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RESUMO 

 

 

A licitação é uma obrigatoriedade na seleção das empresas de transporte urbano de 

passageiro, cuja cláusula desse processo, muitas vezes, exige que as mesmas estejam 

asseguradas para terceiros e passageiros, além do DPVAT. No entanto, os custos com as 

seguradoras são altíssimos e nem sempre o valor pago é condizente ao serviço prestado, 

bem como a quantidade de acidentes existentes, não sendo desta forma eficiente para o 

sistema de transporte público de passageiros por concessão. Neste sentido, para investigar 

sobre essa questão, foi necessário apresentar um case de estudo abordando sobre os 

acidentes de trânsito envolvendo a concessionária do serviço de transporte coletivo de 

passageiros de Campo Grande (MS). Como procedimentos metodológicos utilizaram-se as 

pesquisas bibliográficas e descritiva com abordagem qualitativa/quantitativa (método 

misto) em quatro estudos de casos em empresas do transporte coletivo do MS. Os 

resultados apontaram que devido à liquidação e falência das seguradoras, as empresas 

ficaram doze meses sem seguro. E nesse período houve uma melhor gestão de custos com 

sinistros. A partir disso foram propostos novos processos estratégicos com viabilidade para 

melhorar a estrutura das organizações frente aos sinistros que ocorrem. Conclui-se que 

após a implantação da proposta, possa trazer resultados favoráveis para as empresas, 

município e usuários, reduzindo custos e viabilizando a aquisição de serviços técnicos, 

monitoramento, treinamento, segurança e análise como benefícios para os mesmos. 

 

Palavras-chave: Trânsito. Acidentes. Vítima. Redução de custos. Seguro. Seguradora. 
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ABSTRACT 

 

Bidding is mandatory upon the selection of urban transport companies; the clauses for 

these proceedings must have an insurance for passengers, third parties and so must the  

Insurance for Personal Injuries (DPVAT). However, insurance companies are highly costly 

and the paid prices are not consonant with the services delivered. The public transport 

system is not effective for passengers and there is a great number of traffic accidents. In 

order to look into this matter, it was necessary to introduce a study case, and approach 

traffic accidents and their relation with public transportation concession-holders, based in 

Campo Grande, in the state of Mato Grosso do Sul. As methodological procedure, 

descriptive and biographical researches were adopted. Their approach were both 

qualitative and quantitative (hybrid method), and were utilized in public transport 

companies, in four study cases, in the state of Mato Grosso do Sul. The outcome pointed 

out that, due to the fact that   insurance companies went bankrupt, the public transport 

companies did not have an insurance for six months. In between, there was better 

management of costs with traffic accidents. From that point on, nine feasible strategic 

proceedings were proposed to improve the structure of organizations in relation to the 

occurring accidents. It was concluded that, after the implementation of this proposal, 

favorable conditions are expected and public transport companies will enjoy its benefits. 

Costs will be reduced, there will be acquisition of technical services, monitoring system, 

trainings, safety and analysis as well as benefits for everyone. 

Key words: traffic, accidents, victim and reduction of. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em virtude a abrangência do tema, o presente estudo tem como enfoque fazer algumas 

considerações de modo elucidativo concernente ao estudo de caso apresentado, abordando 

quatro empresas que fazem transporte coletivo no munícipio de Campo Grande, Mato 

Grosso do Sul (MS), que possuem a concessão para o transporte público urbano, como 

prestadoras de serviços. Essas empresas foram sujeitas a licitação, a qual há critérios 

competitivos, estabelecidos na Lei Federal n. 8.987/1995 e pela sua Lei Municipal n. 

4584/07, que dispõe sobre o sistema municipal de transporte coletivo do município. De 

modo que as questões tangenciais são apreciadas, no tocante a acidentes de trânsito, gestão 

de processos e redução de custos.  

 

Os acidentes de trânsito no mundo é um assunto que chama muito atenção devido ao 

número de vítimas com lesões e aquelas que vêm a óbito. Assim, no que tange estes 

números decorrentes de acidentes de trânsito de pessoas que chegaram a óbito, em 2004 foi 

de 1,2 milhão (OMS, 2004), em 2013 foi 1,25 milhão, ou seja, em 9 anos o aumento foi 

relativamente pouco, tendo em vista, que houve o aumento da população mundial, 

sugerindo assim que, as implementações nos últimos anos para melhorar a segurança no 

trânsito em nível mundial foi eficiente,  e desde 2007 foi considerada  estável, como 

destaca a  Organização Mundial da Saúde (OMS, 2015).  

 

Já no Brasil, em 2006 vitimaram 35 mil pessoas que chegaram a óbito (WHO, 2011), 

enquanto que 2015 esse número foi a 43 mil, cujas causas frequentes estavam ligadas a três 

fatores basilares, quais sejam, comportamento humano, limitações ou falhas dos veículos e 

o ambiente físico (condições das vias). Os custos se aproximaram a R$ 50 bilhões por ano, 

concernentes à perda de produção das vítimas, bem como os gastos com atendimento 

médico hospitalar, sendo o mais proeminente (IPEA; PRF, 2015).  

 

Devido a isso, muitos custos envolvem os acidentes de trânsitos, podendo ser de cunho 

social que se refere ao aumento do fluxo de veículos e econômico a qual tem uma grande 

representatividade para qualquer país, visto que em países em transição os custos dos 

acidentes de trânsito representam cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), enquanto 

que os desenvolvidos chegam a 2% do PIB (SOUZA; MINAYO; FRANCO, 2007). 

 

1.1 Problema de pesquisa 
 

Hoje, parte dos contratos de concessão do transporte coletivo urbano exige a contratação 

de seguros para atendimentos médico hospitalar, dano material e moral todos incluindo 

passageiros e terceiros.  

 

Neste sentido, esta determinação visa proteger as corporações detentoras das concessões e 

as vítimas dos acidentes quando causados pela concessionária. Como consequência 

transfere para corretoras e seguradoras a gestão deste importante passivo. 

 

A contratação de seguro não é viável financeiramente, tão pouco operacionalmente, tendo 

em vista a fragilidade das seguradoras que operam o seguro para passageiros e de certa 

forma a terceirização dos procedimentos nos atendimentos a acidentes, uma vez que todas 

as apólices determinam que a seguradora deva ser comunicada do sinistro e nenhum 

acordo ou assunção de responsabilidade pode ser contraída sem previa anuência. 
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Os acidentes de trânsito envolvendo a concessionária do serviço de transporte coletivo de 

passageiros de Campo Grande – MS, devem ser avaliados quanto aos custos com estes 

eventos, contratação de seguros e tempo médio de solução. Diante do exposto surge a 

questão norteadora desse estudo: Quais os fatores que determinam a total viabilidade das 

corretoras e seguradoras em relação à cobertura de sinistros das empresas de transporte 

coletivo urbano de Campo Grande (MS)? 

 

1.2 Justificativa da escolha do problema a ser trabalhado 

 

Justifica-se a escolha do tema em pauta pela hipótese subjacente que motivou este estudo, 

a qual procura elucidar a internalização desses processos possibilitando apresentar uma 

solução mais rápida e menos traumática junto as empresas de transporte coletivo urbano e 

vítimas, visto que as narrativas das ocorrências atenderão aos objetivos e políticas internas.  

 

E por ser um tema de cunho relevante, pois o transporte público concedido é o principal 

meio de transporte que atende a população, também tem grande significância para a 

sociedade, pois não assegurar o usuário é um problema sério que afeta não somente as 

empresas, mas também todos que a utilizam. Ninguém está salvo de não ocorrer acidentes 

no trânsito.  É aqui que a pesquisa originária desse esmero se fortalece ao discutir sobre a 

importância de reduzir custos de forma a garantir outra forma.  

 

De maneira significativa, este estudo proporcionará maior conhecimento e entendimento 

sobre o assunto a ser pesquisado, para profissionais do setor, acadêmicos e estudiosos, 

especialmente para gestores que atuam nesta área.  

 

1.3 Relevância do Projeto 

 

A relevância deste estudo está relacionada ao que aflige o setor de transportes urbanos no 

que diz respeito à insegurança que a contratação de seguro traz, em função das recentes 

liquidações de seguradoras e do alto custo que vem representando para o setor.  

 

1.4 Organização do projeto 

 

A organização deste estudo é composta por oito capítulos, o primeiro capítulo apresenta o 

objeto de estudo, sendo explicitada a problemática do tema, justificativa e objetivos que 

delinearam esta pesquisa.  

 

O segundo capítulo é apresentado todo o percurso metodológico utilizado para seu 

desenvolvimento, explicitando todas as pesquisas utilizadas e o porquê, demonstrando seu 

universo e o que se pretende atingir.  

 

No terceiro capítulo é apresentada a realidade atual das empresas, Viação Campo Grande, 

Viação Cidade Morena, Jaguar Transportes Urbanos e Viação São Francisco, as quais 

abordaram fatos que comtemplam sua inserção no nicho mercadológico de transporte 

coletivo urbano a partir da historicidade demonstrada de cada uma, e outros fatores 

relevantes.   
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O quarto capítulo apresenta todo o embasamento teórico da pesquisa, explanado sobre 

gestão de processos, gestão de acidentes e redução de custos, como subseções que 

elucidam a opinião dos autores acerca de conceitos imperativos para seu desenvolvimento. 

 

O quinto capítulo apresenta o benchmarking realizado / realidades organizacionais, sendo 

demonstrados todos os resultados, gráficos e tabelas contendo as informações pertinentes 

aos achados com a pesquisa qualitativa/quantitativa (método misto).  

 

O sexto capítulo descreve o modelo conceitual, a partir de uma discussão sobre as 

informações relativas à conceituação do tema proposto alicerçadas com bases nos 

resultados apresentados no quinto capitulo.   

 

O sétimo capítulo apresenta a proposta de ação a partir dos problemas detectados, de cada 

empresa estudada, as quais são comtemplados fatores de solução (ação), viabilidade, a 

perspectiva (mercadológica, técnico-operacional, econômico-financeira e socioambiental), 

objetivo, tempo de implantação, custo de implementação e riscos.  

 

Por fim, o oitavo capítulo são apresentadas as considerações finais elaboradas com base 

nos estudos realizados, respondendo a todos objetivos propostos neste estudo sendo feita 

comparações pertinentes e as generalizações apropriadas. E sugerindo novos estudos, 

explicando quais foram às limitações encontradas para seu desenvolvimento, bem como 

sua aprendizagem para futuros projetos. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Ao definir os procedimentos metodológicos utilizados no desenvolvimento deste projeto, é 

exibida a forma como foi conduzido para que seu objetivo definido seja alcançado, sendo, 

por conseguinte, “o procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 2010, p. 1).  Como existem 

vários campos de pesquisas com características inerentes para cada estudo, existem várias 

linhas metodológicas que podem ser adotadas, de acordo com o campo de pesquisa a ser 

escolhido.  

 

Logo abaixo, estão detalhados todos os métodos e técnicas utilizadas no seu 

desenvolvimento, abrangendo conceito e finalidades que deu início ao projeto de maneira 

que o leitor seja informado. 

 

2.1 Métodos e técnicas de pesquisa 

 

Quanto à abordagem do problema, dentro da área escolhida para pesquisar sobre o objeto 

de estudo, foi feito uma abordagem qualitativa/quantitativa (método misto), na qual foi 

possível obter compreensão sobre as particularidades que envolvem o tema, bem como 

uma explicação mais ampla. 

 

Com visão dialógica diante do problema a ser investigado, da utilização a abordagem 

qualitativa, proporcionou uma maior autonomia teórico-metodológica na concretização 

desse estudo, apresentando descrições detalhadas de fenômenos (RAMOS; RAMOS; 

BUSNELLO, 2005). Mas, sendo os dados das empresas estudadas, apresentados por 

amostragem ou estatístico, configura-se também como uma variável quantitativa, na 

medida em que foram expressadas as opiniões compartilhadas pelos diretores das 

respectivas organizações (GIL, 2010).  Esse método apresenta a complexidade do 

problema escolhido, sendo imprescindível desenvolver um ponto de vista contribuindo no 

processo de mudança (DIEHL; TATIM, 2004). 

 

Com a abordagem qualitativa/quantitativa (método misto) e o levantamento bibliográfico, 

essa pesquisa proporcionou maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas abordagens de pesquisas 

têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias. Seu planejamento é, portanto, uma 

forma de possibilitar a consideração das mais variadas sobre os aspectos relativos aos 

acidentes de trânsito. 

 

Quanto aos fins, para atingir o objetivo geral proposto será realizada a pesquisa descritiva 

para que auxilie na instauração de prioridades, além de explanar os conceitos imperativos 

no decorrer da pesquisa agregando dados cabíveis. Sua finalidade foi por demonstrar as 

características dos acidentes de trânsito da empresa, de forma a “estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza. Não tem compromisso de explicar o fenômeno, 

embora sirva de base para tal explicação” (VERGARA, 2007, p.47). 

 

Optou-se também pela pesquisa aplicada em diagnósticos, cujo objetivo é gerar 

“conhecimentos para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses locais”, de forma a possibilitar que o autor deste estudo 

contribua de forma positiva para empresa estudada, aplicando assim, o conhecimento 

adquirido em sala de aula na prática, sendo demonstradas ações que possam vir a melhorar 
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o setor da empresa que lida com os sinistros, de forma que possam reduzir os custos 

(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 35). 

 

Já a pesquisa bibliográfica foi utilizada para embasar toda a pesquisa de forma literal, 

detalhando da melhor forma a opinião dos autores para haver melhor compreensão e 

entendimento a respeito do tema, sendo perpetradas a partir de um “levantamento de 

referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 

livros, artigos científicos, páginas de web sites” (FONSECA, 2002, p. 32). Desta forma, se 

propõe a fazer uma “análise das diversas posições acerca de um problema, também 

costumam ser desenvolvidas quase exclusivamente mediante fontes bibliográficas, ” além 

de possibilitar o investigador cobrir uma gama de fenômenos mais ampla (GIL, 2002, p. 

44). 

 

Optou-se pelo estudo de caso por poder aprofundar sobre a realidade das empresas em 

relação a sinistros de forma ampla e detalhado conhecimento (GIL, 2002). Esse case foi 

composto por quatro respectivas empresas de transporte coletivo, sendo: 

 Viação Campo Grande; 

 Viação Cidade Morena; 

 Jaguar Transportes Urbanos;  

 Viação São Francisco. 

 

Através desse procedimento técnico utilizado nesta pesquisa, houve a interferência do 

pesquisador concernente ao objeto de estudo proposto, revelando tal como ele percebeu, 

melhor dizendo, no ponto de vista do investigador. 

 

Para tanto, optou pela pesquisa-ação, uma vez que permitiu “a intervenção participativa na 

realidade social" das organizações citadas, sendo definida como uma estratégia de ação, 

cujo intuito foi melhorar o resultado operacional financeiro, uma vez o que investigador 

conhece a necessidade desse setor (VERGARA, 2007, p. 49). Desta forma, poderá elaborar 

uma pesquisa-ação eficaz, sendo, portanto, uma estratégia de pesquisa na qual foi 

adquirido um conhecimento sistemático sobre a situação identificada.  

 

2.2 Universo e amostra 
 

 “O universo da pesquisa ou população é o conjunto de seres animados ou inanimados que 

apresentam, pelo menos, uma característica em comum”; nesse estudo são quatro empresas 

de transporte coletivo do munícipio de Campo Grande (MS) já citadas, e “a amostra é uma 

porção ou parcela, convenientemente selecionada do universo (população); é o 

subconjunto do universo”, ou seja, aqui escolhido foi o setor administrativo, do qual tem o 

departamento de trânsito que trata dos acidentes junto à diretoria das empresas (SILVA, 

2003, p. 75). 

 

2.3 Instrumentos de coleta de dados 

 

Por se tratar de uma pesquisa que utilizou o método misto, as informações são 

apresentadas por meio de gráficos e tabelas como método estatístico, cujos dados foram 

devidamente analisados e tabulados em uma planilha de Excel, software da Microsoft, a 

partir das informações da concessionária do serviço de transporte coletivo urbano.  
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Os acidentes foram separados, como acidentes com vítimas e acidentes sem vítimas, 

criando ainda um grupo que discriminou os eventos que estão abaixo da franquia e os que a 

superam. Outra variável tratada foi o tempo médio de resolução do conflito, 

compreendendo a data do ocorrido até a sua completa solução. 

 

O trabalho culmina com a análise destes resultados, tendo como base uma pesquisa 

qualitativa/quantitativa (método misto).  

 

2.4 Estratégias de análise e tratamento dos dados 
 

Os dados foram devidamente analisados a partir da técnica de análise de conteúdo para 

fazer implicações através da identificação objetiva e sistemática das informações 

específicas concernentes aos problemas existentes que se relacionam com os acidentes e o 

custo (MARCONI; LAKATOS, 2010). A posteriori, foi apresentada a proposta de ação 

com melhorias, por meio da elaboração da pesquisa-ação.  
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3 REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

 

O transporte coletivo urbano em Campo Grande (MS) começa por volta dos anos 20 e 30, 

quando havia na cidade apenas charretes para o transporte da população, e trem para 

maiores distâncias. Com isso, foi percebida a necessidade de haver o serviço de taxi. 

 

Em 07 de janeiro de 1924, foi criada a lei 4.793 que autorizava a contratação de serviços 

de transporte coletivo público por ônibus por meio de concorrência pública, demonstrando 

desde então, a preocupação da Prefeitura em controlar e coordenar o transporte público. Os 

ônibus funcionavam apenas no período diurno, só passando deste período quando os trens 

atrasavam. 

 

Em 15 de junho de 1937 – é aprovada a Lei número 10 – que autorizava a concessão do 

serviço por auto-ônibus e, obrigava a criação da pessoa jurídica, no intuito de oferecer 

serviços e, consequentemente, todos deveriam se enquadrar na lei. 

 

Já a partir de 1949, a frota existente supria as necessidades da população em Campo 

Grande, Mato Grosso do Sul. Em virtude disso, vereadores autorizaram a prefeitura a 

construir uma estação rodoviária destinada a ônibus e caminhões de forma a atender a 

polução. No entanto, havia uma grande dificuldade em conseguir peças e serviços de 

manutenção. Boa parte das peças era fundida na empresa “Irmãos Esteves” – fabricante de 

carroças e charretes, ou então em leilões de chassi promovido pelo Exército.  

 

Nos anos 50, havia a empresa Luiz Pettengill e Filhos que fabricava carroceria para 

caminhões, bem como os transformava em jardineiras. Os donos dos ônibus exerciam 

diferentes atividades, pois além de proprietários também eram motoristas, cobradores, 

faxineiros e mecânicos dos veículos que operavam. Como exerciam várias funções, eles 

tinham um ajudante para auxiliá-los em situações como, aquisição de peças quando fosse 

necessário ou emergencial ou para providenciar meios quando o veículo se deparava com 

determinada situação, a qual fossem necessários outros meios para ajudar o motorista, bem 

como para atender os passageiros, como per exemplo, em atoleiros. A limpeza dos ônibus 

era feita a beira do córrego Prosa. Nos anos 60, a empresa de Luiz Pettengill se 

consolidava no segmento atuante, sendo a maior e também a que fazia o itinerário do 

centro ao bairro Amambaí. 

 

Com o crescimento do serviço de transporte a prefeitura envolveu-se e regularizou a 

situação, onde um bom número de empresas, mesmo com apenas um ônibus surgiu, e esta 

(prefeitura) dividiu as rotas, determinando o perímetro para cada empresa. Muitos ônibus 

começaram a ser ingressados pelas poucas empresas de transporte coletivo existentes no 

período. Nas décadas de 50 e 60 permaneceram aquelas que estavam mais organizadas.   

 

O projeto n. 1.442 sobre a concessão da estação rodoviária foi aprovado em 1967 e, em 29 

de novembro de 1979 foi aprovado o projeto n. 2.412 que definia o sistema de transporte 

coletivo em Campo Grande (MS). 

 

O Sistema Integrado de Transporte (SIT) iniciou em 1991, com a inauguração dos 

primeiros terminais de transbordo, permitindo a integração de linhas no local e, 

atualmente, totalizam em nove, sendo: Aero Rancho; General Osório; Hercules Maymone; 

Júlio de Castilhos; Moreninhas; Nova Bahia; Bandeirantes; Morenão e Guaicurus. 
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Com avanço da tecnologia e o advento da globalização, o ano 2000 deu início à 

implantação da bilhetagem eletrônica, nos anos seguinte, houve a implantação de pequenos 

terminais de transbordo denominados de “Estações Peg Fácil” nos pontos de maior 

movimento no munícipio. Licitado em 2012, teve como vencedor o Consórcio Guaicurus, 

que deteve o direito de operação por vinte anos. O Consórcio Guaicurus é formado pelas 

Empresas: Viação Cidade Morena Ltda. (empresa Líder), Viação São Francisco Ltda., 

Jaguar Transporte Urbano Ltda. e Viação Campo Grande Ltda., contando com mais de 

1.600 colaboradores diretos, operando em 192 linhas, com uma frota de 585 ônibus. 

Percorrendo 3.200.000 km por mês e, transportando mais de 5.000.000 de passageiros/mês. 

Como concessionária de serviço público, o Consórcio Guaicurus possui contrato de 

concessão firmado com o Município de Campo Grande (MS), com regulação, fiscalização 

e ordenamento operacional deste município, cabendo a Agência Municipal de Regulação e 

a Agência Municipal de Trânsito e Transportes as definições de tarifa, itinerários, horários, 

frequência, tipo e quantidade de veículo, tipo de combustível, perfil dos colaboradores 

utilizados na operação do serviço. 

 

Por força editalícia, há imposição de contratação de seguro por parte da concessionária, de 

sua livre escolha em operação no Brasil e, somente, será admitida se a apólice vier 

acompanhada de Certidão de Regularidade Operacional junto a SUSESP 

(Superintendência de Seguros Privados). O limite de cobertura dos seguros não deverá ser 

inferior a R$200.000,00 (Duzentos mil reais), para cada sinistro, devendo esse valor cobrir 

tanto danos materiais quanto pessoais. Esta cobertura deverá ser reajustada no mesmo 

percentual da tarifa e na mesma data. 

 

Em outubro de 2016, a maior companhia seguradora neste seguimento foi liquidada. Com 

isso, o mercado ficou desassistido e provocou grande movimentação nos preços e nas 

condições seguradas. Este impacto gerou insegurança no mercado, tendo em vista, que não 

foi a primeira vez que uma companhia de seguros entra em liquidação afetando o mercado. 

A mesma situação aconteceu no ano anterior, com outras empresas do segmento. Desde 

então, a concessionária vem tentando atender a cláusula contratual sem impactar na tarifa. 

 

A propositura deste estudo tem como norte o confronto dos custos com seguradora, no que 

tange aos valores mensais pagos a título de contratação de cobertura, valores pagos a título 

de franquia em caso de sinistro, pagamentos de danos inferiores à franquia contratada, 

custo com despesas médicas hospitalares até o limite de R$ 2.700,00, que se refere ao 

primeiro risco de competência do Seguro DPVAT. Consolidados, estes valores serão 

comparados com as despesas suportadas pelas Empresas Consorciadas e responsáveis pelo 

transporte coletivo urbano, num mesmo período sem seguro. 

 

Para tanto, foram relacionadas algumas dessas empresas que fazem parte do consórcio, 

sendo apresentadas logo a seguir. 

 

3.1 Viação Campo Grande  

 

A empresa foi fundada em 18 de novembro de 1998. Atualmente, esta empresa possui uma 

frota de 132 ônibus e 130 ônibus equipados com elevador hidráulico para usuários com 

mobilidade reduzida. Localizada na Rua Marina Luiza Spengler, 522, Bairro Ana Maria do 

Couto, Campo Grande (MS), cujo telefone para contato é o (67) 3368-9900, e-mail: 

vcgrande@vcgrande.com.br. Seus princípios básicos se fundamentam em: 

mailto:vcgrande@vcgrande.com.br
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 Missão: a Viação Campo Grande tem como missão prestar serviço de qualidade no 

transporte de passageiros, atendendo os seus clientes com confiabilidade, através de 

investimentos em logística e renovação constante de suas tecnologias. 

 Visão: ser reconhecida pelos nossos clientes como empresa de transporte urbano 

eficiente, com a manutenção do nível ótimo do Índice Geral de Desempenho dos 

Serviços (IGDS), conforme determina o Edital de Concorrência, alcançando uma nota 

de 97,00 até 2019. 

 Valores: a empresa cumprirá esta missão respeitando o ser humano, a sociedade, os 

clientes, o meio ambiente, as legislações existentes, com ética e harmonia. A empresa 

se compromete a trabalhar buscando uma melhoria contínua de seus processos, de um 

crescimento educacional e profissional de seus colaboradores, construindo um 

ambiente saudável de trabalho, incentivando a prática de prevenção de acidentes 

pessoais e ambientais, eliminando os desperdícios e propiciando um retorno satisfatório 

para os seus sócios. A manutenção de uma convivência saudável com os fornecedores, 

vizinhança e órgão gestor será uma política permanente na empresa e deverá ser 

pautada no respeito mútuo. 

 Política integrada: a Viação Campo Grande Ltda., tem como objetivo prestar serviços 

de qualidade em transporte coletivo urbano para locomoção de seus clientes na capital 

sul-mato-grossense, atendendo as Ordens de Serviço emitidas pelo Órgão Concessor.  

 

Baseada na sua política básica estabelece um sistema de gestão integrada, buscando a 

melhoria contínua de seus processos e controlando suas atividades para prevenção de 

acidentes pessoais, lesões e doenças ocupacionais, respeitando as normas de saúde e 

segurança, bem como trabalhando na prevenção de acidentes ambientais, diminuindo os 

seus impactos na natureza, atendendo aos requisitos legais e aos órgãos fiscalizadores. 

 

3.2 Viação Cidade Morena 

 

Seu ano de fundação foi em 1951, intitulada como “Empresa de Transporte Coletivo 

Amambai”, por Raul Petengil. Em novembro de 1964, depois de vendida passou a ser 

Viação Cidade Morena Ltda. Nessa época, a empresa contava com uma frota de 17 ônibus. 

Ao percorrer os bairros da cidade, os motoristas enfrentavam grandes dificuldades em 

função de ruas intransitáveis, isto é, sem asfalto. Muitas vezes, quando não tinha meios 

para sair do atoleiro, o motorista dormia no próprio carro, para não o abandonar. A 

empresa ficava situada na Rua Arlindo de Andrade esquina com a Rua Marechal Cândido 

Mariano Rondon. O quadro de funcionários era composto por cerca de 30 motoristas, 

cobradores, mecânicos e 02 (dois) funcionários no escritório. Os serviços de troca de pneus 

e limpeza dos ônibus eram feitos pelos próprios motoristas e cobradores, que dividiam a 

tarefa de manter os carros limpos e conservados, efetuando os serviços nos pontos finais.  

 

Em 1971, novamente a empresa foi vendida, dessa vez para um grupo de empresários de 

Bauru (SP). Em 1972, a sede da empresa foi transferida para a Rua 1º de maio n. 1361. Em 

1979, a garagem e a administração estavam localizadas na Rua Benedito Campos Couto, n. 

460 - Jardim América. Em 18 de Agosto de 2014 a Viação Cidade Morena transferiu sua 

garagem e a administração para o endereço atual.  

 

Atualmente, possui uma frota de 203 ônibus e 197 equipados com elevador hidráulico para 

usuários com mobilidade reduzida. A empresa localiza-se na Av. Gury Marques, 6237, 

Moreninhas, Campo Grande (MS). O telefone para contato é o (67) 3345-6400. Seus 

princípios básicos se fundamentam em: 
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 Missão: Prestar serviço de transporte de passageiros com qualidade, atendendo os seus 

clientes com confiabilidade e segurança, através do investimento em novas tecnologias 

e de estudos constantes em logística. 

 Visão: obter índice geral de desempenho do serviço, em nível ótimo com a nota de 

97,5. 

 Valores: respeito ao ser humano, foco no cliente, foco no resultado operacional, 

construção de um ambiente saudável de trabalho, incentivo ao crescimento educacional 

e profissional; estímulo a iniciativas de prevenção de acidentes ambientais e eliminação 

do desperdício, bom relacionamento com os fornecedores, órgão gestor e vizinhança. 

 Política Integrada: a Viação Cidade Morena Ltda. tem como objetivo prestar serviços 

de qualidade em transporte coletivo urbano para locomoção de seus clientes no 

município de Campo Grande (MS), atendendo as ordens de serviço emitidas pelo órgão 

concessor. 

 

A política básica estabelece um sistema de gestão integrada, melhoria continua de seus 

processos, comprometimento na prevenção de poluição ambiental, atendimento a 

requisitos legais, aos requisitos subscritos e aos órgãos fiscalizadores e órgão regulador. 

 

3.3 Jaguar Transportes Urbanos 

 

Esta empresa foi fundada em 1975, e atualmente, possui uma frota de 149 ônibus e 143 

equipados com elevador hidráulico para usuários com mobilidade reduzida.  Localiza-se na 

Rua Alexandre Fleming, 1407, Vila Bandeirantes, Campo Grande (MS). O telefone para 

contato é o (67) 3322-2400, e-mail: jtu@jaguartransporte.com.br. Seus princípios básicos 

se fundamentam em:  

 Missão: prestar serviços de transporte de passageiros com qualidade, atendendo os 

nossos clientes com confiabilidade, através de investimentos em novas tecnologias, 

buscando sempre aumentar seu nível de satisfação. 

 Visão: permanecermos com nível ótimo de desempenho (IGDS), com nota de 97.5 até 

o ano de 2019. 

 Valores: foco no cliente, foco no resultado operacional; manter sempre um ambiente 

saudável de trabalho, incentivo ao crescimento profissional dos colaboradores; 

estímulo às iniciativas de prevenção de acidentes de trabalho, ambientais e eliminação 

do desperdício; bom relacionamento com os fornecedores, autoridades competentes e 

vizinhança. 

 Política integrada: a Jaguar Transporte Urbanos Ltda. tem como objetivo prestar 

serviços de qualidade em transporte coletivo urbano para locomoção de seus clientes na 

cidade de Campo Grande (MS). 

 

A  política básica estabelece um sistema de gestão integrada; melhoria contínua de seus 

processos; comprometimento na prevenção de acidentes pessoais, lesões e doenças 

ocupacionais; comprometimento na prevenção de acidentes ambientais; redução dos 

impactos ambientais das nossas atividades na natureza, atendimento aos requisitos legais, 

aos requisitos subscritos e aos órgãos fiscalizadores e órgão regulador; foco no cliente 

buscando adicionar valor a este. 

 

  

mailto:jtu@jaguartransporte.com.br
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3.4 Viação São Francisco 

 

Fundada em 1960, esta empresa teve importância dentro da história do transporte coletivo 

se misturando à história da população campo-grandense. Atualmente, possui uma frota de 

101 ônibus, sendo 10 articulados, 03 executivos e 94 equipados com elevador hidráulico 

para usuários de cadeiras de rodas. Localiza-se na Rua Euller de Azevedo, 1113, Bairro 

São Francisco, Campo Grande (MS). O telefone para contato é o (67) 3368-6800, tendo 

como seus princípios básicos os seguintes fundamentos:  

 Missão: prestar serviço de transporte de passageiros com qualidade, atendendo os 

nossos clientes com confiabilidade e segurança, através do investimento em novas 

tecnologias e no capital humano. 

 Valores: foco no cliente buscando adicionar valor a este; foco em resultados; manter 

sempre um ambiente saudável de trabalho; incentivo ao desenvolvimento profissional e 

humano dos colaboradores; estímulo às iniciativas de prevenção de acidentes de 

trabalho, ambientais e eliminação do desperdício; bom relacionamento com os 

fornecedores, autoridades competentes e sociedade. 

 Visão: ser reconhecida pelos nossos clientes como empresa de transporte urbano 

eficiente. 

 Política integrada: a Viação São Francisco Ltda. tem como objetivo prestar serviços de 

qualidade em transporte coletivo urbano para locomoção de seus clientes na cidade de 

Campo Grande (MS) atendendo as Ordens de Serviço emitidas pelo Órgão Concessor.  

 

A política básica estabelece um sistema de gestão integrada; melhoria contínua de seus 

processos; comprometimento na prevenção de acidentes pessoais, lesões e doenças 

ocupacionais; comprometimento na prevenção de acidentes ambientais; redução dos 

impactos na natureza; atendimento aos requisitos legais, aos requisitos subscritos e aos 

órgãos fiscalizadores e órgão regulador; foco no cliente buscando adicionar valor a este. 

 

3.5 Consórcio Guaicurus 

 

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) 

formado pelas empresas supracitadas. Foi por meio do processo de licitação de 

concorrência pública n. 082/2012, que se tornou vencedor para operar o transporte urbano 

de capital.  

 

Dentre as entidades que congregam o sistema de transporte Urbano está a Associação das 

Empresas de Transportes Coletivos Urbanos de Campo Grande (ASSETUR), que 

comercializa os créditos que possibilitam o transporte no município, além de ser o 

expedidor dos cartões de isenção tarifária (Conforme regras e determinações emanadas 

pelo Município). Através do Consórcio o cliente pode fazer suas reclamações, sugestões e 

receber informações sobre a operação do transporte de nossa capital. 

 

Sua sede Administrativa localiza-se na Rua Visconde de Taunay, 345 – Bairro Amambai e 

uma Central de Atendimento ao Cliente (CAC) localizada quase defronte, no número 318, 

onde o cliente pode adquirir créditos, cartões pré-pagos, além de receberem atendimento 

quanto à isenção tarifaria no Município de Campo Grande (MS), o número de telefone de 

contato é (67) 3316 6600. Seus princípios básicos se fundamentam em: 
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 Missão: operacionalizar o sistema municipal de transporte coletivo urbano da cidade de 

Campo Grande (MS) atendendo as 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. 

 Visão: manter o padrão de classificação nível ótimo de desempenho com índice de 

97% até 2019. 

 Valores: respeito ao ser humano; Foco no cliente; Construção de um ambiente saudável 

de trabalho; Incentivo ao crescimento educacional e profissional dos seus 

colaboradores; Integração com as consorciadas e órgãos gestores do transporte.  

 Política de qualidade: operacionalizar o sistema municipal de transporte coletivo 

urbano da cidade de Campo Grande (MS) atendendo as 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. 

 

A política básica estabelece melhoria contínua de seus processos e atendimento no 

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. 
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4 BASES CONCEITUAIS 

 

A importância da gestão de projetos para o desenvolvimento deste PA não se resume 

apenas como uma ferramenta para auxiliar as empresas aqui apresentadas de transporte 

público urbano, mas por poder ser engajada em qualquer fase de sua existência e 

independente de seu porte, a qual se refere os vários processos. Sendo todos os processos 

importantes bases como uma plataforma para gerenciar o dia o dia, nas quais se procuram 

agregar valor ao serviço final das respectivas empresas supracitadas. Logo, o desafio aqui 

nessa proposta é apresentar as empresas uma gestão de processos que possa lhe trazer 

benefícios quando estão bem definidos e mapeados. 

 

4.1 Gestão de processos 

 

A gestão de processos possibilita melhorar os produtos e os serviços para as organizações, 

sendo um método que organiza e melhora seu cotidiano sucessivamente de forma 

sistemática, podendo ser feita isoladamente e com visão parcial. Considerada também, 

como forma de apoio ao progresso gerencial que procura gerar melhores resultados. Logo, 

a razão do porquê sua incorporação nas organizações é importante (ASSUNÇÃO; 

MENDES, 2000). 

 

É alicerçada com bases contempladas pelo planejamento, acompanhamento e execução de 

forma a sempre se aperfeiçoar, considerando as necessidades e expectativas dos clientes 

internos e externos da organização. Além de reconhecer os problemas e as correspondentes 

ações de melhoria, os processos devem ser comumente planejados e concretizados sob 

condições controladas para agregar valor (PAIM et al., 2009). 

 

Corroborando com Paim et al. (2009) pode também ser considera como uma abordagem 

sistêmica, cujo enfoque principal está relacionado à identificação, o entendimento e 

gerenciamento de processos inter-relacionados, de modo que contribua com eficácia e 

eficiência junto à organização para que a mesma possa vir atingir seus objetivos (CNMP, 

2013). 

 

Ademais, a gestão de processos possui benefícios que a favorecem, quais sejam, a sua 

identificação e sua implementação, que são essenciais para as operações da organização, 

além de estabelecer as entradas e saídas de cada método, também lhe é atribuída à 

responsabilidade e autoridade. Importante destacar que é por meio dela que se mapeiam as 

interações existentes entre os vários processos, que originam os indicadores mensuráveis e 

objetivos para monitoração do seu desempenho, e que se aplicam as técnicas analíticas 

para determinar suas falhas potenciais, sendo, portanto, utilizada como estratégia para o 

gerenciamento e melhoria na organização. Além disso, é um facilitador para os vários 

processos existentes na organização, como pagamentos de taxas, recebimentos de insumos, 

contratação de mão de obra, criação de produtos, prestação de serviço, seja qual for o 

segmento ou porte da empresa.  Enfim, tudo o que é feito na empresa é um processo 

(CNMP, 2013). Nesse contexto, gerenciar o cotidiano organizacional é um processo, sendo 

uma forma de agregar valor ao produto ou serviço final, cujo maior desafio é demonstrar a 

eficiência da empresa, uma vez que seus processos são bem definidos e mapeados. 

 

A entrada dos processos “trabalha ou transforma insumos (entradas), agregando-lhes valor, 

com a finalidade de produzir bens ou serviços, com qualidade, para serem entregues a 

clientes. (saídas), sejam eles internos ou externos” (CRUZ, 2002, p. 106). Contudo, este 
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processo deve ocorrer de forma eficiente e competente, sendo necessário haver o 

monitoramento e controle do processo de transformação. Logo, é de suma relevância que a 

organização tenha conhecimento sobre seus processos, de forma, a saber, quais deles 

agregam valor. Igualmente, os principais devem ficar comumente alinhados com a 

estratégia organizacional, sendo os processos responsáveis no alcance dos objetivos 

considerados em seu nível estratégico (PAIM et al., 2006; CNMP, 2016), 

 

E desta forma, aplicando os cinco conceitos que abrangem a gestão de processos, sendo 

eles: 

 Mapeamento: levantamento do processo atual, cujo método utilizado é entrevistas 

com os executores do processo (PAVANI JUNIOR; SCUCUGLIA, 2011); 

 Modelagem: delinear o fluxo dos processos seja insumos e/ou informações, ou seja, 

o caminho que ambas percorrem até virar o produto ou serviço final da empresa 

(CNMP, 2013); 

 Melhoria: são as alterações que devem ser feitas nos processos depois da 

finalização, de forma a melhor identificar os impactos que qualquer mudança terá na 

rotina e na percepção do valor agregado (CNMP, 2013); 

 Implantação: descrever todas as tarefas que devem ser executadas no processo 

(CNMP, 2013); 

 Monitoramento: necessário para evitar desvios e quando possível tomar medidas 

corretivas em caso de inconformidades durante a execução (MENDES, 2013; CNMP, 

2013). 

 

No que tange tais implicações supracitadas por Pavani Junior e Scucuglia (2011), CNMP, 

(2013), e Mendes (2013) concernente às cinco etapas apresentadas, o comprometimento 

das organizações, bem como sua atenção, devem ser um estilo de gestão adotado pelas 

empresas, a qual deve ser compartilhada com todos de modo participativo, ou seja, da 

gestão até o pessoal da linha de frente, visto que é impraticável fazer tudo isso sem levar 

em consideração a experiência e questionamentos de quem executa. As vantagens podem 

ser pautadas pela padronização da produção, eficácia no processo, a agilidade da execução 

dos processos, propensão para multiplicar o conhecimento e a melhoria da qualidade do 

produto (SEBRAE, 2016). Logo, é necessário que se saiba o que fazer e principalmente, o 

porquê fazer. O objetivo e fazer com excelência, ou seja, ter conhecimento para ter 

qualidade. Desta forma, tende a melhorar o desempenho, bem como a gerar melhores 

resultados diante o mercado. 

 

Cabe ressaltar que conhecer os processos é uma das primeiras fases para melhor 

desenvolver esse PA como foi proposto, pois é necessário não apenas saber fazer, mas o 

porquê se está fazendo. Em suma, saber e conhecer bem o que se faz é uma forma de 

melhor desempenha-lo, bem como havendo mais qualidade e originando melhores 

resultados perante o mercado. 

 

4.2 Gestão de acidentes  

 

Como é necessário compreender a gestão de processos, a gestão de acidentes igualmente é 

um assunto em pauta relevante e necessário para o desenvolvimento deste PA no sentido 

de ajudar empresas aqui estudadas como gestoras de frota a melhor compreender esta 

forma de geri-los.  E perante a realidade das empresas sobre essa pauta, ao propor algo 

plausível para melhor geri-los de forma que a operação da frota das empresas no que cerne 

as seguradoras em relação aos acidentes se tornem mais eficientes e eficazes.  
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Dada a sua importância, no que cerne a gestão de acidentes, evidenciado pelos dados 

abordados sobre os principais pontos relativos a seus sinistros, possibilitando obter 

excelência em relação a isso de forma eficiente. E por isso é tão necessário saber os dados 

sobre todo o processo que envolve os acidentes. 

 

Neste sentido, os números em todo Brasil (Figura 1) referentes aos acidentes de trânsitos 

são alarmantes. Em 2016 foram registrados 96.362 acidentes, entre todas as rodovias 

federais policiadas, totalizando 6.398 óbitos, onde o país teve um custo de R$ 10,88 

bilhões em investimento, superior ao valor do posterior que foi de R$ 8,61 bilhões (CNT, 

2017). 

 

 
Figura 1: Custo dos acidentes rodoviários – 2016. 

Fonte: (CNT, 2017a, p. 7) 

 

Como observado, a quantidade de acidentes no País só vem aumentado, e com isso o 

número de vítimas, bem como o custo médio (CNT, 2017). Pode-se dizer que o acidente de 

trânsito advém de uma consequência de fatores que levam a um resultado final, que em 

muitas vezes vitimaram pessoas podendo levá-las até a morte, decorrentes de 

circunstâncias, comportamentos, condições que encadeiam diversos eventos. Os distintos 

fatores que derivam o acidente ocorrem da multíplice relação veículo, ambiente, 

regulamentos/sinalização, fiscalização e comportamento do condutor (HOFFMAN, CRUZ; 

ALCHIERI, 2003).  

 

Em linhas gerais, em qualquer lugar do mundo deve haver um sistema de trânsito com 

excelência, de forma que sua funcionalidade na prática seja eficiente, não resultando em 

tantos acidentes como em diversos países (BRAGA, 2008).  

 

Cabe ressaltar que seu mal ou bom funcionamento está diretamente ligado a questões 

sociais, econômicas e tecnológicas do país. No Brasil, em 2016, o país que teve 5.535 

acidentes que levaram a óbitos e, 54.873 vítimas feridas por ano, sendo percebido que há 

problemas de cunho social e econômico (CNT, 2017). O Brasil como país de média e baixa 

renda, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) aparece em quinto lugar 

como recordista em mortes no trânsito, anterior a “Índia, China, EUA e Rússia e seguido 

por Irã, México, Indonésia, África do Sul e Egito. Juntas, essas dez nações são 

responsáveis por 62% das mortes por acidente no trânsito” (AGM, 2016)1.  

                                                           
1 AGM. Disponível em: <http://www.agm-go.org.br/noticia/214-maio-amarelo-campanha-quer-

conscientizar-sobre-acidentes-de-trânsito>. 
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No que tange a ser problema de cunho econômico, de acordo com o IPEA – Instituto de 

Pesquisas Econômicas Aplicadas (2015) é concernente ao alto custo para a sociedade, 

gerando para o País em 2014: 
 

[...] um custo para a sociedade de R$ 12,3 bilhões, sendo que 64,7% desses 

custos estavam associados às vítimas dos acidentes, como cuidados com a saúde 

e perda de produção devido às lesões ou morte, e 34,7% estavam associadas aos 

veículos, como danos materiais e perda de cargas, além dos procedimentos de 

remoção dos veículos acidentados (IPEA, 2015, p. 19). 

 

De acordo com IPEA (2015) cerca de R$ 50 bilhões por ano foram destinados aos custos 

diretos dos acidentes de trânsito, sendo, portanto, o valor que a sociedade brasileira perde 

em derivação à perda de produção das vítimas e aos gastos com atendimento médico-

hospitalar.  

 

No que concerne o problema tecnológico, alguns países, assim como o Brasil, não 

conseguem acompanhar e nem suprir sua demanda em direção ao desenvolvimento da 

economia. De acordo com a OMS e OPAS (2015) espera-se que haja redução, “pela 

metade, do número global de mortes e lesões relacionadas ao trânsito, até 20202”, poderá 

baixar cerca de 50%, devido ao esforço contínuo de aprimoramento da segurança 

rodoviária, sendo um dos objetivos do desenvolvimento sustentável.  

 

Concomitantemente, o número anual de mortes no trânsito, mundialmente, em países de 

renda alta reduzirá a 27% até 2020, enquanto que países de renda baixa aumentarão em 

83% anualmente até a mesma data. Importante salientar que, o Brasil após a adoção do 

novo código de trânsito “reduziu em cerca de 5.000 o número anual de mortes” (OMS; 

OPAS; MS, 2012, p. 2012, p. IX). Assim, observa-se que vinculado aos acidentes, 

influenciam várias conjecturas, principalmente referente à economia e desenvolvimento do 

País, as condições das estradas, entre outros fatores que emanam diretamente essa 

discussão. 

 

Assim, a importância da gestão de acidentes para este PA é por possibilitar que isso seja 

um dos procedimentos necessários que devam ser cumpridos pelas empresas de forma que 

venham a reduzir as perdas, resolver os danos causados, solucionar os acidentes em tempo 

hábil e evitá-los para que não aconteçam novamente. Pois, todos os danos que podem ser 

causados a pessoas, veículos, usuários e condutor, facilmente recaem sobre a empresa, 

gerando um grande custo nas finanças das mesmas. E por isso, é necessário ser levantadas 

as informações tanto sobre distribuição das malhas viária nacional, como os fatores 

contribuintes de acidentes de trânsito, explanados abaixo. 

 

4.2.1 Distribuição da malha viária nacional e fatores contribuintes de acidentes de 

trânsito  
 

Dentre o transporte de pessoas, o mais utilizado é o urbano e o rodoviário devido à 

extensão de malha viária existente. Utilizado em qualquer lugar do mundo, esse tipo de 

transporte pode ser feito em malhas viárias federais, estaduais e municipais. Atualmente a 

                                                           
2 OMS - Organização Mundial da Saúde; OPAS - Organização Pan-Americana de Saúde.  Disponível em: 

<http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=2117:metas-da-seguranca-no-

trânsito-e-objetivos-do-desenvolvimento-sustentavel&Itemid=779>. 
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malha viária total brasileira tem uma extensão de 1.721.088,7km, com uma frota de ônibus 

interestaduais e internacionais totalizando 19.923, distribuídos em 57.000 veículos 

intermunicipais, 107.000 urbanos, 25.205 fretamentos, em 173 terminais rodoviários 

(CNT, 2017b). 

 

 

 

Figura 2: Boletim estatístico – CNT – fevereiro 2017 
Fonte: (CNT, 2017b) 3. 

 

São transportados atualmente no Brasil, cerca de 107.825.938 passageiros com 

movimentação rodoviária interestadual/internacional equivalente a 61,1%, em relação à 

matriz dos outros modais e os autônomos transportam 485.625 passageiros. Em nível 

nacional, hoje há 121.029 empresas de transporte rodoviário coletivo de passageiros, sendo 

que 1.963 são passageiros interestadual/internacional, 5.079 são passageiros de fretamento 

e 20.778 utilizam o transporte urbano. Sua malha viária concessionada é administrada por 

empresas privadas no Brasil tem extensão 19.463 km, enquanto as administradas por 

operadoras Estaduais têm uma extensão de 1.195 km (CNT, 2017b). 

 

Dados recentes da CNT (2017) classificou os trechos da região Norte e Nordeste como 

bom ruim e regular, região Sudeste e Sul como ótimo, bom e regular, o que confirma que 

possuem as melhores malhas viárias nacionais. Enquanto região Centro-Oeste, a malha 

viária é caracterizada como regular, ruim e péssima. 

 

Na administração pública e privada, quanto às rodovias brasileiras, há algumas diferenças 

referindo-se ao fluxo de veículos, ou seja, quanto maior a importância social e econômica 

de uma determinada região, maior será seu fluxo. No entanto, regiões como Norte, Centro-

oeste e Nordeste não estão listadas no topo econômico do país, possuindo assim, maiores 

necessidades básicas em relação às demais, como alimentação, educação e saúde. Logo, 

são as rodovias que possuem baixo fluxo, que são as mais essenciais e que suprem as 

necessidades destas regiões supracitadas, sendo, portanto, de extrema importância social e 

econômica. Enquanto que nas regiões Sul e Sudeste com importantes polos industriais no 

setor econômico do Brasil, além de possuir as malhas rodoviárias mais extensas, são 

também consideradas as melhores em todo o país, sendo a maioria é privatizada e as 

                                                           
3 CNT. Disponível em: 

<http://cms.cnt.org.br/Imagens%20CNT/BOLETIM%20ESTATÍSTICO/BOLETIM%20ESTATÍSTICO%20

2017/Boletim%20Estatístico%20-%2002%20-%202017.pdf>.  
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demais recebem maior parte dos investimentos da União para infraestrutura (BRITO; 

DAWSON, 2006). 

 

Contudo, mesmo recebendo investimentos especialmente na região Sudeste, ainda há muita 

coisa a fazer, pois os anéis rodoviários administrados pela União cortam e passam por 

inúmeras cidades, e requer atenção especial devido ao alto fluxo. Trata-se de uma malha de 

intenso transporte de cargas, transporte coletivo e transportes interestaduais, entre outros, a 

qual requer rodovias com melhor infraestrutura, priorizando sempre a segurança dos 

usuários como o ponto mais importante a ser destacado (BRITO; DAWSON, 2006; 

SANTOS, 2006, CNT, 2017c).  

 

Dentro desta realidade, pode ser observado que o alto índice de acidentes de trânsito no 

Brasil e no mundo tem uma relação direta com crescimento da frota de veículos advinda 

com globalização, do avanço tecnológico e devido ao aumento populacional (MARÍN; 

QUEIROZ, 2000).  Ademais, podem também ser pautadas causas ligadas aos acidentes, as 

quais estão relacionadas aos veículos, ou seja, quanto a suas limitações ou falhas, bem 

como o comportamento humano, além do volume de tráfego, capacidade das vias urbanas 

e rodoviárias destacadas por Resende et al. (2011). 

 

Assim, percebe-se a importância em haver iniciativas preventivas e aperfeiçoamento de 

tecnologias, a fim de serem evitados os altos índices de acidentes, especialmente 

regulamentos de velocidade, como determinante no número de mortes no trânsito local e 

nas estradas brasileiras.  Além de haver a preocupação com o estado de conservação de 

todas as rodovias (STAPLETON, 2008 apud REZENDE, 2011). Mas, deve ser enfatizado 

que acidentes ocorrem tanto nas vias públicas quanto nas rodovias de alto fluxo de tráfego 

e de baixo fluxo, o que denota que as condições da pista de rolamento é um dos requisitos 

mais importantes para evitar acidentes (BRITO; DAWSON, 2006). 

 

No entanto, é percebida a necessidade em haver melhorias, cujo escopo é a redução ou 

minimização dos acidentes, se deparando, portanto, com grandes desafios. Corroborando 

com Brito e Dawson (2006), sobre os quesitos influenciadores nos acidentes, para Gomes 

(2006) e Resende et al. (2011), a infraestrutura é o ponto alto que deve atenção máxima, 

uma vez que a falta dela ou quando é deficitária, como por exemplo, a falta de 

pavimentação em algumas rodovias, desgastes, trincas e remendos, a falta de sinalização 

ou com pouca visibilidade, entre outras, causam acidentes que podem ser fatais.   

 

Ademais, segundo os resultados do CNT (2017a), apesar do acréscimo de 2.555 km 

(+2,5%) em malha viária em relação a 2016, destacou-se pela piora quanto à qualidade das 

vias. Essa constatação corrobora para o aumento do índice de acidentes, cuja classificação 

atual em todo o Brasil foi considerada regular, ruim ou péssimo, não mudando muito em 

relação ao ano passado (41,8%), apresentando quase o mesmo resultado (58,2%), 

classificadas nessas mesmas condições. A redução de investimentos nesse setor foi o fator 

principal havendo relação direta com a crise econômica que assola o Brasil.  

 

Outro aspecto que também chama a atenção foi à sinalização, ou seja, de um ano para o 

outro se deteriorou, caindo para 40,8%, considerada 59,2% como regular, ruim ou péssima. 

Para haver uma infraestrutura adequada atendendo todas as malhas viárias do país são 

necessários investimentos cerca de 293,8 bilhões, segundo o Plano CNT de Transporte e 

Logística. Enfim, muitos dos problemas do ano passado foram encontrados, e aqueles que 

apresentaram melhoras caíram. Desta forma, houve apenas manutenção, restauração e 
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reconstrução dos 82.959 km conforme dados da Pesquisa CNT, e ainda encontrou trechos 

com desgaste, trincas em malha, remendos, afundamentos, ondulações, buracos ou 

pavimentos totalmente destruídos (CNT, 2017). 

 

Assim, o sistema rodoviário nacional como o principal responsável pelo escoamento de 

cargas e transporte de pessoas no Brasil, além de ser o segundo maior do mundo, pois o 

primeiro é dos Estados Unidos, ainda apresenta inúmeras falhas, não sendo apenas 

relacionados à infraestrutura da via como destacado por Brito e Dawson (2006) e Gomes 

(2006). 

 

Neste contexto, se observa que além das questões deficitárias da infraestrutura, há também 

fatores econômicos e sociais destacadas no relatório da CNT (2017), crise econômica, etc. 

são também propulsores, o que consequentemente contribuem para acarretar acidentes. 

Além das outras causas citadas por Resende et al. (2011), as quais necessitam que medidas 

sejam tomadas. Afinal é da vida humana que estamos falando, de forma que haja mais 

segurança, para passageiros, condutores e cobradores. Situação essa cotidiana para todos os 

usuários em relação à segurança e saúde (GOMES, 2006; BOTTESSINI, 2009). 

 

O Brasil comparado a outros países possui uma malha viária deficitária e pouco 

pavimentada, enquanto o país possui 1,7 milhões de malha total (Km), apenas 112,9% são 

pavimentadas, com uma movimentação anual de cargas de 485.625 milhões T/Km, bem 

diferente da China que possui 4,1 milhões de malha total, onde 64% são pavimentadas, ou 

a Rússia que possui 1 milhão de malha total, e contrapartida 80% são pavimentadas 

(CALEIRO, 2014).   

 

Dentre os vários fatores que fazem alusão aos acidentes de trânsito, é imprescindível que 

se tome medidas drásticas para reduzir o número de pessoas acidentadas, segundo a OMS. 

Igualmente, o poder público e privado é importante também tomar medidas concernentes à 

infraestrutura viária, visto que é de suma importância para que haja um transporte seguro 

para as pessoas. (PAOLESCHI, 2009). Essa realidade requer das empresas de transporte 

coletivo, melhores formas de seguros contra acidentes para seus usuários, sendo necessária 

que as mesmas se adaptem a realidade dos altos índices de acidentes existentes quanto a 

sua própria realidade financeira (BRUNI 2008).  

 

Logo, há necessidade de haver novos investimentos no desempenho de um importante 

papel, também para integração nacional, sobretudo, no contexto de inclusão das rodovias 

mais transitáveis no transporte de pessoas em todo o país, de forma que possa atender aos 

mais altos padrões de desenho internacionais (MARTINS; SOARES; CAMMARATA, 

2013).  

 

Neste sentido, tendo em vista a realidade apresentada, propor algo melhor para empresas 

estudadas no que concerne os acidentes e sinistros, de forma que seja financeiramente mais 

viável do que as seguradoras, é uma solução a se considerar, pois o que se espera é que lhe 

tragam benefícios nas questões financeiras que envolvem.  E por isso dada à importância 

em melhor compreender a redução de custos nesse âmbito, abordada a seguir. 

 

4.3 Redução de custos 
 

Dado ao momento de crise que o País atravessa, é vital para as empresas de transporte 

público urbano pensar e colocar em prática a redução custos, assim como em muitos outros 
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segmentos. As empresas operantes no Mato Grosso do Sul, como base desse projeto, 

almejam economizar de forma que sua receita permaneça equilibrada, ou seja, procuram 

manter sua saúde financeira.   

 

Para tanto, é necessário melhor compreender esse processo, há normalmente uma confusão 

entre custos e gastos, mas ambos são diferentes. Gasto está relacionado às despesas 

financeiras na aquisição de algo, produto e/ou serviço, como um investimento. Enquanto, 

custos são utilizados para a produção de outros bens e/ou serviços (BRUNI, 2008; VIAN, 

2006). 

 

O custo dos produtos vendidos e/ou serviços prestados simbolizam inteiramente os custos 

praticados pela empresa no processo de produção ou prestação de serviços. Assim, todos 

os custos praticados pela organização relacionada a isso necessitam ser avaliados. 

Consequentemente, a redução de custos deve ser um processo bem estudado e elaborado, 

antes de ser posto em prática (VIAN, 2006). 

 

Pode ainda ser compreendida como uma política redutiva organizacional, as quais 

abrangem diretrizes que necessitam ser devidamente planejadas pela alta administração da 

empresa, objetivando reduzi-los permanentemente e de forma geral, por meio de distintos 

aspectos coordenados, incorporados, medidas e métodos específicos para auferir ganhos 

gerais de eficiência e produtividade (PADOVEZE, 2003). 

 

Ademais, há também quatro focos de atuação que devem ser destacados relacionando-os 

com a redução de custos, considerados como sistematizado e centrado, denominadas 

óticas, sendo, da produção de valor; dos processos internos; dos recursos; e, por fim do 

financiamento. Desta forma, evidencia o enfoque sistêmico adotado, pois a Política de 

Redução de Custos (PRC) permanente e duradoura somente é possível, se não afetar a 

estrutura empresarial, a qual deve considerar a macro visão das quatro óticas de atuação 

(MARTIN, 2000). O enfoque principal desta redução é “aumentar o valor da empresa para 

os donos ou acionista por meio do lucro”, cujos componentes (receitas, custos e despesas) 

precisam ser apurados de forma conjunta para haver maior eficácia quanto à PRC (VIAN, 

2006, p. 2). 

 

Para tanto, é necessário que a PRC seja avaliada em níveis sequenciais do processo de 

gestão, tais como, planejamento estratégico, planejamento operacional, execução e 

controle. Isto posto, denota que uma PRC pode ser demonstrada nesses três níveis, a qual 

cada um deles se apresentam com diferentes conceitos, técnicas, procedimentos e 

diretrizes, que permitam ser trabalhados de forma ordenada, total ou específica. No que 

concerne a PRC em nível estratégico, seus elementos condutores se referem ao volume 

(escala de produção) e a tecnologia do produto. Já a PRC em nível operacional concentra 

em etapas subsequentes às definições estratégicas, relacionada à estrutura do produto, a 

gestão do roteiro de fabricação, a gestão do tempo físico e, por conseguinte, o aspecto 

financeiro. A PRC em nível de execução e controle, que procura o menor custo de cada 

recurso e das transações de cada um deles. Sendo esse ponto especialmente, levantado 

nessa pesquisa. E finalmente, a PRC em nível de execução e controle, a qual se refere aos 

itens dos insumos de produção, que já foram definidos pelas PRCs anteriores, a PRC 

estratégica e a PRC operacional (MARTIN, 2000). 

 

No entanto, nem todas as organizações conhecem a fundo seus sistemas de custos, nem 

seus níveis sequenciais, escolhendo uma opção aparentemente mais viável, o que nem 
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sempre é ideal. Logo, praticá-la sem conhecimento pode ser errado na realização da 

redução de custos. Ademais, uma gestão estratégia de custos misturam temas subjacentes 

que são determinados conforme a necessidade de cada organização destacando a “análise 

da cadeia de valor4; análise de posicionamento estratégico5; análise dos direcionadores de 

custos6“. Cada uma das análises demonstra um rumo de investigação em que a informação 

de custos é modelada sob uma luz diferente daquela abordada pela contabilidade gerencial 

tradicional (SHANK; GOVINDARAJA, 1997. p. 13). 

 

Portanto, há necessidade em haver uma gestão estratégia de custos competente, pois além 

de ser de suma importância para organização, a forma para reduzir custos é muito utilizada 

atualmente, especialmente devido à alta competitividade existente na maioria dos nichos 

mercadológicos. A partir da tomada de decisão sobre a análise de custo, é que deve haver 

mudanças no âmbito financeiro da empresa, a qual focalizará esforços de melhoria em cada 

segmento e na obtenção de resultados mensuráveis (PEREZ JÚNIOR; OLIVEIRA; 

COSTA, 2010). 

 

Em suma, diante ao exposto, propor a redução de custos para às empresas de transporte 

público urbano do MS em relação à contratação de seguradoras, relacionando-as aos 

acidentes sem ou com vítimas e a sinistralidade de suas frotas, se faz essencial para melhor 

gerir acidentes delas de forma corporativa. 

  

                                                           
4A cadeia de valor de qualquer empresa em qualquer setor é o conjunto de atividades criadoras desde as 

fontes de matérias-primas básicas. Passando por fornecedores de componentes e até o produto final entregue 

nas mãos do consumidor.   
5 Seguindo a delineação de Porter (19XO) das escolhas estratégicas básicas, uma empresa pode competir ou 

tendo menores custos (liderança em custos) ou oferecendo produtos superiores (diferenciação de produto). 
6 Diversos fatores que se inter-relacionam de formas complexas. Compreender o comportamento dos custos 

significa compreender a complexa interação do conjunto de direcionadores de custos em ação em uma 

determinada situação. 
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5 REALIDADE ORGANIZACIONAL 
 

Com base na pesquisa mista são apresentados os resultados das respectivas empresas 

estudadas, sendo demonstrada a situação das mesmas que eram asseguradas pela 

Seguradora Nobre. Mas, com a liquidação da Seguradora todas as empresas de transporte 

urbano ficaram sem cobertura securitária.  

 

Devido a isso, há alguns aspectos a se considerar, sendo demonstrados por meio das 

tabelas 1, 2, 3 e 4 abaixo, as quais apresentam dois períodos estudados, ou seja, de 

setembro/2015 a agosto/2016 com seguro contratado da Seguradora Nobre e 

setembro/2016 a agosto/2017 sem seguro. Os dados estão relacionados a sinistros e 

contemplam os eventuais custos e todas as informações pertinentes à realidade vivenciada 

pelas empresas qual envolvem acidentes de trânsitos.  

 

Assim, alguns parâmetros foram averiguados, a fim de calcular os custos com seguro 

(setembro/2015 a agosto/2016) e sem seguro (setembro/2016 a agosto/2017) demonstrados 

separadamente nas Tabelas, sendo divididos em seções, sendo feito uma síntese dos 

valores de cada mês transformando-os em períodos citados. Os principais aspectos 

abordados na pesquisa mista foram os  gastos com acidentes com vítimas e sem vítimas, 

bem como a  contratação do seguro de cada empresa demonstrando a mensalidade gasta 

com a seguradora. 

 

Foi abordado também sobre o custo efetivo com a franquia nos acidentes ou o custo do 

acidente quando inferior a esta, além do tempo médio (em dias) para a resolução dos 

acidentes que utilizaram o seguro, somado todo o tempo gasto até o encerramento dos 

processos. Do mesmo modo, igualmente foi abordada a quantidade de acidentes que não 

utilizaram o seguro por ficar abaixo da franquia. Ademais, foram relatados os acidentes que 

utilizaram seguro. 
 

As empresas relacionadas são: Jaguar Transportes Urbanos (Jaguar), Viação Campo 

Grande (VCG), Viação Cidade Morena (VCM) e Viação São Francisco (VSF). A Tabela 1, 

abaixo demonstra os resultados da pesquisa em relação aos custos de acidentes sem vítimas 

entre os anos 2015 (set/a dez) a 2016 (jan/ago) das empresas estudadas.  
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Tabela 1 – Relação de custos de acidentes sem vítimas (2015-2016) 

Período Empresa 

de 

transporte 

público 

urbano  

Custos com 

mensalidade de 

seguro 

Custo com 

franquia ou 

acidente quando 

inferior 

Custo total Tempo de 

solução 

acidentes 

utilizado 

seguro 

(dias) 

Tempo 

solução 

abaixo da 

franquia 

(dias) 

Qtd. 

acidentes 

com 

despesa 

acima da 

franquia 

Qtd. 

acidentes 

com despesa 

abaixo da 

franquia 

Total de 

acidentes 

Set./Dez. 2015 JAGUAR  R$ 88.102,06 - R$ 88.102,06 - - - - - 

Jan./Ago. 2016 JAGUAR R$ 187.838,09 - R$ 187.837,09 - - - - - 

TOTAL  R$ 275.939,15 0 R$ 275.939,15 0 0 0 0 0 

          

Set./Dez. 2015 VCG R$ 68.734,60 R$ 8.191,00 R$76.925,60 216 65 1 13 14 

Jan./Ago. 2016 VCG R$ 146.439,68 R$ 26.580,00 R$173.019,68 92 180 5 22 27 

TOTAL  R$ 215.174,28 R$34.771,00 R$249.945,28 308 245 6 35 41 

          

Set./Dez. 2015 VCM R$ 94.796,80 R$ 33.944,00 R$ 128.740,80 0 0 2 56 58 

Jan./Ago. 2016 VCM R$ 202.870,86 R$ 54.707,90 R$ 257.578,76 0 0 9 101 110 

TOTAL  R$ 297.667, 66 R$ 88.651,90 R$ 386.319,56 0 0 11 157 168 

          

Set./Dez. 2015 VSF R$ 104.542,01 R$ 18.447,00 R$ 122.989,01 138 107 4 11 15 

Jan./Ago. 2016 VSF R$ 202.804,63 R$ 41.620,21 R$ 224.424,84 205 268 5 47 52 

TOTAL  R$ 307. 346,64 R$ 60.067,21 R$ 367.413,85 343 375 9 58 67 

       

TOTAL GERAL 

 

R$ 1.096.127,73 

 

R$ 183.490,11 

 

R$ 1.279.617,84 

 

651 

 

620 

 

26 

 

250 

 

276 

 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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A empresa de transporte urbano em Campo Grande, MS Jaguar, teve o custo com 

mensalidade de seguro entre os meses de setembro a dezembro de 2015 no valor total de R$ 

88.102,06 (Oitenta e dois mil, cento e dois reais e seis centavos), enquanto no ano seguinte, 

esse valor foi de R$ 187.837,09 (Cento e oitenta sete mil oitocentos e trinta sete reais e nove 

centavos), tanto nas mensalidades de seguro como custo total. Não foram relatados os custos 

com franquia ou acidente quando inferior, os tempos de solução para os sinistros (utilizados 

pela seguradora e abaixo da franquia), além de a quantidade de acidentes. Não foi mensurado 

o total de acidentes neste período.  

 

A empresa de transporte urbano VCG, também operante em Campo Grande, MS teve o custo 

com mensalidade de seguro no valor total de R$ 215.174,28 (duzentos e quinze mil cento e 

setenta quatro reais e vinte oito centavos), cujo período a empresa estava assegurada pela 

Nobre.  O custo total com franquia durante o período set/dez 2015 a jan/ago 2016 (12 meses) 

totalizaram em R$ 34.711,00 (Trinta quatro mil duzentos setecentos e onze reais). O tempo de 

solução pela seguradora para os acidentes relatado foi de 216 dias em 2015 (em 4 meses), 

enquanto que em 2016 (8 meses) foi em 92 dias. O tempo de solução abaixo da franquia 

totalizou em 245 dias, sendo 65 dias em 2015 e 180 em 2016. A quantidade de acidentes com 

despesa acima da franquia totalizou em 6 acidentes e 35 abaixo da franquia. Em 2015, foram 

14 acidentes em 4 meses, enquanto que em 2016, foram 27 em 8 meses, totalizando 41 

sinistros sem vítimas.  

 

A empresa VCM atuante no transporte público urbano em Campo Grande, MS relatou que 

entre setembro de 2015 a agosto de 2016 teve um custo total com mensalidade de seguro no 

valor de R$ 297.667,66 (Duzentos e noventa sete mil seiscentos e sessenta e sete reais e 

sessenta e seis centavos). Os custos com franquia ou acidente (quando inferior) totalizaram 

R$ 88.651,90 (Oitenta oito mil seiscentos e cinquenta um reais e nove centavos). O custo total 

em 2015 foi de R$ 128.740,80 (Cento e vinte oito mil setecentos e quarenta reais e oitenta 

centavos) relativos há 4 meses. Já em 2016, o custo total em 8 meses foi de R$ 257.578,76 

(Duzentos e cinquenta sete mil quinhentos e setenta oito reais e setenta e seis centavos). A 

VCM não mensurou o tempo de resolução dos sinistros utilizando o seguro, nem abaixo da 

franquia em 2015 para solução de acidentes. Em 2015 houve 2 sinistros com despesa acima 

da franquia e abaixo da franquia foram 56. Já em 2016, formam 9 acima e 101 acidentes 

abaixo da franquia. O total de acidentes em 4 meses de 2015 foi de 58, já em 8 meses de 2016 

foram 110 acidentes, todos sem vítimas.  

 

Igualmente atuante no transporte público em Campo Grande, MS, a empresa VSF relatou que 

entre setembro de 2015 a agosto de 2016 teve um custo total de R$ 307.346,64 (trezentos e 

sete mil trezentos e quarenta seis reais e sessenta e quatro centavos) relativos à mensalidade 

de seguro. O total gasto com franquia ou acidente quando inferior foi durante o prazo citado 

de R$ 60.067, 21 (Sessenta mil sessenta e sete reais e vinte um centavo), com um custo total 

de R$ 367.413,85 (Trezentos e sessenta e sete mil quatrocentos e treze reais e trinta oito 

centavos).  Em 2015, o tempo para solução de acidentes utilizando o seguro foi de 138 dias e 

em 2016 foi 205 dias. Já o tempo de solução abaixo da franquia em 2015 foi 107 dias e em 

2016 foram 268 dias. A quantidade de sinistros com despesa acima da franquia (2015/2016) 

totalizou em 9, enquanto que abaixo da franquia no mesmo período foram 58 acidentes.  Foi 

registados o total de 67 acidentes sem vítimas. 

 

Assim, o total geral com mensalidade de seguro foi no valor de R$ 1.096.127,73 (Um milhão 

e noventa seis mil, cento e vinte sete reais e setenta três centavos). O custo com franquia ou 
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acidente quando inferior foi no valor total de R$ 183.490,11 (Cento e oitenta e três mil e 

quatrocentos e noventa reais e onze centavos). O custo total em 12 meses foi de R$ 

1.279.671,84 (Um milhão duzentos e setenta nove mil e seiscentos e setenta um reais e oitenta 

quatro centavos). O tempo de solução de acidentes utilizando seguro foi de 651 dias. O tempo 

total para solução de acidentes abaixo da franquia foi de 620 dias. A quantidade total de 

acidentes com despesa acima da franquia foi de 26 e abaixo da franquia 250. Total de 

acidentes nos 12 meses foi de 276 sinistros sem vítimas. 

 

A Tabela 2 abaixo demonstra os resultados da pesquisa, relacionado os custos de acidentes 

sem vítimas, no mesmo que compreende set/dez 2016 a jan./ago. 2017, em que as empresas 

não estavam asseguradas devido à liquidação da Seguradora Nobre.  

 

 

Tabela 2 - Relação de custos de acidentes sem vítimas (2016-2017) 

 

Período 

 

Empresa de 

transporte 

público urbano 

 

 

Custo do acidente 

 

Tempo de solução 

(dias) 

 

Total de acidentes 

Set./Dez. 2016 JAGUAR - - - 

Jan./Ago. 2017 JAGUAR R$ 64.865,04 - - 

TOTAL  R$ 64.836,04 0 0 

     

Set./Dez. 2016 VCG R$ 10.014,00 120 13 

Jan./ Ago. 2017 VCG R$ 51.373,85 295 38 

TOTAL  R$ 61.387,85 415 51 

     

Set./Dez. 2016 VCM R$ 21.242,00 0 54 

Jan./ Ago. 2017 VCM R$ 50.936,50 0 103 

TOTAL  R$ 72.208,50 0 157 

     

Set./Dez. 2016 VSF R$ 11.973,05 251 10 

Jan./ Ago. 2017 VSF R$ 29.184,80 319 26 

TOTAL  R$ 47.157, 85 570 36 

 

TOTAL GERAL 

 

R$ 245.590,24 

 

985 

 

244 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.  

 

A empresa Jaguar não apresentou dados de 2016 (set/dez) referentes aos custos de acidentes. 

De janeiro a agosto de 2017 o total de custos com acidentes foram de R$ 64.865,04 (Sessenta 

quatro mil oitocentos e sessenta cinco reais e quatro centavos). Não foram relatados tempo de 

solução de acidentes, bem como o total de sinistros sem vítimas do período.  
 

A empresa VCG, teve um custo com acidentes entre setembro de 2016 a agosto de 2017 no 

total de R$ 61.387,85 (Sessenta um mil trezentos e oitenta sete reais e oitenta e cinco 
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centavos). Em 2016 foram contabilizados 13 acidentes sem vítimas, cujo tempo para solução 

dos sinistros foram de 120 dias (média para 4 meses). Em 2017, foram 38 acidentes (média de 

8 meses), solucionados em 295 dias, totalizando 51 sinistros sem vítimas.  

 

A empresa VCM, teve um custo de acidentes entre setembro de 2016 a agosto de 2017 de R$ 

72.208,50 (Setenta e dois mil duzentos e oito reais e cinquenta centavos). Não foi relatado o 

tempo para solução dos acidentes do período. O total de acidentes sem vítimas em 2016 foram 

54 referente há 4 meses, e 103 em 2017 referentes há 8 meses.  

 

A empresa VSF, teve um custo com acidentes entre setembro de 2016 a agosto de 2017 no 

total de R$ 47.157, 85 (quarenta e sete mil cento e cinquenta sete reais e oitenta e cinco 

centavos). O tempo para solucionar os acidentes foi de 251 dias em 2016 e 319 dias em 2017. 

Foram registrados de set/dez. 2016, 10 acidentes e em 2017 26 sem vítimas, totalizando 36 

sinistros.    

 

Assim, durante 12 meses do período citados o total geral gasto com acidentes foi no valor de 

R$ 245.590,24 (Duzentos e quarenta cinco mil quinhentos e noventa reais e vinte quatro 

centavos), registrados 244 sinistros solucionados em tempo de 985 dias.  

 

A Tabela 3 abaixo demonstra os resultados da pesquisa relacionados aos custos de acidentes 

com vítimas nos anos de 2015 a 2016, as quais as empresas não estavam asseguradas devido à 

liquidação da Nobre. 
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Tabela 3 – Relação de custos de acidentes com vítimas (2015-2016)  

 

CUSTOS ACIDENTES COM VÍTIMAS 

 

Período Empresa de 

transporte público 

urbano 

 Custo com 

franquia 

Despesa com 

vítimas 

Custo total Tempo 

de 

solução 

acidentes 

utilizado 

seguro 

(dias 

Tempo 

solução 

abaixo 

da 

franquia 

(dias) 

Qtd. 

acidentes 

com 

despesa 

acima da 

franquia 

Qtd. 

acidentes 

com 

despesa 

abaixo 

da 

franquia 

Total de 

acidentes 

Set./ a dez 2015 JAGUAR  - R$ 12.390,68 R$ 12.390,68 - - - - 0 

Jan. a Ago. 2016 JAGUAR  - R$ 12.490,00 R$ 12.490,00 - - - - 0 

TOTAL   - R$ 24.880,68 R$ 24.880,68 0 0 0 0 0 

           

Set./ a dez 2015 VCG  R$2.700,00 R$ 22.424,44 R$ 25.124,44 - 337 1 14 15 

Jan. a Ago. 2016 VCG  R$5.050,84 R$ 50.307,92 R$ 55.358,76 - 127 1 44 45 

TOTAL   R$ 7.750,84 R$ 72.732,36 R$ 80.483,20 0 464 2 58 60 

           

Set./ a dez 2015 VCM  - R$ 70,00 R$ 70,00 0 0 0 16 16 

Jan. a Ago. 2016 VCM  - R$ 1.563,00 R$ 1.563,00 0 0 0 33 33 

TOTAL   - R$ 1.633,00 R$ 1.633,00  0 0 0 49 49 

           

Set./ a dez 2015 VSF  - R$ 1.060,80 R$ 1.060,80 - - - - - 

Jan. a Ago. 2016 VSF  R$ 2.500,00 - R$ 2.500,00 61 - 1 - 1 

TOTAL   R$ 2.500,00 R$ 1.060,80 R$ 3.560,80 61 0 1 0 1 

 

TOTAL GERAL 

  

R$10.250,84 

 

R$ 100.306,84 

 

R$ 110.557,68 

 

61 

 

464 

 

3 

 

107 

 

110 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 
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A Jaguar não mensurou o custo com franquia. As despesas com vítimas totalizaram em R$ 

24.880,68 (Vinte quatro mil e duzentos e oitocentos e oitenta reais e sessenta oito 

centavos). Não foram mensurados: o tempo de solução dos acidentes utilizando seguro 

(dias); o tempo de solução abaixo da franquia (dias); a quantidade de acidentes com 

despesas acima da franquia; a quantidade de acidentes com despesas abaixo da franquia, 

nem o total de acidentes. 

 

A empresa VCG teve o custo com a franquia totalizado em R$ 7.750,84 (sete mil 

setecentos cinquenta reais e trinta seis centavos). Sua despesa com as vítimas foi no valor 

de R$ 72.332,36 (Setenta e dois mil trezentos e trinta dois reais e trinta seis centavos), com 

um custo total de R$ 80.483,20 (Oitenta mil e quatrocentos e oitenta três reais e vinte 

centavos). A empresa não relatou o tempo para solução dos acidentes pela seguradora. O 

tempo de solução abaixo da franquia foi de 337 dias em 2015 e, em 2016 foi de 127 dias. 

Foram relatados 2 acidentes totais com despesa acima da franquia e 58 com a despesa 

abaixo da franquia, 14 em 2015 e 44 em 2016. O total de acidentes foi 60, sendo 15 

acidentes relatados em 2015 e 45 em 2016, todos sem vítimas.   

 

A empresa VCM não relatou os custos com franquia pela empresa. As despesas com as 

vítimas neste período citado totalizaram R$ 1.633,00 (Um mil e seiscentos e trinta e três 

reais). Não foram relatados os tempos (em dias) para solucionar os acidentes em relação à 

seguradora nem abaixo da franquia, nem a quantidade de acidentes com despesa acima da 

franquia. Em 4 meses de referência em 2015, houve 16 acidentes com despesa abaixo da 

franquia e em 2016 foram 33 equivalentes há 8 meses. O total de acidentes relatos em 12 

meses foi 49 com vítimas neste período citado.  

 

A empresa VSF relatou apenas março/2016 com o custo de franquia em R$ 2.500,00 (Dois 

mil e quinhentos reais). Não foram relatados custos com franquia pela empresa. As 

despesas com as vítimas em 2015 foi R$ 1.060,00 (Um mil e sessenta reais). Em 2015. Em 

2016 não foi relatado. O custo total em 12 meses, entre 2015/2016 foi de R$ 3.560,80 

(Três mil quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos).  Não foram relatados os tempos 

(em dias) para solucionar os acidentes em relação à seguradora nem abaixo da franquia, 

nem a quantidade de acidentes com despesa acima da franquia. Em 4 meses de referência 

em 2015, houve 16 acidentes com despesa abaixo da franquia em 2015. Em 2016 esse 

tempo foi em 61 dias. Foi relatado apenas 1 acidente com vítima.   

 

Foram gastos R$ 10.250,84 (Dez mil duzentos e cinquenta reais e oitenta quatro centavos) 

em custo com franquia. As despesas com vítimas totalizaram R$100.306,84 (cem mil cento 

trezentos e seis reais e oitenta quatro centavos). O custo total das empresas foi no valor de 

R$110.557,68 (Cento e dez mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e sessenta oito 

centavos).  O tempo para solucionar acidentes utilizando o seguro no geral foi de 61 dias, e 

esse mesmo tempo abaixo da franquia foi em 3 dias. Houve 3 acidentes no total com 

despesa acima da franquia e 107 com despesa abaixo. Foram registrados 110 sinistros de 

todas as empresas com vítimas.  

 

A Tabela 4 apresenta os resultados da pesquisa sobre os custos dos acidentes com e vítimas 

no período de 2016 a 2017 das empresas estudadas, as quais não estavam asseguradas pela 

Nobre.  
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Tabela 4 – Relação de custos com acidentes com vítimas (2016-2017) 

 

Período 

Empresa 

de 

transporte 

público 

urbano 

 

Custos com  

acidentes 

 

Tempo de 

solução (dias) 

 

Total de 

acidentes 

Set./dez. (2016) JAGUAR R$ 1.700,00 - - 

Jan./Ago. (2017) JAGUAR R$ 131.610,22 - - 

 TOTAL R$ 133.310,22 0 0 

     

Set./dez. (2016) VCG R$ 28.983,36 10 9 

Jan./Ago. (2017) VCG R$11.375,05 180 37 

 TOTAL R$ 40.358,41 190 46 

     

Set./dez. (2016) VCM R$ 950,00 - 15 

Jan./Ago. (2017) VCM R$ 883,00 - 32 

 TOTAL R$ 1.833,00 0 47 

     

Set./dez. (2016) VSF R$ 4.096,48 51 2 

Jan./Ago. (2017) VSF R$ 12.473,19 307 7 

 TOTAL R$ 16.569,67 358 9 

TOTAL GERAL                                             R$ 192.071, 30          548        102 

Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

A empresa Jaguar em 2016/2017 teve o custo total de acidentes com vítimas em 

R$133.310,22 (Cento e trinta e três mil, trezentos e dez reais e vinte dois centavos).  Não 

foram relatados pela empresa tempo de solução de acidentes nem sinistro.  

 

A empresa VCG relatou no mesmo período que seus custos com acidentes totalizaram 

R$40.358,41 (Quarenta mil trezentos e cinquenta oito reais e quarenta e um centavos). Em 

4 meses do ano de 2016, o tempo para solução de acidentes foi de 10 dias e em 2017 foi de 

180 dias em 8 meses. Foram registrados 9 acidentes em 2016 e 37 em 2017, totalizando 46 

com vítimas. 

 

A empresa VCM relatou também que nesse período os custos com acidentes totalizaram 

em R$1.833,00 (Um mil e oitocentos e trinta e três reais). Não foi relatado pela empresa o 

tempo para solução dos acidentes. De setembro a dezembro de 2016 ocorreram 15 

acidentes e de janeiro a agosto de 2017 ocorreram 32 acidentes, totalizando 47 todos com 

vítimas.  

 

A empresa VSF, igualmente relatou no mesmo período que seus custos com acidentes 

totalizaram R$16.569,67 (Dezesseis mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta e 

sessenta sete centavos). Em 4 meses do ano de 2016, o tempo para solução de acidentes foi 

de 51 dias e em 2017 foi de 307 dias em 8 meses. Registraram em 12 meses um total de 9 

acidentes, sendo 2 em 2016 e 7 em 2017, todos com vítimas.  
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O total de custos com acidentes de todas as empresas foi de R$ 192.071,30 (Centro e 

noventa dois mil e setenta um reais e trinta centavos). Foram solucionados os acidentes em 

12 meses em 548 dias. Totalizaram em 102 sinistros com vítimas. Assim, baseado em 

todas as informações levantadas, são demonstrados os Gráficos e 1 e 2: 

 

 

Gráfico 1 – Custo comprado por mês 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 

Segundo o Gráf. 1 pode ser averiguado que apenas no mês de janeiro o valor empenhado 

pelo sistema de transporte urbano de Campo Grande, foi superior aos valores dispensados 

no período com seguro contratado. Verifica-se ainda que os valores no período com seguro 

ficam bem linear, entre R$100.000,00 (Cem mil reais) a R$120.000,00 (Cento e vinte mil 

reais) mês, isto ocorre, pois só com mensalidade de seguro o sistema, gastava uma média 

de R$ 91.343,98 (Noventa um mil, trezentos e quarenta três reais e noventa oito centavos), 

fora isto ainda há despesas com franquia e com os acidentes que são inferiores a esta.  

 

Gráfico 2 – Relação das empresas estudas e gastos com acidentes 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2018. 

 



 

42 
 

Observa-se que o Gráf. 2 que as empresas com seguros tiveram um gasto maior no valor de 

R$ 1.390.175,52 (Um milhão, trezentos e noventa mil, cento e setenta cinco reais e 

cinquenta dois centavos) referente a um total geral de 386 (com e sem vítimas). Enquanto 

as empresas não asseguradas tiveram um custo menor no valor total de R$ 437.740,54 

(Quatrocentos e trinta sete mil, setecentos e quarenta reais e cinquenta quatro centavos) 

com 346 acidentes registrados.   

 

Do estudo depreende que o custo por sinistro sem seguro é de R$1.265,15 (Um mil, 

duzentos e sessenta cinco reais e quinze centavos) enquanto com seguro encontramos o 

valor de R$3.601,49 (Três mil seiscentos e um reais e quarenta nove centavos). 

 

As lições aprendidas decorrentes da operacionalização do projeto é que a contratação de 

seguro não gera economia e sequer segurança para o sistema de transporte urbano de 

Campo Grande, uma vez que a velocidade média do sistema é baixa e o trânsito urbano 

impõe um deslocamento em bloco, a grande maioria dos acidentes é de pequena monta e 

consequentemente com pequena repercussão financeira. Esta informação se apresenta de 

forma clara quando se analisa a quantidade de acidentes que utilizaram o seguro, ou seja, 

com valores acima da franquia, 29 em doze meses, no mesmo período foram 357 eventos 

que tiveram suas despesas abaixo da franquia e suportados pelo sistema de transporte. 

  

Os aspectos que considerados na implantação do projeto se refere a uma postura de maior 

eficiência na gestão destes sinistros com o controle de causa e efeito destes, possibilitando 

maior treinamento dos motoristas profissionais e detecção do causador de cada acidente. 

Esta nova postura possibilitará uma compreensão imediata de cada evento, auxiliando na 

tomada de decisão e na racionalização dos valores com acidentes. 

 

Como podem ser observadas, algumas informações não foram relatadas pela empresa, mas 

com base nos dados possibilitou alicerçar a proposta de solução junta as empresas, que é 

apresentado no capítulo 8.   
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6 MODELO CONCEITUAL 

 

O modelo conceitual aprestado consistiu em um “modelo ideal”, com informações de suma 

relevância abordadas em campo e por meio da pesquisa qualitativa/quantitativa (método 

misto) com todos os dados pertinentes relativos ao estudo.   

 

Dentro das implicações relacionadas às empresas, as seguradoras, custos e valores com 

base nos dados já levantados, possibilitou a sugestão às melhores práticas observadas, 

decorrentes das análises de todo o material averiguado. 

 

Todas a equipe de desenvolvimento do PA apresentou práticas que foram observadas no 

decorrer do desenvolvimento desse estudo relacionando o tema ao Projeto, corroborando 

com informações que possibilitaram propor excelência à apresentação do plano a ação.   

 

Tendo em vista o cenário investigado, foi observado que por força de contrato de 

concessão existia uma obrigatoriedade relativa à contratação de seguro para acidentes de 

trânsito, supracitada ao longo desse projeto. Ao contratar o seguro, as empresas de 

transporte sentem mais segurança em relação aos acidentes, ou seja, uma vez segurada 

qualquer problema relacionado aos acidentes, a responsabilidade de custos é da 

seguradora. A seguradora é quem deve resolver o problema, pois já está pago e o custo vai 

correr por conta aquela apólice contratada. 

 

No entanto, ao ser observado na prática e analisando o contratado, o serviço entregue não é 

desta forma objetivo e claro como parece na apólice. Devido aos objetivos tanto da 

seguradora como das empresas de transportes, por serem distintos. A seguradora quer 

resolver aquele sinistro de uma forma a gerar para si maior rentabilidade possível. 

Consequentemente, a seguradora tenta eximir comumente de culpa ou do pagamento 

daquele sinistro, quer seja por uma falha da própria empresa que contratou o seguro, ou 

seja, se a empresa de transporte público urbano desrespeitar qualquer uma das cláusulas 

contratuais do contrato de seguro ou pela possiblidade de culpar o terceiro envolvido no 

acidente. 

 

Contudo, como as empresas de transportes tem confiança jurídica e financeira no contrato 

de seguro, até porque esse é o sentido da obrigatoriedade da contratação, a contratante fica 

despreocupada esperando que as responsabilidades de custos e resoluções dos problemas 

que envolvem os sinistros sejam de comprometimento da seguradora. Desta forma, a 

contratante deixa correr o processo resolutivo do sinistro esperando soluções claras da 

seguradora, mas o que infelizmente nem sempre acontece. E por isso, chega ao extremo de 

se tornando um processo judicial. E mesmo assim, a empresa de transporte denuncia a 

Seguradora á lide que pouco investem em esmero suas defesas.  Isso é antagônico, a 

seguradora que deveria dar esse conforto para a empresa de transporte público urbano.  

 

Por outro lado, ao analisar os números, foram percebidos que os custos com seguro são 

altíssimos.  

Dentro deste contexto, incialmente, quando a empresa de transporte possui seguro, a 

mesma não se preocupa em ter uma equipe de atendimento a acidentes, até porque isso 

aumentaria o custo, não sendo essa a necessidade no ponto de vistas das empresas 

contratantes, pois o próprio motorista pode fazer o registro do boletim de ocorrência (BO). 

Isso na verdade acaba sendo uma falha muito grande, pois o motorista que está envolvido 
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no sinistro não tem tranquilidade e sua percepção fica alterada. E com isso, o envolvimento 

do motorista no sinistro, ao ser relatado pelo mesmo, se torna mais favorável e propício 

para si. 

 

Diante dessa realidade, ao analisar os dados levantados nas empresas foi constatado que a 

contratação de seguro em doze meses foi de R$ 1.096.127,73 (Hun milhão, noventa e seis 

mil e cento e vinte sete reais e setenta três centavos) só de mensalidade de seguro, ou seja, 

o valor pago para sua contratação. Significando que esse valor foi pago independente se 

houvesse sinistro ou não. Ao analisarmos percebemos que o ponto crucial da questão é 

exatamente esse, o que gera a sensação de conforto para a empresa, pois seu gasto é alto 

com seguro esperando que a seguradora resolva todos os problemas conforme contrato, 

mas não é isso na prática.  

 

Ainda segundo a análise dos dados, em 387 acidentes relatados apenas 29 tiveram uma 

repercussão mais grave, o que levou a um aporte acima da franquia, ou seja, aqueles que 

não tiveram repercussão de gravidade equivalente a 92% tiveram o custo baixo. Em razão 

disso, esses 92% de custo baixo “não estariam cobertos pelo seguro”, pois se acionasse seu 

custo seria maior ainda. Tendo em vista isso, a empresa não está aparelhada para atender 

esses 92% de sinistros, como supracitado, que apesar de ser de custo baixo acaba sendo 

majorado, por não dar importância para haver o atendimento em função de ter o seguro. 

 

Nesse mesmo âmbito, também foi analisado que os 357 acidentes, abaixo da franquia, que 

tiveram um custo de R$ 106.740,95 (Centro se seis mil e setecentos quarenta reais e 

noventa cinco centavos) para empresa, ou seja, a cobertura do seguro se restringe apenas 

8% dos acidentes havendo uma elevação do custo, ficando mais claro essa análise dos 

números ao ser discutido os valores doze meses sem contratação do seguro. 

 

Outro ponto que foi observado, é que para a cobertura de atendimento médico hospitalar 

não existe franquia. No entanto, existe o seguro obrigatório para os veículos visando cobrir 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), que 

figura como o primeiro na ordem de pagamento. Em virtude disso, o seguro contratado 

somente pagará as despesas depois de ter esgotado os valores de cobertura do seguro 

DPVAT. 

 

Em contrapartida há outro problema, pois, o DPVAT é um seguro de cobertura de 

reembolso às despesas médicas hospitalares. E exige um processo, significando que o 

segurado, tenha que pagar primeiro, comprovar o pagamento por meio de uma relação de 

documentos exigidos, e somente depois da análise destes  que o seguro DPVAT o 

reembolse. O acidentado não quer ficar à mercê disso custeando o acidente que ele foi 

vitimado, ou seja, ele não quer tirar do próprio bolso e ficar entre 2 a 6 meses aguardando 

para ser ressarcido de um acidente ocorrido por determinada empresa de transporte. Esse 

valor é de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais) por vítima para atendimento médico 

hospitalar e R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais) para invalidez permanente ou 

morte. Isso acaba tendo um efeito semelhante à franquia, visto que a empresa tem que 

pagar os custos no atendimento médico hospitalar no valor de R$ 2.700,00 (Dois mil e 

setecentos reais) para somente depois acionar a seguradora. E apesar de existir um termo 

de cessão de direito, as empresas ainda hoje no Manto Grosso do Sul, não conseguiram 

esse reembolso da Seguradora Líder que é responsável pelo DPVAT, entrando com custo a 

mais nas despesas das empresas de transporte coletivo de passageiros. 
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Assim, ao ser verificado e devidamente analisado todos os resultados encontrados foram 

percebidos que os valores nos 12 meses sem o seguro, reduziram consideravelmente, uma 

vez que o valor foi de R$437.740,54 (Quatrocentos e trinta sete mil, setecentos e quarenta 

reais e cinquenta quatro centavos) para 346 acidentes. No ponto de vista da equipe isso se 

deve a um contingenciamento melhor desses sinistros e ao não pagamento da contratação 

do seguro, uma vez que só isso custa paras as empresas R$ 1.096.127,73 (Hun milhão e 

noventa e seis mil, cento e vinte sete reais e setenta três centavos). Ao comparar os dois 

períodos estudados 2015/2016 e 2016/2017 foram percebidos que o número de acidentes é 

muito semelhante e o valor é muito diferente. Logo, a única discrepância encontrada é o 

custo mensal pago para a contratação.  

 

No que tange tais implicações apresentadas sobre seguradoras entre as várias existentes no 

MS que ou por falência ou por liquidação deixaram de operar no ramo de seguro para 

transporte, a última que operou com empresas de transporte coletivo foi a Nobre Seguro 

em 2016, e possuía na sua carteira as empresas do sistema ora estudado. A maioria dos 

seguros a nível nacional era feitos pela Nobre Seguros. Em detrimento a isso, a situação foi 

agravando ainda mais, nas quais as empresas se depararam com vários sinistros que 

estavam inclusive, ajuizados. Despreocupadas com o pagamento, uma vez que estava 

dentro da cobertura contratada, deixou por conta das seguradoras, mas não houve nenhuma 

resolução. Em função disso, as empresas passaram a arcar com toda a despesa dos 

mesmos. E apesar de ter o resseguro e a possiblidade de reaver esse dinheiro, é necessário 

entrar uma fila imensa a nível nacional onde a espera é longa.  

 

A partir da liquidação da Nobre ocorrida em 2016, a equipe começou a ver com outros 

olhos que como o nome pretende sugerir, ou seja, seguradora, realmente não dá segurança 

para essas empresas de transporte urbano de pessoas. 

 

Portanto, foi percebido que com todos esses dados e informações quantitativas, e em um 

ano que as empresas ficaram sem seguro contrato, que se houver uma gestão com enfoque 

exatamente nisso, ou seja, voltada para a prevenção e a resolução dos sinistros, os 

resultados podem vir a ser bastante satisfatórios para todos os envolvidos.  

 

Hoje, há uma preocupação com o sinistro inteiramente, visto que já não paira mais o 

sentimento de segurança e tranquilidade, e a sensação de segurança total que a seguradora 

tenta repassar para seus clientes, a gestão trabalha de forma que não aconteça o sinistro. 

Mas quando acontece, busca atendimento médico hospitalar para já sanar isso 

imediatamente, de forma que não se torne um passivo. 

 

Esse cenário estimulou consideravelmente toda a equipe para compreendê-lo mais de perto 

e desenvolver esse projeto. 
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7 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

O tema desenvolvido nesta pesquisa foi referente à “Gestão de Processos Internos em 

Acidentes de Trânsito”, concentrando-se na questão da viabilidade financeira dos seguros 

para as empresas de transporte coletivo em relação sua contratação, bem como 

compreender a complexidade deste tipo de aquisição. 

 

Assim, a solução proposta para o desenvolvimento deste PA teve como base o objetivo 

geral explicitado, constituído pelos objetivos específicos formulados a partir do que se 

buscou alcançar.   

 

7.1 Objetivos 

 

7.1.1 Objetivo geral  

 

Apresentar um case de estudo abordando sobre os acidentes de trânsito envolvendo a 

concessionária do serviço de transporte coletivo de passageiros de Campo Grande (MS). 

 

7.1.2 Objetivos específicos 

 

a) Avaliar os custos com estes eventos; 

b) Averiguar o processo de contratação de seguros; 

c) Investigar o tempo médio de solução. 

 

 

Diante de todos os dados que foram disponibilizados no modelo conceitual, analisados e a 

realidade atual da empresa, a partir dessa descrição foi possível contribuir de forma efetiva 

para as empresas estudadas, decorrente do desenvolvimento do PA. 

 

A formulação da solução proposta implica na necessidade de avaliação de sua viabilidade 

bem como o planejamento de sua operacionalização. A análise de viabilidade da solução 

foi feita de forma qualitativa/qualitativa (método misto), sendo possível fazer uma 

avaliação referente à viabilidade sob as perspectivas mercadológica, técnico-operacional, 

econômico-financeira e socioambiental. Para tanto, foi utilizado o modelo Canvas para 

apresentar proposta de solução, as quais contemplaram os seguintes itens apresentados 

abaixo. 

 

 

Quadro 1: Modelo Canvas explicativo 

 

Elementos que o compõe 

 

Referência de dados 

 

a)Proposta de valor: Refere-se ao que empresa vai oferecer para o mercado que realmente 

terá valor para os clientes;  

 

b) Segmento de clientes Refere-se a quais segmentos de clientes serão foco da sua empresa; 

 

c) Os canais Refere-se como o cliente compra e recebe seu produto e serviço; 

 

 Continua 

  



 

47 
 

Continuação 

 

Elementos que o compõe 

 

 

Referência de dados 

d) Relacionamento com clientes  Refere-se como a sua empresa se relacionará com cada segmento de 

cliente; 

 

e) Atividade-chave Refere-se a quais são as atividades essenciais para que seja possível 

entregar a Proposta de Valor; 

 

f) Recursos principais  Refere-se aos recursos necessários para realizar as atividades-chave; 

 

g) Parcerias principais Refere-se às atividades-chave realizadas de maneira terceirizada e os 

recursos principais adquiridos fora da empresa. 

 

h) Fontes de receita Refere-se às formas de obter receita por meio de propostas de valor. 

 

i) Estrutura de custos Referem-se aos custos relevantes necessários para que a estrutura 

proposta possa funcionar. 

 

Fonte: Elaborado a partir do Business Model Canvas. 

 

 

A comunicação escrita do PA constitui-se no veículo empregado para o registro e 

comunicação de todo o Projeto realizado ao longo do desenvolvimento do Projeto. 

 

Assim, a comunicação escrita no Quadro 2 a seguir, contém informações pertinentes sobre 

o que é possível melhorar junto as empresas de transportes diminuindo custos e 

apresentando ações/soluções necessárias e suficientes de forma clara para os leitores do 

Projeto e entendimento sobre todos os dados que envolvem o processo.  

  

 

Quadro 2: Proposta de soluções 

 

Estratégia 

 

 

Estrutura 

 

Ação/solução 

 
O que Proposta de valor Internalizar os procedimentos de atendimento proporcionando uma 

maior segurança na resolução deste momento de crise, com maior 

agilidade e menor custo. 

 

Como Atividade-chave Treinar os responsáveis pelo atendimento in loco. 

 

Como Recursos principais Recursos Humanos; 

Recursos de comunicação; e, 

Conhecimento Técnico na área de acidentes. 

 

Como Parcerias principais Estudo de causa dos acidentes. 

 

Para quem Os canais Fazer atendimento in loco, e por meio dos canais de comunicação 

das empresas. 

 

Para quem Relacionamento 

com clientes 

Mapear e monitorar dos sinistros. 

   

 

Continua 
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  Continuação 

 

Estratégia 

 

 

Estrutura 

 

Ação 

Quanto Fontes de receita Analisar a pesquisa que demonstra a economia gerada pela 

internalização dos procedimentos. 

Quanto Estrutura de custos Equipamentos: Máquina fotográfica semiprofissional, trena laser, 

cones e demarcadores; 

Especialista na área de perícia em acidentes; e, 

Equipe de atendimento a local de acidente de trânsito. 

Fonte: Elaborado pelos autores, 2018. 

 

Essa proposta de solução oferece vantagens para as empresas de transporte determinado os 

processos estratégicos viáveis, como importante ferramenta, além de fácil compreensão. 

Ademais apresenta facilidade de visualização e explicação, sendo demostrado os pontos 

fundamentais que devem ser considerados, ou seja, na execução das ideias, bem como uma 

forma de repensar algum produto/serviço, como solução estratégica de atuação. 

 

Espera-se que essa proposta possa gerar bons resultados para as empresas estudadas 

focando nos esforços de forma conjunta, de forma que todas compreendam detalhadamente 

a dinâmica apresentada e as soluções consistentes. 
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8 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Conclui-se a partir da avaliação explicitada da questão norteadora e dos objetivos, pela 

necessidade de reavaliação da regra editalicia que impõe a contratação de seguro para 

passageiros transportados e para terceiros. O estudo dos dados apresentados pelas empresas 

que compõe o Consorcio Guaicurus demonstra que a contratação de seguradora não atende 

a 92% dos acidentes envolvendo os veículos do transporte urbano da Capital. Ficou 

demonstrado através dos universos estudados que a falsa sensação de segurança, 

proporcionada pelo contrato de seguro e a consequente terceirização dos procedimentos de 

atendimento aos sinistros, acarretam grande insegurança e aumente dos custos. Esta 

insegurança fica clara quando aferimos que os 29 acidentes cobertos pelo seguro (8% do 

total), 27 acabaram ajuizados. 

 

O que se espera após a implantação da proposta, é que possa trazer resultados favoráveis 

para as empresas do transporte coletivo de Mato Grosso do Sul, relacionados à adequação 

de custos, mensurada pelo processo estratégico que viabilize a aquisição de serviços 

técnicos, monitoramento, treinamento, segurança e análise como benefícios para as 

mesmas. Assim, com base nos resultados todos os objetivos foram alcançados constituindo 

a finalidade da pesquisa, estando alicerçados nos conceitos e acepções dos autores e a 

vivência profissional dentro de uma rotina. Portanto, os objetivos propostos nesse estudo 

vêm de encontro ao tema proposto e, justificando-se por ser uma temática intrigante que 

auxiliará nas questões que envolvem acidentes e redução de custos.   

 

Acredita-se que a partir dos resultados apresentados, tanto sobre as realidades 

organizacionais como no modelo conceitual, poderão contribuir de alguma forma para 

minimizar os custos das empresas, visto que tiveram um alto gasto com seguradoras nos 

anos de referências em que pagavam anualmente valores altíssimos de contratação e no 

final de doze meses a quantidade de sinistros que utilizavam a franquia era baixíssima, não 

compensando esse gasto. E do mesmo modo, esclarecer determinados pontos necessários 

para que as empresas possam desenvolver uma nova estrutura que atenda os usuários em 

caso de acidentes. Além de colaborar com os pesquisadores que igualmente, se atentam 

com esse tema, sendo capaz de auxiliarem cada uma das empresas estudadas sobre 

questões que envolvem os sinistros nas mesmas.  

 

Ademais, outro ponto relevante, é que obter conhecimento sobre uma área específica de 

trabalho é sistemática positiva de preparação para o ambiente corporativo, de forma 

participativa e eficiente para organizar e compreender os eventuais problemas que podem 

ser causados pelos acidentes que são vivenciados por todas as empresas de transporte.   

 

Em suma, o gestor de negócios se apresenta como uma profissional intensamente agregado 

à sociedade e ao conhecimento, e por isso, é necessário que esse profissional se mantenha 

sempre atualizado frente ao complexo cenário das questões que envolvem segurança, 

competitividade e a legislação vigente. Concluiu-se, portanto que, o comprometimento 

ético/profissional, a busca por novos processos e a prática profissional são os elementos 

que possibilitarão exercer a profissão com esmero e eficiência de forma crítica e analítica 

de avaliação quanto às implicações organizacionais. 

 

No entanto, o fator limitador dessa pesquisa se referiu à diversidade de tratamentos dado 

pelas empresas, visto que o esperado era que a seguradora pudesse passar segurança para a 

contratante. E devido a isso, não houve uma gestão efetiva quanto aos prazos, com o 

controle do tempo gasto para cada sinistro internamente, sendo transferido para corretora e 
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seguradora, uma vez que esse foi o serviço contratado. Até então não era considerado 

importante, pois algumas das empresas não possuíam um controle de tempo gasto em cada 

sinistro. Deste modo, algumas informações não foram repassadas.   

 

Baseada na pesquisa apresentada sugere-se que a partir de todo esse respaldo sobre gestão 

de processos internos em acidentes de trânsito auxilie para os próximos estudos abordando 

se houve melhorias após a implantação das ações, bem como aprofundar em novas 

possiblidades junto às empresas de transporte por meio de um sistema único de 

atendimento mais profissional, com treinamento para atendimento, avaliação continua e a 

repercussão disso para as mesmas, havendo monitoramento a todo o momento. 

Considerando, portanto, um indicador que deve ser monitorado a todo o momento.  
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