, é identificar possíveis melhorias com os processos 

padronizados e, com base no proposto para a Empresa objeto do Estudo de Caso, definir 

possíveis propostas para cada uma delas. 

Sendo assim, será apresentada pelos participantes uma análise SWOT de cada uma das 

empresas e mostrada como a padronização poderia mitigar seus pontos fracos. 
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4.3.1 A realidade atual do Consórcio Guaicurus (empresa de transporte urbano de 

passageiros) 

 

Para o presente estudo pretende-se estudar a Empresa Viação Campo Grande Ltda., uma 

das quatro empresas que constituem o Consórcio Guaicurus. 

Em seu site institucional, o Consórcio Guaicurus tem a seguinte Política de Qualidade: 

 

Operacionalizar o sistema municipal de transporte coletivo urbano da cidade de 

Campo Grande/MS, atendendo às necessidades atuais e futuras de deslocamento da 

população, garantindo o cumprimento dos marcos contratuais previstos no contrato 

de concessão, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro entre as consorciadas, 

através de informações e investimento em novas tecnologias. 

Baseada na sua política básica estabelece: 

 Melhoria contínua de seus processos e atendimentos aos requisitos legais e 

subscritos. 

 Política de comercialização de cartões de transporte. 

 Sistema de atendimento adequado aos clientes com mobilidade reduzida. 

 Controle informatizado do sistema de transporte coletivo urbano. 

 Controlar os indicadores de desempenho do sistema de transporte. 

 Manter parceria com fornecedores críticos. 

 Incentivo ao crescimento educacional e profissional dos seus colaboradores.  

(CGU, 2019). 
 

A proposta deste trabalho é sugerir padronizações de formas operacionais de maneira a 

garantir a manutenção e evolução dos itens descritos em sua política de qualidade.  

O Consórcio Guaicurus é a empresa que presta os serviços de Transporte Coletivo 

Urbano na Cidade de Campo Grande/MS. Não obstante do quem vem ocorrendo no cenário 

nacional, como apresentado no Gráfico 2, o transporte coletivo de Campo Grande/MS vem 

sofrendo quedas na utilização dos serviços. O Gráfico 3 indica a variação do IPKe na Cidade 

de Campo Grande/MS. 
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Gráfico 3 - Evolução do índice de passageiros equivalentes por quilômetro (IPKe) no 

sistema de transporte coletivo de Campo Grande/MS 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Da mesma forma que ocorre no cenário nacional, houve uma queda acentuada na 

quantidade de passageiros pagantes na Cidade de Campo Grande/MS e, da mesma forma que 

no cenário nacional, essa queda aumenta o preço da tarifa/passagem (como dito anteriormente, 

uma menor quantidade de passageiros pagantes gera tarifas mais elevadas), causando queda de 

usuários, o que impacta o resultado financeiro das empresas investidoras. 

A seguir é apresentada a evolução percentual, com base no ano de 1998, do tipo que 

utiliza o transporte urbano de passageiros da Cidade de Campo Grande/MS. Observa-se o 

aumento de gratuidades (passageiros que têm direito legal a utilizar o transporte de passageiros 

de forma gratuita – estudantes, idosos, deficientes etc.) e a diminuição do número de 

passageiros pagantes (aqueles que custeiam o sistema de transporte público através da compra 

de passes ou de vale-transportes). 

Tal variação no número de passageiros totais implica custos mais elevados na prestação 

dos serviços (maior quantidade de usuários, pagantes ou não, aumenta a carga nos veículos, e 

o aumento de carga resulta em maior consumo de insumos, como combustível, pneus etc.). O 

Gráfico 4 indica um aumento da quantidade de passageiros não pagantes e uma redução de 

pagantes (aqueles que custeiam o sistema). Dessa maneira, não havendo outras fontes de renda 
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para custear o sistema, como é o caso da Cidade de Campo Grande/MS, é correto afirmar que 

os serviços de transportes tornam-se mais caros para os usuários pagantes (como já dito, um 

dos principais motivos para a não utilização dos serviços). 

 

Gráfico 4 - Evolução percentual do número de passageiros gratuitos e pagantes que 

utilizam o sistema de transporte coletivo de Campo Grande/MS 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Em contraste com o observado na variação percentual de passageiros a partir de 1998, 

a quilometragem anual percorrida pela frota que compõe o sistema de transporte coletivo de 

Campo Grande/MS, em 2018, aumentou em 8,00%, em comparação com o ano de 1998, 

atingindo seu auge no ano de 2014.  

 

4.3.1.1 Pesquisa de mobilidade urbana realizada em Campo Grande 

 

Em pesquisa origem-destino, realizada em junho de 2017 no município de Campo 

Grande/MS, o meio de locomoção urbano mais utilizado foi o transporte não motorizado, com 

39,7%, em segundo lugar o transporte individual, com 36,6%, e apenas em terceiro lugar o 

transporte público coletivo, com 21,8%. 
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O município de Campo Grande/MS tem 853.098 habitantes e foi dividido em 25 zonas 

de transporte. Para esta pesquisa foram entrevistadas 6.843 pessoas distribuídas nessas 25 

zonas. 

Conforme dados apresentados no Gráfico 4, a queda de passageiros pagantes entre 1998 

e 2018 foi de 38%, enquanto a queda de passageiros totais do sistema foi de apenas 32%, ou 

seja, houve aumento do número de passageiros isentos. 

 

4.3.1.2 A tecnologia e a recuperação de passageiros 

 

Conforme pesquisa de utilização de meios de transportes urbanos no Brasil, realizada 

em 2017 (Gráfico 5), foram elencados, pelos entrevistados, os fatores para diminuição ou 

abandono do uso dos serviços do transporte público (pergunta feita para 986 responsáveis pelo 

domicílio que deixaram de utilizar ônibus ou diminuíram o seu uso, fizeram substituição por 

algum outro meio e citaram ao menos um motivo por terem deixado de o utilizar). (CNT: NTU, 

2017). 

  

Gráfico 5 - Principais fatores que influenciaram a não utilização do transporte público 

coletivo em 2017 

 
Fonte: CNT: NTU (2017). 

 



37 

O preço da tarifa é o principal fator que gera a opção da não utilização do transporte 

público. 

Como visto, a definição do preço da tarifa/passagem é, basicamente, uma função do 

custo mensurado da prestação dos serviços (custo dos insumos, custo da mão de obra, custos 

de manutenção, custos de investimentos em renovação de frota, etc.) dividido pelos passageiros 

pagantes que utilizarão o sistema. A redução dos custos operacionais deve gerar menor custo 

dos serviços prestados, diminuindo o preço das tarifas, tornando-as mais atrativas aos usuários.  

Conforme Felix (2019), a Cidade de Campo Grande/MS, segundo pesquisa realizada 

pelo INRIX - Global Traffic Scorecard -, em 2018, é a sétima capital mais congestionada do 

Brasil, com velocidade média de 19km/h (Figura 1). 
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Figura 1 – Velocidade média no trânsito de 7 capitais do Brasil em 2018 

 
Fonte: Félix (2019). 

 

Tal fato impacta os fatores “Elevados tempos de viagens” e “Baixa confiabilidade 

(atrasos)”, gerando predileção dos usuários por meios de transporte mais rápidos e confiáveis, 

por exemplo, motocicletas (Gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Evolução da quantidade de motocicletas no Município de Campo 

Grande/MS entre 2014 e 2018 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Em uma realidade oposta à queda de passageiros, a quantidade de tecnologia embarcada 

no veículos utilizados no transporte público vem aumentando de forma rápida. Por esse ponto 

de vista podem-se avaliar formas de como utilizar o incremento tecnológico nos veículos e 

sistemas de monitoramento para auxiliar na redução constante de custos e na queda acentuada 

de passageiros. 

Sistemas de telemetria monitoram, minuto a minuto, a velocidade dos veículos, geram 

mapas de calor dos pontos de engarrafamentos nas vias e possibilidades de criar comboios para 

deslocamento de veículos de forma agrupada (efeito que ocorre quando dois ou mais veículos 

utilizados no transporte se deslocam juntos, devido ao fluxo da via). Esses sistemas ainda 

permitem monitorar a forma como o condutor se comporta no trânsito, identificando 

comportamentos agressivos de direção que aceleram o desgaste de componente, aumentam o 

consumo de combustível e os riscos de acidentes. 

Da mesma maneira, conexões GPRSs dos veículos com Centros de Controle 

Operacionais (CCOs) possibilitam que quaisquer problemas de segurança ou acidentes sejam 

informados em tempo real, aumentando a segurança de usuários e funcionários dentro dos 

veículos. 
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Todas essas informações podem ser utilizadas para minimizar os motivos elencados 

como principais fatores que influenciaram a não utilização do transporte público coletivo em 

2017, trabalhando redução de custos, aumento da segurança, velocidade e confiabilidade do 

sistema, gerando informações mais precisas para o usuários e, por conseguinte, tornando o 

transporte público urbano mais seguro e barato, colaborando com o aumento da utilização desse 

modal pela população. 

 

4.3.1.3 Análise da composição de custos operacionais em empresa de transporte coletivo 

urbano 

 

A NTU demonstrou como os custos do transporte públicos são compostos (Gráfico 7): 

 

Gráfico 7 - Composição de custos no Transporte Urbano de Passageiros em 2014 

 
Fonte: NTU (2017). 

 

Conforme o Gráfico 7, 42,10% dos custos estão associados diretamente à operação: 

23,00% referentes ao consumo de combustível (o consumo de combustível está ligado à forma 

de operação do condutor do veículo) e 19,10% referentes à manutenção que, neste estudo, está 

associado ao custo de aquisições de veículos (da mesma forma que o consumo, a manutenção 
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está associada à forma de condução do veículo, operações mais agressivas tendem a aumentar 

desgaste de componentes, gerando aumento nos custos de manutenção). 

Baseado nessas informações, processos de padronização, elaborados com o intuito de 

melhorar a conduta operacional dos condutores, devem impactar diretamente 42,10% dos 

custos gerais da atividade de Transporte Urbanos de Passageiros. 

 

4.3.1.3 Análise Swot do Consórcio Guaicurus: empresa de transporte coletivo urbano 

 

Considerando a análise Swot do Consórcio Guaicurus, empresa de transporte coletivo 

localizada em Campo Grande/MS, pode-se observar na Figura 2: 

 

Figura 2 - Análise SWOT de uma empresa de transporte coletivo em Campo Grande – 

MS 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

PONTOS FORTES

•Alto conhecimento do sistema de transporte e 

forma de operação local.

• Infraestrutura própria (garagens) distribuida por 

pontos estratégicos da localidade para garantia 

da operação.

•Frota própria adaptada para cumprir as 

exigências legais da localidade.

PONTOS FRACOS

•Alta dependencia da regulação tarifária.

•Alta sensibilidade à demanda de passageiros 

pagantes.

•Alta dependência da variação do preço do 

combustível.

•Alta dependência do custo de manutenção.

OPORTUNIDADES

•Devido à limitação da infraestrutura urbana, o 

transporte coletivo deve permanecer como 

solução viável ao transporte.

•Reestruturação na prestação de serviços para 

atender ao público que migrou para o transporte 

por aplicativos de demanda.

•Aumento dos passageiros pagantes com a 

retomada do crescimento econômico local.

AMEAÇAS

• Insegurança jurídica com relação ao 

cumprimento das obrigações da contratante 

(Poder Público).

•Redução da quantidade de passageiros pagantes 

devido à crescente utilização de aplicativos de 

transporte por demanda.

• Ineficiência na prestação de serviços devido ao 

aumento do fluxo de veículos individuais nas 

vias.

•Diminuição dos passageiros pagantes devido à 

crise econômica.

•Variação cambial que pode influenciar no custo 

de peças e combustíveis.

•Baixo investimento em infraestrutura 

(ampliação e conservação de vias, terminais, 

estações de embarque etc.).
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Após análise, o intuito da padronização é a redução dos pontos fracos, atuando em: 

 

 Alta dependência da regulação tarifária: o custo tarifário é composto a partir dos 

custos operacionais; uma redução desses custos pode gerar tarifas mais módicas. 

 Alta sensibilidade à demanda de passageiros pagantes: ligado ao ponto fraco 

anterior, tarifas mais módicas podem incentivar o passageiro pagante a utilizar o sistema 

de transporte público (conforme Gráfico 8, o principal motivo na não utilização dos 

serviços de transporte público é o custo da tarifa). 

 

Segundo a CNT e NTU (2017), em entrevista feita com 986 responsáveis por domicílios 

que deixaram de utilizar ônibus ou diminuíram o seu uso, fizeram substituição por algum outro 

meio e citaram ao menos um motivo por ter deixado de utilizar o transporte público por ônibus, 

a maior parte dos entrevistados considera necessária a redução das tarifas para retomar o uso. 

Essa foi uma condição indicada por 75,1% dos entrevistados.  

 

Gráfico 8 – Redução da tarifa considerada como necessária para voltar a utilizar o 

ônibus em 2017 

 
Fonte: Adaptada pelos autores de CNT e NTU (2017). 

 
Ainda de acordo com esta pesquisa, mesmo se houvesse qualquer redução de tarifa, 

24,9% não voltariam a utilizar o sistema de transporte público por ônibus. Possivelmente, para 
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esses entrevistados, a falta de flexibilidade da oferta, o pouco conforto oferecido e os elevados 

tempos de viagens são fatores mais relevantes no processo de avaliação e na escolha da forma 

de deslocamento (CNT, NTU, 2017). 

 

 Alta dependência da variação do preço do combustível: a padronização do processo 

de operação, em especial da forma de condução, deve gerar maior eficiência na 

condução dos veículos, reduzindo o consumo de combustível. Tal benefício deve ser 

obtido por meio de identificação de padrões eficientes de condução disseminados por 

treinamentos e controles. 

 Alta dependência do custo de manutenção: da mesma maneira que no item anterior, 

a padronização deve gerar operações mais eficientes, reduzindo desgastes de peças e 

componentes, reduzindo custos operacionais. 

 

4.3.2 A realidade atual da Vobeto Transportes Ltda. (empresa de transporte rodoviário de 

cargas) 

 

O transporte rodoviário de carga vem sofrendo uma grande revolução tecnológica, o que 

se deve ao fato de os equipamentos estarem cada vez mais modernos e interligados. Diante 

desse fato, não existe nada predefinido como “cartilha de condução”. Equipamentos são 

manuseados por determinados motoristas que apresentam na mesma rota, na mesma condição 

climática e no mesmo equipamento resultados diferentes. 

Segundo a CNT (2008), o transporte rodoviário é responsável pela movimentação de 

mais de 60% de toda a carga que trafega no território nacional.  

Uma grande problemática do transporte na empresa gira em torno da baixa qualificação 

dos motoristas profissionais de caminhão e dos altos custos relacionados a itens como 

combustível e pneus. Há perdas considerávies de itens básicos que trazem consigo grande 

prejuízo financeiro para as empresas devido ao nível de qualificação dos motoristas ser tão 

baixo. No tranporte rodoviário de carga, devido a sua alta demanda de serviços, acaba-se por 

desconsiderar essa capacitação profissional. São contratados motoristas por tempo de serviço e 

experiência prática e não por qualificações ou cursos já realizados. A padronização dos 

processos auxiliaria a encontrar as melhores práticas de condução para a diminuição dos 

prejuizos incorridos da má condução dos motoristas. 

Na Vobeto Transportes Ltda., antes não existia processo de controle de jornada, 

motoristas acabavam dirigindo cerca de 13 a 15 horas todos os dias e não realizavam o descanso 
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interjornada, o que impactava em grande número de acidentes de alta complexidade. O número 

de acidentes de gravidade alta girava em torno de seis por ano. Antes da implantação do sistema 

de controle, houve um acidente grave sem vítima fatal, porém com afastamento médico, pelo 

fato de o motorista não ter cumprido o seu descanso interjornada, que é de, no mínimo, nove 

horas ininterruptas. Após esse incidente, foi implementado um controle de bloqueio, em que o 

motorista, antes do carregamento, é obrigado a apresentar o disco de tacógrafo e sua papeleta 

de bordo, antes da liberação da sua ordem de carregamento. Caso apresente alguma 

irregularidade (interjornada não cumprida de, no mínimo, 9 horas ininterruptas; excesso de 

velocidade acima de 80 km/h; jornada de trabalho superior a 8 horas + 2 horas extras de 

direção), o motorista fica impedido de carregar o veículo e seguir viagem. Logo no primeiro 

mês de sua implementação, houve um acidente fatal com o veículo da transportadora e um 

veículo particular de um terceiro, porém, como o motorista estava correto em sua pista, havia 

realizado o descanso de interjornada e não havia excedido o limite de velocidade da via, e seu 

tempo de direção estava correto, não houve agravante no acidente, e ele acabou sendo liberado. 

A empresa e o motorista não responderam criminalmente pelo fato, que envolveu a morte do 

motorista do veículo de passeio. 

  

4.3.2.1 Análise Swot da Vobeto: empresa de transporte rodoviário de cargas 

 

Considerando a análise Swot da Vobeto, empresa de transporte rodoviário de carga 

localizada em Campo Grande/MS, pode-se observar o seguinte, conforme Figura 3. 
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Figura 3 - SWOT de uma empresa de transporte rodoviário de carga localizada em 

Campo Grande/MS 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

Após análise, o intuito da padronização é a redução dos pontos fracos, atuando em: 

 

 Um único cliente responde por cerca de 80% do faturamento, a ruptura do 

contrato poderia gerar a “quebra “da empresa: a padronização facilitaria a redução 

do consumo do diesel e, na eventual necessidade de busca por novos clientes, a 

diminuição dos custos operacionais permitiria manter a empresa por um maior período 

de tempo. 

 Mão de obra com baixa qualificação: a padronização, através do treinamento dos 

motoristas, aumentaria a qualificação dos motoristas, agregando conhecimento à 

experiência dos colaboradores. 

PONTOS FORTES

•Frota própria com estrutura para

atendimento da demanda, sem utilização de

serviços terceiros.

•Empresa sólida com mais de 35 anos do

mercado.

•Flexibilidade com aplicação de novas

tecnologias.

•Atendimento pré-fixado dentro do Estado de

Mato Grosso do Sul.

•Especializada em transporte de granéis

sólidos.

PONTOS FRACOS

•Um único cliente corresponde a 80% do

faturamento, sua ruptura poderia “quebrar”

a empresa, que o atende há mais de 26 anos.

•Mão de obra com baixa qualificação para

manuseio dos equipamentos.

•Empresa familiar com duplo comando, em

que se pode dispersar na tomada de decisão.

OPORTUNIDADES

•Aprovação da tabela do frete mínimo e

efetividade no cumprimento dela, maior

demanda para as empresas que têm estrutura

e equipe formada.

•Aumento na demanda de veículos no

escoamento da soja, menos veículos para

atendimento no carregamento do cimento

(principal produto transportado),

aumentando assim nossos fluxos de

carregamento frota própria.

•Aumento no poder de compra da população,

gerando maior consumo na construção civil

e, consequentemente, maior aquisição do

cimento (principal produto transportado).

AMEAÇAS

•Fixar o atendimento do transporte apenas

com o centro de distribuição do produto

(cimento).

•Transfeir o pagamento do frete modalidade

“cif”, na qual a fábrica paga pelo frete,

transformando em “fob”, no qual o cliente

final quem pagaria.

•Entrada de novos transportadores para

atendimento das mesmas rotas, em que já

temos pré-fixadas.

•Mudança nas políticas públicas enxugando

o crescimento econômico, fazendo com que

a construção civil não avance.
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 Duplo comando existente: o processo seria de fácil entendimento aos subordinados, 

haja vista que, existindo um processo padronizado para seguir, não existiriam ruídos na 

comunicação. 

 

4.3.3 A realidade atual da Eucatur - Empresa União Cascavel de Transportes e Turismo 

Ltda. (empresa de transporte rodoviário de passageiros) 

 

Os últimos anos trouxeram cenários de incertezas para as empresas de transporte 

rodoviário, seja pela difusão de novos meios de locomoção ou mesmo pela crise econômica que 

forçou as empresas brasileiras a pensar novas maneiras de atingir seus resultados e se manter 

no mercado. 

A empresa Eucatur vem trabalhando incessantemente nos últimos 4 anos com um foco 

diferente, passou a olhar também para dentro da organização buscando a melhora constante dos 

processos com a intenção de conseguir alcançar sua eficácia operacional.  

A área operacional, responsável pela execução da maioria dos processos internos, 

procurou maneiras de atacar as despesas variáveis, buscando a máxima de “fazer mais com 

menos”, aumentando assim a margem de lucro. A missão da área foi alterada e passou a ser 

“fornecer serviços de qualidade com pontualidade ao menor custo possível, planejando, 

organizando e executando o transporte de passageiros e cargas com excelência operacional.” 

Dentro das várias ações realizadas, a área montou um projeto para a criação de uma campanha 

que englobaria a redução de despesa e melhora na eficiência operacional.  

A campanha ecoponto consiste em conscientizar e contemplar os motoristas que 

reduzem o consumo de combustível e aumentam o grau de pontualidade, dentro de um conjunto 

de ações, instruções e práticas que possibilitam a conquista desse resultado através de uma 

padronização de frotas e treinamentos para todos os envolvidos, buscando a emissão de menos 

poluentes na natureza, economizando e otimizando recursos, assim como oferecendo um 

serviço cada vez mais pontual e melhor para todos os clientes. A campanha bonifica os melhores 

pontuados dentro da dinâmica da ação, sendo que cada atividade contemplada dentro do que é 

válido pela campanha confere uma determinada quantia de pontos, que formam um ranking, e 

através do qual são definidos os ganhadores.  

A empresa criou 16 grupos de motoristas e destinou um líder para cada grupo com a 

responsabilidade de acompanhar a evolução dos seus liderados e trabalhar entre os períodos de 

treinamentos os pontos fracos apresentados por cada motorista. Para realizar esse 

acompanhamento, a CCO disponibiliza diariamente todos os dados de telemetria dos veículos 
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em que podem ser identificadas as eventuais distorções na condução. O líder também é 

premiado em cima da produtividade do seu grupo. 

Mensalmente são contemplados doze motoristas com premiação que varia de R$ 200,00 

a R$ 500,00 - o valor corresponde ao percentual obtido. No final do ano, o motorista que tiver 

o melhor desempenho ganha uma motocicleta.  

Além dessa premiação, a empresa destina como gratificação o valor de R$ 200,00 a 

todos os instrutores quando a meta de consumo geral da empresa é alcançada. Somados os 

valores da premiação com a gratificação destinada à campanha, a empresa necessita dispor de 

um teto de R$ 8.400,00 com um piso de R$ 4.000,00.  

Para conseguir cumprir as metas, a empresa reformulou todo o seu treinamento, formou 

tutores destinados apenas a realizar o treinamento dos motoristas, que passam 3 dias em sala de 

aula a cada 6 meses, realizando um treinamento padronizado de Norte a Sul. Os assuntos 

abordados passam por direção econômica, direção segura, procedimentos operacionais da 

empresa, atendimento ao cliente, proposta institucional da empresa e ações comportamentais. 

Assim, a empresa passa por todos os assuntos, desde a forma correta de condução de cada tipo 

de frota até as atitudes pessoais de cada indivíduo.  

Outra ação que a área operacional realizou foi um estudo propondo um replanejamento 

de utilização da frota, analisando o CPK (custo por quilômetro) e padronizando os veículos por 

chassi e carroceria nas operações, procurando o melhor resultado de cada máquina.  

 

Gráfico 9 – Consumo de combustível por litro dos veículos operados pela Empresa 

Eucatur no ano de 2018 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 
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Pelo Gráfico 9 é possível observar que, em janeiro de 2018, o consumo médio da frota 

medido em quilômetros por litro da empresa estava na casa dos 2,83, chegando a alcançar a 

marca dos 2,91 em agosto do mesmo ano; já em 2019 a marca chegou aos 2,97 quilômetros por 

litro. A diferença multiplicada pela quilometragem rodada por litro sugere que tenha havido 

uma redução de consumo de, aproximadamente, 100 mil litros. O custo evitado com consumo 

paga as despesas com a campanha. 

Outro ganho da empresa foi no resultado entregue ao cliente: a pontualidade de seus 

horários saiu da casa dos 92,3%, em janeiro 2018, chegando a 96,1%, em maio de 2019. A 

empresa executa uma média de 7.595 horários ao mês. O Gráfico 10 representa as informações 

disponíveis sobre os percentuais de pontualidade da empresa Eucatur, nos períodos citados.  

 

Gráfico 10 – Percentual de pontualidade das linhas operadas pela Empresa Eucatur no 

ano de 2018 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

É possível perceber que as melhorias introduzidas com redução no consumo e melhoria 

dos indicadores de pontualidade trouxeram para a empresa menores custos operacionais, 

focando em seu maior grupo de colaboradores, os motoristas. Utiliza a meritocracia para 

premiar cada indivíduo, com uma ação em que a empresa tem resultados positivos com ganhos 

operacionais e redução de custos, e, ao mesmo tempo, consegue motivar seu colaborador, já 

que colaboradores satisfeitos formam um círculo vicioso de produtividade, transformando o 

ambiente e propiciando uma melhoria contínua.  
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4.3.3.1 Análise Swot da Eucatur: Empresa de Transporte Rodoviário de Passageiros 

 

Considerando a análise Swot da Eucatur, empresa de transporte rodoviário de 

passageiros com sede no Estado do Paraná e atuação em todo o território nacional, pode-se 

observar o seguinte (Figura 4): 

 

Figura 4 – Análise Swot de uma empresa de transporte rodoviário de passageiros 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Após análise, o intuito da padronização é a redução dos pontos fracos, atuando em: 

 

PONTOS FORTES

•Área de abrangência (Norte/Sul).

•Infraestrutura própria.

•Pontos de apoio distribuídos em todas as 

linhas de operação (próprios/terceiros).

•Frota própria.

•Expertise no mercado.

•Linha direta com fornecedores (negociação).

PONTOS FRACOS

•Dependência da regulação tarifária.

•Investimentos para manter a idade média da 

frota com mínimo de qualidade para o cliente.

•Alta flexibilização nos horários para atender 

ao mercado, gerando possíveis ociosidades.

•Diversidade cultural dentro das filiais, 

gerando decisão diferente para mesmo 

problemas e/ou necessidades.

OPORTUNIDADES

•Possibilidade de expansão do negócio devido 

à abrangência territorial nacional e 

continental.

•Custo elevado do combustível de veículos 

individuais (principalmente gasolina), 

tornando o transporte rodoviário coletivo 

mais atrativo.

•Atendimento de áreas com restrições de 

transporte aéreo (concorrente em transporte 

de passageiro de longas distâncias).

•Aproveitamento dos itinerários e frota para 

transporte de outros nichos do mercado 

(encomendas/fretamentos).

AMEAÇAS

•Novas legislações mais rigorosas 

(atualizações ANTT), dificultando e onerando 

a opereação.

•Crise financeira, dificuldade com 

financiamento para renovação da frota e 

diminuição de passageiros circulantes.

•Facilidades do mercado aéreo em relação ao 

transporte rodoviário (transporte aéreo é mais 

rápido e tem reduzido os custos das 

passagens).

•Transporte por aplicativos como carona 

amiga e fretamentos especiais têm concorrido 

com o transporte coletivo rodoviário.

•Falta de subsídios do governo para o setor.

•Alta dependência da variação do dólar, que 

impacta custos de peças, aquisições e 

combustível.
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 Dependência da regulação tarifária: o custo tarifário depende dos custos 

operacionais; a padronização de procedimento deve reduzir custos, gerando tarifas 

módicas.  

 Investimentos para manter a idade média da frota: a padronização na operação tem 

o intuito de reduzir desgate prematuro de componentes; processos padronizados devem 

garantir a qualidade da frota, mesmo em idades médias maiores.  

 Alta flexibilização nos horários para atender ao mercado: a padronização de 

processos deve gerar procedimentos claros para tratamento desse casos, permitindo a 

realocação de recursos de forma rápida, diminuindo a ociosidade. 

 Diversidade cultural dentro das filiais: a padronização de processos deve nivelar as 

tomadas de decisão e melhorar as soluções adotadas. 

 

4.3.4 LATAM Airlines Group (Empresa de Transporte Aéreo) 

 

A aviação é um setor que demanda padronização de processos, já que deve seguir 

normas rígidas de segurança, além de ter que proporcionar conforto e comodidade para os 

passageiros.  

Com o grande número de voos diários para diferentes destinos, mas com as manutenções 

sendo realizadas em bases predeterminadas, as empresas de aviação precisam seguir processos 

bem definidos e detalhados para que todo trabalho tenha um único padrão, satisfazendo as 

necessidades legais e dos clientes. 

Focando nos processos de manutenção de uma companhia aérea, o cumprimento de um 

padrão já escrito e determinado é primordial para que a segurança operacional seja cumprida, e 

os riscos sejam mínimos ou zerados. 

Todos os processos, desde o planejamento da execução das tarefas à compra de 

materiais, ferramentas assim como disponibilidade de mecânicos devem estar alinhados, 

reduzindo retrabalhos e tempos ociosos. Para que isso aconteça, é necessária a padronização de 

todos os processos em todas as áreas envolvidas. 

O Programa Manutenção Aeronáutica (PMA) especifica todas as limitações e operações 

mandatórias para certificar que a navegabilidade da aeronave seja mantida, bem como todas as 

operações e intervalos recomendados pelo fabricante e desenhados para garantir a 

disponibilidade operacional da aeronave, independentemente das várias naturezas de operação. 
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É o documento que define as intervenções de manutenção a serem efetuadas na aeronave de 

acordo com tempo de voo, tempo-calendário, ciclos, pousos e estado da aeronave. 

A partir do momento em que todos os processos e procedimentos estão escritos e 

padronizados, temos uma área específica chamada de Garantia da Qualidade, que faz auditorias 

recorrentes em todas as áreas de manutenção, a fim de garantir que os padrões escritos estejam 

sendo cumpridos. 

Na LATAM, é uma exigência do órgão regulador, a Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC), a padronização de todos os processos e procedimentos de modo que todas as áreas 

atuem de forma a garantir a segurança de voo e todos os padrões e normas internacionais. O 

estudo aqui apresentado será direcionado para a área de manutenção de aeronaves, apresentando 

pontos que poderiam ser aplicados ao transporte urbano de passageiros. 

A área de manutenção segue o Manual Geral de Manutenção (MGM), que descreve as 

políticas definidas pela LATAM para a execução de manutenção das aeronaves de sua frota de 

acordo com os regulamentos da ANAC e as normas da Organização Internacional de Aviação 

Civil (OACI) como uma empresa de transporte aéreo certificada pelo RBAC 121, detentora de 

um Certificado de Operador Aéreo (AOC) e de suas Especificações Operativas. Esse Manual é 

suportado por um Sistema de Documentação Normativa (SDN), que detalha os processos e 

atividades abordados no MGM. 

A elaboração de um documento normativo inicia-se fundamentalmente de quatro 

formas: 

 

1. para atendimento de requisitos dos órgãos reguladores; 

2. por necessidade de descrever e normatizar um determinado sistema, processo ou 

atividade; 

3. para servir como suporte à padronização de um processo; 

4. proveniente de Relatórios de Auditoria. 

 

O SDN tem por objetivo definir os critérios de elaboração, verificação, aprovação, 

emissão e distribuição de documentos normativos da manutenção e das áreas técnicas de 

suporte à manutenção. Os documentos integrantes do SDN possibilitam a cada pessoa 

envolvida com manutenção o acesso às informações necessárias para a adequada realização de 

suas tarefas. 

Esses documentos são divididos através das seguintes classificações: 
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O Procedimento de Trabalho (PTT) é destinado a instruir os mecânicos sobre um 

processo, de acordo com as políticas e diretrizes expressas pelo MGM. Na prática, especificam 

as maneiras de execução de atividades gerenciais, envolvendo um ou mais departamentos. 

A Instrução de Trabalho (ITT) descreve como uma atividade deve ser executada, de 

modo a padronizar condutas operacionais. As instruções descrevem detalhadamente a 

sequência de ações relacionadas à execução de atividades operacionais. 

Os Formulários de Trabalho (FTT) têm por finalidade padronizar e orientar o 

preenchimento de um determinado formulário ou etiqueta utilizado para registrar os dados de 

entrada e/ou saída de um determinado processo ou atividade. 

O Informativo da Qualidade (IQ) tem a finalidade de informar/alertar sobre um 

determinado sistema/processo/atividade que necessite de atenção especial dos usuários. Podem 

ser utilizadas, por exemplo, como fonte para o Informativo da Qualidade, reincidência de não 

conformidades, boas práticas da indústria, auditoria externa, alteração de requisitos, entre 

outros. 

Toda execução de serviços de manutenção programada (preventiva), manutenção não 

programada (corretiva), modificações e reparos realizados em aeronaves e componentes da 

LATAM se processa dentro do escopo aprovado no seu AOC, Especificações Operativas (EO) 

e Certificado de Organização (COM). 

Os mecânicos de manutenção devem realizar somente os serviços para os quais estão 

devidamente qualificados, fazendo uso de dados técnicos aprovados ou aceitáveis e os 

referenciando nas tarefas de manutenção, assim como utilizando ferramentas, equipamentos, 

peças e materiais previstos nesses mesmos dados técnicos.  

Toda a manutenção das aeronaves da frota da LATAM Brasil, quer executada com 

recursos próprios, quer contratada com empresas prestadoras de serviços, é realizada conforme 

os Programas de Manutenção aprovados pela ANAC e as políticas estabelecidas neste Manual. 

Somente mecânicos que atendem aos critérios de habilitação e qualificação previstos no MGM 

e no Programa de Treinamento de Manutenção (PTM) podem executar serviços de manutenção 

nas aeronaves da LATAM. 

As aeronaves da LATAM Brasil passam por um processo formal de liberação para voo 

após execução de serviços de manutenção, manutenção preventiva, modificações e reparos 

através de registro no Livro Técnico da Aeronave (MLB). 

O MLB é utilizado para registro de discrepâncias identificadas pelo piloto em comando, 

e é onde a manutenção registra as ações tomadas para sanar tais discrepâncias, além de registrar 

a condição de liberação da aeronave. Esse relatório corresponde ao livro de registro de 
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manutenção do avião descrito no RBAC 121.701 e é conduzido a bordo da aeronave em local 

de fácil acesso aos tripulantes técnicos. Destina-se basicamente ao registro de:  

 

 irregularidade observada antes, durante e após o voo; 

 ações corretivas concernentes à falha ou ao mau funcionamento, seja na célula, motores 

ou equipamentos normais e de emergência; 

 registro de execução de inspeção obrigatória ou de qualquer serviço realizado; 

 abastecimento de óleo dos motores. 

 

O MLB também é utilizado para o registro formal de liberação para o voo com a 

finalidade de atestar que a aeronave se encontra em uma condição aeronavegável. 

O MLB é dividido em 5 partes conforme detalhamento: 

 

 Parte 1: encontra-se a matrícula da aeronave, o número do voo, a base em que a 

discrepância foi aberta e data e hora da abertura do item. 

 Parte 2: identificação, nome completo e matrícula de quem abriu aquele item, a 

descrição detalhada da discrepância e a assinatura do responsável pela abertura do item. 

Nesta mesma seção encontram-se todo o detalhamento da ação executada bem a 

identificação do responsável pela liberação do item. 

 Parte 3: registro da execução da discrepância, com data e hora da execução e 

identificação do responsável pela liberação da aeronave constante da Lista de Pessoal 

Autorizado. 

 Parte 4: registro do responsável técnico pela liberação da aeronave para retorno ao 

serviço. 

 Parte 5: utilizada para registro da instalação/remoção do Landing Gear Safety Pin 

(configurações críticas) em todas as aeronaves da frota. 

 

O MLB é verificado antes de cada voo pelo comandante e copiloto da aeronave bem 

como pelo mecânico de manutenção, a fim de garantir a integridade e segurança daquele voo. 

Todos esses processos padronizados têm garantido que o transporte aéreo seja o mais 

confiável em comparação com o modal rodoviário e urbano. 
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4.3.4.1 Análise Swot da LATAM: empresa de transporte aéreo 

 

Considerando a análise Swot da área de manutenção da LATAM, uma empresa aérea, 

pode-se observar o seguinte (Figura 5): 

 

Figura 5 - Análise Swot de uma empresa de transporte aéreo 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

Após análise, o intuito da padronização é a redução dos pontos fracos, atuando em: 

 

 Constante geração de medidas para retenção de mecânicos diante da ocorrência: 

criar um melhor ambiente para que o mecânico não saia e para que a empresa não fique 

tão dependente desse tipo de mão de obra, devido a sua qualificação. 

PONTOS FORTES

•Certificações e aprendizado necessário até 

que o mecânico esteja apto a executar 

tarefas de manutenção.

•Infraestrutura de manutenção própria 

distribuída por seis bases estratégicas no 

Brasil.

•Detalhamento nos manuais do fabricante de 

cada um dos steps que devem ser 

executados em cada uma das tarefas de 

manutenção.

•Alto nível tecnológico e de informações 

disponíveis a todas as áreas de manutenção.

PONTOS FRACOS

•Constante geração de medidas para 

retenção de mecânicos diante da 

concorrência. 

•Falta de planejamento de longo prazo 

para as tarefas de manutenção.

•Custo elevado da mão de obra de 

mecânicos de aeronaves, devido à 

falta no mercado.

OPORTUNIDADES 

•Venda de serviços de manutenção para 

empresas estrangeiras sem base no 

Brasil.

•Atender ao cliente cada vez mais 

exigente, gerando serviços para a mão 

de obra especializada, evitando que 

atrasos em decorrência de manutenção 

aconteçam.

AMEAÇAS 

•Baixa disponibilidade de mecânicos 

qualificados no mercado.

•Alta dependência da variação cambial, 

pois todos os materiais e boa parte das 

ferramentas são importados.

•Mudanças e cancelamentos de voos, 

fazendo com que o avião mude seu 

local de manutenção, e o material e 

ferramental tenha que ser deslocado de 

última hora.

•Legislação antiga para temas 

relacionados à jornada de trabalho do 

mecânico.

•Processo aduaneiro moroso e 

burocrático.
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 Retrabalho devido à falta de padronização no atendimento das tarefas: padrões de 

atendimento para os atendimentos de manutenção vão gerar menos dúvidas no próximo 

passo a ser executado e, consequentemente, menor retrabalho e maior disponibilidade 

de aviões. 

 Falta de planejamento de longo prazo para as tarefas de manutenção: uma maior 

previsibilidade nas paradas dos aviões fará com que a preparação das tarefas seja feita 

de forma antecipada e mais efetiva, reduzindo o retrabalho. 

 Custo elevado da mão de obra de mecânicos de aeronaves: aumentar a quantidade 

de mecânicos de aeronaves no mercado fará com que a disponibilidade aumente e, 

consequentemente, a dependência da empresa diminua. 
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5 A ANÁLISE DO PROBLEMA E O TRATAMENTO DOS DADOS 

 

O transporte público urbano, em nível nacional, vem passando por uma queda de 

passageiros pagantes (uma das variáveis que impacta diretamente a composição do custo da 

passagem/tarifa, visto que são esses passageiros que bancam o sistema). A queda dos 

passageiros pagantes gera um círculo vicioso que alimenta os motivos da queda de passageiros 

pagantes, a saber: a queda do passageiro pagante impacta o aumento do custo da 

passagem/tarifa, que é o principal motivo para que o passageiro abandone o transporte coletivo, 

dando preferência a outra forma de transporte. 

Uma forma de recuperar e/ou minimizar esse problema é reduzir de forma planejada os 

gastos com insumos. O adjetivo “planejado” aqui aplicado refere-se à utilização dos recursos 

otimizada, não permitindo uma redução “forçada de custos”, o que poderia prejudicar a 

qualidade dos serviços prestados (voltando a alimentar o círculo vicioso descrito). 

 

5.1 Levantamento de dados da empresa objeto do estudo de caso 

 

Não obstante a realidade nacional, o Transporte Coletivo Urbano de Passageiros da 

Cidade de Campo Grande/MS vem sofrendo uma redução sistemática de passageiros pagantes. 

No intuito de reduzir os custos operacionais e, por conseguinte, os custos das tarifas/passagens 

(o principal motivo apresentado pelos usuários que deixaram de utilizar o transporte coletivo), 

serão analisados dados coletados da empresa Viação Campo Grande Ltda., uma das empresas 

que prestam serviços de transporte coletivo público em Campo Grande/MS. 

A partir dos conceitos apresentados nos subitens anteriores que contemplaram a análise 

dos diferentes procedimentos adotados por empresas de transporte rodoviário de carga, 

transporte rodoviário de passageiros e transporte aéreo, foi possível entender a importância da 

padronização de atividades em cada uma delas e os resultados gerados ou benefícios 

operacionais obtidos (Figura 6).: 
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Assim, este trabalho considerará os benefícios descritos nos outros segmentos de 

transportes apresentados para realizar a sua proposta de redução dos custos operacionais e de 

acidentes. 

Os itens operacionais a serem analisados serão: 

 

 custo por quilômetro aplicado em manutenção da frota - serão propostos padrões 

operacionais que reduzam o desgaste de componentes, aumentando a vida útil de 

componentes (por exemplo, conjunto de embreagem, lona de freio, pneus etc.), 

diminuindo um dos custos variáveis da operação (custo por quilômetro rodado); 

 rendimento quilométrico de componentes utilizados na frota - associado ao custo por 

quilômetro em manutenção da frota, o rendimento quilométrico dos principais 

componentes deve indicar uma condução mais eficiente. As mesmas propostas de 

padronização aplicadas ao item anterior devem refletir uma melhora no item aqui 

descrito; 

 recolhimentos anormais por quilômetro durante o período de prestação de serviços à 

população - uma operação padronizada, com direção menos agressiva (sem freadas ou 

acelerações bruscas, aplicação de giro excessivo ao motor, etc.), deve diminuir os 

recolhimentos anormais do sistema. Considera-se recolhimento anormal todo evento 

que gere a retirada de um veículo, em prestação de serviços, de forma não programada; 

 quantidade de mensal de acidentes - o acompanhamento da forma de condução dos 

motoristas associado a treinamentos específicos (identificados pela análise telemétrica 

de dados de condução) devem garantir operações mais seguras e/ou diminuir acidentes 

Transporte Rodoviário de 
Cargas:

•diminuição do número de 

acidentes com a 

implantação de processos 

de liberação de 

funcionários para trabalho, 

apenas, após apresentação 

de documentação 

comprobatório que ele está 

apto para o serviço.

Transporte Rodoviário de 
Passageiros:

•redução de consumo de 

insumos e custos de 

manutenção com a 

padronização dos serviços 

de apoio nas diversas 

garagens distribuídas por 

suas rotas no Brasil.

Transporte Aéreo:

•notadamente o segmento 

de transporte com menor 

incidência de 

acidentes/viagens 

realizadas e com fortes 

indicadores de controle 

para minimizar a 

permanência de aeronaves 

em solo.
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graves (batidas em altas velocidades, queda de passageiros nos carros por curvas, 

freadas ou acelerações bruscas); e 

 consumo por quilômetro de combustível utilizado pela frota durante o período de 

prestação de serviços à população - outro custo variável de grande influência para a 

empresa é o gasto com combustível. Serão propostos padrões para que esse recurso seja 

utilizado de forma otimizada, diminuindo eventuais desperdícios (permanecer com 

veículo em funcionamento por longos períodos de inatividade, acelerações 

desnecessárias durante a operação, trocas de marcha erradas etc.). 

 

Importa-se destacar aqui que o indicador consumo por quilômetro, comumente utilizado 

para analisar desempenho desse insumo, pode não refletir a realidade, visto que outros fatores, 

por exemplo, lotação, podem influenciar esse indicador. Dessa forma, para uma análise precisa 

será avaliada também a variação da quantidade de passageiros transportados por litro de 

combustível utilizado. 

Com relação ao tratamento dos dados, estes serão congelados e considerados como 

dados de controle. Por se tratar de dados estratégicos da empresa Estudo de Caso, as 

informações serão apresentadas em percentual, sendo assim, variações mensais em relação à 

base de 100% indicarão a variação percentual desse índice no mês de análise em relação ao 

dado-base. 

Os dados-base de cada um dos itens foram elaborados a partir da média dos dados 

coletados de janeiro a dezembro de 2018. Os dados-base são considerados com 100%. 

Além disso, para evitar contaminação dos resultados devido a efeitos temporais 

(variação de demandas em períodos de férias, variações de custos de materiais, períodos 

chuvosos, etc.) será realizada uma avaliação de tendência, acumulando a média dos 6 últimos 

meses a cada mês de análise. Para este caso, o dado-base, considerado como 100%, será a média 

do último semestre de 2018, e o mês de análise será a média do próprio mês e dos 5 últimos 

meses (janeiro de 2019, por exemplo, será a média entre agosto de 2018 e janeiro de 2019). 

 

5.2 Sistema de coleta de dados e elaboração dos eventos 

 

A operação da Empresa Objeto do Estudo de Caso é monitorada através de 

equipamentos embarcados que coletam, armazenam e enviam dados a uma central de controle 

de informações (telemetria). 
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O sistema de acompanhamento de operação realiza a coleta de informações da operação 

do condutor através de sensores ligados à rede CAN (Controller Area Network) do veículo. 

Esses dados apenas informam quais sensores foram acionados, indicando a geração 

instantânea de um estado físico no veículo (temperatura, velocidade, pressão de óleo etc.) ou 

uma solicitação do condutor (acelerar, frear, aumento de giro do motor etc.). 

Esses dados, a partir do módulo de comando do veículo, são coletados por equipamentos 

embarcados e enviados a centrais de controle. 

Conforme já descrito, as características de operação podem gerar maior ou menor 

consumo de insumos bem como trazer maior ou menor risco à operação. 

Sendo assim, os dados coletados são agrupados de modo a identificar possíveis padrões 

não desejáveis de operação, denominados “eventos”, e esses eventos são analisados pela 

gerência operacional, delatando quais padrões devem ser corrigidos e quais devem ser 

estimulados. 

Na Empresa Objeto do Estudo de Caso foram definidas quatro categorias de eventos a 

serem analisados: 

 

 Eventos relacionados à direção: gerados pelo operador do veículo (motorista) e que 

geram problemas mecânicos e/ou de desgaste prematuro de componentes, por exemplo, 

operar com excesso de giro, operar acima da faixa de segurança do motor do veículo, 

trabalhar fora da zona econômica do veículo etc. 

 Eventos relacionados à segurança: gerados pelo operador do veículo e que podem 

gerar risco aos usuários e a ele próprio, por exemplo, transitar acima da velocidade 

permitida, gerar acelerações, freadas e curvas bruscas etc. 

 Eventos relacionados à parte mecânica: gerados por falhas mecânicas e que não 

dependem da forma de condução do operador, por exemplo, problemas de carregamento 

de bateria, vazamento no sistema hidráulico, temperatura do fluido de arrefecimento ou 

de óleo de motor etc. 

 Eventos relacionados ao sistema: gerados pela operação do sistema, por exemplo, 

digitar a senha para início de operação, diagnósticos do sistema etc. 

 

Os eventos que podem ser gerados em operação e sua classificação são os seguintes 

(Quadro 1):
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Quadro 1 - Descrição de eventos de direção, segurança e mecânica em função da concatenação de dados telemétricos 

ITEM TIPO DE EVENTO 
CATEGORIA 

DO EVENTO 

APRESENTAÇÃO 

DO EVENTO 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

1 Acelerador acionado logo após ignição ligada Direção 
Aceleração Motor 

Frio 
Acelerar veículo logo após ignição 

2 
RPM Abaixo da faixa verde e torque > 15% (10 

Segundos) - MBB OM904/924LA E3 
Direção 

Batendo 

Transmissão 

Condução de veículo Mercedes Benz Euro 3 abaixo da faixa verde 

com torque maior que 15% por mais de 10s 

3 
RPM Abaixo da faixa verde e torque > 15% (10 

Segundos) - MBB OM924LA E5 
Direção 

Batendo 

Transmissão 

Condução de veículo Mercedes Benz Euro 5 abaixo da faixa verde 

com torque maior que 15% por mais de 10s 

4 
Volvo - RPM abaixo da faixa verde e torque > 

50%. 
Direção 

Batendo 

Transmissão 

Condução de veículo Volvo abaixo da faixa verde com torque maior 

que 50% por mais de 10s 

5 
RPM Abaixo da faixa verde e torque > 15% (10 

Segundos) - Volvo DH12 
Direção 

Batendo 

Transmissão 

VOLVO 

Condução de Volvo abaixo da faixa verde com torque maior que 

15% por mais de 10s 

6 
RPM Acima da faixa verde e torque > 33% (7 

Segundos) - MBB OM904/924LA E3 
Direção Fora da Faixa Verde 

Condução de veículo Mercedes Benz Euro 3 acima da faixa verde do 

veículo com torque maior que 33% por mais de 7s 

7 
RPM Acima da faixa verde e torque > 33% (7 

Segundos) - MBB OM924LA E5 
Direção Fora da Faixa Verde 

Condução de veículo Mercedes Benz Euro 5 acima da faixa verde do 

veículo com torque maior que 33% por mais de 7s 

8 
RPM Acima da faixa verde e torque > 33% (7 

Segundos) - Volvo DH12 
Direção Fora da Faixa Verde 

Condução de veículo Volvo acima da faixa verde do veículo com 

torque maior que 33% por mais de 7s 

9 
Pós-chave ligado e motor desligado > 15 

minutos 
Direção Meia-chave Ligada Meia-chave ligada por mais de 15min 

10 Freio acionado > 15s Direção 
Não uso de Freio 

Motor 

Uso contínuo do pedal do freio por mais de 15s com carro em 

movimento 

11 Embreagem acionada > 15s parado - MBB Direção 
Pé na Embreagem 

Carro Parado 

Acionar embreagem por mais de 15s com carro parado, em veículo 

Mercedes Benz 

12 
Embreagem acionada > 20s em velocidade - 

MBB 
Direção 

Pé na Embreagem 

em Movimento 

Acionar embreagem por mais de 20s com carro em movimento em 

veículo Mercedes Benz 

13 RPM > 2200 (1 Segundo) - MBB E3 Direção RPM > 2200 Condução de veículo Mercedes Benz Euro 3 acima de 2200 RPM 

14 RPM > 2200 (1 Segundo) - MBB E5 Direção RPM > 2200 Condução de veículo Mercedes Benz Euro 5 acima de 2200 RPM 

15 Marcha errada saída - MBB E5 Direção Saída em 2ª Marcha Veículo Mercedes Benz Euro 5 saindo em 2ª marcha 

16 Ociosidade > 5 minutos - Shutdown - MBB E3 Direção Shutdown 
Veículo Mercedes Benz Euro 3 desligado por estar há mais de 5min 

com freio estacionário acionado e velocidade ZERO 

17 Ociosidade > 5 minutos - Shutdown - MBB Direção Shutdown 
Veículo Mercedes Benz Euro 5 desligado por estar há mais de 5min 

com freio estacionário acionado e velocidade ZERO 

(continua)  
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(continuação) 

ITEM TIPO DE EVENTO 
CATEGORIA 

DO EVENTO 

APRESENTAÇÃO 

DO EVENTO 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

18 Ociosidade > 5 minutos - Shutdown - Volvo Direção Shutdown 
Veículo Volvo desligado por estar há mais de 5min com freio 

estacionário acionado e velocidade ZERO 

19 Freio ABS/EBS falha Mecânico ABS Freio ABS falhando 

20 Freio ABS ativo Mecânico ABS Freio ABS falhando 

21 Send Alternador Voltage (End of Trip)* Mecânico 
Alternador - tensão 

de trabalho 

Alternador carregando forma da faixa de trabalho (tensão maior ou 

menor do que a necessária) 

22 Nível do líquido de arrefecimento do motor Mecânico Nível de água baixo Nível de água baixo 

23 Arla nível no tanque <10% Mecânico 
Nível de ARLA 

baixo 
Nível de ARLA abaixo de 10% 

24 Pressão pneumática A < 4,5B na ignição - MBB Mecânico Pressão Ar 
Sistema de ar de veículo Mercedes Benz perdendo mais de 50% da 

pressão, no cilindro A, quando veículo inativo 

25 
MBZ Pressão pneumática A < 7.5B após 4 

minutos ligado MBB 
Mecânico Pressão Ar 

Veículo Mercedes Benz demorando mais de 4min para pressurizar o 

cilindro A do sistema de ar comprimido com 7,5 Bar de pressão 

26 
Pressão pneumática < 9B após 4 minutos ligado 

- VOLVO 
Mecânico Pressão Ar 

Veículo Volvo demorando mais de 4min para pressurizar o sistema 

de ar comprimido com 9,0 Bar de pressão 

27 Pressão pneumática B < 4,5B na ignição - MBB Mecânico Pressão Ar 
Sistema de ar de veículo Mercedes Benz perdendo mais de 50% da 

pressão, no cilindro B, quando veículo inativo 

28 
MBZ Pressão pneumática B < 7.5B após 4 

minutos ligado MBB 
Mecânico Pressão Ar 

Veículo Mercedes Benz demorando mais de 4min para pressurizar o 

cilindro B do sistema de ar comprimido com 7,5 Bar de pressão 

29 
Pressão pneumática < 7B em operação - 

VOLVO 
Mecânico Pressão Ar 

Sistema de ar de veículo Volvo abaixo de 7,0 Bar com veículo em 

operação 

30 Pressão pneumática B < 7B em operação - MBB Mecânico Pressão Ar 
Sistema de ar de veículo Mercedes Benz abaixo de 7,0 Bar, no 

cilindro A, com veículo em operação 

31 Pressão pneumática A < 7B em operação - MBB Mecânico Pressão Ar 
Sistema de ar de veículo Mercedes Benz abaixo de 7,0 Bar, no 

cilindro B, com veículo em operação 

32 Pressão pneumática A < 7B em operação - MBB Mecânico Pressão Ar 
Pressão do cilindro A, de veículos Mercedes Benz, abaixo de 7,0 Bar 

em operação 

33 Pressão pneumática B < 7B em operação - MBB Mecânico Pressão Ar 
Pressão do cilindro B, de veículos Mercedes Benz, abaixo de 7,0 Bar 

em operação 

34 Queda de pressão do filtro de ar Mecânico 
Pressão no filtro de 

Ar 
Bloqueio no filtro de ar do veículo 

35 Pressão Óleo < 0,8B ocioso Mecânico Pressão Óleo Pressão do óleo, com veículo em marcha lenta, abaixo de 0,80Bar 

(continua)  
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(conclusão) 

ITEM TIPO DE EVENTO 
CATEGORIA 

DO EVENTO 

APRESENTAÇÃO 

DO EVENTO 
DESCRIÇÃO DO EVENTO 

36 Bateria volt. inferior a 19V Mecânico Problema de Bateria 
Problema de carregamento de bateria – Tensão de carregamento 

abaixo de 19v 

37 Temperatura fluido de arrefecimento > 105ºC Mecânico 
Temperatura da 

água 
Temperatura do motor acima de 105 ºC 

38 
Ar admissão temperatura > 85°C - MBB (Motor 

Série 900) 
Mecânico Temperatura do ar Temperatura do ar maior que 85 °C nos veículos Mercedes Benz 

39 Ambient air temperature Mecânico Temperatura do Ar Temperatura do ar maior que 85 °C nos veículos Volvo 

40 Temperatura óleo > 115º C Mecânico 
Temperatura do 

Óleo 
Temperatura do Óleo acima de 115 ºC 

41 Pressão Óleo < 1,4B operando Mecânico 
Temperatura do 

Óleo 
Pressão Óleo abaixo de 1,40Bar com veículo em operação 

42 Injector 1 Mecânico 
Unidade de 

Combustível 
Problema no sistema de injeção do veículo 

43 Aceleração intensidade alta Segurança Aceleração Brusca Aumentar velocidade em 10km/h ou mais por segundo 

44 Marcha errada banguela - MBB E3 Segurança Banguela 
Veículo Mercedes Benz Euro 3, a mais de 20km/h, por mais de 20s e 

motor abaixo de 900 RPM 

45 Marcha errada banguela – MBB E5 Segurança Banguela 
Veículo Mercedes Benz Euro 5, a mais de 20km/h, por mais de 20s e 

motor abaixo de 900 RPM 

46 Curva à direita intens. alta Segurança Curva Brusca Curva com mais de 0,63G à direita 

47 Curva à direita intens. média Segurança Curva Brusca Curva com mais de 0,47G à direita 

48 Curva à esquerda intens. alta Segurança Curva Brusca Curva com mais de 0,63G à esquerda 

49 Curva à esquerda intens. média Segurança Curva Brusca Curva com mais de 0,47G à esquerda 

50 Velocidade > 60 km/h - MBB E3 Segurança Exc. de Velocidade Condução de veículo Mercedes Benz Euro 3 acima de 60km/h 

51 Velocidade > 60 km/h - MBB E5 Segurança Exc. de Velocidade Condução de veículo Mercedes Benz Euro 5 acima de 60km/h 

52 Velocidade > 60 km/h - Volvo Segurança Exc. de Velocidade Condução de veículo Volvo acima de 60km/h 

53 Freada intensidade alta Segurança Freada Brusca Reduzir velocidade em 10km/h ou mais por segundo 

54 Freada intensidade média Segurança Freada Brusca Reduzir velocidade em 5km/h ou mais por segundo 

55 
Freio de mão acionado e veículo em movimento 

- MBB 
Segurança 

Maneco em 

Movimento 

Acionar freio estacionário com veículo Mercedes Benz em 

velocidade maior que 11km/h 

56 Motorista identificado Sistema Digitou a Senha Condutor digitou a senha no veículo 

Fonte: Adaptado pelos autores de Traffilog (2019).
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Cada um dos 56 eventos listados no Quadro 1 é associado a um ou mais sinais de 

sensores ligados à rede CAN. 

Dessa forma pode-se, por exemplo, definir uma direção pouco segura pela quantidade 

de vezes que um determinado condutor incorreu em eventos de segurança (aceleração brusca, 

curva brusca, freada brusca, etc.) e, da mesma forma, definir se um veículo precisa passar por 

ajustes pela quantidade de eventos mecânicos que apresenta (pressão baixa nos cilindros, 

problemas nos injetores de combustível etc.). 

Expandindo a visão apresentada, podem-se definir duas premissas para a redução de 

custos operacionais: 

 

1ª)  Realizar treinamentos com os condutores, monitorando a evolução dos eventos e 

parâmetros associados, de forma a padronizar e aprimorar a operação. 

2ª)  Realizar ajustes constantes nos veículos de forma a diminuir os eventos mecânicos e, 

assim, diminuir o consumo de insumos, por exemplo, combustível para constantemente 

pressurizar o sistema de ar do veículo. 

 

5.3 Teste cego para coleta inicial de dados 

 

A partir dos 56 itens definidos no Quadro 1, deve-se determinar a atual forma de 

condução dos funcionários da empresa Estudo de Caso e, após isso, qual o treinamento mais 

adequado para o quadro de condutores. 

O teste cego deve ser realizado da seguinte maneira: é feita a instalação dos protocolos 

de coleta de dados nos veículos e, sem informar os condutores, é realizada a operação de forma 

normal. Ao final de um período de 30 dias, os dados serão coletados definindo-se os eventos 

com maior ocorrência. A quantidade de dados incialmente mapeados será congelada e utilizada 

como dados de controle para verificar a eficácia do treinamento proposto. 

 

5.4 O tratamento dos dados 

 

Os dados serão coletados na plataforma da Traffilog, no link: 

<https://html5.traffilog.com/appv2/index.htm#>. 

Após login e senha, é possível obter os dados coletados por período de condução, 

veículo operado e motorista. Os dados devem ser baixados em formato Microsoft Excel® 
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Comma Separated Values File (.csv) e, em Excel®, serão tabulados e obtidos os seguintes dados 

em formato de planilha: 

 

 Planilha referente aos eventos registrados pelo veículo no período levantado: 

 Nome do motorista: nome cadastrado do condutor no sistema e com o qual o evento 

foi registrado. 

 Grupo do motorista: função cadastrada do condutor no sistema. 

 Placa do veículo operado: placa do veículo cadastrado no sistema operado pelo 

condutor e no qual ocorreu o evento. 

 Grupo do veículo operado: empresa à qual pertence o veículo. 

 Grupo principal: código da empresa cadastrada no sistema. 

 Hora de início do evento: hora e data em que o evento foi gerado. 

 Origem: endereço do local onde o evento foi gerado. 

 Direção: coordenada do evento gerado. 

 Categoria: categoria do evento cadastrada no sistema. 

 Tipo de evento: descrição do evento gerado (descrições dos eventos apresentados 

no Quadro 1). 

 Fim: hora e data do final do evento gerado. 

 Destino: local onde o evento cessou. 

 Distância: distância percorrida pelo veículo em execução do evento. 

 Velocidade: velocidade máxima que o veículo atingiu durante o evento. 

 Duração: duração do evento. 

 Planilha referente às viagens realizadas no período levantado: 

 Driver ID*: código do motorista que operou o veículo. 

 Placa: placa do veículo que foi operado na viagem registrada. 

 Grupo do veículo operado: empresa à qual pertence o veículo. 

 Grupo principal: código da empresa cadastrada no sistema. 

 Nome do motorista: nome do motorista que operou o veículo na viagem registrada. 

 Senha do motorista: senha do motorista que operou o veículo. 

 Grupo do motorista: função cadastrada do condutor no sistema. 

 ID do funcionário: código do funcionário na empresa. 

 Início da viagem: hora e data em que o condutor iniciou a operação do veículo. 

 Origem: local onde o condutor iniciou a operação do veículo. 

 Fim da viagem: hora e data em que o condutor finalizou a operação do veículo. 
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 Destino: local onde o condutor finalizou a operação do veículo. 

 Distância: distância percorrida pelo veículo em operação. 

 Tempo total: tempo de operação do veículo pelo condutor. 

 Combustível: combustível total utilizado durante o tempo de operação. 

 Km per 1 Liter*: distância, em quilômetros, percorrida para cada litro de 

combustível utilizado. 

 Litros por 100 km: litros de combustível utilizado para cada 100 km de distância 

percorrida em operação. 

 Km final: distância total percorrida pelo veículo com o operador indicado. 

 

As planilhas geradas após tabulação de dados, conforme descrito, apresentam os dados 

de eventos gerados por motoristas, as distâncias percorridas e os veículos nos quais esses 

eventos aconteceram. Todos os eventos registrados deverão ser classificados em uma das quatro 

classes a seguir: 

 

 Segurança. 

 Direção. 

 Mecânica. 

 Sistema (gerados apenas para o suporte técnico, não tendo relação quanto ao motorista 

ou à frota). 

 

Deve-se ressaltar aqui que a quantidade e tipo de eventos gerados será reflexo da forma 

de direção dos condutores (quando analisados os eventos de segurança e direção) e da qualidade 

da frota (quando analisados os eventos mecânicos). Dito isto, devem-se realizar as seguintes 

considerações: 

 

1) Eventos relacionados aos condutores (segurança e direção): 

para esses eventos, devem-se distinguir dois grupos - os eventos com maior ocorrência 

em números absolutos, indicando quais são as maiores dificuldades enfrentadas pelos 

motoristas e quais os motoristas com menor quantidade de eventos por quilômetro 

percorrido (devem-se considerar eventos por quilômetro percorrido devido ao fato de 

que motoristas que percorrem maiores distâncias podem gerar mais eventos em números 
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absolutos, entretanto, por quilômetro, podem apresentar poucos eventos), indicando 

quais colaboradores possuem maior conhecimento tácito da operação. 

2) Eventos relacionados à frota (mecânicos): 

esses eventos indicam os problemas enfrentados pela frota em operação, orientando a 

equipe de manutenção sobre quais pontos devem ser verificados com maior atenção. 

 

5.5 Plano de trabalho para eventos de direção 

 

Neste ponto faz-se necessário um comentário para ligar alguns pontos deste trabalho. 

A base conceitual definiu algumas etapas referentes à gestão do conhecimento em 

organizações, identificando a presença de conhecimento tácito e explícito nas atividades 

desempenhadas pelos colaboradores. Também expôs os benefícios da padronização e que esse 

processo deve, através da repetição das boas práticas, converter conhecimento tácito em 

explícito, moldando a cultura organizacional. 

Para isto foram apresentados os benefícios da abordagem enxuta para a organização, a 

qual busca o aprimoramento dos padrões através de uma filosofia de melhoria contínua. 

Além disso, foi feita uma breve análise sobre como a teoria da aprendizagem poderia 

auxiliar no desenvolvimento da padronização e da forma de ensino na melhoria do 

conhecimento. 

Por fim, foi apresentado como a padronização e controle podem gerar economia de 

insumos e componentes e diminuir situações inseguras na operação, intuito deste trabalho. 

Considerando isto, para se obter os objetivos esperados (redução de custos, acidentes e 

recolhimentos não programados), é necessário definir um plano de trabalho de modo a alterar 

o comportamento organizacional. 

O Plano de Trabalho será dividido em 6 etapas. 

A metodologia a seguir é baseada na premissa que, a cada fase ultrapassada, haverá uma 

quantidade menor de colaboradores a ser acompanhados. 

 

Fase 1) Definição dos eventos 

 

Esta fase é de grande importância para o desenvolvimento do plano de trabalho pois, 

como foi dito anteriormente, os dados coletados de forma telemétrica apenas indicam um estado 

do veículo ou uma solicitação do condutor ao mesmo. 
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A concatenação dessas informações define formas de operação que podem ser 

consideradas mais ou menos seguras bem como mais ou menos eficientes. Sendo assim, nessa 

fase, devem ser identificados os melhores condutores, com melhor conhecimento tácito sobre a 

operação específica da localidade onde se encontra (bons padrões operacionais identificados na 

Empresa Estudo de Caso podem não ser os melhores para outras regiões visto que, 

características locais como, por exemplo, relevo, horários de pico, característica da frota, 

largura das vias, etc; podem demandar padrões operacionais diferentes). 

Nessa fase inicial esses bons condutores são identificados por seus históricos de 

operação (qual o rendimento dos veículos que os mesmos conduziam, a frequência com que se 

envolviam em acidentes e a gravidade dos mesmos, a qualidade dos veículos mais operados por 

eles durante as revisões, etc.). No caso da Empresa Estudo de Caso estes condutores já haviam 

sido identificados em projetos anteriores e os mesmos foram promovidos a Monitores, dessa 

forma, facilitando a identificação do conhecimento tácito. 

 

O conhecimento tácito identificado deve ser convertido em explicito e a evidencia dessa 

explicitação são, nesse caso, os 56 eventos descritos na Tabela 1. 

 

Fase 2) Identificação dos padrões atuais de direção e qualidade da frota 

 

Para a elaboração do treinamento à ser ministrado aos condutores é necessário 

identificar qual a forma atual de direção e qual a situação da frota em operação. Deve ser dito 

que, além da identificação dos bons condutores, foi necessário a identificação de bons padrões 

operacionais descritos pela equipe de manutenção como, por exemplo, não acelerar o motor 

frio para não desgastar o eixo da turbina, não utilizar o freio de serviço em conjunto com o 

pedal da embreagem para não desgastar as lonas de freio de forma prematura, não permanecer 

longos períodos com o pedal de embreagem acionado “descansando o pé no pedal da 

embreagem” e, assim, desgastar prematuramente o conjunto de embreagem, etc. Com isso são 

elaborados treinamentos mais incisivos, dedicando esforços às principais características que 

desejem ser trabalhadas. 

Pese-se aqui que, com o passar dos ciclos de treinamento, as características principais 

dos condutores são aprimoradas e alteradas e, da mesma fora, mudanças na operação (como, 

por exemplo, substituição de obstáculos por semáforos nas vias, criação de novos pontos de 

concentração de clientes como condomínios ou shoppings, etc.) podem demandar novos 
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treinamentos. Sendo assim, havendo a mudança de necessidade dos funcionários novos 

treinamentos devem ser elaborados e aplicados. 

Para o primeiro ciclo de treinamento deve-se realizar um teste-cego com os condutores. 

Os equipamentos de coleta de dados telemétrico são instalados, configurados com a base de 

dados de eventos que devem ser analisados e, sem aviso, os motoristas operaram os veículos 

por 30 dias. 

No caso da Empresa Estudo de Caso, durante o teste-cego, em novembro de 2.018, 

foram identificados 376.092 eventos, sendo 85% relacionados à direção, 13% relacionados à 

segurança e 2% relacionados a mecânica/manutenção. Esses eventos tiveram um total de 5.369 

horas de duração, sendo 90% desse tempo em eventos de direção, 2% em eventos de segurança 

e 8% em eventos mecânicos/manutenção. 

Evidencia-se, nesse caso, uma grande necessidade de treinamentos em situações de 

direção. 

Já no mês de julho de 2.019 ocorreram um total de 225.628 eventos, sendo 64% 

relacionados à direção, 17% relacionados à segurança e 19% relacionados à 

mecânica/manutenção. Esses eventos foram gerados por 1.213 horas, sendo 68% referentes a 

direção, 7% referentes à segurança e 25% referentes à mecânica/manutenção. 

Assim, demonstra-se a necessidade da evolução dos treinamentos visto que há mudança 

no foco dos problemas encontrados. 

 

Fase 3) Treinamento de condutores 

 

Após o teste cego de operação e da identificação dos principais itens inicia-se o 

treinamento com os condutores. 

Inicialmente os condutores são apresentados ao novo sistema, o significado de cada um 

dos eventos, os benefícios da padronização e quais os objetivos que esperam-se atingir com a 

padronização dos processos (redução de consumo de insumos com redução de custos de 

operação, aumento no rendimento por quilômetro na quantidade de litros de combustível 

consumido, redução no número de acidentes e recolhimentos não programados). 

Nesse ponto deve-se frisar que o intuito não é ensiná-los a dirigir e sim apresentar uma 

forma mais eficiente para a localidade onde trabalham, da mesma forma, para estimular os 

motoristas a se engajarem no projeto, deve-se apresentar os benefícios para os mesmos. Os 

principais benefícios para os mesmos, atingidos os objetivos serão: 
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 O treinamento gera uma melhor qualificação profissional, enriquecendo seus 

currículos, diferenciando-os de outros profissionais do mercado vistos que eles 

passaram por treinamento em eficiência de direção e condução segura; 

 Redução na quantidade de acidentes, tornando a operação mais segura para os 

mesmos, mitigando riscos da profissão para ele e para os seus passageiros. Essa 

operação mais segura deve diminuir, para os mesmos, riscos de ações jurídicas 

externas à empresa já que, a responsabilidade criminal em acidentes é do condutor; 

 Melhora na qualidade da frota e, por conseguinte, melhora nos equipamentos 

operados pelos mesmos, gerando aumento de conforto durante a operação com 

carros com mais potência, sistemas de freios bem balanceados, etc; 

 Contribuição ambiental dos mesmos já que a redução do consumo de insumos gera 

uma menor emissão de carbono e menor utilização de recursos naturais; 

 Contribuição dos mesmos na longevidade da empresa que, como todo setor, passa por 

crise, diminuindo o risco do fechamento da companhia e a perda de empregos. 

 

Nessa etapa são disponibilizados aos funcionários suas senhas de acesso aos veículos e 

os temos de responsabilidades sobre essa senha visto que, quais quer eventos registrados nessas 

senhas serão contabilizados para o condutor. Também é apresentada a equipe de apoio, nesse 

projeto, formada por: 

 

 Monitores que poderão instruir, tirar dúvidas ou acompanhar em campo qualquer 

motorista que assim desejar; 

 Auxiliar de tráfego que pode apresentar os dados individuais de direção dos motoristas 

que o procurar e receberá demandas sobre correções de equipamentos ou veículos, 

repassando-os à manutenção. 

 

Também é apresentado aos colaboradores o apoio da gerencia ao projeto e disposição 

para solucionar qualquer pendência que extrapole a alçada da equipe de apoio. 

Define-se também que todos os operadores deverão passar pelo treinamento inicial, bem como 

novos integrantes que deverão passar pela fase de treinamento por meio do processo de 

integração. 

Após as apresentações e explicações sobre o projeto todos os condutores, de forma 

indiscriminada são instruídos sobre padrões de condução solicitados e como poderão atingir 
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esses padrões (qual o tempo de trocas de marcha, como acionar os freios de serviço, não 

permanecer com o pé no pedal de embreagem após a utilização dos mesmos ou em embarques 

ou semáfora, etc.). 

 

Fase 4) Avaliação e reorientação dos condutores com mais eventos 

 

Após a finalização da Fase 1, serão identificados os 30 condutores com maior número 

de eventos. Durante dos 60 primeiros dias do Plano de trabalho, serão realizadas reuniões 

semanais com 30 condutores divididos em 2 turmas (na Empresa Estudo de Caso essas reuniões 

serão realizadas no período da manhã entre 8:00hrs e 9:30hrs e outra na parte da tarde entre 

13:30hrs e 15:00hrs). 

Essas reuniões terão como foco a reorientação desses condutores, apresentando, 

individualmente os eventos realizados por cada um. As reuniões serão ministradas pelos 

Motoristas Monitores, incentivando a troca de informações entre os participantes para que estes 

possam identificar quais são os pontos da linha onde possuem maior dificuldade de condução 

e como poderiam operar de modo a não incorrer em eventos. 

A presença do condutor será registrada por lista de presença assinada por ele e pelo 

ministrador do curso. 

Passados os 60 dias iniciais, será reavaliado o período de aplicação das reuniões de 

reorientações, devendo ser realizadas, no mínimo, de forma mensal. 

 

Fase 5) Acompanhamento em campo de condutores reincidentes 

 

Os condutores reincidentes da Fase 4, ou seja, condutores que foram orientados, 

reorientados e ainda permanecem entre os motoristas com maior número de eventos, ou 

condutores que têm oscilação de melhora e piora em relação a semanas anteriores, serão 

acompanhados em campo pelos monitores de modo a identificar a forma de condução que tem 

gerado os eventos negativos. 

Nessa etapa os Motoristas Monitores acompanharão esses condutores na operação em 

campo da seguinte forma: 

 

 Na primeira volta apenas observarão a forma de condução do funcionário, anotando 

os pontos de possíveis melhoria e como deve ser realizada a operação de acordo com 

os padrões definidos; 



71 

 Após a primeira volta o Motorista Monitor orientará o condutor a como operar nos 

pontos de melhorias apresentando a estes pontos de referência na via e nos 

equipamentos do veículo (por exemplo, realize a troca de marcha próximo à esquina 

da Rua 1, com o conta-giro do veículo de 1.700 RPMs, cuidado ao entrar na Rua 2, 

nesse ponto está sendo gerada uma curva busca à direita, etc.); 

 Na próxima volta o Motorista Monitor volta a observar a condução do motorista 

seguindo suas orientações e propõem correções adicionais; 

 Se houver necessidade, visto uma grande dificuldade do motorista condutor em seguir 

uma orientação do Motorista Monitor este (Monitor) poderá operar o veículo em uma 

das voltas, apresentando ao condutor do veículo como deve ser realizada a operação. 

 

A evolução da qualidade da direção desses condutores deve ser avaliada diariamente 

pelo funcionário auxiliar de tráfego que repassará as informações sobre a quantidade de eventos 

e suas evoluções aos Motoristas Monitores. 

 

Fase 6) Aplicação de medidas administrativas 

 

Os condutores que passarem pelas cinco fases anteriores de treinamento de operação 

auditados pelo sistema de telemetria e, posteriormente, demonstrarem total desinteresse e se 

negarem a assimilar o procedimento determinado, passarão, conforme orientação jurídica, pelas 

medidas administrativas cabíveis. Nessa fase deverão ser identificados, principalmente, os 

condutores que apresentaram bom desempenho quando acompanhados pelos monitores durante 

a condução desacompanhada e voltaram a incorrer em eventos negativos. 

Esta fase deve identificar quais os condutores que não estão alinhados com a política de 

melhoria contínua da empresa. Antes da aplicação de medidas disciplinares, os motoristas que 

forem identificados nesta etapa, devem passar por orientação não apenas relacionada às formas 

de condução, mas, principalmente, quanto suas expectativas em relação à sua trajetória na 

empresa, suas necessidades profissionais e pessoais e qual o entendimento dos mesmos quanto 

seu papel dentro da organização. 
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5.6 Plano de trabalho para eventos mecânicos 

 

Referentemente aos eventos mecânicos, após identificados, deverão ser abertas fichas 

de correção, seguindo os processos internos da companhia. A abertura e o acompanhamento 

das fichas serão realizados pelo chefe de oficina. 

O auxiliar de tráfego deverá acompanhar a reincidência de solicitações de correções ou 

de eventos mecânicos em determinados veículos e alertar o chefe de oficina. 

 

5.7 Apresentação dos dados 

 

Neste item serão apresentados os dados referentes à evolução dos eventos gerados, 

mensalmente, após a aplicação do Plano de Trabalho e a variação dos itens de controle. 

 

5.7.1 Evolução dos eventos 

 

O teste cego foi realizado em novembro de 2018. A seguir serão apresentadas as 

evoluções dos eventos separados por Eventos de Condução (Direção e Segurança) e Eventos 

Mecânicos. 

Além da quantidade absoluta de eventos, foi analisada a evolução do tempo dos Eventos. 

Os nomes dos eventos apresentados nas Tabelas 1 a 6 são referentes à coluna 

“APRESENTAÇÃO DO EVENTO” do Quadro 1. O significado de cada um dos eventos está 

descrito na coluna “DESCRIÇÃO DO EVENTOS”, do mesmo Quadro. 
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5.7.1.1 Eventos de Direção  

 

Tabela 1 - Evolução da quantidade de eventos de direção após aplicação do Plano de trabalho 

QUANTIDADE DE EVENTOS MÊS DE REFERÊNCIA 

EVENTOS DE DIREÇÃO nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 

RPM > 2200 157.728  85.465  68.183  47.597  35.511  21.761  54.286  58.617  28.223  

Fora da Faixa Verde 59.791  63.781  64.310  44.432  45.387  44.428  48.492  49.140  38.428  

Pé na Embreagem Carro Parado 37.877  31.487  28.098  22.534  22.357  21.240  29.228  31.752  27.042  

Pé na Embreagem em Movimento 25.171  10.847  16.582  15.494  16.900  14.691  18.511  27.926  22.321  

Batendo Transmissão 21.532  35.989  37.069  17.678  14.594  12.034  15.538  15.492  18.266  

Não uso de Freio Motor 8.694  8.255  11.338  16.449  14.863  11.725  10.216  6.828  6.243  

Banguela 7.114  3.310  4.265  2.749  2.531  2.720  2.517  1.845  2.183  

Shutdown 971  1.383  1.037  651  763  709  1.029  741  939  

Aceleração Motor Frio 949  1.933  1.235  805  792  813  1.218  612  706  

Saída em 2ª Marcha  10   11   -  -  -  - 2  1  2  

TOTAL DE EVENTOS 319.837  242.461  232.117  168.389  153.698  130.121   181.037  192.954  144.353  

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 636.617 627.575 639.797 587.646 623.048 627.596 655.526 594.339 656.062 

EVENTOS/QUILÔMETRO 0,502  0,386  0,363  0,287  0,247  0,207  0,276  0,325  0,220  

Fonte: Elaborada pelos autores (2019) 
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Gráfico 11 – Evolução do total de eventos de direção 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2019) 

 

Apesar do aumento do número de eventos nos meses de maio e junho de 2019, poderá 

ser observado no Gráfico 11 que, para esses meses, não houve aumento de tempo total. Esse 

acréscimo foi gerado devido à mudança nos itinerários de viagens (obras nos principais 

corredores urbanos, havendo desvio de rotas), entretanto deve-se considerar que o tempo dos 

eventos não acompanhou essa variação, oscilando com menos intensidade, indicando que, 

mesmo com mais eventos, esses foram gerados por tempos mais curtos. 

 



75 

 

Tabela 2 - Evolução do tempo de eventos de direção após aplicação do Plano de trabalho 

TEMPO DE EVENTOS MÊS DE REFERÊNCIA 

EVENTOS DE DIREÇÃO nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 

RPM > 2200 3089:06:52 245:23:04 75:45:30 117:28:28 614:32:53 609:25:15 45:49:19 48:57:33 23:39:50 

Fora da Faixa Verde 549:45:09 401:25:55 254:25:31 199:44:20 908:37:53 514:29:03 171:00:36 173:37:14 134:48:28 

Pé na Embreagem Carro Parado 346:05:07 234:03:28 206:37:41 195:48:57 214:42:45 157:59:05 218:46:02 248:25:47 209:27:27 

Pé na Embreagem em Movimento 272:39:39 134:24:47 158:07:12 148:11:37 171:17:33 154:24:56 196:56:55 303:04:48 246:22:00 

Batendo Transmissão 339:23:04 319:49:16 184:24:49 179:24:56 504:52:54 202:53:47 79:11:28 71:05:15 82:48:17 

Não uso de Freio Motor 74:28:54 77:35:08 94:00:31 179:09:11 199:42:49 85:05:31 76:29:04 47:43:08 40:02:47 

Banguela 67:26:30 17:41:59 68:49:51 40:16:46 222:30:47 14:57:17 13:32:24 9:16:59 11:06:23 

Shutdown 92:10:46 116:06:37 255:57:23 53:11:23 321:02:37 61:02:32 88:52:52 63:00:56 78:06:24 

Aceleração Motor Frio 55:47:56 2:11:56 20:50:50 4:20:11 17:40:59 0:49:54 1:19:04 0:41:17 0:45:59 

Saída em 2ª Marcha 0:02:09 0:01:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:16 0:00:10 0:00:22 

TEMPO DE EVENTOS 4886:56:06 1548:43:50 1318:59:18 1117:35:49 3175:01:10 1801:07:20 891:58:00 965:53:07 827:07:57 

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 636.617 627.575 639.797 587.646 623.048 627.596 655.526 594.339 656.062 

TEMPO EVENTOS/QUILÔMETRO 0:00:28 0:00:09 0:00:07 0:00:07 0:00:18 0:00:10 0:00:05 0:00:06 0:00:05 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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Gráfico 12 – Evolução do tempo total de eventos de direção 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2019) 

 

Conforme Gráfico 12, referentemente aos dados de eventos de direção, houve uma 

redução total de 54,87% (passando de 319.837 eventos, durante o teste cego, para 144.353 

eventos em julho de 2019). Essa redução foi gerada, principalmente, pela redução do item 

“RPM>2200”. 

Considerando o tempo desses eventos, houve uma reduação de 83,07% (passando de 

quase 4.886 horas para pouco mais de 827 horas). Com relação ao tempo, houve um pico em 

março de 2019. Para esse mês, ao contrário do ocorrido com o número de eventos gerado, houve 

um aumento no tempo de geração de eventos, as dificuldades operacionais foram identificadas 

e corrigidas pela equipe de apoio, ocasionando a queda no tempo de geração de eventos para os 

meses seguintes. 
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5.7.1.2 Eventos de Segurança 

 

Tabela 3 - Evolução da quantidade de eventos de segurança após aplicação do Plano de trabalho 

QUANTIDADE DE EVENTOS MÊS DE REFERÊNCIA 

EVENTOS DE SEGURANÇA nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 

Curva Brusca  24.071   15.803   15.225   14.482   15.268   14.750   16.978   17.091   17.265  

Exc. de Velocidade  10.982   13.104   10.472   10.790   17.065   19.924   12.161   11.623   11.167  

Aceleração Brusca  10.152   7.488   8.547   7.668   9.165   10.345   13.482   8.341   7.104  

Freada Brusca  3.397   2.620   2.828   2.592   3.139   3.481   4.027   3.099   2.455  

Maneco em Movimento  194   98   5.243   -   225   336   8.360   38   424  

TOTAL DE EVENTOS  48.796   39.113   42.315   35.532   44.862   48.836   55.008   40.192   38.415  

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 636.617 627.575 639.797 587.646 623.048 627.596 655.526 594.339 656.062 

EVENTOS/QUILÔMETRO  0,077   0,062   0,066   0,060   0,072   0,078   0,084   0,068   0,059  

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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Gráfico 13 – Evolução do total de eventos de segurança 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2019) 

 

Da mesma maneira que os eventos de direção, houve um aumento nos meses de abril e 

maio de 2019 e, da mesma maneira, não houve significativas variações no tempo dos eventos, 

indicando eventos gerados por tempos mais curtos (Gráfico 13). Deve-se salientar aqui que, nos 

meses de janeiro e maio de 2019, foram identificados problemas em sensores de veículos 

isolados, aumentando o número total de eventos por falsos positivos. 
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Tabela 4 - Evolução do tempo de eventos de segurança após aplicação do Plano de trabalho 

TEMPO DE EVENTOS MÊS DE REFERÊNCIA 

EVENTOS DE SEGURANÇA nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 

Curva Brusca 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Exc. de Velocidade 63:10:08 98:02:28 111:21:22 123:49:04 468:27:36 138:11:34 79:36:45 76:13:15 78:33:58 

Aceleração Brusca 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Freada Brusca 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Maneco em Movimento 0:05:08 0:02:25 5:08:57 0:00:00 47:27:00 0:16:52 7:46:50 0:01:58 3:53:46 

TEMPO DE EVENTOS 63:15:16 98:04:53 116:30:19 123:49:04 515:54:36 138:28:26 87:23:35 76:15:13 82:27:44 

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 636.617 627.575 639.797 587.646 623.048 627.596 655.526 594.339 656.062 

TEMPO EVENTOS/QUILÔMETRO 0:00:00 0:00:01 0:00:01 0:00:01 0:00:03 0:00:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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Gráfico 14 – Evolução do tempo total de eventos de segurança 

 
Fonte: Elaborado pelos Autores (2019) 

 

Os dados de segurança apresentaram uma redução de 50,42% (passando de 48.796 

eventos para 38.451 eventos em julho de 2019). Para essa categoria é importante notar dois 

picos de eventos do tipo “maneco em movimento”, ocorridos em janeiro e maio de 2019 

(Gráfico 14). Nesses dois meses foram identificados problemas nos sensores de um carro em 

cada um dos meses, gerando falsos positivos, aumentando a quantidade de eventos, mas não a 

duração dos mesmos. 

Com relação ao tempo dos eventos, houve um aumento de 30,37% no tempo, da mesma 

forma que na quantidade dos eventos houve um problema no sensor do freio estacionário de 

um veículo, gerando um aumento de quase 4 horas no tempo total desse evento (mesmo gerando 

poucos eventos, eles foram gerados por longos períodos de tempo, aumentando o tempo total 

do “maneco em movimento”). Entretanto, mesmo descartando esse evento, houve um 

acréscimo de 24,37% no evento “excesso de velocidade”, indicando um ponto de alerta. 

Nessas situações é importante que as falhas mecânicas sejam identificadas com rapidez, 

não se atribuindo ao funcionário um rótulo de mau condutor. 
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5.7.1.3 Eventos Mecânicos 

 

Tabela 5 - Evolução de eventos mecânicos após aplicação do Plano de trabalho 

QUANTIDADE DE EVENTOS MÊS DE REFERÊNCIA 

EVENTOS MECÂNICOS nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 

ABS  269   168   1   85   175   147   188   168   183  

Alternador - tensão de trabalho  -   -   -   -   -   -   16.200   40.592   41.701  

Nível de ARLA baixo  -   -   -   230   -   -   -   -   303  

Nível de água baixo  -   -   27   69   59   83   -   -   -  

Pressão Ar  6.937   8.892   453   4.735   5.489   5.901   1.339   859   657  

Pressão no filtro de Ar  129   100   -   -   34   223   -   -   -  

Pressão Óleo  1   -   1   -   -   -   -   -   -  

Problema de Bateria  12   18   30   -   -   -   -   -   -  

Temperatura da água  108   4   34   15   28   4   9   4   14  

Temperatura do ar  2   -   3   -   -   -   -   -   1  

Temperatura do Óleo  1   1   10   1   -   -   2   -   1  

Problema no Injetor  -   3   -   5   17   3   -   -   -  

Unidade de combustível  -   -   -   56   22   21   -   -   -  

TOTAL DE EVENTOS  7.459   9.186   559   5.196   5.824   6.382   17.738   41.623   42.860  

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 636.617 627.575 639.797 587.646 623.048 627.596 655.526 594.339 656.062 

EVENTOS/QUILÔMETRO  0,012   0,015   0,001   0,009   0,009   0,010   0,027   0,070   0,065  

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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Gráfico 15 – Evolução do total de eventos mecânicos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

É importante destacar aqui que no mês de maio de 2019 foi embarcado, na configuração 

dos equipamentos de rastreamento, um novo evento, gerando um aumento significativo do 

número de eventos em relação aos meses anteriores, entretanto, tal aumento não deve ser 

entendido como uma piora na manutenção dos veículos (Gráfico 15).



83 

 

Tabela 6 - Evolução do tempo de eventos mecânicos após aplicação do Plano de trabalho  

TEMPO DE EVENTOS MÊS DE REFERÊNCIA 

EVENTOS MECÂNICOS nov/18 dez/18 jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 

ABS 215:45:53 134:50:10 0:05:37 89:04:03 156:11:24 166:57:15 205:53:31 218:45:37 168:38:22 

Alternador - tensão de trabalho 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 35:33:14 89:36:38 92:07:29 

Nível de ARLA baixo 0:00:00 0:00:00 0:00:00 11:08:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 17:35:04 

Nível de água baixo 0:00:00 0:00:00 0:22:22 0:22:54 0:44:35 0:52:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Pressão Ar 170:49:26 64:45:26 7:45:40 63:33:12 164:16:26 122:01:29 90:40:52 52:12:49 24:38:04 

Pressão no filtro de Ar 5:39:27 7:18:53 0:00:00 0:00:00 1:38:02 18:20:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Pressão Óleo 0:03:48 0:00:00 0:00:55 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Problema de Bateria 22:39:14 27:57:38 48:52:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Temperatura da água 4:01:34 0:15:57 0:49:29 0:24:09 1:37:22 0:14:23 0:30:17 0:19:12 0:32:01 

Temperatura do ar 0:02:05 0:00:00 0:05:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:01:33 

Temperatura do Óleo 0:01:00 0:05:15 0:13:35 0:01:08 0:00:00 0:00:00 0:07:32 0:00:00 0:07:24 

Problema no Injetor 0:00:00 3:05:47 0:00:00 2:05:59 20:52:48 4:10:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Unidade de combustível 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16:43:27 7:49:00 5:01:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

TEMPO DE EVENTOS 419:02:27 238:19:06 58:15:33 183:22:59 353:09:37 317:38:11 332:45:26 360:54:16 303:39:57 

QUILOMETRAGEM PERCORRIDA 636.617 627.575 639.797 587.646 623.048 627.596 655.526 594.339 656.062 

TEMPO EVENTOS/QUILÔMETRO 0:00:02 0:00:01 0:00:00 0:00:01 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 0:00:02 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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Gráfico 16 – Evolução do tempo total de eventos mecânicos 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019). 

 

Referentemente aos eventos mecânicos, pode-se observar, quanto ao número total de 

eventos, um aumento de 474,61% (Gráfico 16). Deve-se, entretanto, observar que esse aumento 

se deu após a implantação de um novo evento (“Alternador – nível de tensão de trabalho”) em 

maio de 2019. Cosiderando apenas os eventos gerados durante o teste cego, houve uma redução 

de 84,46%. 

Com relação ao tempo dos eventos, houve uma redução de 27,53%, passando de 419 

para 303 horas, mas, da mesma maneira que a quantidade total de eventos, desconsiderando o 

evento “Alternado – nível de tensão de trabalho”, há uma redução de 49,52% (devido a um 

aumento de 92 horas no mês de julho de 2019 por esse evento). 

 

5.7.2 Evolução dos resultados operacionais 

 

Neste item serão apresentados os resultados operacionais obtidos (Tabelas 7 e 8). 
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5.7.2.1 Custos de manutenção 

 

Tabela 7 - Variação mensal dos custos de manutenção em relação à Base (custo médio do ano de 2018) 

CATEGORIA DE AVALIAÇÃO 

CUSTOS DE MANUTENÇÃO 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 
Média 

2019 

CUSTO COM PEÇAS PELA 

MANUTENÇÃO 
100% 104% 118% 121% 112% 107% 95% 106%           109% 

QUILOMETRAGEM RODADA NO MÊS 100% 100% 92% 97% 98% 103% 93% 103%           98% 

CUSTO COM PEÇAS / KM RODADO 100% 104% 129% 124% 114% 104% 102% 103%           111% 

CUSTO DE MANUTENÇÃO POR 

CARRO 
100% 106% 121% 124% 115% 109% 97% 108%           111% 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

Tabela 8 - Variação semestral dos custos de manutenção em relação à Base (custo médio do 2° Semestre de 2018) 

CATEGORIA DE AVALIAÇÃO 
CUSTOS DE MANUTENÇÃO MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

CUSTO COM PEÇAS PELA 

MANUTENÇÃO 
100% 103% 106% 110% 109% 105% 103% 103%           

QUILOMETRAGEM RODADA NO 

MÊS 
100% 100% 98% 98% 97% 97% 96% 97%           

CUSTO COM PEÇAS / KM RODADO 100% 103% 109% 112% 113% 108% 107% 106%           

CUSTO DE MANUTENÇÃO POR 

CARRO 
100% 103% 107% 111% 111% 107% 104% 104%           

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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O aumento do custo de peças acumulado em julho de 2019, em relação ao dado-base, 

foi de 6%. Se analisado o aumento de custo em relação ao acumulado no 2° semestre de 2018, 

o aumento é de 3%, indicando que o 2° semestre de 2018 já vinha aumentando o custo em 

relação ao 1° semestre do mesmo ano. A Revista Conjuntura Econômica, coluna 36 (Veículos 

Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças), no Índice de preços ao produtor amplo-DI 

– Origem (IPA-OG-DI) – Brasil – FGV (2019), indica um valor de 138,803 em dezembro de 

2018, e o mesmo índice apresenta o valor de 141,908 (aumento de 2,24% devido à inflação), 

sendo assim, o valor acumulado para o 2° semestre de 2018 em relação a julho de 2019 é de 

0,76% (3,00% - 2,24%). 

Os custos de manutenção por quilômetro rodado aumentaram em 3% em relação ao 

dado-base e 6% em relação ao 2° semestre de 2018. Deve-se observar que houve uma redução 

de 2% da quilometragem média rodada em 2019 em relação ao dado-base. 
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5.7.2.2 Recolhimentos anormais 

 

Tabela 9 - Variação mensal dos recolhimentos anormais em relação à Base (custo médio do ano de 2018) 

CATEGORIA DE 

RECOLHIMENTO 

RECOLHIMENTOS ANORMAIS 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 
 Média 

2019  

SISTEMA DE BILHETAGEM 

ELETRÔNICA 
100% 109% 73% 27% 55% 64% 55% 18%           57% 

SISTEMA ELÉTRICO 100% 109% 111% 146% 89% 70% 100% 76%           100% 

CONJUNTO ELEVADOR 100% 400% 333% 367% 300% 167% 533% 300%           343% 

FUNILARIA E CARROCERIA DO 

VEÍCULO 
100% 145% 73% 64% 64% 127% 109% 82%           95% 

SISTEMA MECÂNICO 100% 64% 60% 51% 53% 66% 143% 85%           75% 

CONJUNTO DE RODA E PNEUS 100% 50% 50% 43% 64% 71% 143% 64%           69% 

TOTAL MENSAL DE 

OCORRÊNCIAS 
100% 95% 84% 88% 72% 75% 128% 79%           89% 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

Tabela 10 - Variação semestral dos recolhimentos anormais em relação à Base (custo médio do 2° Semestre de 2018)  

CATEGORIA DE RECOLHIMENTO 
RECOLHIMENTOS ANORMAIS MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA 100% 97% 91% 80% 68% 57% 55% 42%           

SISTEMA ELÉTRICO 100% 103% 109% 117% 112% 104% 107% 101%           

CONJUNTO ELEVADOR 100% 113% 117% 135% 126% 120% 137% 130%           

FUNILARIA E CARROCERIA DO VEÍCULO 100% 99% 100% 94% 83% 90% 91% 81%           

SISTEMA MECÂNICO 100% 98% 90% 82% 71% 64% 76% 80%           

CONJUNTO DE RODA E PNEUS 100% 103% 93% 81% 71% 71% 84% 87%           

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES 100% 101% 99% 97% 89% 84% 91% 91%           

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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A quantidade de recolhimentos anormais reduziu para 79% em relação ao dado-base. Se analisado o acumulado no último semestre de 2018 

ao acumulado em julho de 2019, o número total de recolhimento reduziu para 91% (Tabelas 9 e 10). 

 

5.7.2.3 Quantidade de acidentes 

 

Tabela 11 - Variação mensal da quantidade de acidentes por tipo em relação à Base (custo médio do ano de 2018) 

TIPO DE ACIDENTE 

ACIDENTES (%) 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 
Média 

2019  

ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS 100% 110% 82% 89% 82% 117% 117% 75%           93% 

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS 100% 0% 0% 0% 200% 150% 300% 250%           64% 

ACIDENTES COM VÍTIMAS NO INTERIOR DO 

VEÍCULO 
100% 133% 80% 187% 53% 53% 0% 0%           68% 

DANOS DIVERSOS CAUSADOS NA 

OPERAÇÃO 
100% 181% 194% 181% 155% 206% 129% 194%           152% 

VANDALISMOS OCORRIDOS NA OPERAÇÃO 100% 48% 48% 48% 0% 0% 192% 96%           129% 

TOTAL MENSAL DE OCORRÊNCIAS 100% 119% 103% 116% 99% 126% 123% 109%           104% 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

Tabela 12 - Variação semestral da quantidade de acidentes por tipo em relação à Base (custo médio do 2° semestre de 2018) 

TIPO DE ACIDENTE 
ACIDENTES MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES (%) 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

ACIDENTE DE TRÂNSITO SEM VÍTIMAS 100% 93% 93% 91% 89% 98% 97% 91%           

ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMAS 100% 79% 50% 21% 43% 50% 93% 129%           

ACIDENTES COM VÍTIMAS NO INTERIOR DO VEÍCULO 100% 52% 56% 67% 70% 74% 70% 52%           

DANOS DIVERSOS CAUSADOS NA OPERAÇÃO 100% 104% 121% 132% 138% 160% 172% 174%           

VANDALISMOS OCORRIDOS NA OPERAÇÃO 100% 50% 44% 44% 31% 19% 44% 50%           

MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES 100% 86% 88% 89% 90% 99% 107% 105%           

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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Conforme Tabelas 11 e 12, com relação ao número de acidentes, houve um aumento de 

4% em 2019 em relação à média de 2018. Para o acumulado do semestre houve um aumento 

de 5% em relação ao 2° semestre de 2018. 

Os meses de maio, junho e junho de 2019 apresentaram um aumento de acidentes de 

trânsito com vítimas em relação ao dado-base. Esses acidentes foram gerados, em sua maioria, 

por culpa de terceiros, não havendo, após investigação interna, imputação de culpa ao motorista. 

De qualquer maneira, todos os acidentes devem ser relacionados e, para estes casos, realizar 

treinamentos de direção defensiva. 

De forma mais ampla, deve-se observar que houve aumento dos danos diversos 

(acidentes sem vítimas e de baixa gravidade) em 74%, enquanto acidentes de trânsito com 

vítimas aumentou apenas 29%, e acidentes com vítimas no interior do veículo reduziram em 

48%, sendo assim, mesmo com aumento do número geral de acidentes, houve uma diminuição 

na gravidade dos mesmos. 

 

5.7.2.4 Consumo de combustível por modelo de veículo 

 

Tabela 13 - Variação mensal do rendimento quilométrico de combustível em relação à 

Base (média do ano de 2018) 

MODELO DE VEÍCULO 
MÉDIA MENSAL (%) 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1418 100% 108% 101% 103% 104% 102% 104% 105% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1519 100% 100% 96% 95% 99% 96% 100% 102% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1721 100% 107% 101% 101% 101% 99% 100% 103% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1722 100% 112% 108% 110% 108% 103% 104% 108% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1418 

EXECUTIVO 
100% 99% 97% 97% 97% 98% 102% 103% 

VOLVO ARTICULADO MODELO 

M340 - EURO 3 
100% 0% 89% 127% 137% 136% 133% 130% 

VOLVO ARTICULADO MODELO 

M340 - EURO 5 
100% 0% 100% 102% 105% 109% 101% 106% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1722 

ARTICULADO 
100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1519 

EXECUTIVO 
100% 98% 98% 100% 97% 99% 98% 105% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1721 

COM AR-CONDICIONADO 
100% 92% 82% 80% 80% 85% 85% 92% 

MÉDIA GERAL DO MÊS 100% 107% 101% 101% 102% 100% 105% 106% 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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Tabela 14 - Variação mensal do rendimento quilométrico de combustível em relação à 

Base (média do 2° semestre de 2018) 

MODELO DE VEÍCULO 

MÉDIA ÚLTIMOS 6 MESES (%) MÉDIA DE COMBUSTÍVEL 

MENSAL, MÉDIA ÚLTIMOS 6 MESES (%) 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1418 100% 101% 101% 102% 103% 104% 103% 103% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1519 100% 100% 99% 98% 98% 98% 98% 98% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1721 100% 101% 101% 102% 102% 102% 100% 100% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1722 100% 102% 104% 105% 107% 107% 106% 106% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1418 

EXECUTIVO 
100% 99% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 

VOLVO ARTICULADO MODELO 

M340 - EURO 3 
100% 100% 99% 101% 103% 104% 105% 127% 

VOLVO ARTICULADO MODELO 

M340 - EURO 5 
100% 83% 83% 84% 85% 86% 85% 102% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1722 

ARTICULADO 
100% 72% 47% 22% 0% 0% 0% 0% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1519 

EXECUTIVO 
100% 99% 98% 98% 98% 99% 99% 100% 

MERCEDES-BENZ MODELO - 1721 

COM AR-CONDICIONADO 
100% 100% 97% 93% 92% 92% 91% 91% 

MÉDIA GERAL DO MÊS 100% 101% 101% 102% 102% 102% 102% 102% 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

O rendimento quilométrico de combustível (Tabelas 13 e 14) apresentou melhora de 6% 

em relação à média do ano de 2018. Já em relação ao último semestre de 2018, o aumento foi 

menor, de 2%. Essa diferença deve-se ao fato de uma grande redução de quilometragem 

percorrida no 1° semestre de 2019 em relação ao 2° semestre de 2018. 
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5.7.2.5 Passageiros transportados por litro de combustível consumido 

 

Tabela 15 - Variação mensal dos passageiros transportados por litro de combustível em relação à Base (média do ano de 2018) 

ITENS DE VARIAÇÃO 

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR LITROS CONSUMIDOS 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 
Média 

2019 

QUILOMETRAGEM MENSAL 100% 100% 92% 97% 98% 103% 93% 103%           98% 

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR 

MÊS 
100% 74% 83% 91% 94% 100% 81% 84%           87% 

COMBUSTÍVEL UTILIZADO POR MÊS 100% 93% 91% 96% 97% 89% 102% 96%           95% 

QUILÔMETROS POR LITROS DE 

COMBUSTÍVEL 
100% 108% 101% 102% 102% 116% 91% 107%           103% 

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR 

LITROS CONSUMIDOS 
100% 79% 92% 95% 98% 113% 79% 87%           92% 

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

Tabela 16 - Variação mensal dos passageiros transportados por litro de combustível em relação à Base (média do 2° Semestre de 2018) 

ITENS DE VARIAÇÃO 
PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR LITROS CONSUMIDOS MÉDIA DOS ÚLTIMOS 6 MESES 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

QUILOMETRAGEM MENSAL 100% 100% 98% 98% 97% 97% 96% 97%           

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR MÊS 100% 98% 94% 94% 93% 94% 94% 96%           

COMBUSTÍVEL UTILIZADO POR MÊS 100% 100% 97% 96% 95% 93% 95% 95%           

QUILÔMETROS POR LITROS DE COMBUSTÍVEL 100% 100% 101% 101% 102% 104% 102% 102%           

PASSAGEIROS TRANSPORTADOS POR LITROS 

CONSUMIDOS 
100% 98% 97% 98% 98% 101% 100% 101%           

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 
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Referentemente ao item passageiro transportado por litro de combustível consumido 

(Tabelas 15 e 16), pode-se observar que houve uma redução de passageiros totais transportados 

e uma redução do consumo de combustível. O valor médio do último semetre de 2019 em 

relação ao último semestre de 2018 indicou uma alta de 1%. O combustível total utilizado por 

mês reduziu 5% em relação ao comparativo semestral e 5% em relação à média acumulada em 

2019 em comparação ao acumulado de 2018. 

 

5.7.2.6 Rendimento de componentes 

 

Devido à diversificação da frota, componentes específicos para modelo podem ser 

adquiridos de fornecedores diferentes (por exemplo, tanto o modelo Mercedes-Benz 1418 

quanto o modelo Mercedes-Benz 1722 utilizam lona de freio, entretanto de tamanhos diferentes, 

além disso, esse componente pode ser adquirido de mais de um fabricante). É relevante ressaltar 

isto, pois, como será observado nas Tabelas 17 a 20, haverá rendimentos diferentes para os 

mesmos componentes em veículos diferentes de diferentes fornecedores. 

Sendo assim, a avaliação média será considerada como a soma mensal do rendimento 

de cada um dos componentes. 
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Tabela 17 - Variação mensal do rendimento de componentes (Kit de embreagem) em relação à Base (rendimento quilométrico médio do 

ano de 2018) 

FORNECEDOR 
KIT DE EMBREAGEM (% COMPARATIVA) 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

FORNECEDOR 1 - MODELO 1418 100,00% 100,74% 100,74% 100,74% 100,74% 101,03% 100,44% 100,44%           

FORNECEDOR 2 - MODELO 1722 100,00% 100,00% 98,63% 98,63% 98,63% 98,63% 98,40% 98,40%           

FORNECEDOR 3 - MODELO 1418 100,00% 100,00% 99,96% 99,96% 99,75% 99,75% 99,89% 99,89%           

FORNECEDOR 4 - MODELO 1722 100,00% 99,81% 99,81% 99,81% 99,45% 99,45% 99,57% 100,27%           

FORNECEDOR 5 - MODELO 1721 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%           

FORNECEDOR 6 - MODELO 1722 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%           

FORNECEDOR 7 - MODELO 1722 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%           

FORNECEDOR 8 - MODELO 1721 100,00% 104,46% 104,46% 104,46% 108,81% 108,81% 112,14% 114,45%           

FORNECEDOR 9 - MODELO 1519 100,00% 100,00% 95,30% 95,30% 95,30% 95,30% 95,30% 95,30%           

FORNECEDOR 10 - MODELO 1519 100,00% 105,27% 105,27% 105,27% 105,27% 117,74% 117,74% 122,31%           

TOTAL COMPARATIVO 100,00% 101,07% 100,60% 100,60% 100,98% 102,35% 102,63% 103,43%           

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

O kit de embreagem apresentou, em média, um aumento de 3,43% em relação ao dado-base. 
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Tabela 18 - Variação mensal do rendimento de componentes (Lona de freio) em relação à Base (rendimento quilométrico médio do ano 

de 2018) 

FORNECEDOR 
LONA DE FREIO (% COMPARATIVA) 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

FORNECEDOR 1 Dianteira - MODELO 1418 100,00% 100,04% 100,04% 99,74% 99,74% 99,91% 99,91% 99,91%           

FORNECEDOR 1 Dianteira - MODELO 1721 100,00% 104,42% 103,69% 103,69% 102,33% 102,33% 102,33% 102,33%           

FORNECEDOR 1 Dianteira - MODELO 1722 100,00% 100,00% 100,00% 100,08% 99,81% 99,81% 99,81% 99,81%           

FORNECEDOR 1 Traseira - MODELO 1418 100,00% 100,00% 100,00% 100,16% 100,16% 100,38% 100,38% 100,04%           

FORNECEDOR 1 Traseira - MODELO 1519 100,00% 105,82% 105,82% 105,82% 105,82% 103,98% 103,98% 105,89%           

FORNECEDOR 1 Traseira - MODELO 1721 100,00% 100,03% 101,22% 101,22% 105,02% 105,02% 105,02% 105,85%           

FORNECEDOR 1 Traseira - MODELO 1722  100,00% 100,00% 100,00% 100,20% 100,20% 100,20% 100,31% 100,31%           

FORNECEDOR 2 Dianteira - MODELO 1418 100,00% 100,17% 99,98% 99,71% 99,80% 99,55% 99,27% 98,49%           

FORNECEDOR 2 Dianteira - MODELO 1519 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,62% 98,62% 98,62%           

FORNECEDOR 2 Dianteira - MODELO 1721 100,00% 99,09% 99,68% 98,84% 98,90% 99,75% 99,61% 99,87%           

FORNECEDOR 2 Dianteira - MODELO 1722 100,00% 99,90% 99,72% 99,72% 99,24% 99,03% 98,39% 98,38%           

FORNECEDOR 2 Traseira - MODELO 1418 100,00% 99,64% 99,30% 99,19% 99,32% 99,17% 98,81% 98,69%           

FORNECEDOR 2 Traseira - MODELO 1519 100,00% 105,33% 111,51% 114,08% 114,08% 115,31% 121,98% 125,96%           

FORNECEDOR 2 Traseira - MODELO 1721 100,00% 99,19% 99,18% 99,25% 99,03% 99,48% 101,47% 101,70%           

FORNECEDOR 2 Traseira - MODELO 1722 100,00% 99,90% 99,81% 99,77% 100,04% 99,96% 99,79% 99,79%           

FORNECEDOR 3 Dianteira - MODELO 1519 100,00% 101,80% 114,18% 115,05% 117,43% 118,56% 125,22% 125,22%           

FORNECEDOR 3 Traseira - MODELO 1519 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%           

TOTAL COMPARATIVO 100,00% 100,87% 102,36% 102,50% 102,79% 102,81% 103,75% 104,00%           

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

O componente lona de freio apresentou, em média, um aumento de 4,00% em relação ao dado-base. 
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Tabela 19 - Variação mensal do rendimento de componentes (Bateria) em relação à Base (rendimento quilométrico médio do ano de 

2018) 

FORNECEDOR 
BATERIA (% COMPARATIVA) 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

FORNECEDOR 1 100,00% 105,17% 109,05% 113,11% 115,31% 115,31% 115,31% 115,31%           

FORNECEDOR 2 100,00% 96,52% 96,52% 94,98% 97,34% 96,15% 94,82% 96,83%           

FORNECEDOR 3 100,00% 89,57% 89,57% 89,57% 88,49% 86,98% 86,98% 86,98%           

FORNECEDOR 4 100,00% 125,73% 125,20% 132,65% 132,65% 132,65% 132,65% 132,65%           

FORNECEDOR 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,34% 100,34% 100,53% 100,53% 100,53%           

TOTAL COMPARATIVO 100,00% 101,74% 102,71% 104,50% 105,37% 104,79% 104,50% 104,95%           

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

O item bateria apresentou, em média, um aumento de 4,95% do rendimento em relação ao dado-base. 

 

Tabela 20 - Variação mensal do rendimento de componentes (Turbina) em relação à Base (rendimento quilométrico médio do ano de 

2018) 

FORNECEDOR 
TURBINA (% COMPARATIVA) 

BASE jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19 jul/19 ago/19 set/19 out/19 nov/19 dez/19 

FORNECEDOR 1 - MODELO 1418 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,07% 96,07% 96,07% 96,07%           

FORNECEDOR 2 - MODELO 1418  100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%           

FORNECEDOR 2 - MODELO 1418 - 

REMANU 
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%           

FORNECEDOR 2 - MODELO 1722  100,00% 100,00% 100,00% 152,75% 152,75% 141,61% 144,09% 144,09%           

TOTAL COMPARATIVO 100,00% 100,00% 100,00% 113,81% 112,87% 109,96% 110,61% 110,61%           

Fonte: Elaborada pelos autores (2019). 

 

O item turbina apresentou, em média, um aumento de 10,61% do rendimento em relação ao dado-base. 

Em geral, todos os componentes analisados apresentaram aumento médio de rendimento se comparados com os dados-base. 
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O proposto para este trabalho foi melhorar a eficiência operacional de uma Empresa de 

Transporte Coletivo urbano com redução de custos, acidentes e recolhimentos não programados 

a partir da padronização de processos. 

Para tanto, foi realizado um trabalho de benchmarking em empresas de transporte de 

diferentes setores (empresa rodoviária de transporte de cargas, empresa rodoviária de transporte 

de passageiros e empresa de transporte aéreo). Esse levantamento apontou alguns processos de 

padronização dessas empresas e os benefícios obtidos por elas, como redução de acidentes 

relacionados a excesso de jornada dos funcionários da empresa de transporte rodoviário, 

redução de consumo de combustível relacionado à falta de padronização de operação dos 

funcionários da empresa de transporte de rodoviário de passageiros e a notória segurança do 

transporte aéreo, relacionado aos já consolidados processos padronizados. 

Nesta abordagem foram realizados levantamentos de dados de uma Empresa de 

Transporte Coletivo Urbano que opera na Cidade de Campo Grande/MS. Foram realizados 

levantamentos de dados em duas frentes: dados históricos de índices de acidentes, 

recolhimentos não programados e consumo de componentes e insumos e dados, para o mesmo 

período, de condução dos motoristas (velocidades desenvolvidas, tempos de aceleração, 

frenagem, acionamento de pedal de embreagem etc.). 

De posse desses dados, foi proposto um Plano de Trabalho para transformar 

conhecimento tácito em explícito por meio de treinamento e disseminação de boas práticas. 

Após aplicação do plano de trabalho, elaborado a partir da proposta de padronização da forma 

operacional, houve uma redução de eventos totais e tempo deles. 

Foi observada uma melhora no rendimento de consumo de combustível dos veículos, 

com tendência de aumento da quantidade de passageiros transportados por litro de combustível 

consumido em operação. A queda de passageiros no período analisado dificultou a avaliação 

desse importante índice, já que a queda na demanda reduz a carga dos veículos, diminuindo o 

consumo de combustível, mas, mesmo assim, o consumo reduziu em 5% em relação à base de 

comparação. 

O custo de manutenção do veículo apresentou pequena alta, quase acompanhando o 

aumento de inflação do período, tornando imperceptível a melhora de resultado pela 

padronização, entretanto, o aumento de rendimento dos principais componentes mecânicos (kit 

de embreagem, lona de freio, bateria e turbina) indicam uma melhora gerada pela operação e/ou 

manutenção dos veículos. 
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Com relação ao quesito segurança, houve um aumento do número global de acidentes, 

entretanto houve uma diminuição na sua gravidade, reduzindo a quantidade de acidentes com 

vítimas e aumentando os danos diversos. De qualquer maneira, o aumento de acidentes é 

preocupante, devendo a empresa trabalhar na redução desse indicador. 

De maneira geral houve melhora nos indicadores de desempenho operacional a partir 

das medidas de controle propostas, com isso os custos operacionais melhoraram o desempenho 

da empresa Estudo de Caso. 

Deve-se ainda ressaltar que o trabalho de benchmarking com as outras empresas de 

transporte aqui apresentadas já indicava que uma padronização deveria aumentar os resultados 

operacionais da empresa Estudo de Caso e, da mesma maneira, os resultados obtidos podem ser 

extrapolados para outras empresas do setor. 

Por fim, conclui-se que a transformação de conhecimento tácito em explícito passa por 

eventos predominantemente de ensino e, sendo assim, parcerias com entidades dessa natureza 

devem gerar grandes benefícios às empresas do setor. O investimento privado em entidades 

com o SEST/SENAT no preparo de instrutores que conhecem as características operacionais 

de cada localidade deve gerar bons resultados (os instrutores dessas entidades deveriam ser 

treinados dentro dos ambientes empresariais e, após adquirirem o conhecimento tácito de seus 

melhores condutores, trabalhariam como multiplicadores em cursos de capacitação, gerando 

aumento exponencial das boas práticas na localidade).  
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GLOSSÁRIO 

 
Benchmarks: Pesquisa de boas práticas de mercado em determinada área. 

CAN: Controller Area Network: Protocolo de comunicação serial síncrono. O sincronismo 

entre os módulos conectados à rede é feito em relação ao início de cada mensagem lançada ao 

barramento (evento que ocorre em intervalos de tempo conhecidos e regulares).Trabalha 

baseado no conceito multimestre, em que todos os módulos podem se tornar mestre em 

determinado momento e escravo em outro, além de suas mensagens serem enviadas em regime 

multicast, caracterizado pelo envio de toda e qualquer mensagem para todos os módulos 

existentes na rede. 

Coaching: Conjunto de competências e habilidades que podem ser aprendidas e desenvolvidas. 

CPK: Custo por quilômetro rodado é o valor gasto por quilômetro rodado pela frota. 

CSV: Microsoft Excel Comma Separated Values File: Formato de arquivo gerado pelo 

Microsoft Excel cujo separador entre colunas é a virgula. 

Driver ID*: Identificação do motorista. 

Express: Expresso, no texto, refere-se a serviços rápidos. 

Global Traffic Scorecard: Análise de mobilidade urbana em mais de 200 cidades pelo mundo. 

GPRS: É a sigla de General Packet Radio Services, ou Serviços Gerais de Pacote por 

Rádio. GPRS é uma tecnologia que tem o objetivo de aumentar as taxas de transferência de 

dados entre celulares, facilitando a comunicação e o acesso a redes. 

Holdings: Sistema financeiro e/ou empresarial formado por conglomerados de empresas. 

Inputs: Entrada (dados ou materiais). 

Intermodal South America 2019: Intermodal Sul-americano (feira de negócios de transporte 

corrida no ano de 2019 na cidade de São Paulo/Brasil). 

Ipea: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 
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IPKe: Índice de Passageiros Equivalentes por Kilômetro: Índice que expressa a relação entre a 

quantidade de passageiros pagantes transportados e a quilometragem percorrida. Quanto maior 

é o indicador, mais produtivo é o sistema de transporte e, consequentemente, tem menor custo 

para o usuario. 

Km per 1 liter*: Quilômetro percorrido para cada 1 litro de combustível. 

Landing Gear Safety Pin: Pino de segurança do trem de pouso de aeronaves. 

Lean: Enxuto, no texto refere-se à metodologia de produção. 

Login: Nome de usuário de sistema de informática. 

Mentoring: Ferramenta de desenvolvimento profissional que consiste em uma pessoa 

experiente ajudar outra menos experiente. 

Outputs: Saída (dados ou materiais). 

Ranking: Listagem baseada em princípios específicos. 

RBAC 121: É o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil que define os requisitos operacionais 

para operações domésticas, de bandeira e suplementares. 

Swot: Ferramenta utilizada para analisar os pontos fortes e fracos, e as oportunidades e ameaças 

de um negócio. Em seguida, o empreendedor pode organizar um plano de ação para reduzir os 

riscos e aumentar as chances de sucesso da empresa (SEBRAE, 2019). 

Telemetria: É um sistema tecnológico de monitoramento, utilizado para comandar, medir ou 

rastrear alguma coisa à distância, através de comunicação sem fio (sinais de rádio ou satélite). 

Wi-Fi: Marca registrada pela Wi-Fi Alliance, a expressão hoje se tornou um sinônimo para a 

tecnologia IEEE 802.11, que permite a conexão entre diversos dispositivos sem fio. 


