
1 

 

FUNDAÇÃO DOM CABRAL 

ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DE NEGÓCIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTÃO INTEGRADA DA OPERAÇÃO: UM MODELO QUE 

PROMOVA A PERFORMANCE OPERACIONAL DO SETOR URBANO. 

 

 

 

 

AMARAL BORGES GIL 

ANDERSON FABIANO DE CASTILHOS 

DEISE KATIANA DE OLIVEIRA  

JACKSON MATTOS DA ROCHA (LÍDER) 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO ALEGRE - RS 

2020 



2 

Gestão Integrada da Operação: Um modelo que promova a performance operacional 

do Setor Urbano 

 

 

 

 

 

 

Amaral Borges Gil 

Anderson Fabiano de Castilhos 

Deise Katiana de Oliveira  

Jackson Mattos da Rocha (Líder) 

 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso de pós-graduação 
apresentado à Fundação Dom Cabral, como requisito parcial 
para a obtenção do certificado de especialização em gestão 
de negócios. 

Orientador: Prof. Paulo César Pêgas Ferreira, D.Sc. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Porto Alegre - RS 

2020 



3 

AGRADECIMENTOS 

Agradecemos e dedicamos este trabalho a todos que contribuíram para nossa 

trajetória acadêmica e acreditam em nosso potencial de realização. 

Às nossas famílias, cujos atos de incentivo nos me deram força para continuar 

lutando e concluir o presente trabalho. 

Aos professores pelo compartilhamento dos conhecimentos e vivências, em 

especial ao nosso professor orientador D.Sc. Paulo César Pêgas Ferreira, pelo apoio 

ao Projeto.  

Aos colegas (e amigos que fizemos), pelos ensinamentos durante a jornada 

acadêmica. 

À Fundação Dom Cabral e o Instituto de Transporte e Logística, braço do 

SEST/SENAT, pela educação diferenciada que nos proporcionaram. 

 

 

 



4 

EPÍGRAFE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“A persistência é o caminho do êxito”. 

Charles Chaplin 



5 

RESUMO 

O presente trabalho trata de um modelo de gestão integrada da operação, capaz 

de promover a performance operacional e proporcionar resposta para atendimento aos 

requisitos de qualidade do cliente no serviço de transporte coletivo urbano, tendo como 

pano de fundo a Viação Santa Teresa – VISATE, da cidade de Caxias do Sul/RS. 

Pesquisas demonstram que o número de clientes do setor de transporte coletivo de 

passageiros vem diminuindo ano a ano, e que algo precisa ser feito para romper com o 

status quo. 

Os ruídos de comunicação interna, mesmo com o uso da tecnologia, e o 

atendimento aos requisitos de qualidade definidos pelos clientes, desencadeou a 

análise de uma proposta disruptiva para os conceitos de arranjo físico e modelos gestão 

operacional do transporte coletivo de passageiros. A elaboração do estudo conforme os 

passos de um projeto aplicativo, permitiram a concepção de um modelo capaz de 

apresentar respostas frente aos cenários projetados. 

Estudos de caso, benchmarking e pesquisas sobre centros de controle 

operacional, com uso de tecnologias diversas como GPS e videomonitoramento, 

contribuíram enormemente para a identificação de um modelo integrado de gestão 

operacional capaz de oferecer resposta aos anseios dos clientes. Um Centro de 

Operações Integradas foi cuidadosamente modela para criar a sinergia necessária 

entre as pessoas e estabelecer um fluxo assertivo e eficaz de informações entre as 

áreas internas, e destas para com os clientes externos da organização.   

A prospecção das receitas e dos custos com base em índices de consumo 

possibilitaram o cálculo e a análise da viabilidade do modelo, que se mostrou adequado, 

inovador e economicamente viável. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Centro operacional integrado. Transporte coletivo de 

passageiros. Arranjo físico. GPS. Videomonitoramento. Viabilidade econômico-

financeira.  
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1. RESUMO EXECUTIVO 

Diante das dificuldades que muitas empresas de transporte coletivo passam 

atualmente no Brasil, decorrentes da concorrência com os transportes alternativos e 

outros fatores, tem-se cada vez mais a necessidade de entender as solicitações e 

reclamações dos clientes, sejam elas: operacionais, de manutenção ou de mau 

atendimento da empresa da empresa ou da tripulação. Nesse contexto, a presente 

pesquisa objetiva analisar a estrutura organizacional, no âmbito operacional, da Viação 

Santa Tereza de Caxias do Sul Ltda. - VISATE, concedente do transporte coletivo 

urbano da cidade de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul), para um melhor gerenciamento 

da qualidade dos serviços prestados. 

Em um mercado onde a concorrência das entidades privadas faz-se cada vez 

mais acirrada, se torna necessário o uso de ferramentas gerenciais para medir e 

monitorar os custos que decorrem de um atendimento ineficaz ao cliente. Segundo 

Eldenburg e Walcott (2007), para os gestores alcançarem decisões eficazes eles 

utilizam-se de informações que amparam a tomada de decisões estratégicas e 

operacionais, assim como o monitoramento e motivação da performance da empresa. 

No Brasil o transporte rodoviário de passageiros é o meio de condução mais 

utilizado pela população, tendo em vista: a abrangência da malha rodoviária, o valor 

das tarifas e a insuficiência dos sistemas ferroviários e hidroviários. Assim, entende-se 

que o transporte rodoviário de passageiros é uma indústria expressiva na edificação 

econômica e social de um país (FREITAS; REIS FILHO; RODRIGUES, 2011). 

Em virtude da importância, tanto econômica quanto social, do transporte 

coletivo de passageiros, surgem problemas que precisam urgentemente de solução 

eficaz. Como melhorar a eficácia do atendimento de ocorrências, seja ela operacional 

ou logística (atraso na linha, acidentes), de manutenção (quebra do veículo, problemas 

mecânicos), ou de qualidade nos serviços prestados (atendimento ao cliente e outros), 

é um dos desafios do estudo. 

Com as dificuldades que as empresas de ônibus vêm passando faz-se cada 

vez mais necessário tomar medidas estratégicas para melhorar seu resultado final. E a 

integração de vários setores proporciona uma melhor qualidade para as organizações 

traçarem planos e tomarem decisões visando sua sobrevivência e crescimento no 

mercado. 
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Informações de ocorrências obtidas com uma maior rapidez e tratadas com 

maior eficiência podem melhorar no processo de tomada de decisão gerencial. Ações 

como essa auxiliam na busca de vantagem competitiva nas empresas de transporte 

coletivo de passageiros. 

1.1. FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

Dada a ocorrência operacional, inexiste um setor responsável por ações 

emergenciais e a abordagem acontece conforme diagnóstico do condutor. Dessa forma, 

muitas dúvidas e ruídos ocorrem durante as emergências operacionais. 

Qual deve ser a equipe a se deslocar, sendo que o problema poderia ser 

mecânico, elétrico ou em outro grupo de componentes do veículo? A qual equipe 

direcionar os fatos e a quem recorrer para evitar problemas de comunicação? Como 

responder ao cliente e através de qual canal? De que forma demonstrar aos 

passageiros que a operadora está de fato priorizando o tempo de socorro para 

conclusão do percurso? Essas eram algumas das preocupações que não estavam 

ainda com os procedimentos bem definidos na empresa. 

A partir da análise inicial, buscamos entender qual proposta de valor o cliente 

busca no mercado de transporte coletivo quando da ocorrência de fatos emergenciais 

e quais estratégias serão desenvolvidas para entregar valor a estes clientes. A partir 

desse escopo os autores deste estudo buscam responder a seguinte pergunta: como 

implementar um modelo de gestão integrada da operação, que promova a 

performance operacional do setor urbano, e proporcione melhor resposta aos 

requisitos de qualidade do cliente no serviço de transporte coletivo urbano na 

cidade de Caxias do Sul/RS? 

 

 

1.2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA  

O presente trabalho tem como objeto de estudo a Viação Santa Tereza de 

Caxias do Sul Ltda. - VISATE, uma empresa com mais de 30 anos de atuação como 

concessionária do serviço de transporte público de passageiros. Nesse período, trilhou 
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um caminho de crescimento e qualificação no atendimento.  

A VISATE iniciou as atividades em 10 de fevereiro de 1986 e desde então 

trabalha oferecendo um serviço de qualidade, com inovações constantes e tecnologia. 

O pioneirismo contempla as tecnologias de biometria facial, bilhetagem e 

gerenciamento eletrônico em 100% da frota. É também uma das primeiras empresas 

do país a se adaptar totalmente às leis de acessibilidade. 

É uma empresa privada e com fins lucrativos que, por meio de licitação 

realizada pelo poder público, atualmente qualifica-se como a concessionária que opera 

o transporte coletivo urbano em Caxias do Sul – RS, sendo regulamentada pela 

Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade - SMTTM. 

Sua missão é “transportar pessoas com urbanidade, ter eficácia nos serviços 

prestados e gerar resultados às partes interessadas”. A VISATE tem como visão, 

“garantir o sucesso da organização com sustentabilidade e inovação”. Seus princípios 

são: “Respeito pelas pessoas e pelo meio ambiente; Transparência e Tempestividade 

na prestação de contas; Agilidade nos processos e decisões; Simplicidade nas ações”. 

A política da qualidade: “realizar o transporte coletivo urbano, melhorar continuamente 

o Sistema de Gestão da Qualidade, comprometer-se com os objetivos planejados, com 

os requisitos da prefeitura e dos clientes”. 

1.2.1. Principais Clientes 

O principal cliente é a prefeitura de Caxias do Sul /RS, através do contrato de 

prestação de serviço firmado. O cliente final, aquele que vivencia os momentos da 

verdade na entrega do serviço (JAN CARLZON, 1987), o principal alvo dos resultados 

propostos por esse estudo, encontra-se representado nas pessoas usuárias do sistema 

de transporte coletivo que fazem seus deslocamentos nos limites do território do 

município, sendo elas segmentadas nos seguintes grupos: trabalhadores, estudantes, 

idosos e turistas. 

1.3. JUSTIFICATIVA 

Dado o contexto acima descrito, uma das principais motivações para a 

realização deste trabalho é o mundo VUCA que o segmento do transporte coletivo esta 
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vivenciando, com novidades tecnológicas, mercadológicas e sociopolíticas. A carência 

do setor em propor ações de aprimorando dos serviços e melhoria da eficiência 

operacional, está entre as razões para esta tarefa de reformulação.  

Faz parte da cultura da empresa se aproximar dos usuários e propiciar a melhor 

comunicação interna e externa, reduzindo a influência das seguradoras no custo de 

gerenciamento de risco, otimizando o resultado. 

1.4. OBJETIVOS 

O objetivo geral e os objetivos específicos foram analisados e são 

apresentados. 

1.4.1. Objetivo Geral  

Levando em consideração o contexto apresentado, este trabalho tem como 

objetivo geral: propor a implantação de um modelo de gestão integrada de operação, 

com equipes plurissetoriais, locadas em um espaço único, com arranjo físico 

estruturado para atender com maior eficiência e agilidade as ocorrências passíveis de 

causar impacto aos usuários do sistema de transporte coletivo na cidade de Caxias do 

Sul/RS.  

1.4.2. Objetivos Específicos  

São objetivos específicos desse trabalho:  

 Revisão das bases conceituais referentes às áreas do conhecimento 

basilares do problema de pesquisa; 

 Escolha, entre as diversas metodologias de pesquisa, da(s) que mais 

indicada(s) para apoiar o objetivo principal; 

 Realização de análise minuciosa do setor de transporte público urbano de 

passageiros no país; 

 Realização de estudos de caso junto às fontes secundárias; 

 Realização de benchmarking e, se necessário, estudos complementares; 

 Apresentação de análise criteriosa, através de consulta a dados primários 
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e/ou outras formas de investigação, da realidade da empresa; 

 Realização de pesquisas e/ou levantamentos complementares; 

 Apresentação de uma modelagem de gestão integrada de operação, que 

proporcione melhor resposta aos requisitos de qualidade do cliente no serviço 

de transporte coletivo no município de Caxias do Sul/RS; 

 Realização de análise da viabilidade do projeto em todos os seus aspectos, 

procedendo com as devidas simulações e executando ajustes necessários 

para o sucesso da proposta. 

 Apresentação das conclusões analíticas sobre o processo de pesquisa e a 

proposta de solução, apontando as limitações no escopo deste projeto e 

aprendizado para futuros projetos. 

1.4.3. Breve Apresentação dos Capítulos do Projeto Aplicativo 

O trabalho se inicia com o resumo executivo com a apresentação do problema, 

uma breve apresentação da empresa sua realidade atual, abordando um pouco da 

história da empresa, sua constituição física, capacidade produtiva, número de 

colaboradores, entre outros fatores relevantes. Também será destacada a justificativa 

do trabalho, seus objetivos gerais e secundários, assim como a metodologia de 

pesquisa utilizada. 

No capítulo seguinte são apresentadas as bases conceituais que darão a 

fundamentação bibliográfica. No terceiro capítulo apresentamos e detalharemos a 

metodologia da pesquisa. 

O quarto capítulo dedica-se ao levantamento e análise da informação, onde são 

analisadas oportunidades e ameaças que possam vir a contribuir com o projeto em 

questão, estando este dividido em importantes subcapítulos. Inicia pela análise do setor, 

onde busca-se demonstrar, através de fatos e dados, que o mercado de transporte 

coletivo no país (não diferente na cidade de Caxias do Sul – RS) apresenta queda no 

número de clientes, e que os clientes que permanecem no sistema estão cada vez mais 

exigentes quanto à qualidade na entrega do serviço. Em sequência, são apresentados 

estudos de caso em organizações da mesma indústria, mas de diferentes setores. 

Então, temos o benchmarking realizado com organizações do mesmo segmento que 

atravessam experiências similares.  
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O quinto capítulo contempla a apresentação do modelo conceitual, onde expõe-

se a posição da equipe no que se refere aos pontos de extrema importância para 

realização de um projeto desta magnitude, buscando fazer inferências. Então é 

apresentada proposta de solução do problema de pesquisa. Ainda nesse capítulo, são 

avaliados os fatores-chave de sucesso e a viabilidade para que a implementação do 

projeto ocorra com êxito, sendo o mesmo aplicável. 

Por fim, são feitas considerações finais constituídas de alertas e 

recomendações fora do escopo deste projeto, mas que podem ser úteis para o bom 

desenvolvimento do mesmo, além de caracterizarem oportunidades de melhoria ao 

decorrer de sua operacionalização. 
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2. BASES CONCEITUAIS 

O presente capítulo contempla as bases conceituais e tem o intuito de propiciar 

maior compreensão dos conceitos que servirão de apoio para elaboração do projeto. 

2.1. MOBILIDADE URBANA NO BRASIL – TRANSPORTE PÚBLICO 

No Brasil, a grande transformação na mobilidade das pessoas começou a 

ocorrer na década de 1950 do século passado, quando o processo intenso de 

urbanização se associou ao aumento do uso de veículos motorizados. Tanto os 

automóveis quanto os ônibus ganharam volume de venda, resultado de uma política de 

Estado que priorizou o investimento na indústria automobilística.  

Neste cenário, nota-se o desaparecimento do bonde e o grande aumento do 

uso de ônibus e a ampla utilização do automóvel. Assim, a cidade saiu de uma 

mobilidade essencialmente pública e movida à eletricidade (o bonde e o trem) para 

outra que mistura a mobilidade pública e privada e depende essencialmente de 

combustíveis fósseis.  

Nota-se uma valorização da “cultura do carro”. Ela teria começado na década 

de 1960, quando mais vias começaram a ser construídas, levando as pessoas a 

preferirem o transporte por automóveis. Essa tendência teria sido acentuada com 

políticas que diminuíam a taxação na compra desses veículos. 

Segundo dados do IPEA (2011), os sistemas de ônibus urbanos e 

metropolitanos são a modalidade de transporte público predominante no Brasil, 

operando em cerca de 85% dos municípios. Ainda assim, a capacidade de atendimento 

se mostra insuficiente. O ideal seria que o transporte público tivesse a qualidade 

necessária para atender aos requisitos da população. 

Segundo a NTU (2019), os ônibus urbanos perderam 25% dos usuários entre 

2013 e 2017. De acordo com as pesquisas da entidade, os aplicativos de 

transporte foram os responsáveis por essa queda de usuários. 

As novidades nesse setor têm transformado bastante o mercado, e cumprem 

seu papel. Mas é essencial investir e desenvolver o transporte coletivo, que tem um 

objetivo social e que visa o bem-estar da maioria. E por isso mesmo é econômico, 
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sustentável, democrático e universal.  

2.2. QUALIDADE EM SERVIÇOS  

Segundo Zeithaml e Bitner (2003), serviços são ações, processos e atuações, 

incluindo todas as atividades econômicas cujo produto não é uma construção ou 

produto físico, é geralmente consumido no momento em que é produzido, e proporciona 

valor agregado em formas (como conveniência, entretenimento, oportunidade, conforto 

ou saúde que são essencialmente intangíveis de seu comprador direto. Sendo assim, 

parte do pressuposto que o serviço depende de uma interação mútua entre o 

consumidor e o prestador de serviços.  

O fator humano torna-se um diferencial, uma vez que está sujeito a erros e 

acaba por comprometer a qualidade do serviço. Organizações prestadoras de serviços 

devem ter como foco, atender os seus clientes da maneira mais eficaz possível, 

buscando constantemente a fidelização deles.  

Segundo Júnior e Miake (2011, p. 187), 

As organizações que forem mais eficazes na entrega consistente 

de resultados desejados pelos clientes preservando níveis 

compatíveis de eficiência em custos serão as mais competitivas.  

É de extrema importância conhecer o perfil de seu consumidor para que a 

operação seja direcionada e disposta de forma a otimizar o processo de interação junto 

ao cliente. Tomando por partida que os clientes são a peça principal para a vantagem 

competitiva, é indispensável a toda e qualquer empresa do referido setor, que focalizem 

suas forças e tarefas em superar as expectativas e necessidades de seu cliente 

potencial (COSTA; MARTINS, 2008).  

Organizações caracterizadas por uma excelência em seus processos e, 

consequentemente, com alto índice de qualidade percebida, tendem a atrair mais 

clientes e torná-los fiéis ao negócio. Nas empresas de mercado, em uma abordagem 

simplificada, melhorar a qualidade dos serviços acarreta a atração de novos clientes, 

aumentando de forma significativa a lucratividade do empreendimento (HECKERT; 

SILVA, 2008, p. 328).  

A base de sustentação de qualquer organização fornecedora de serviços é, 
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sem dúvida, os seus clientes. Para tanto, é imprescindível que a satisfação e as 

exigências dos consumidores sejam atendidas da melhor maneira possível.  

A relação entre a expectativa e a percepção dos clientes traz a satisfação ou 

insatisfação. Entretanto, de acordo com Zacharias, Figueiredo e Almeida (2008, p. 18) 

“a satisfação não se baseia apenas na confiabilidade do serviço prestado, mas também 

na experiência do cliente com o processo de prestação do serviço”.  

É de extrema importância que a organização seja flexível e atenta as 

mudanças, especialmente após a explosão da globalização e da disseminação das 

informações. As constantes mudanças no ambiente influenciam diretamente os hábitos, 

modos de pensar e agir dos consumidores, causando por consequência, uma 

dificuldade por parte do setor de serviços em atingir a satisfação esperada por eles. 

Desse modo, “a qualidade torna-se uma dimensão primária e obrigatória para o alcance 

da satisfação dos clientes” (COSTA; MARTINS, 2008, p.2). 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2000) apresentaram as possibilidades de 

comparação das expectativas versus percepções do cliente, o resultado pode alcançar 

três situações:  

 Expectativas < Percepções – resulta em Qualidade Ideal;  

 Expectativas = Percepções - resulta em Qualidade Satisfatória;  

 Expectativas > Percepções - resulta em Qualidade Inaceitável.  

Portanto, quando o serviço prestado superar as expectativas, o resultado será 

uma qualidade ideal, acarretando em uma satisfação muito grande por parte do 

consumidor. Se houver uma equidade entre as expectativas do cliente e sua percepção, 

este ficará satisfeito, pois aquilo que era esperado foi atendido. Mas, se as percepções 

superarem as expectativas, o cliente ficará insatisfeito, o que pode levar a perda de tal 

cliente por parte da empresa.  

Conforme Zanella, Lima e Lopes (2007, p. 176), 

O interesse na melhoria do processo e na satisfação do 

cliente são fundamentais para aumentar o vínculo entre o 

cliente e organização, sendo uma possibilidade de 

diferenciar os serviços da organização e aumentar sua 

competitividade no mercado.  
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2.3. SISTEMAS DE GESTÃO INTEGRADA  

Tachizawa (2006) afirma que a configuração organizacional é essencial para 

um melhor desempenho no processo de gestão. Para Sabia e Rossinholi (2001) 

apresentam uma visão das organizações com uma gestão tradicional:  

A organização do trabalho é estabelecida por meio da 

departamentalização por função. O processo decisório é 

centralizado, ou seja, as decisões são tomadas pelo proprietário 

ou pelos sócios, de tal maneira que a figura do dono é muito forte. 

É ele quem detém o poder, os níveis hierárquicos mais baixos 

praticamente não possuem poder de decisão. O planejamento é 

rudimentar, existindo apenas em algumas áreas específicas e 

estas desvinculadas umas das outras. Por outro lado, não existem 

instrumentos efetivos de controle.  

Chiavenato conceitua o Sistema de Gestão Integrado (SGI) como um conjunto 

de dados interdependentes, cujo resultado obtido com a soma de todos os processos 

aplicados é maior que se estivem atuando separadamente. Já Cicco (apud CHAIB, 

2005) define o SGI como uma combinação de processos, métodos e técnicas utilizadas 

em uma empresa para a implantação de suas políticas de gestão que pode obter mais 

resultados na aplicação em conjunto de que em separado.  

Os objetivos básicos do sistema de gestão integrada consistem em aumentar 

constantemente o valor percebido pelo cliente nos produtos ou serviços oferecidos, o 

sucesso no segmento de mercado ocupado (por meio da melhoria contínua dos 

resultados operacionais), a satisfação dos funcionários com a organização e da própria 

sociedade devido à contribuição social da empresa e o respeito ao meio ambiente 

(CHAIB, 2005). A integração dos sistemas de gestão é uma excelente oportunidade 

para reduzir custos relacionados, por exemplo, à manutenção de diferentes estruturas 

de controle de documentos, auditorias e registros, podendo abranger diversos temas, 

tais como qualidade, meio ambiente, segurança e saúde ocupacional e recursos 

humanos (CHAIB, 2005).  

De acordo com Boschetti (2005 apud SEPULVEDA, 2009), o SGI nasceu da 

necessidade do mercado integrar as novas formas de gestão de negócios: qualidade, 

meio ambiente, saúde e segurança no trabalho. A implantação do SGI é um fator que 

aumenta significativamente a capacidade empresarial, buscando a produção com maior 
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qualidade e menores custos, visando às inovações tecnológicas atuais, motivo pelo qual 

atende todas as necessidades organizacionais e evita desperdício de tempo e esforços 

(TRONCO et al., 2005).  

As vantagens da implantação de um SGI, de acordo Chaib (2005), também 

incluem: diferencial competitivo; fortalecimento da imagem no mercado e nas 

comunidades; prática da excelência gerencial por padrões internacionais de gestão; 

atendimento às demandas do mercado e da sociedade; melhoria organizacional em 

geral e do clima da organização; reconhecimento da gestão sistematizada por 

entidades externas; maior conscientização das partes interessadas; atuação proativa, 

evitando-se danos ambientais e acidentes no trabalho; maior capacitação e educação 

dos empregados; redução de tempo investimentos em auditorias internas e externas; 

minimização de fatores de risco; segurança legal contra processos e responsabilidades; 

segurança acerca das informações importantes para o negócio; identificação de 

vulnerabilidade nas práticas atuais. 

De Cicco (2000) cita como benefícios concretos da implantação de um SGI: 

redução de custos, simplificação da documentação (manuais, procedimentos e 

registros) e atendimento estruturado e sistematizado conforme a legislação. A 

integração dos sistemas apresenta, assim, benefícios como a redução de custos, a 

redução de duplicidade, a redução de conflitos nos sistemas, a economia de tempo para 

realização dos processos, o gerenciamento de possíveis riscos de trabalhos, a melhoria 

na comunicação e melhoria em toda organização (NETO et al., 2008). 

Embora não haja uma certificação específica para o SGI, existem atualmente 

três certificações que mais usadas – Qualidade, Meio Ambiente e Saúde e Segurança 

do Trabalho, que, se implementados segundo normas distintas, podem ser integrados 

(CHAIB, 2005). O SGI tem permitido, portanto, integrar os processos de qualidade com 

os de saúde, segurança, gestão ambiental e responsabilidade social (NETO et al., 

2008). 

Contudo, integrar os sistemas de gestão é muito mais do que juntar 

documentos dos sistemas distintos, motivo pelo qual o SGI deve ser desenvolvido para 

atender as necessidades dos negócios e não as dos auditores apenas (NETO et al., 

2008). De acordo com Soler (2002 apud CHAIB, 2005), o principal argumento para a 

integração dos processos de gestão é o efeito positivo que um SGI pode ter sobre os 

funcionários. Ele relata que a sinergia gerada tem levado as organizações a atingir 
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melhores níveis de desempenho, com custo global menor. 

Salienta Cerqueira (2012) que um SGI não é o resultado de procedimentos 

documentados, que muitas vezes são enfaticamente exigidos por aqueles que 

desconhecem o sentido último de um sistema de gestão e reduzem a importância de 

sua implementação. Na realidade, mais importante do que possuir procedimentos 

documentos é a sua elaboração. É quando as pessoas se reunirem, pensam sobre 

aquilo que fazem, sobre as razões por que o fazem e compartilham conhecimentos e 

experiências. A documentação é um registro dessas informações.  

Mello (2002) afirma que a norma ISO 9001:2000 é muito importante para que a 

organização possa “identificar, implementar, gerenciar e melhorar continuamente a 

eficácia dos processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e de 

gerenciar as interações desses processos para atingir seus objetivos” e ainda salienta 

que “[...] eficácia e eficiência de um processo podem ser diagnosticadas mediante 

processos de análises críticas internas e externas”.  

De Cicco (2004) relata também que a implementação do SGI se feita de forma 

individual pode acarretar vários custos como: o aumento de erros e falhas e o 

surgimento de esforços desnecessários que resultarão em impactos desfavoráveis 

junto às partes interessadas, em especial para os colaboradores e clientes. O autor 

salienta que se implantados corretamente o SGI traz várias vantagens, como economia 

de tempo, melhoria na gestão de processos, maior controle dos riscos com acidentes, 

utilização mais eficaz de recursos internos e infraestrutura, satisfação de clientes.  

O controle passa a ser realizado perante a utilização dos recursos utilizados no 

empreendimento, bem como a elaboração metas, que certamente implicarão na 

otimização de processos que acarretam a redução do desperdício. Além disso, a 

identificação e controle dos riscos passam a ficar interligados às atividades de redução 

da frequência e gravidade dos acidentes ocorridos no ambiente de trabalho, fazendo 

com que seja preservada, desta maneira, a integridade física e mental dos empregados. 

Estes benefícios seguramente conduzirão para um melhor alcance da lucratividade da 

organização (SOTO; SENATORE, 2001).  

2.4. GESTÃO DE MANUTENÇÃO DE FROTA 
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Uma boa gestão de manutenção de frota ajuda a manter um custo operacional 

condizente com a conservação dos equipamentos. Antes de ser sistematizada pelas 

empresas, essa gestão passou por diferentes estágios ao longo dos anos, a começar 

pela manutenção corretiva. Depois evoluiu para a manutenção preventiva básica e, nas 

empresas mais estruturadas, para uma preventiva mais sofisticada, não limitada a 

inspeções e trocas de óleo e filtro.  

O prognóstico de falhas e o planejamento das intervenções são necessários 

para o equipamento não interromper a produtividade de forma abrupta. Por isso, a 

substituição de componentes críticos passou a ser programada e a conter alguns itens 

de manutenção preditiva, como a análise de óleos feita por construtoras. 

A gestão deve estar permanentemente voltada para o prognóstico de eventuais 

problemas e programação das intervenções de manutenção, de modo que um 

equipamento não precise interromper a produtividade por quebrar ou apresentar falhas 

repentinas. As paradas imprevistas geram custos elevados, atrasos e reclamações por 

parte dos contratantes, por isso os especialistas estabeleceram outras formas de 

expandir e diversificar as abordagens da manutenção em uma empresa. 

A partir do final da década de 80, com as exigências de aumento da qualidade 

dos produtos e serviços pelos consumidores, a manutenção tornou-se um elemento 

importante no desempenho dos equipamentos, em grau equivalente ao que já vinha 

sendo praticado na operação. Durante a segunda metade dos anos 80, o comércio de 

softwares de manutenção foi incrementado, gerando a necessidade do 

desenvolvimento de técnicas de avaliação e seleção destes softwares, além da 

reavaliação estrutural da organização da manutenção para atender aos apelos da 

evolução tecnológica. 

Com o advento dos softwares surgiu a “Análise e Diagnóstico da Manutenção”, 

também conhecida como “Radar da Manutenção” ou “Auditoria da Manutenção”. 

Inicialmente, foi efetuada de forma subjetiva e, pouco a pouco, convertida para processo 

objetivo com questionamentos e propostas baseadas em experiência própria e de 

consultores especializados. 

A Análise e Diagnóstico consiste em formar um grupo de trabalho da própria 

empresa que, assessorado ou não por consultores externos, avalia a situação dos 

diversos aspectos de Gestão da Manutenção. Este grupo de trabalho, coordenado pelo 
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Gerente de Manutenção, deverá ser composto por representantes das áreas de 

Execução da Manutenção e outras a ela direta e indiretamente relacionadas como: 

operação, compras e materiais, qualidade, recursos humanos, capacitação e 

desenvolvimento de pessoal, processamento de dados, projetos, contratos, controle 

patrimonial, segurança industrial e até mesmo a contabilidade; algumas das quais terão 

sua participação restrita apenas aos temas de seus níveis de ação. 

A Engenharia de Manutenção - EDM passou a desempenhar importantes 

funções estratégicas dentro das áreas de produção/operação, através do manejo das 

informações e da análise de resultados, para auxiliar os gerentes de produção e 

manutenção em suas missões de tomada de decisão. Tornou-se recomendável que 

tanto a Engenharia de Manutenção e Planejamento de Controle de Manutenção (PCM) 

passassem a ocupar posição de staff em toda a área de produção/operação, nas 

empresas de processo ou serviço. 

Nesta estrutura, as gerências passam a ter suas atividades estratégicas 

assessoradas por especialistas na montagem e administração das informações, na 

geração de relatórios adequados às suas necessidades e na pré-análise desses 

relatórios. Além disto, todas as técnicas de gestão estratégica das empresas estão 

sendo orientadas para a integração corporativa e estes órgãos de assessoramento 

podem ser os catalisadores dessa integração. 

Orientados por esta visão, podemos indicar como atribuições desses órgãos: 

PCM - Planejamento e Controle de Manutenção: 

1. Assessorar a gerência em tudo que se refira à programação e controle; 

2. Assessorar o órgão competente na seleção e administração de contratos de 

serviços de terceiros; 

3. Assessorar o órgão competente na manutenção do patrimônio técnico da 

gerência; 

4. Assessorar o órgão competente na avaliação e definição das necessidades 

de treinamento do pessoal pesquisando cursos mais adequados; 

5. Revisar as programações e instruções de manutenção; e 

6. Avaliar pontos de perda de produtividade emitindo sugestões. 
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EDM - Engenharia de Manutenção: 

1. Assessorar o órgão competente na elaboração de especificações de 

compra de materiais e novos equipamentos; 

2. Analisar relatórios emitindo sugestões; 

3. Analisar o LCC (Life Cicle Cost - Custo do Ciclo de Vida) dos 

equipamentos apresentando sugestões; 

4. Aplicar as técnicas do ABC (Custeio Baseado em Atividades) para 

indicar os processos onde devem ser reforçados os recursos e aqueles 

onde devem ser reavaliadas suas necessidades; 

5. Aplicar as técnicas de TOC (Teoria das Restrições) para determinar os 

pontos do processo onde existem “gargalos” e sugerir recomendações 

para reduzir os efeitos desses “gargalos” (reengenharia de máquinas, 

métodos e processos); 

6. Avaliar e sugerir técnicas de preditiva. 

Pode-se identificar três tipos de organização de manutenção: centralizada, 

descentralizada e mista.  

Na manutenção centralizada existe um único órgão de 

manutenção, com o mesmo nível dos órgãos operativos, 

que presta o atendimento às necessidades de intervenção 

em todos os itens do processo. Na manutenção 

descentralizada há uma equipe específica de manutenção 

ligada a cada processo, a qual responsabiliza-se por 

planejar, controlar e executar as tarefas. A manutenção 

mista permite maior autonomia das equipes em relação às 

etapas dos processos de rotina, sendo, contudo, 

comandada gestor único que estabelece métodos e 

processos de controle padrão para todos (SOUZA, 2008). 

 

2.5. ARRANJO FÍSICO DOS ESPAÇOS DE TRABALHO 

Dentro da concepção de Centro Integrado de Operações o estudo de layout 

poderá permitir benefícios. Por isso bem avaliar os padrões existentes e os estudos 
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acerca das diferentes formas de definição dos ambientes de trabalho é também crucial 

para o sucesso do presente projeto.  

A escolha de layout do espaço de trabalho não se trata de simples tarefa, jamais 

podendo ser subjugada em um projeto que se proponha a melhorar o fluxo de 

informações entre as áreas internas, e destas para com o cliente externo da 

organização.   

Se no início do século as atividades eram manuais, 

exatamente operacionais e controladas passo a passo, hoje 

as facilidades tecnológicas e o mundo permitem que o 

funcionário realize suas atividades com mobilidade e o 

controle passa a ser o de resultados. Se o poder era 

fundamentado no nível hierárquico, hoje é calcado na 

capacidade de ser ágil e na habilidade para lidar com 

diversas situações e culturas (ANDRADE, 2000, p.15). 

Qualquer erro no planejamento poderá implicar em perda de qualidade no uso 

do espaço, o que implicará em queda de desempenho e até mesmo em custos para 

readequação do projeto. Reprojetar o layout concebe uma tarefa nada simples e com 

grande perda de tempo, além do alto custo, devido aos móveis e maquinários 

necessitarem de realocação (FERREIRA; REAS, 2013). 

Veja que a avaliação criteriosa do layout não deve estar pautada por 

pressupostos, conjecturas, desejos ou meras opiniões. Para Kannan (2010) falhas na 

concepção do layout tendem a ocasionar morosidade ou paradas nos processos, 

derivando descontentamento dos clientes internos e externos, decorrentes da falta de 

sinergia entre os processos e o arranjo físico, afora as elevadas despesas ocasionadas 

por essa ineficácia. 

Devemos, portanto, considerar a probabilidade das pessoas envolvidas, ou o 

líder de projeto, não serem especialistas em arranjos físicos. Sendo assim, 

recomendasse que a equipe de projeto busque tomar ciência dos métodos de layout 

ligados às áreas da engenharia e da arquitetura, ou até mesmo buscado suporte desses 

profissionais sempre que possível. 

Para Ferreira e Reaes (2013), o arranjo físico dos expedientes produtivos, como 

móveis, maquinários e pessoas, trata do principal desafio de projeto de layout. Ao 

abordarmos o tema layout em ambientes de trabalho, não podemos minimizar o estudo 
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ao aspecto visual, de conforto, ou, que seja, de bom uso do espaço disponível. 

Sobretudo, importante é o promover o fluxo eficaz de pessoas e tarefas, de forma geral 

(DE ARAUJO, 2001). 

Como resultado desse estudo esperamos contribuir para o verdadeiro alcance 

da atual estratégia da organização, pautada no ganho de qualidade nos requisitos de 

velocidade e flexibilidade dos processos internos ou externos, mas com impacto direto 

nos clientes. Ao aprimorar a velocidade das entregas (ao nível das tarefas), a 

organização cria o ambiente adequado para o cumprimento dos prazos esperados pelo 

cliente, majorando a eficiência organizacional (FERREIRA; REAES, 2013). Avanços no 

nível de serviço e processo tendem afetar positivamente os resultados financeiros em 

um setor como o transporte coletivo de passageiros, que tem dentre seus principais 

requisitos de qualidade, a velocidade e a confiabilidade. 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

Roesch (2006, p.125) afirma que “o capítulo da metodologia descreve como o 

projeto será realizado”. Neste capítulo serão abordados os aspectos metodológicos 

utilizados para execução de pesquisa sobre como implementar um modelo de gestão 

integrada da operação, que promova a performance operacional do setor urbano, e 

proporcione melhor resposta aos requisitos de qualidade do cliente no serviço de 

transporte coletivo urbano na cidade de Caxias do Sul/RS?  

3.1.  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

A pesquisa é um “procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 

proporcionar respostas aos problemas que são propostos” (GIL, 2007, p.17). Para 

Roesch (2006) não há um método mais apropriado. 

Cabe destacar que: 

Todas as ciências caracterizam-se pela utilização de métodos 

científicos, em contrapartida, nem todos os ramos de estudo que 

empregam esses métodos são ciências. Dessas afirmações, 

podemos concluir que a utilização de métodos científicos não é da 

alçada da ciência, mas não há ciência sem emprego de método 

cientifico (LAKATOS E MARCONI, 2003, p.44). 

Para OPPENHEIM (1993) apud ROESCH (2006) delinear a pesquisa serve 

para que possamos especificar de que forma nossa amostra será extraída, quais 

subgrupos estarão contidos. Também, para definir se comparações serão necessárias, 

e sendo, quais variáveis serão mensuradas, através de quais grupos de controle e se 

medidas serão relacionadas a eventos externos. 

Segundo GIL (2007), a pesquisa deve ser desenvolvida através de um processo 

constituído de diversas fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 

discussão dos resultados. Vergara (2007) aponta que as pesquisas são percebidas 

através de duas características: quanto aos fins e quanto aos meios. 

No primeiro grupo, quanto aos fins, temos os seguintes tipos de pesquisa: 

o Exploratórias: utilizadas em estudos cujo conhecimento é nulo ou muito 

baixo. Desta forma não se desenvolve com base em hipóteses. 
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o  Descritivas: através de métodos estruturados de coleta de dados, 

apresenta características bem formadas da população ou do fenômeno 

pesquisado. 

o Explicativa: tenta explicar a lógica do objeto de estudo, demonstrando o 

fenômeno estudado através de dados bem delineados. 

o Metodológicas: baseada nas formas e nos processos utilizados para o 

alcance da finalidade. 

o Aplicada: visa à solução de problemas práticos. 

o Intervencionista: não se limita ao estudo do objeto, interferindo na 

realidade do fenômeno. 

No segundo grupo, quanto aos meios, temos os seguintes tipos pesquisa: 

o De campo: toma base no aprendizado quanto ao fenômeno, sendo 

realizada onde ele ocorre. 

o De laboratório: realizada em local restrito à finalidade. 

o Documental: em documentos, públicos ou privados, que precisam ser 

analisados. 

o Bibliográfica: tendo por base informações públicas através de jornais, 

revistas, livros, internet (rede mundial de computadores) e outros. 

o Experimental: pesquisa de caráter empírico onde o pesquisador gerencia 

as variáveis independentes e observa as consequências. 

O modelo proposto, e objeto de suporte, é: a pesquisa aplicada, quanto aos 

fins; e documental, bibliográfica e de campo, quanto aos meios. Sendo que a pesquisa 

foi delineada através destes.  

Com o objetivo de conhecer os conceitos e identificar oportunidades no 

processo de construção de um Centro Operacional Integrado - COI, inicialmente foi 

realizada pesquisa bibliográfica (com viés qualitativo). MALHOTRA (2006) menciona 

que o método qualitativo caracteriza-se por ser um método subjetivo, o qual consiste na 

coleta e análise de texto onde as informações obtidas pelo pesquisador não são 

expressadas em números. 

Portanto, inicialmente utilizou-se dados secundários, os quais subsidiaram 
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parte das etapas de nosso estudo. Para Gil (2006), secundários são os dados já 

existentes na forma de arquivos e bancos de dados, incluindo-se livros, revistas, sites 

e outros mecanismos. 

Nossas informações secundárias foram obtidas através de livros, artigos, 

revistas e sites que versavam sobre as temáticas necessárias para o alcance dos 

objetivos do projeto. Utilizadas tais informações na construção das bases conceituais e 

também na elaboração de estudos de caso referentes às empresas do setor de 

transporte público em diferentes segmentos. Tal amplitude no estudo visa a obtenção 

de conhecimentos instrumentais que agreguem valor na montagem de um modelo mais 

assertivo de Centro Operacional Integrado – COI. 

Na sequência, coletou-se dados primários da VISATE, realizando pesquisa 

documental e de campo para compreender a realidade atual da organização, bem como 

as dificuldades de gestão na integração de informações entre setor operacional, de 

manutenção/socorro e de serviço de atendimento ao cliente - SAC.  

O estudo de campo foi escolhido por sua capacidade de explorar processos 

sociais, pois à medida que se desenvolvem nas organizações, seu emprego permite, 

entre outros, uma análise processual, contextual e longitudinal das várias ações 

manifestadas e construídas dentro das organizações, afirma OLIVEIRA (2011). Já a 

pesquisa documental se fez necessária em forma de complemento, considerando que 

os documentos constituem fonte rica e estável de dados, conforme GIL (2006). 

A metodologia de estudo de campo também foi utilizada para busca de 

conhecimento externo. Através desse conceito realizou-se visitas benchmarking em três 

empresas do segmento de transporte coletivo de passageiros, instaladas em diferentes 

localidades da região metropolitana de Porto Alegre, as quais já fazem uso da prática 

de Centro de Controle Operacional – CCO. Complementarmente às visitas, foi aplicado 

um formulário de pesquisa ao qual responderam os gerentes operacionais e/ou líderes 

do CCO nessas organizações. 

Como exemplificado, utilizou-se na averiguação de nosso problema de 

pesquisa, tanto métodos qualitativos, quanto métodos quantitativos. Qualitativos no 

sentido de observar os fatos e analisar as relações entre eles, bem como a integração 

entre as áreas envolvidas para um melhor atendimento ao cliente. Quantitativos no 

intuito de coletar e mensurar os dados relacionados a custos, eficiência e qualidade dos 
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serviços. 

Base sólida para o estudo é o fato deste estar focado em um caso de sucesso, 

ou seja, uma empresa de transporte coletivo urbano que já tem implantada a 

metodologia de CCO, com bons resultados, entretanto operando ainda de maneira 

limitada. Portanto, a presente pesquisa consiste na coleta dados da uma empresa de 

transporte coletivo urbano na cidade de Caxias doa Sul – RS e a comparação destes 

com práticas sugeridas na literatura e com práticas aplicadas em outras organizações 

do setor de transporte de pessoas. 

Objetivou-se, através do uso de diferentes métodos de pesquisa, evoluir o 

entendimento da organização (e destes pesquisadores) quanto a alguns conceitos e 

informações pesquisadas, ampliando a aplicação do projeto para uma visão mais 

voltada à produtividade interdepartamental, com impacto positivo ao cliente. 

3.1.1. Apresentação e análise dos resultados 

Os dados coletados foram analisados pelos próprios pesquisadores. Estes 

foram cuidadosamente tratados visando ofertar informações confiáveis para a etapa 

seguinte. Os resultados da pesquisa são apresentados no Capítulo 5 - Desenvolvimento 

da Proposta de Solução. 

Tendo por base a análise aprofundada dos fundamentos teóricos abordados 

nas fases anteriores deste estudo, elaborou-se um processo de construção de um 

modelo de Centro Operacional Integrado - COI, capaz de entregar soluções para o 

problema da pesquisa. Algumas etapas do processo foram redesenhadas para 

obtenção de uma sequência de tarefas e inter-relacionamentos que possibilitassem a 

construção de modelo aplicável de Gestão Integrada, mais objetivo e eficaz que a 

modelagem atualmente utilizada pela organização. Passou-se então a proceder com as 

tarefas adiante. 

Definir os objetivos do projeto. Realizar estudos para obter uma base teórica 

acerca do tema e planejar as demais etapas. Examinar o ambiente interno da 

organização objeto do estudo. Pesquisar os processos operacionais de grandes players 

do mercado, que operam de maneira alinhada ao que indica a literatura. Observar e 

pesquisar procedimentos operacionais e gargalos existentes e percebidos em outras 

organizações atuantes no segmento de transporte coletivo de passageiros. Realizar 
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análise e discussão quanto as variantes da metodologia, elegendo o modelo mais 

indicado para os objetivos deste estudo. Por fim, apresentar análise da viabilidade 

técnica, operacional, estratégica e econômico-financeira do modelo proposto.  



37 

4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

Neste capítulo são apresentados todos os levantamentos de dados, pesquisas 

e análises utilizadas pelo grupo para construir a proposta de solução para o problema 

de pesquisa. 

4.1. ANÁLISE DO SETOR 

Essa sessão irá apresentar uma análise do setor de transporte coletivo urbano 

de passageiros sob a perspectiva histórica, bem como todas as demais variáveis que 

contextualizam o presente momento desse tipo de serviço no país e na região. 

4.1.1. Ordenamento do transporte coletivo urbano 

Prioritariamente, “cabe ao município organizar e prestar, diretamente ou sob 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o 

de transporte coletivo, que tem caráter essencial”, isso é o que prevê o inciso V, do 

artigo 30, da Constituição Federal (Brasil, 1988, Art. 30). Frente a esse dispositivo, o 

município tem a prerrogativa de poder operar a totalidade do sistema de transporte, 

desde a gestão até a execução das viagens. 

Comumente as prefeituras abrem mão da operação das linhas, visto o alto 

custo de investimento com imobilizado e com o pagamento de pessoal, delegando o 

serviço para a iniciativa privada. Dessa forma a concessão ou a permissão para 

operação dos serviços costuma ser o modelo adotado, em respeito aos dispositivos da 

Lei 8.666/93 (BRASIL, DOU, 1993). 

Na quase totalidade dos contratos, percebe-se que o município não transfere 

as atribuições de fiscalização e planejamento da mobilidade urbana, o que inclui 

investimentos na infraestrutura viária, de terminais e cobertura de paradas. Outra 

atribuição que se mantém sob a tutela do município é a determinação do preço da tarifa, 

por métodos capazes de garantir a cobertura dos custos do serviço e a remuneração 

do capital investido, de tal forma que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do 

contrato, mantendo-se assim a segurança jurídica dos contratantes. 

A tarifa paga pelo usuário costuma ser calculada de forma a cobrir a totalidade 
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dos custos do sistema de transporte. Poucos são os municípios que adotam a prática 

do subsídio, a fim de diluir os custos do sistema ao conjunto da sociedade, e assim não 

restringir o ônus apenas aos usuários pagantes desse sistema. A propósito, subsídio é 

prática aceita na maioria dos países desenvolvidos, no intuito de financiar sistemas de 

transporte de alta qualidade e que atraem maior parcela da população. 

4.1.2. O contexto do transporte coletivo urbano no país 

O setor de transporte coletivo encontra-se em um momento delicado de sua 

existência, pelo fato de pôr em risco a perpetuidade das organizações e até mesmo do 

modal. Essa pode ser considerada uma crise ainda maior que aquela ocorrida no ano 

de 2013, quando o descontentamento da população com a prestação de serviços 

essenciais por parte do Estado foi canalizado para protestos contra o aumento tarifário 

naquele ano. 

O transporte coletivo com características urbanas costuma ser regulamentado 

em cada município, ou por vezes, através órgãos colegiados nas regiões 

metropolitanas. Na maior parte dos casos inexistem política públicas voltadas ao 

transporte de passageiros. Não raras são as vezes em que ocorrem desequilíbrios nos 

contratos ou nas permissões. 

No ano de 2015 houve a promulgação da Emenda Constitucional 90/2015, 

dando nova redação do artigo 6º da Constituição ao incluir o transporte como um direito 

social do cidadão brasileiro. Portanto, desde então esse aspecto da vida humana 

possui, em Carta Magna, caráter de direito fundamental, tal qual a educação, a saúde, 

a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 

proteção à maternidade e infância e a assistência aos desamparados. 

Contudo, na prática pouco (ou quase nada) vem sendo feito para melhorar o 

ambiente para a oferta de um transporte público de qualidade no país. Segundo a NTU 

(2019, pág. 31), 

A Lei Orçamentária Anual (LOA n° 13.808/2019) aprovou o 

Orçamento Geral da União para o ano de 2019 da ordem de R$ 

3,38 trilhões, dos quais somente R$ 707 milhões foram 

destinados ao transporte público coletivo, incluindo ônibus e 

modais metro ferroviários.  
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Dentre os projetos previstos para o ano de 2019, sequer a metade foi entregue 

para uso do sistema de transporte (cerca de 42% entrou em operação). “Os projetos 

que entraram em operação no último ano foram um sistema BRT e uma faixa exclusiva 

em Niterói (RJ) e outra faixa exclusiva em Curitiba (PR)” NTU (2019, p. 34). 

Caso o estado brasileiro cumprisse o planejamento, e de fato entregasse as 

obras previstas, o cenário do transporte público no país poderia ter outros ares. É o que 

observam os especialistas. 

Existe hoje um total de 248 empreendimentos já iniciados, entre 

sistemas BRT, corredores e faixas exclusivas ainda não 

operacionalizados. [...] Juntos, esses empreendimentos somam 

2.743,2 quilômetros7 com potencial para estar em operação em 

75 cidades do país, atendendo diariamente a milhões de 

brasileiros nos deslocamentos diários. (NTU, 2019, P. 35-36) 

Nesse tempo houve o surgimento, nas grandes e médias cidades do país, do 

Transporte Individual Responsivo à Demanda (transporte por aplicativos), sem nenhum 

regramento. Esse fenômeno, principalmente pelo seu baixo custo operacional, 

impactou diretamente em três segmentos de serviços na área do transporte: os táxis, 

os serviços seletivos de transporte coletivo e os serviços comuns de transporte coletivo. 

Sendo portanto, um dos fatores responsáveis pela já mencionada redução da demanda. 

Teoricamente, o Transporte Individual Responsivo à Demanda tem o potencial 

de servir como rede alimentadora do transporte público, contribuindo assim para a 

capilarização da oferta, visto que o transporte coletivo não consegue suprir essa 

necessidade do cliente devido a sua característica de trabalhar com massas. Contudo, 

talvez pelo posicionamento de mercado e pelo caráter competitivo e não colaborativo 

desses dois sistemas, a prática tem sido muito diferente. 

Entretanto, o que se notou na atuação do serviço de transporte 

sob demanda (em todo o mundo), principalmente quando esses 

serviços fazem parte de um sistema de transportes com dois ou 

mais operadores sob demanda, é que o transporte público é 

impactado negativamente, perdendo demanda e faturamento. 

(NTU, 2019, P. 24) 

O resultado percebido nas grandes e médias cidades “é o aumento significativo 
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de automóveis nas ruas, o que agrava o problema dos congestionamentos nos centros 

urbanos” (NTU, 2019, P. 24). Esse cenário, somado ao baixo investimento do poder 

público em mobilidade (em especial para os players que operam o transporte coletivo), 

faz com que a velocidade operacional dos ônibus também seja reduzida. 

A queda na velocidade operacional acarreta uma cadeia de consequências 

para o sistema de transporte público com impacto direto aos usuários (cliente final). 

Pode-se citar: maior tempo de viagem, maior incidência de problemas técnico-

operacionais, maior incidência de estresse nos componentes elétricos e mecânicos dos 

ônibus, maior custo com pessoal de manutenção e operação, maior incidência de 

estresse nos operadores do sistema (em especial motoristas de ônibus), dentre outros. 

Outra variante com alto impacto na competitividade do setor é o crescimento 

da proporção das gratuidades no conjunto total de passageiros transportados pelo 

sistema, já que os ditos benefícios sociais são custeados tão somente pelos 

passageiros pagantes, e não pelo conjunto da sociedade, como ocorre em outros 

setores como educação, saúde e segurança pública. A redução acentuada no número 

de pagantes e o aumento acelerado no número de pessoas com direito à gratuidade, 

tem conduzido o resultado da tarifa para um patamar insustentável para quem paga. 

A figura a seguir evidencia o impacto das gratuidades nas tarifas de 20 capitais 

brasileiras. 
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Figura 1 – Impacto das gratuidades nas tarifas de 20 capitais brasileiras. 

Fonte: NTU (2018, p.21). 

O diretor administrativo e institucional da NTU, Marcos Bicalho, em contribuição 

ao artigo Gratuidades: dói no bolso (dos outros) e gera injustiça social, aborda 

objetivamente o tema. 

As gratuidades e os benefícios tarifários têm impacto direto no 

custo do sistema de transporte público urbano, pois, na grande 

maioria dos casos, as legislações estabelecem o direito, mas não 

indicam fontes para custeá-lo. Assim, o cálculo do preço das 

tarifas leva em conta somente os passageiros pagantes, de forma 

que o serviço é ofertado para a totalidade de pessoas, mas 

apenas parte da sociedade arca com os custos. Isso significa que, 

quanto mais gratuidade houver, sem fonte de custeio, mais caro 

será o transporte para a população comum. (NTU, 2018, P. 18) 
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Observemos na figura abaixo o impacto pela incidência, ou não, de subsídios 

diretos ou cruzados para custear os benefícios sociais embutidos na tarifa. 

 

Figura 2 – Impacto tarifário do custeio dos benefícios sociais. 

Fonte: NTU (2018, p.19). 

Tudo isso, afeta negativamente na satisfação dos usuários e no custo da tarifa, 

contribuindo para redução da competitividade do transporte público, pois “quando se dá 

prioridade e se incentiva a mobilidade individual em detrimento do coletivo, surgem 

problemas inerentes à infraestrutura limitada disponível nas cidades” (NTU, 2019, P. 

24). Com isso mais pessoas deixam o sistema coletivo em favor do individual e assim 

estabelece-se um ciclo vicioso que deteriora o serviço, a mobilidade urbana e o meio 

ambiente. 

Essas “soluções” disruptivas já têm impactado negativamente no 

enfraquecimento das redes de transporte público coletivo, pois 

incentivam o transporte individual e, consequentemente, 

aceleram o círculo vicioso da mobilidade urbana (mais 

automóveis geram mais congestionamentos e aumentam o tempo 

de viagem, o que produz elevação nos custos, que são repartidos 

com um número cada vez menor de usuários do transporte 

coletivo e que retroalimentam o círculo com mais atratividade para 

automóveis) e, assim, produzem a perspectiva de um futuro 

sombrio. (NTU, 2019, P. 18) 
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Estudo da NTU (2019) demonstra que a transferência de 3% de passageiros 

do transporte coletivo para o transporte individual responsivo à demanda, gera um 

impacto social de R$ 3,13 bilhões ao país. Os números podem ultrapassar R$ 5,4 

bilhões se a transferência chegar a 10% dos passageiros do transporte coletivo para os 

aplicativos de transporte. O gráfico a seguir exemplifica melhor o fenômeno, 

demonstrando a exponencialidade gerada pelo impacto das transferências. 

 

Gráfico 1 – Impacto total pelo transporte sob demanda (anual)1. 

Fonte: NTU (2019, p. 25). 

4.1.3. O cliente final no contexto atual do transporte coletivo 

Segundo ANTP (2019, p. 109) “A Satisfação do Público pode ser considerada 

um produto das atitudes e expectativas de cada um deles, moldadas pelas experiências 

                                            
1 Os custos apresentados são compostos por três diferentes impactos à sociedade: impactos 

ambientais, calculada a monetização dos poluentes emitidos; impactos em saúde e segurança viária, 

considerados os custos com acidentes e óbitos no trânsito; e impactos econômicos, observando-se o 

custo de oportunidade do setor. 
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vivenciadas”. É no campo das experiências que o cliente do sistema de transporte 

coletivo avalia a relação custo-benefício, optando por manter-se fiel ou migrar para outro 

segmento substituto: carro/moto, aplicativo, taxi, dentre outros. 

Melhorar a qualidade do serviço e reduzir o impacto de eventos não previstos 

significa a mudança de conceito necessária para um setor que sempre se preocupou 

muito mais com a oferta e demanda, do que com a experiência do cliente (salvo raras 

exceções). Ademais, denota-se a importância de separarmos a qualidade de 

desempenho prevista pelo poder público concedente dos serviços, da qualidade 

percebida pelo usuário do ônibus. 

Segundo ANTP (2019, p.10), a WRI Brasil chama atenção para o fenômeno 

supracitado quando sugere que os processos de medição da qualidade considerem 

dois diferentes aspectos. De um lado a MEDIÇÃO DA SATISFAÇÃO, com foco nos 

usuários e comunidade, que possuem percepções formadas a partir de suas 

experiências ao utilizarem o sistema. De outro a MEDIÇÃO DO DESEMPENHO, focada 

nos requisitos do Órgão Gestor e também dos Operadores. 

A figura abaixo exemplifica o método e seus conceitos: 

 

Figura 3 – Qualidade no transporte público: medições de satisfação e de desempenho. 

Fonte: WRI Brasil apud ANTP (2019, p.110). 

 

Dados históricos da ANTP demonstram que a percepção dos usuários quanto 

à imagem do transporte público apresentou significativa queda durante o período 

pesquisado (de 1999 à 2011), conforme demonstrado no gráfico que segue. 
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Gráfico 2 – Pesquisa de imagem ANTP/RMSP: percentuais de “ótimo” e “bom”. 

Fonte: ANTP (2019, p.117). 

Sobre os sistemas de atendimento ao cliente, ANTP (2019) apresenta que há 

um risco a ser observado no que diz respeito ao relacionamento com clientes: a 

ausência ou morosidade na emissão de respostas após o recebimento do contato 

inicial. “Em isso ocorrendo, pode haver quedas no número de atendimentos que, não 

necessariamente, expressam melhoria na aceitação dos serviços, mas o descrédito da 

central de atendimento como canal de comunicação” ANTP (2019, p.120). 

Reverter esse cenário adverso é o grande desafio dos atuais operadores do 

transporte coletivo por ônibus no país. Melhorar a qualidade da informação prestada 

certamente é uma das ações a serem implementadas para melhorar a qualidade do 

atendimento final ao cliente, mesmo quando há situações de falhas na operação. A 

comunicação clara, integrada e precisa, representa portanto, uma ferramenta capaz de, 

concomitantemente, (1) ofertar maior segurança ao usuário, e (2) proporcionar maior 

conhecimento e integração das áreas operacionais e de staff das operadoras, a fim de 

solucionar e evitar a reincidência dos problemas detectados. 

4.1.4. História do transporte coletivo em Caxias do Sul/RS 

Em um apanhado publicado em seu blog no site do ClicRBS, o jornalista 

Rodrigo Lopes de Oliveira apresenta um breve histórico sobre o transporte coletivo na 

cidade de Caxias do Sul/RS. Segundo o blogueiro, a implantação do transporte público 

nesta cidade iniciou na década de 1930, com uma frota de três ônibus, adquiridos pelos 

irmãos Germano e Vico Thompson. Ao que as primeiras viagens interligavam a avenida 
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Rio Branco (defronte ao Quartel) e a avenida Júlio de Castilhos, no bairro Lourdes 

(OLIVEIRA, 2014).  

A partir dos anos 1950, informa Oliveira (2014), o crescimento da cidade 

impulsionou novos investimentos no transporte coletivo. Em seu apanhado o jornalista 

destaca uma publicação da imprensa local, datada de março de 1974, informando 

mudanças no itinerário dos ônibus. Com tais mudanças, ficou impedida a passagem 

dos coletivos na avenida Júlio de Castilhos, uma das principais da cidade. 

Em 1965, a Expresso Caxiense já era reconhecida nacionalmente pelo 

investimento em veículos modernos e confortáveis. Nove anos depois, desencadearia 

um novo processo para renovação da frota utilizando-se de veículos produzidos pela 

também caxiense Marcopolo, cujos modelos Veneza caracterizaram um novo conceito 

na história da mobilidade urbana do país, visto que apresentavam linhas retas e janelas 

amplas, que proporcionavam mais ventilação aos usuários (OLIVEIRA, 2014). 

Em meados dos anos 1970 a população da cidade, na época estimada em 120 

mil habitantes, era atendida por uma frota de 68 ônibus. A linha entre os bairros Kayser 

e São Ciro era a de maior extensão, totalizando de 12 quilômetros de percurso. A Viação 

Santa Tereza - VISATE, empresa alvo desse estudo, assumiu a concessão da cidade 

em fevereiro de 1986. 

4.1.5. A operadora Viação Santa Tereza - VISATE 

Nos últimos anos a Viação Santa Tereza - VISATE orgulha-se de ter implantado 

as tecnologias de biometria facial, bilhetagem e gerenciamento eletrônico na totalidade 

da frota. Destaca também, ser uma das primeiras empresas do país a se adaptar 

totalmente às leis de acessibilidade. Em seu site a empresa apresenta inúmeros 

reconhecimento em sua gestão: 

 Em 2008, Troféu Ouro do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade -

PGQP; 

 Em 2009, certificação ISO 9001:2008; 

 Em 2012, a recertificação da ISO; 

 Em 2015, agraciados com o Prêmio Great Place To Work – Melhores Empresas 
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para Trabalhar (categoria grandes empresas) e Prêmio Despoluir RS, da 

Federação de Transportes do Estado do Rio Grande do Sul (Fetergs); 

 Em 2016, segundo reconhecimento do Prêmio Despoluir RS; 

 Em 2017, Prêmio Despoluir RS; 

 Em 2018, Prêmio Despoluir RS e certificação na norma ISO 9001:2015; e 

 Em 2019, Prêmio Despoluir RS, Great Place To Work e agraciadas no prêmio 

Destaques do Ano na ARH Serrana, e prêmio Melhores Empresas Para Se 

Trabalhar na Serra Gaúcha promovido pelo GPTW. 

4.2. A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

Atualmente a VISATE é responsável pela execução dos serviços de transporte 

público de passageiros, por ônibus, na área que compreende a cidade de Caxias do Sul 

– RS, município que computa um total de 510.906 habitantes (est. IBGE/2019). 

Atualmente a empresa dispõe de uma frota de 320 veículos, distribuídos entre as linhas 

sob sua responsabilidade operacional. 

Trabalhar com urbanidade, eficácia e integrada com a comunidade é essencial 

para atender as características e as exigências da sociedade. Sendo assim, as 

melhorias realizadas na empresa sempre tiveram ligação com os interesses e as 

necessidades da comunidade, bem como para garantir a satisfação dos clientes e a 

qualidade de vida dos funcionários. 

Conforme já constatamos, a VISATE tem buscado continuamente a qualidade 

do serviço. Conquistou em 2008 o Troféu Ouro do Programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade – PGQP, e em 2009, aprimorou os processos e atingiu a certificação ISO 

9001:2008. Passando por auditorias semestrais de manutenção, nas quais os 

processos são avaliados, garantiu em 2012 a certificação da ISO. Em 2018 foi 

certificada na norma ISO 9001:2015. 

No ano de 2010 teve o contrato licitatório de prestação de serviço de transporte 

coletivo urbano prorrogado por 10 anos. Em 2012, adquiriu o primeiro veículo Viale BRT 

Marcopolo – Mercedes Benz, estabelecendo um novo conceito de serviço na cidade de 

Caxias do Sul/RS. 
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A organização do trabalho na VISATE ocorre tanto na garagem, quanto na 

operação das linhas. Na garagem, encontra-se o setor administrativo que cuida das 

pessoas e oferece o suporte necessário à atuação da manutenção e da operação. A 

manutenção providencia os veículos, que devem estar em perfeito estado para sua 

utilização nas linhas e na produção do serviço de transporte.  

O serviço operacional (das linhas) é realizado pela equipe de operação, 

compreendendo as funções de motorista, cobrador, despachante, fiscal e inspetor. O 

início dos processos operacionais se dá a partir do despachante, que tem a função de 

controlar e registrar o fluxo de veículos e a movimentação de pessoal de operação, 

prestando contas à equipe da garagem sobre quaisquer alterações significativas no 

serviço.  

Cada linha de ônibus tem suas peculiaridades, pelos horários, itinerários, tipo 

de veículo e esquema de folga. Também caracterizam-se pela configuração em rede 

através de: grupo socioeconômico e cultural de passageiros, características urbanas da 

região atendida, número de passageiros por trecho e viagem, condição de tráfego nas 

vias, dentre outras especificidades. 

4.2.1. Realidade Percebida pelos Clientes (Pesquisa Externa) 

Na última  Pesquisa de opinião com clientes, realizada pelo instituto Methodus 

entre os dias 06 a 09 de novembro de 2018, 74,5% dos caxienses declaram estar 

satisfeitos com o serviço oferecido pela VISATE. No referido estudo de opinião foram 

abordadas 604 pessoas, nos seguintes locais: Estações Catedral, Ópera, Bento, 

Moreira, Marechal Pompéia e EPIs Floresta e Imigrante. 

A pesquisa aponta perfil dos clientes atendidos pela VISATE. Quanto ao sexo, 

contata-se que 54,64% pertencem ao sexo feminino, enquanto 45,36% ao masculino. 

A faixa mais representativa dos passageiros (30,79%) possui menos de 25 anos de 

idade. Do total de usuários solteiros representam 45,53% e casados 39,40%. 

Quanto à escolaridade das pessoas, temos que 35,43% cursaram o ensino 

fundamental, 49,50% o ensino médio e apenas 14,57% possuem ensino superior. A 

renda desse público concentra-se na faixa de R$ 1.909,00 a R$ 4.770,00. 

Utilizam o transporte coletivo de segunda a sexta-feira um montante de 76,49% 
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dos usuários. No que diz respeito à finalidade do uso do ônibus, 61,09% deslocam-se 

para o trabalho, 17,05% para estudar e 22,19% realizam deslocamentos eventuais. Do 

grupo de trabalhadores 21,69% atuam no comércio, 14,40% na indústria e 17,88% são 

autônomos. 

Os atributos considerados importantes pelos usuários do transporte coletivo de 

Caxias do Sul são: frequência de horários na sua linha (54,47%), pontualidade nos 

pontos de embarque e desembarque (51,32%) e preço módico da tarifa (36,75%). Os 

aspectos que mais agradam no transporte coletivo de Caxias do Sul são: o bom 

atendimento do motorista e cobrador (22,12%), a existência de número elevado de 

linhas e atendimento (22,12%) e a limpeza e conservação da frota (9,22%). 

A pesquisa também traz que os requisitos piores avaliados são: a falta de 

ônibus no horário de pico (16,20%), atrasos nos horários programados (15,49%) e 

demora dos ônibus (12,68%). Tal que as principais sugestões para o transporte coletivo 

de Caxias do Sul reafirmam a insatisfação com esses itens, sendo elas: mais horários 

disponíveis (27,98%), maior número de ônibus (21,40%) e chegada mais rápida dos 

ônibus nas paradas (4,12%). 

Quando perguntados sobre a imagem da VISATE2 as principais respostas são: 

ônibus de qualidade (26,49%) e transporte público de qualidade (22,35%), o que aufere 

um nível alto de percepção positiva da empresa. Contudo, aspectos neutros e negativos 

também são apregoados pelos clientes, como: meio de transporte (4,97%), preço alto 

da tarifa (3,81%), ônibus lotado (3,64%), atraso de ônibus (3,15%) e monopólio (2,81%). 

Diante as informações colhidas dos clientes, o Instituto Methodus faz as 

seguintes considerações: (1) usuário está bem informado sobre o sistema de transporte 

da cidade; (2) os resultados demonstram que existe satisfação em relação ao serviço 

de transporte, com críticas pontuais e específicas, principalmente aos itens diários como 

pontualidade e disponibilidade; (3) a maioria dos usuários reconhece que o serviço 

prestado é de qualidade; (4) a maioria dos usuários conhece e reconhece a VISATE; 

(5) para a maioria dos usuários o nome VISATE é sinônimo de transporte público de 

qualidade e ônibus de qualidade. 

                                            
2 Diga a primeira coisa que vem à cabeça quando escuta o nome VISATE. 
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4.2.2. Realidade Percebida pela Organização (Pesquisa Interna) 

A revelia da boa imagem que a empresa possui diante seu público-alvo, 

internamente os gestores reconhecem haver margem para melhoria nos processos. 

Durante o ciclo do Planejamento Estratégico3, diversos setores da empresa 

expressaram algumas necessidades, essas quando sanadas podem ter impacto direto 

para o cliente quanto à melhoria da qualidade do serviço prestado a eles.  

As necessidades de melhoria apontadas foram percebidas e discutidas durante 

a análise SWOT. 

 

 

Quadro 1 – Matriz SWOT VISATE 2019. 

Fonte: arquivos da empresa. 

                                            
3 Segundo MINTZBERG (2000), o Planejamento Estratégico é uma forma de pensar no futuro, 

integrada no processo decisório, com base em um procedimento formalizado e articulador de 

resultados. 
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A necessidades de melhoria apontadas foram: 

o Melhor atendimento ao cliente. Mesmo que a grande maioria dos 

clientes esteja satisfeito com o serviço prestado, 25,5% de clientes estão 

insatisfeitos. Soma-se a isso a queda de 9,08% no número de 

passageiros pagantes no transporte urbano (comparativo de janeiro de 

2019 e janeiro de 2020). Assim, “atender” o nosso cliente não é mais o 

bastante, esse atendimento deve ser assertivo e com qualidade 

superior. 

o Maior agilidade na tomada de decisões. Ao querer atender melhor ao 

cliente surgem barreiras que atrasam ou impedem o alcance desse 

objetivo. Muita burocracia, restrições de comunicação e dificuldade de 

interação com outras áreas e setores. Esses aspectos internos são 

freios para a tomada de decisão, principalmente ao nível operacional, e 

dificultam o alcance das metas. 

o Melhorar comunicação entre áreas e setores. Fazer dois ou mais 

setores manterem diálogo entre si é algo difícil, seja pela distância física 

entre eles, seja pela falta de tempo das pessoas para realizar essa 

tarefa. Essa ação pode demorar, e às vezes não acontecer, atrasando 

muito a finalização dos trabalhos e/ou a resposta ao cliente. 

o Proximidade do fim do Contrato de Concessão. A sociedade com o 

passar do tempo está mais exigente, o imediatismo está cada vez mais 

em alta e nosso cliente preza por um serviço de qualidade. O poder 

concedente está prestes a lançar a nova licitação para o transporte 

coletivo urbano, e sem um diferencial para oferecer ao cliente, 

perderemos credibilidade e o apoio da comunidade. 

4.3. ESTUDOS DE CASO 

Nessa etapa buscou-se conhecer algumas realidades organizacionais através de 

informações abertas publicadas na internet (dados secundários). Três organizações 

foram escolhidas como referencial em respeito aos seguintes critérios: (1) ser uma 



52 

| 52 | 
 

organização atuante do setor de transporte de pessoas; e (2) possuir um centro de 

controle operacional já consolidado. 

As informações que seguem foram retiradas diretamente do site das empresas, 

conforme transcrevemos a seguir. 

4.3.1. TRENSURB 

Originalmente o Centro de Controle Operacional - CCO da Empresa de Trens 

Urbanos de Porto Alegre S.A. (TRENSURB), instalado no ano de 1984, utilizou de 

tecnologia fornecida pela Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da 

Engenharia, entidade de direito privado ligada à Escola Politécnica da USP. Em 2002 o 

CCO da Transurb começou a ser projetado para o atual formato. 

 

Figura 4 – Primeira geração do CCO instalado em 1984. 

Fonte: TRENSURB (2020). 

A partir do Centro de Controle Operacional - CCO, a TRENSURB realiza o 

controle da circulação dos trens em operação. A companhia utiliza para essa tarefa 

monitores de vídeos e painéis sinóticos interligados a rede de computadores, de onde 

toda a movimentação é controlada. Remotamente os comandos de movimentação dos 
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trens são acionados e controlados pelos agentes do CCO. 

O CCO serve de referência para que os controladores possuam um olhar amplo 

e em tempo real da operação. O posicionamento das locomotivas e sua movimentação 

permite o controle operacional dos trens. A visão ampla e precisa corrobora para que a 

operação ferroviária possua um caráter de confiança e segurança aos usuários. 

O sistema de sonorização das estações da TRENSURB permite ao CCO emitir 

avisos através de alto-falantes instalados nas estações. Além das mensagens em 

tempo real, o sistema também permite que se programe a emissão de avisos em 

horários pré-determinados. 

Figura 5 – Imagem do CCO com computador equipado com software e microfone para envio de 

mensagens às estações. 

Fonte: TRENSURB (2020). 

No blog da TRENSURB o gerente de operações da empresa na época, Carlos 

André da Silva, aponta que o sistema de sonorização proporcionou bons resultados 

para a comunicação direta com o usuário. “O sistema em foco se configura em uma 

ferramenta extremamente prática e de rápida difusão de informações e orientações” 

(TRENSURB, 2020), relata. 

Quando ocorreu a expansão da linha metroviária até Novo Hamburgo, no ano 
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de 2012, foram instalados equipamentos adicionais para proporcionar o comando do 

CCO no novo trecho. Com a instalação de um novo software de telecontrole teve início 

o processo de modernização de todo o sistema de controle de tráfego e energia. 

O projeto de expansão e modernização contou com a substituição de todos os 

11 armários contendo controladores lógicos (remotas) responsáveis pela leitura das 

informações advindas da via e envio destas para o CCO e para os comandos de 

manobras (abertura e fechamento de sinais e a movimentação dos equipamentos de 

mudança de via).  

 

 

Figura 6 – Remota de tráfego instalada na área do painel de controle local (estação aeroporto). 

Fonte: TRENSURB (2020). 
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As unidades de processamento ficam instaladas em armários situados em 

uma área específica em outro andar da estrutura. Os nove servidores possuem 

redundância para evitar paralizações dos sistemas de controle. 

Na modernização do sistema de controle a TRENSURB substituiu o painel 

sinóptico por seis cubos retroprojetores DLP LED com telas de 80 polegadas, os 

quais proporcionam melhor visão da linha metroviária e da movimentação dos 

trens. A Estrutura de CCO contempla seis postos (três para controle de tráfego, 

um para controle das estações, um para controle do pátio e um para supervisão), 

todos integrados entre si, possibilitando que em casos de pane as tarefas sejam 

assumidas por qualquer uma das estações em operação.  

Na área do CCO encontram-se instalados os monitores – três para cada 

posto de trabalho – e periféricos. 

 

Figura 7 – Imagem ampla do CCO, terceira geração. 

Fonte: TRENSURB (2020). 

Muito além da modernização de hardwares e softwares, já descritas ao longo de 

nosso estudo de caso, as alterações mais significativas ocorreram espaço físico, 

conforme analisa a própria empresa. 

Quebrando o paradigma que centros de controle deveriam 

ser quase que completamente isolados, a nova 

configuração adotada passou a ter janelas para a rua, numa 

iniciativa para melhorar o ambiente de trabalho e deixá-lo 

menos estressante. O CCO da TRENSURB foi um dos 

primeiros do mundo a contar com a novidade. (TRENSURB, 

2020). 
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A terceira geração do CCO da TRENSURB representa o que há de mais 

moderno a respeito de centros de controles integrados. Seu layout e suas 

tecnologias propiciam processos eficientes para a organização, estimulantes para 

seus operadores e com potencial para oferecer serviços e informações de 

qualidade aos usuários do sistema de trens urbanos na região metropolitana de 

Porto Alegre. 

4.3.2. Gol Linhas Aéreas 

A companhia Gol Linhas Aéreas possui no coração de suas estruturas 

Centros de Controle Operacional (CCO) de onde são adotadas decisões críticas 

relacionadas a operação e aos clientes. O Centro de Controle Operacional 

monitora todos os incidentes que possam impactar a rotina programada ou até 

mesmo resultar em incidentes graves ou acidentes. As áreas de CCO contam com 

sistemas interligados, telefones via satélite, rádios comunicadores e imagens de 

radar. 

 

 

Figura 8 – Imagem de radar mostra avião orbitando durante temporal, enquanto espera 

autorização para pousar em Congonhas. 

Fonte: MELLIS (2016). 
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Localizado junto ao aeroporto de Congonhas, funciona 24 horas por dia, 

durante todos os dias do ano. Para tal, opera em quatro turnos de trabalho e conta 

com 250 funcionários dedicados. Uma das práticas adotadas pela Gol é uma 

reunião de equipe plurissetorial, em que estão presentes as lideranças de 

diferentes áreas: monitoramento da previsão meteorológica, atendimento ao 

passageiro, manutenção, escala de tripulantes, cargas e controle de voos. 

 

 

Figura 9 – Centros de Controle Operacional da Gol. 

Fonte: MELLIS (2016). 

4.3.3. LATAM 

O Centro de Controle de Operações Aéreas - CCOA da LATAM ocupa um 

amplo espaço físico nas instalações do aeroporto de Congonhas em São Paulo.  

Equipado com diversas estações de trabalho e um grande painel de frente para 

os operadores, que possuem a incumbência de monitorar a totalidade dos voos 

da companhia, a fim de evitar atrasos. 

Segundo Martins (2017), o grande painel é formado por 12 telas. Na 

extremidade superior direita temos a apresentação de quatro horários, sendo o 

UTC (horário oficial da aviação baseado na hora Greenwhich) e os demais 

representando os principais fusos operados pela companhia: Brasília, Santiago do 

Chile e Miami/Assunción.  
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Figura 10 – Centro de Controle de Operações Aéreas (CCOA) da LATAM. 

Fonte: MARTINS (2017). 

Martins (2017), observa que na tela abaixo dos relógios há um grande 

apanhado das mídias sociais, com tweets de passageiros referente aos atrasos e 

cancelamentos. “Pela velocidade que as informações correm hoje nas redes 

sociais, é comum o passageiro avisar o atraso antes mesmo que uma equipe de 

solo ou tripulação faça” (MARTINS, 2017). Da mesma forma a equipe do CCOA 

consegue acompanhar o impacto das ações tomadas para a correção de rumos. 

À esquerda das primeiras já destacadas consta outro painel com a escala 

real das aeronaves, mostrando seus voos e manutenções previstas, além de 

situações especiais bloqueio de aeronaves ou ocorrência de panes sinalizadas 

pelos sistemas de segurança 

No centro do CCOA fica um painel que mostra, em destaque, os atrasos, 

cancelamentos, alterações e remanejamentos (estes sinalizados com a cor 

vermelha devido a prioridade operacional). A meteorologia é um dos fenômenos 

com maior impacto no que se refere ao risco de acidentes, por isso o painel do 

CCOA conta com uma tela específica com imagens de satélite ao vivo do 

continente sul-americano. A lista dos aeroportos com situação meteorológica 

desfavorável também faz parte dessa área do painel de controle, com isso é 

possível predizer o grau de risco em haver cancelamento de voos. 

Muito interessante é a tela que apresenta o ranking de pontualidade da 

companhia nos principais rubs e aeroportos do país. Também consta nessa tela o 
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desempenho das demais companhias, um benchmarking em tempo real, fato que 

estimula os operadores a realizarem seu trabalho com foco em obter o melhor 

desempenho do setor. 

4.4. ESTUDOS DE CASOS REALIZADOS 

Visando ampliar o entendimento e a análise de práticas institucionais 

efetivas, relacionadas ao projeto, realizou-se visitas técnicas em organizações 

locais com Centro de Controle Operacional já implementados. Através das visitas 

técnicas averiguou-se as práticas implementadas e a tecnologia utilizada em três 

operadoras de transporte coletivo de passageiros localizadas na região 

metropolitana de Porto Alegre. 

Além das visitas, no processo de benchmarking utilizou-se de formulários 

de pesquisa que, conjuntamente com as observações in loco, contribuíram para o 

projeto a partir da constatação da prática de uso das estruturas e tecnologias em 

cada uma das realidades organizacionais, conforme passamos a explicar. 

4.4.1. Estudos de Caso realizado junto CCO da empresa SOGAL 

No dia 03 de março de 2020, durante o período da tarde, realizou-se visita 

de benchmarking ao Centro de Controle Operacional da operadora urbana 

Sociedade de Ônibus Gaúcha Ltda. – SOGAL. In loco utilizou-se como 

instrumentos de coleta de dados: (1) entrevista estruturada com o coordenador do 

departamento e (2) observação não participante do ambiente e da estrutura do 

CCO. 

4.4.1.1. Caracterização da empresa 

Antes de apresentar a descrição analítica dos dados coletados, cabe 

descrever as informações básicas da organização em foco.  

Informações prévias a visita, coletadas do website da operadora (SOGAL, 

2016), dão conta de que a SOGAL, concessionária no transporte coletivo urbano 

de Canoas, foi constituída em 1967. Atualmente tem a finalidade de consolidar sua 

atuação com conforto, segurança, pontualidade e qualidade, através do 
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aprimoramento de suas atividades e especialização de seu quadro funcional. 

Foi a primeira empresa de transporte urbano da região metropolitana de 

Porto Alegre a receber a Certificação ISO 9000.  Em 2008 foi homenageada por 

suas ações de responsabilidade socioambiental com o recebimento do prêmio 

“TOP OF QUALITY AMBIENTAL/2008”.  

O estabelecimento de políticas e estratégias que compatibilizem as 

condições presentes com as metas futuras são o foco de uma administração que 

desafia as incertezas do mercado. Através do trabalho em equipe e estabelece 

uma gestão voltada à responsabilidade social e a manutenção de credibilidade, é 

o que consta. 

Em sua política integrada a SOGAL destaca o desempenho e a satisfação 

dos clientes. 

A SOGAL, buscando um destacado desempenho 

operacional e a satisfação das partes interessadas, 

compromete-se com a melhoria contínua de seu sistema de 

gestão da qualidade e ambiental. Para isso, adota 

procedimentos e práticas que minimizem impactos 

ambientais negativos, em conformidade com os requisitos 

legais e os subscritos pela organização, gerando 

alternativas que previnam a poluição e conscientizem o uso 

racional dos recursos naturais, protegendo o Meio Ambiente 

(SOGAL, 2016). 

4.4.1.2. Descrição da experiência 

O departamento de Centro de Controle Operacional – CCO da SOGAL 

ocupa uma área física de aproximadamente 40m², no segundo andar do prédio 

administrativo na sede da empresa. O local é compartilhado por 9 colaboradores, 

sendo: 6 aprendizes no monitoramento dos painéis, 2 analistas no controle das 

equipes e 1 auxiliar para suporte técnico e manutenção dos equipamentos. 

O Centro de Controle Operacional – CCO, conforme hipótese identificada 

após a elaboração das bases conceituais (capítulo 2), não desempenha os 

processos de forma isolada.  São departamentos que possuem interação 

costumeira com o CCO: gerência operacional (1 pessoa), planejamento 

operacional (1 pessoa), logística ou largada (5 pessoas), administrativo de 
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manutenção de frota (2 pessoas), segurança do trabalho (1 pessoa), serviço de 

atendimento ao cliente – SAC (6 pessoas), relações disciplinares e do trabalho (1 

pessoa) e centro de controle por imagens – CCI (12 aprendizes), sendo esse 

último o único departamento integrado ao CCO no mesmos ambiente físico. 

Práticas observadas que merecem destaque como ponto forte:  

o Painel de Controle: existência de um grande painel formado por 2 

televisores de 60”. Em um primeiro telão está o Mapa de Controle 

Operacional, onde é possível ver todos os veículos em com 

GPS/GPRS em funcionamento. No segundo telão encontra-se o 

Painel de Controle de Viagens, no qual as viagens mais próximas 

(já iniciadas e por iniciar) podem ser visualizadas por cores 

sinalizadoras da situação operacional das mesmas. 

o Arranjo Físico: o layout do departamento, com 3 postos de trabalho 

dos operadores em frente ao supervisor, de tal forma que todo o 

trabalho pode ser acompanhado e supervisionado, traz efetivo 

ganho de produtividade. A integração física com o Centro de 

Controle por Imagens – CCI demostra um bom aproveitamento da 

mão de obra, já que o supervisor é o mesmo para as duas áreas, e 

uma boa ocupação do espaço disponível no prédio. A integração 

física, segundo relatos do supervisor, também apontados na 

pesquisa, permite que as dúvidas dos operadores de monitoramento 

(que não é online) junto ao CCO possam ser esclarecidas muito 

rapidamente e sem excesso de burocracia. 

o Uso não oneroso dos recursos humanos: sendo o trabalho de 

campo, tanto do CCO, quanto do CCI, realizado por aprendizes, o 

custo do departamento tem baixo impacto na folha de pagamento.  

 Práticas observadas que requerem atenção:  

o Distanciamento da Operação: por ficar no prédio administrativo, as 

pessoas do CCO possuem dificuldades em ter acesso aos veículos 

quando preciso. A comunicação com a largada e com o 

departamento de relações disciplinares possui uma morosidade não 

aconselhável aos processos. 
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o Distanciamento do SAC: as informações demandadas pelo SAC 

perpassam por um processo burocrático que faz com que a resposta 

ao cliente seja morosa para os anseios atuais de nossa sociedade 

gasosa. Informações imediatas ficam limitadas ao conhecimento 

das atendentes e as ferramentas de monitoramento da frota não se 

tornam armas para satisfazer o cliente. 

o Subaproveitamento das tecnologias: o distanciamento também 

prejudica o pleno aproveitamento das ferramentas por todos os 

demais setores não integrados. Na visão da própria organização, um 

dos problemas encontrados pelo fato dos setores (ou alguns deles) 

não estarem fisicamente integrados é a falta de conhecimento da 

ferramenta e dos benefícios que a mesma proporciona aos 

processos. 

Para a organização, economia, controle operacional, exatidão nas 

informações operacionais, disciplina preventiva (ou seja orientação e correção 

afim de evitar ocorrências) são as principais contribuições operacionais que a 

integração física das áreas pode proporcionar. Isso resultaria em um serviço mais 

eficiente, gerador de confiabilidade ao cliente, segundo a empresa. 

 

Figura 11 – Centro de Controle Operacional SOGAL. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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Figura 12 – Centro de Controle Operacional SOGAL. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Figura 13 – Centro de Controle por Imagens SOGAL. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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4.4.2. Estudos de Caso realizado junto CCO da empresa TRANSCAL 

No dia 03 de março de 2020, durante o período da tarde, realizou-se visita 

de benchmarking ao Centro de Controle Operacional da operadora metropolitana 

Transcal-Sul Transportes Coletivos Ltda. - TRANSCAL. In loco utilizou-se como 

instrumentos de coleta de dados: (1) entrevista estruturada com o gerente 

operacional e (2) observação não participante do ambiente e da estrutura do CCO. 

4.4.2.1. Caracterização da empresa 

Antes de apresentar a descrição analítica dos dados coletados, cabe 

descrever as informações básicas da organização em foco.  

Conforme informações disponíveis no website da operadora (TRANSCAL, 

2014) a TRANSCAL atua no ramo do Transporte Coletivo de Passageiros e possui 

sua sede na cidade de Cachoeirinha desde 2008, operando nas cidades de 

Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Gravataí e Porto Alegre, transportando uma 

média de 37 mil pessoas diariamente. Sua força de trabalho é composta por 

aproximadamente 500 colaboradores. 

A frota, atualmente composta por 192 ônibus, possui idade média de 8 

anos. Esses veículos atuam em 11 linhas distribuídas em 3 diferentes serviços: 

   Serviço seletivo, com 21 veículos que contam com Wifi, TV e Ar-

Condicionado; 

 Serviço Executivo, com 52 equipados com Ar-Condicionado; e 

 Serviço Convencional, tendo 61 veículos adaptados para pessoas 

portadoras de deficiência (PCD’s) e 18 com Ar-Condicionado. 

A TRANSCAL centraliza suas atividades na região Metropolitana de Porto 

Alegre ofertando além do transporte regular de passageiros, o serviço de 

fretamento contínuo (voltado a empresas) e fretamentos eventuais e de turismo. 

O Serviço de Atendimento ao Cliente TRANSCAL – SACT, funciona de 

segunda à sexta-feira (das 07h às 19h) e aos sábados (das 08h às 12h). Atendente 

reclamações, sugestões e elogios, via website, telefone, WhatsApp e 

presencialmente na sede da empresa (endereço: R. Manoel Inácio Nunes, 525 – 
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Vila Fatima, Cachoeirinha – RS).  

4.4.2.2. Descrição da experiência 

O Centro de Controle por GPS da TRANSCAL, em fase final de 

implantação, está localizado em um espaço junto à área onde fica a programação 

de tabelas, a programação de escala, a disciplina e os instrutores de direção, no 

pavilhão operacional e administrativo, na sede da empresa. Terá as atividades 

desenvolvidas por 4 operadores, os quais serão supervisionados pelo atual 

supervisor da área de vídeo monitoramento (chamado de CCO). 

Durante a visita técnica pode-se observar o atual CCO e sua dinâmica de 

trabalho. O restringe-se ao processo de videomonitoramento por câmeras, 

atividade realizada por um total 13 colaboradores, 12 estagiários no 

monitoramento por câmeras (operadores) e um supervisor. 

O Centro de Controle Operacional – CCO não desempenha os processos 

de forma isolada, havendo constantemente a necessidade de interação com 

outras áreas.  O novo setor de GPS também não o fará. 

São departamentos que terão interação com o CCO/GPS: gerência 

operacional (1 pessoa), planejamento operacional (2 pessoas), largada (4 

pessoas), departamento administrativo de manutenção (1 pessoa), segurança do 

trabalho (3 pessoas), serviço de atendimento ao cliente - SAC (3 pessoas), 

disciplina (1 pessoa) e instrutores de direção (2 pessoas). 

Conforme já abordado, alguns departamentos encontram-se fisicamente 

no mesmo ambiente que o setor de GPS (programação de tabelas, programação 

de escala, disciplina e instrutores de direção), e com apenas um abrir de porta o 

contato físico com o CCO (videomonitoramento) se faz possível. Contudo, os 

demais setores estão fisicamente distantes e separados por paredes.  

Frente a este contesto identificamos práticas observadas/planejadas que 

merecem destaque como ponto forte:  

o Proximidade com planejamento e disciplina: a proximidade com 

o departamento de programação de tabelas, disciplina e com 

instrutores de direção, contribui positivamente para que a ferramenta 
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seja usada no planejamento das operações e no acompanhamento 

de comportamento não desejável da tripulação. 

o Uso dos recursos humanos mais analítico: a empresa faz uso 

de estagiários em suas atividades de videomonitoramento do CCO 

e fará de operadores no GPS. Trata-se de uma mão de obra mais 

onerosa que os aprendizes, mas em geral com pessoas mais 

qualificadas e desenvolvidas. 

Práticas observadas que requerem atenção:  

o Fase embrionária do projeto: por estar em fase embrionária o 

projeto de setor de GPS ainda passa por ajustes e incertezas que, 

no caso desse projeto, tornou o benchmarking menos produtivo. O 

grande ganho foi a abertura dada pela organização para aquisição 

de conhecimento técnico a respeito do atual CCO 

(videomonitoramento).  

o Distanciamento do SAC: a respeito do CCO (e a mesma lógica 

valerá para o setor de GPS), as informações demandadas pelo 

SAC perpassam por um processo burocrático que faz com que a 

resposta ao cliente seja morosa. Informações imediatas ficam 

limitadas ao conhecimento das atendentes e as ferramentas de 

monitoramento da frota não se tornam armas para satisfazer 

rapidamente o cliente. 

o Subaproveitamento das tecnologias: em grau menor, o 

distanciamento também prejudica o pleno aproveitamento das 

ferramentas por todos os demais setores não integrados. Ruído na 

comunicação é o principal problema apontado pela organização. 

o Indisponibilidade do software na largada: a indisponibilidade do 

software no setor de largada, limita a visão do gestor diários de 

recursos humanos operacionais. Importante destacar, que nem os 

pesquisadores nem a empresa entendem ser plausível a união da 

largada com o CCO, por motivos com ruído sonoro e falta de 

privacidade. 

Para a organização, a interação física poderia potencializar a agilidade da 
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troca de informações. Destaca, porém, que o CCO é um setor que requer grande 

atenção concentrada, e que a interação física com muitos setores poderia 

dispersar a produção de informações necessárias aos tomadores de decisão. 

Afirma que a integração física dos setores que lidam diretamente com o 

cliente é fundamental para que as demandas dos clientes sejam analisadas de 

forma mais assertiva. Tal estrutura proporcionaria maior agilidade com diminuição 

do risco de falhas nas tomadas de decisões.  

Surge a ideia de que existe também o fator motivacional com a equipe, 

pois todos acabam se sentindo diretamente relacionados ao foco da empresa, que 

é o cliente. Porém, não compartilho com a ideia da integração de setores staff do 

processo, pois as informações que possuem são simplesmente para consumo 

interno e pouco influenciariam em ganhos para os clientes. 

Quando solicitado a deixar alguma sugestão para o grupo propor um 

modelo de gestão integrada da operação que promova a performance operacional 

do setor urbano, o gerente apresenta uma proposta ousada e muitíssimo 

interessante. A interação entre as empresas deveria ser mais intensa, mas não 

somente na troca de informações, também na compra de insumos, 

compartilhamento de infraestruturas, negociações mais incisivas com os 

sindicatos, afirma. Infelizmente tal sugestão foge ao escopo desse projeto, mas é 

um tema que merece receber luz em outra oportunidade acadêmica. 

 

14 – Planejamento TRANSCAL. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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15 – Disciplina e instrutores TRANSCAL. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

16 – CCO em implantação TRANSCAL. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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4.4.3. Estudos de Caso realizado junto CCO da Empresa Viamão 

No dia 03 de março de 2020, durante o período da tarde, realizou-se visita 

de benchmarking ao Centro de Controle Operacional da operadora urbana e 

metropolitana Empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda. In loco utilizou-se 

como instrumentos de coleta de dados: (1) entrevista estruturada com o 

coordenador do departamento e (2) observação não participante do ambiente e 

da estrutura do CCO. 

4.4.3.1. Caracterização da empresa 

Antes de apresentar a descrição analítica dos dados coletados, cabe 

descrever as informações básicas da organização em foco.  

Conforme informações disponíveis no website da operadora (EMPRESA 

VIAMÃO, 2008), a Empresa de Transporte Coletivo Viamão está sediada no centro 

do município de Viamão (RS) e atua no segmento de transporte coletivo de 

passageiros. 

 Fundada em 11 de julho de 1953, com uma frota de apenas três veículos. 

Atualmente conta com mais de 350 ônibus e com um quadro funcional de 

aproximadamente 1.100 colaboradores. Transporta 2 milhões passageiros/mês 

através de linhas metropolitanas e municipais, realizando mais de 50.000 viagens 

por mês. 

Negócio: solução em transporte coletivo para pessoas. 

Missão: assegurar o deslocamento dos clientes com qualidade, 

segurança e conforto, visando a satisfação de todos os nossos públicos, através 

da sustentabilidade. 

 Valores: valorização dos nossos colaboradores, atuar de forma 

responsável na relação com os clientes, responsabilidade socioambiental, 

parceria com os fornecedores, compromisso com a melhoria contínua, 

reconhecimento do lucro como fator de desenvolvimento; e Orgulho em ser 

VIAMÃO. 

 Política da Qualidade: a Viamão busca atender as necessidades de todas 

as partes interessadas, através de um Sistema de Gestão da Qualidade que 
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promova a eficácia e a melhoria contínua de seus serviços e processos. 

O Serviço de Atendimento ao Passageiro - SAP via fone, funciona de 

segunda a sexta-feira das 07h às 18h30min. Sábado o atendimento é das 08h às 

16h. O atendimento presencial, na sede da empresa também respeita a mesma 

agenda. 

4.4.3.2.  Descrição da experiência 

O Centro de Controle Operacional – CCO da Empresa Viamão ocupa uma 

área física ao lado do setor de largada, no andar térreo do prédio do departamento 

administrativo operacional. O local é compartilhado por 3 colaboradores, sendo: 1 

supervisor e 2 auxiliares administrativos (operadores), mas este projetado para 

acomodar até 6 pessoas. 

O CCO foi implantado no final do ano de 2019. Tem seu escopo restrito à 

frota que opera o serviço de transporte coletivo municipal, cerca de 20% da 

operação da empresa. 

Assim como observado nas demais visitas técnicas, o CCO da Empresa 

Viamão também não desempenha os processos de forma isolada.  Tem interação 

costumeira com os seguintes setores: gerência operacional (2 pessoas), 

programação de tabelas (2 pessoas), largada (6 pessoas), administrativo de 

manutenção de frota (4 pessoas), serviço de atendimento ao passageiro – SAP (3 

pessoas), relações disciplinares e do trabalho (2 pessoas), inspetoria de linhas (2 

pessoas), monitoria (instrutores de direção) (4 pessoas), projetos e gestão (2 

pessoas); monitoramento por imagens (16 pessoas) e fiscalização (13 pessoas). 

Identificamos algumas práticas que merecem destaque como ponto forte:  

o Proximidade com largada: embora separados por uma parede a 

qual possui uma janela de comunicação, CCO e largada estão 

fisicamente integrados. Isso facilita muito as decisões no coração da 

operação. Tal estrutura também permite que o CCO possa ser 

operado pelo auxiliar administrativo de plantão nos fins de semana, 

reduzindo o custo com mão de obra. 

o Comunicação do CCO com o motorista: visualizamos no modelo 
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de equipamento instalado na empresa a possibilidade do CCO 

enviar mensagens de texto para o motorista, passando orientações 

ou solicitando correções de rumo na operação. O motorista, 

conforme orientação da empresa, com os devidos cuidados pode 

responder aos operadores, através de mensagens de texto pré-

programadas, com apenas um toque em tela. 

o Visão geral dos portões: a posição do CCO e a estrutura 

envidraçada também permite a visualização de veículos que estão 

chegando ou saindo da garagem. Isso permite aceso rápido para 

reiniciar o equipamento nos ônibus que apresentam falha de 

comunicação (procedimento que resolve 90% dos problemas). 

o Uso dos recursos humanos mais analítico: a empresa faz uso de 

estagiários em suas atividades de videomonitoramento do CCO e 

fará de operadores no GPS. Trata-se de uma mão de obra mais 

onerosa que os aprendizes, mas em geral com pessoas mais 

qualificadas e desenvolvidas. 

Práticas observadas que requerem atenção:  

o Arranjo Físico: o layout do espaço físico onde está o CCO não torna 

intuitivo o fluxo de informações geradas. A sala é pequena e não 

possui painéis, o que sucumbe com a ideia de visão sistêmica da 

operação. 

o Distanciamento do SAP: percebe-se que a burocracia desestimula 

que as atendentes busquem amparo no CCO para resolução de 

alguns problemas do cliente. Quando o fazem, as informações 

demandadas perpassam por um processo que faz com que a 

resposta ao cliente seja morosa. 

o Subaproveitamento das tecnologias: observa-se que a 

localização favorece a comunicação aberta com todos demais 

setores além da largada. O distanciamento prejudica o pleno 

aproveitamento das ferramentas por todos os demais não 

integrados. A gerencia operacional, o setor de programação de 

tabelas, o monitoramento por imagens e a área de projetos e gestão, 
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encontram-se todas muito distantes e não conseguem aproveitar as 

informações geradas no dia-a-dia do CCO. 

A organização já detectou os seguintes problemas pelo fato dos setores 

não estarem fisicamente integrados ao CCO: (1) alguns setores, apesar de serem 

convidados, não visitaram o CCO afim de ter conhecimento do seu funcionamento, 

suas aplicações e suas implicações; (2) a comunicação, que ocorre por intermédio 

de e-mail ou telefone, torna as decisões mais lentas que o desejável; (3) as vezes 

gera retrabalho. 

Quando questionada sobre quais contribuições operacionais a integração 

poderia proporcionar, a empresa aponta: (1) melhor comunicação (linguagem 

comum), agilidade, coerência e alinhamento dos processos e das decisões; (2) 

rapidez na solução dos problemas; e (3) as pessoas não tratariam mais os 

problemas de forma tão focada no seu departamento e sim na cadeia de valor 

para o cliente. 

Fidelidade no uso do App TEU Ônibus e melhor resposta do Serviço de 

Atendimento ao Passageiro - SAP para o usuário seriam ganhos de 

relacionamento gerados pela integração física dos setores. Maior pontualidade e 

melhor solução dos problemas operacionais seriam os ganhos de logística. 

 

17 – CCO Empresa Viamão – visão de entrada da garagem. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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18 – CCO Empresa Viamão – visão de saída da garagem. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

19 – CCO Empresa Viamão – janela para largada. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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4.4.4. Estratégia emergente dos benchmarkings realizados 

Após análise dos relatórios de visita e dos formulários de pesquisa foi 

possível perceber que, para as organizações benchmark desse projeto, o 

monitoramento e tratamento dos fatos operacionais obtidos por imagem foi 

processo basilar do controle operacional. Todas evidenciaram valorizar muito as 

entregas desse processo (setor). 

Diante os fatos, decidiu-se por ampliar a pesquisa no intuito de tomar 

ciência quanto a viabilidade operacional e econômica da inclusão de um Centro 

de Controle de Imagens, no escopo do projeto. Bem como, averiguar sua 

aderência ao objetivo geral do projeto e à resposta ao problema de pesquisa 

formulado inicialmente. 

Com isso, um formulário de pesquisa complementar foi enviado às 

operadoras utilizadas na etapa de benchmarking/Estudo de Caso. A Empresa 

Viamão e a TRANSCAL enviaram respostas, as quais passamos a analisar. 

4.4.4.1. Monitoramento por câmeras na experiência da TRANSCAL 

O Centro de Controle Operacional - CCO (monitoramento por imagens) 

da TRANSCAL foi implantado no ano de 2015 e atualmente abrange 100% dos 

veículos do serviço convencional, faltando ainda ser implementado nos serviços 

Executivo e Seletivo. Cada veículo possui 4 câmeras instaladas: uma sobre o 

posto do motorista, uma sobre o posto do cobrador, uma voltada para a frente do 

coletivo e outra junto à porta traseira (de desembarque). 

Conforme vimos anteriormente o setor possui uma estrutura de 13 

colaboradores. A organização não possui nenhum levantamento quanto ao ganho 

financeiro com redução dos custos decorrentes de processos cíveis, mas afirma 

que a qualidade das defesas melhorou significativamente, o que nos induz a 

pensar que houve ganho financeiro sob esse aspecto. 

No viés, financeiro relacionado à redução na incidência de evasão de 

receita, a empresa apresenta o seguinte dado: com a implantação dos 

equipamentos calculou-se que a evasão de receitas da empresa era de 4,75% por 

desvios promovidos pela própria tripulação. Tal índice representou o término de 
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uma sangria que custava aproximadamente 297 mil Reais mensais ao caixa da 

empresa. 

De forma qualitativa, aponta que percebeu-se ganhos quanto à postura 

profissional dos empregados. E quanto aos desvios de receita, afirma não haver 

casos na atualidade. 

 

20 – Centro de Controle Operacional (por imagens) TRANSCAL. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

4.4.4.2. Monitoramento por câmeras na experiência da Empresa 
Viamão 

O departamento de monitoramento por imagens da Empresa Viamão foi 

implantado no ano de 2009 e atualmente abrange os 347 ônibus da frota e os 6 

veículos de apoio. No serviço convencional cada veículo possui 4 câmeras, 

instaladas: uma sobre o posto do motorista voltada para a frente do coletivo, uma 

sobre o posto do cobrador, uma junto à porta traseira (de desembarque) e outra 

cobrindo toda a lateral esquerda do coletivo (segundo a empresa local onde se 

constata maior incidência de acidentes). 

Conforme vimos anteriormente o setor possui uma estrutura de 16 

colaboradores, sendo 14 aprendizes, 1 supervisor e 1 auxiliar administrativo. Fica 

localizado no subsolo do prédio administrativo, distante 50 metros do prédio 

operacional. 
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Os estudos da empresa dão conta de que houve redução na incidência 

de evasão de receita, a qual beirava 2,7% do volume de fato arrecadado na 

operação. Desvios promovidos pela própria tripulação ou com sua conivência. Tal 

resultado representou o retorno de 188 mil Reais mensais ao caixa da empresa. 

Os desvios de receita permanecem ocorrendo, mas não costumam ser 

duradouros, visto que há monitoramento com viés investigativo a esse respeito. 

A organização relata que, desde 2012, quando o departamento jurídico foi 

remodelado, as causas cíveis ganhas por uso das imagens advindas do 

monitoramento enquanto prova de inocência, resultaram num montante de R$ 

2,357 milhões de Reais. Esse montante, calculamos, representa uma economia 

aos cofres da empresa de aproximadamente R$ 23.337,00/mês. 

A empresa relata ganhos quanto à postura profissional dos empregados 

frente ao cliente e maior adequação dos mesmos às normas internas da 

administração. Menciona solução assertiva de problemas advindos de reclamação 

ou de simples monitoramento ativo, são outros ganhos qualitativos decorrentes do 

processo. As imagens também são utilizadas em processos trabalhistas, mas não 

há qualquer estudo que esclareça a existência ou não de ganhos financeiros. 

 

21 – Departamento de monitoramento por imagens Emp. Viamão 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 



77 
 

 

4.4.4.3. Práticas de restrição à evasão na VISATE 

Atualmente a evasão é coibida através de fiscalização física e por 

amostragem. Geralmente a fiscalização é dirigida para as linhas onde percebe-se 

um comportamento estatístico fora do padrão ou onde há denúncias. 

O modelo de controle da evasão em voga possui baixa abrangência e, 

portanto, não tem grande efetividade ao que se propõe. Também, por não construir 

provas mais contundentes, poucas vezes os relatórios de fiscalização podem ser 

utilizados como prova cabal para demissões por justa causa. 
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5. DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO  

O maior alcance da população aos produtos substitutos, os quais se 

tornam cada vez mais acessíveis ao nível do ambiente competitivo. Inicialmente o 

alongamento temporal das linhas de crédito para aquisição de carros e 

motocicletas. Posteriormente o fenômeno avassalador da chegada dos aplicativos 

de transporte individual responsivo à demanda. 

A despeito dos problemas da competição pelo cliente no mercado da 

mobilidade urbana, há muito os operadores dos serviços regulares de transporte 

coletivo vêm precisando adotar mudanças conceituais capazes de atender a real 

expectativa dos clientes. Sem subsídios governamentais, como ocorre em países 

desenvolvidos, essa é uma tarefa árdua, mas necessária para ser posta em 

prática. 

Tais fenômenos imputam aos operadores o compromisso com a mudança 

no nível de serviço, de forma rápida e eficaz, sem margem para o cometimento de 

equívocos. Com isso, Qualidade virou palavra de ordem no setor, sendo um 

pressuposto no atendimento ao cliente e no controle eficaz de custos. Sem isso, 

torna-se difícil aposta na sobrevivência do serviço de transporte coletivo de 

passageiros.  

Em um cenário tão irrigado por informações, torna-se inadmissível que os 

usuários do transporte sejam tão precariamente munidos de conhecimento sobre 

o produto que contratam. Principalmente quando falhas ocorrem durante a 

execução do serviço. 

5.1. PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Com base nos problemas apresentados, e tendo o direcionamento das 

pesquisas externas e internas realizadas, identificou-se que a implantação de um 

Centro Operacional Integrado - COI, capaz de proporcionar melhor resposta aos 

requisitos de qualidade do cliente no serviço de transporte coletivo urbano na 

cidade de Caxias do Sul/RS, perfaz o modelo que passamos a descrever. 

Foi decidido pela criação do Centro Operacional Integrado – COI, que 

contará com equipes de diferentes setores em um único arranjo físico. Esse 



79 
 

 

modelo, pelos estudos e análises que realizou-se nas etapas anteriores desse 

projeto, possibilitará melhor atendimento ao cliente, maior agilidade na tomada de 

decisões, melhor comunicação entre áreas e setores e manutenção/melhoria da 

imagem da organização com vistas à renovação do contrato de concessão. 

A integração física entre diversos departamentos, cujos processos 

impactam direta ou indiretamente nos clientes, torna o atendimento das 

demandas, ou dos percalços operacionais, mais ágil. Tal desempenho certamente 

resulta na minimização dos fatores de dor do cliente: pontualidade e 

disponibilidade da frota. 

A partir destes elementos, criar uma nova metodologia de trabalho, 

através da integração das áreas envolvidas, propondo uma nova visão de gestão 

para os setores. Deverá culminar em uma proposta de organização do trabalho 

capaz de ofertar melhor performance no atendimento ao cliente. 

A etapa inicial, após a definição do modelo de Centro Operacional 

Integrado - COI, foi de escolha dos setores que irão integrar-se nesse ambiente. 

Cada um com sua particularidade, trabalhando fisicamente junto aos demais, para 

melhor atender as demandas diárias oriundas da comunidade usuária do 

transporte coletivo de passageiros na cidade de Caxias do Sul/RS. 

Os setores elencados a compor o COI, são: gerência operacional, 

planejamento operacional, centro de controle operacional (estrutura já existente 

para monitoramento operacional, conhecida internamente como CCO), centro de 

controle de imagens (estrutura já existente para monitoramento das imagens de 

vídeo, conhecida internamente como CCI), logística, segurança do trabalho, líder 

avançado de manutenção (supervisor responsável pelos socorros mecânicos 

externos e pela interface entre as tripulações e o departamento de manutenção 

de frota e vice-versa) e Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC. 

Após a definição dos setores integrantes do COI, coube a escolha da área 

com tamanho e posicionamento físico adequados. Optou-se pela reforma de 

estrutura já existente, em virtude de haver menor custo e, concomitantemente, 

manter intacta a proposta de layout aderente aos objetivos do projeto. 

Definiu-se qual a posição de cada um dentro da estrutura física. Decisão 

fundamental para viabilizar o melhor fluxo de informações e boa a comunicação 
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entre os departamentos comungados. A compra de equipamentos e mobiliário 

adequado para garantia do ambiente proposto, finaliza o projeto. 

Como visto anteriormente, todos os setores envolvidos têm interface entre 

si. Então, um fluxo de processo com entrada e saída deverá ser elaborado após a 

implantação do projeto, considerando o papel de cada setor dentro do Centro 

Operacional Integrado – COI. 

As tarefas básicas de cada departamento integrado são as seguintes: 

o Gerência Operacional: gere os serviços de operação da empresa. 

Tem contato direto com os diretores, órgão gestor e comunidade, 

tomando decisões sempre baseadas nos planos de ação definidos 

no Planejamento Estratégico. 

o Planejamento Operacional: planeja a estrutura de horários e 

itinerários, dando mais tempo para melhor planejamento em longo 

prazo, ação que garante maior lucratividade do serviço junto ao 

atendimento ao cliente. Também realiza qualquer alteração sob o 

aspecto de medida rápida e paliativa, sempre que necessário. 

o Logística: atua na substituição dos ônibus em caso de trocas, 

sendo que estas que podem ocorrer por falha mecânica, elétrica, 

assaltos e acidentes. Também procede com a troca de tripulação 

quando houver a impossibilidade de continuidade por motivos 

diversos não previstos em situação de normalidade. 

o Manutenção de Frota: responsável pelos reparos e higienização 

dos ônibus, também possui em sua estrutura uma van adaptada 

para atendimento rápido a pequenos reparos, para situações onde 

fica constatado que a troca de veículo não se faz necessária. Linha 

de frente para interagir com as tripulações no esclarecimento de 

demandas de manutenção (ordens de serviço abertas). 

o Segurança do Trabalho: auxilia em caso de acidentes de trânsito 

ou assaltos, atendimento mais rápido a esses eventos podem 

agilizar o  retorno do atendimento da linha afetada, evitando maiores 

transtornos ao cliente. 
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o Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC: responsável pelo 

atendimento das demandas de quem utiliza o transporte público, 

setor fundamental para compreender o sentimento do cliente 

perante o serviço oferecido. Novas funções como atendimento pela 

ferramenta WhatsApp e monitoramento das redes sociais serão 

atribuídas a esse departamento, como detalharemos. 

o Centro de Controle Operacional - CCO: monitora o cumprimento 

dos horários e itinerários das linhas e a circulação dos ônibus nas 

ruas, entrando em contato com fiscais externos e motoristas, para 

orientações e alertas, afim de promover rapidamente os ajustes 

necessários para melhor eficiência no cumprimento de viagens. 

o Centro de Controle por Imagem - CCI: novo departamento, cujo 

intuito será monitorar o comportamento da tripulação durante a 

operação, para melhor eficiência no atendimento ao cliente. 

Preventivamente avalia comportamentos como desvio de receita 

pela tripulação e uso indevido do sistema de transporte coletivo por 

parte dos usuários, dentre outros. Sob demanda, analisa incidentes 

como: acidentes de trânsito, queda de passageiro no interior do 

coletivo ou desembarque, reclamações e/ou conflitos entre 

tripulação e cliente, e procede com o arquivamento de provas para 

processos cíveis. 

O plano de ação (modelo de 5W2H) evidencia as principais tarefas 

necessárias para a implementação do projeto. 
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Quadro 2 – Plano de ação do projeto de implantação do COI. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

ÍNICIO FIM

Definir as funções certas para integrar o 

setor, levando em consideração que 

estas contribuam para agilizar a 

resposta e aumentar a assertividade na 

tomada de decisões. 

Diretoria e gerentes. Reunião Gerencial R$ 0,00 01/05/20 31/05/20

Repassar a equipe de trabalho o plano 

de ações e suas etapas.
Todos os Setores Envolvidos.

Sala 

Cinquentenário
R$ 500,00 01/06/20 15/06/20

Remodelar processos a fim de melhor 

atender aos objetivos do COI.
Todos os Setores Envolvidos.

Sala 

Cinquentenário
R$ 0,00 01/06/20 15/08/20

Treinamento de telemetria e 

videomonitoramentos
Todos os Setores Envolvidos.

Sala 

Cinquentenário
R$ 16.000,00 01/08/20 31/08/20

Definir local Diretoria e gerentes. Reunião Gerencial 01/03/20 31/03/20

Adequar estrutura física, equipamentos 

e layout, de forma que o ambiente seja 

um indutor para a tomada de decisões 

com assertividade.

Gerência de Manutenção
Logal definido por 

diretoria e gerentes.
R$ 226.741,80 01/06/20 31/08/20

R$ 112.480,00

R$54.368,00/mês

Treinar motoristas e cobradores GP e Supervisão do CCO
Sala 

Cinquentenário
R$ 5.425,00 01/08/20 31/08/20

Acompanhar, 

Registrar e 

Analisar a 

Eficácia do 

Plano de Ação.

Eliminar lacunas 

nos processos 

correlatos, 

possibilitando 

melhorias no 

serviço.

Acompanhar o andamento do plano de 

ação,   fazendo mensalmente a análise 

de eficácia.

Gerência Operacional. Sala Bela Vista R$ 0,00 01/09/20 31/12/20

Melhor 

desempenho da 

equipe.

PLANOS DE AÇÃO - Projeto de implantação do Centro Operacional Integrado (COI)

Implementar tecnologias para Controle 

de Viagens Realizadas (Telemetria e 

DTI, Supervisão do CCO e 

Planejamento Operacional.

No espaço físico do 

CCO
01/06/20 31/08/20

Adequar 

estrutura física e 

tecnológica para 

implantação do 

COI - Centro de 

Operações 

Integradas.

Agilizar e 

aumentar a 

assertividade na 

tomada de 

decisões para o 

cumprimento 

das viagens.

O QUE PORQUE
QUANDO

COMO QUEM ONDE QUANTO

Formatar escopo 

de pessoal e 

processos do 

COI - Centro de 

Operações 

Integradas.
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Imagens ilustrativas do Centro Operacional Integrado – COI permitem 

melhor entendimento da estrutura planejada. 

 
Figura 22 – Foto ilustrativa do COI (1). 

Fonte: Emanuella Detoni & Lúcia Costa Arquitetura 

 
Figura 23 – Foto ilustrativa do CCO e CCI. 

Fonte: Emanuella Detoni & Lúcia Costa Arquitetura 

 
Figura 24 – Foto ilustrativa outros departamentos COI. 

Fonte: Emanuella Detoni & Lúcia Costa Arquitetura 



84 
 

 

 

Figura 25 – Foto ilustrativa salas aquário, gerência e reuniões. 

Fonte: Emanuella Detoni & Lúcia Costa Arquitetura 

5.1.1. Avaliação e Medição do Desempenho 

A avaliação dos serviços será baseada no Sistema de Avaliação da 

Qualidade do Serviço de Transporte Coletivo por Ônibus de Porto Alegre, 

mensurado através dos Índices de Desempenho Operacionais – IDO, associados 

aos aspectos de Confiabilidade, Segurança/Frota e Relacionamento com o 

usuário. O controle desse conjunto de indicadores chaves de desempenho, o 

usual KPI4, servirá de base para ações operacionais e de planejamento com vista 

à superação das principais deficiências observadas anteriormente. 

Para efeitos de medição dos Índices de Desempenho Operacionais - IDO 

serão utilizados os seguintes instrumentos:  

a. Índice de Cumprimento de Viagem – ICV : Inicialmente para 

efeitos de medição será utilizado o ICV manual e, após o período 

de atualização tecnológica, os índices e atributos especificados 

serão adequados à nova tecnologia;  

b. Índice de Quebra – IQV: registro de quebras de veículos em 

operação; 

c. Índice de Veículos Reprovados em Vistoria – IVR: reprovação do 

cadastro de vistoria periódica; 

                                            
4 KPI - Key Performance Indicators (KPIs), ou Indicadores Chave de Performance ou 

Desempenho, em português, é uma ferramenta de gestão que serve para que o gestor saiba 

como os processos internos estão sendo desempenhados e os objetivos alcançados. 
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d. Índice de Acidentes – IAV: registro de ocorrências de acidentes, 

com e sem culpa, durante as viagens. 

e. Índice de Autuações – IAI: registro de autos de infração pelo órgão 

gestor; e 

f. Índice de Reclamação por Viagem - IRV: registros de reclamações 

dos canais de comunicação da empresa e gestor. 

A coleta de dados dar-se-á de forma contínua, onde os KPI serão medidos 

e calculados conforme fluxo de chegada da informação. Serão imediatamente 

visualizados através de dois monitores contendo o dashboard5 destas 

informações, localizados no canto superior esquerdo do Painel de Gestão que 

será instalado junto ao Centro Operacional Integrado – COI. 

 

26 – Painel ilustrativo com dashboard. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

Esse mesmo dashboard estará disponível, através do sistema NGS, para 

acesso da diretoria e da gerência de manutenção, os quais tem seus postos de 

trabalho instalados em outros prédios da garagem. 

O Painel de Gestão também terá no canto superior direito, duas telas de 

informações. A primeira monitorando as redes sociais. A segunda com a escala 

com os veículos retidos pela manutenção e previsão de libração. Na mesma tela 

estão os veículos disponíveis ou em uso na operação e a previsão de entrada em 

manutenção. 

                                            
5 “Um dashboard é uma ferramenta de gerenciamento de informações que permite acompanhar 

visualmente, analisar e exibir indicadores de desempenho (KPI), métricas e outros dados 

importantes para monitorar a saúde de um negócio, departamento ou processo específico” 

SANROMA (2017). 

ICV IQV IVR IAV IAI IRV 
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27 – Painéis ilustrativos de manutenção e redes sociais. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

As 4 telas inferiores serão utilizadas pelo Centro de Controle Operacional 

– CCO para visualizar a operação, através dos mapas sinóticos e dos painéis de 

controle, com status operacional e alarmes de ocorrências. 

5.1.2. Interação interdepartamental 

Para uma comunicação organizada, visando à produtividade de todos os 

setores envolvidos no COI, um plano de integração foi elaborado. Os níveis de 

interação são os que seguem.  

5.1.2.1. Entre o COI 

Logística, Manutenção, Serviço de Atendimento ao Clientes - SAC e 

Segurança do Trabalho – monitoramento dos incidentes operacionais, como 

cumprimento de viagens, localização dos ônibus, trocas e otimizações de frota, 

registro de assaltos e acidentes, entre outras. Terão no CCO6 o principal 

demandante das ações de mitigação. 

5.1.2.2. A partir do COI 

a. Interface com o Setor de Atendimento ao Cliente - SAC: 

registos e demandas deverão ser encaminhados diretamente ao(s) 

departamento(s) responsáveis pelo processo em voga, sempre 

levando ao conhecimento do Supervisor Operacional; 

Como requisitos de desempenho, o COI deverá ser capaz de 

                                            
6 Assuntos com maior relevância deverão ser tratados juntamente com o Supervisor Operacional. 
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possibilitar a gestão da informação, tal que a comunicação ocorra 

em tempo real entre todos os departamentos envolvidos e destes 

para com os clientes. Oferecer esclarecimentos assertivos sobre o 

andamento das tratativas da ocorrência, desde o momento de 

abertura, equipe enviada e tempo de atendimento até que o 

socorro chegue para viabilizar a conclusão do percurso e realizar o 

registro da causa problema do evento. 

b. Interface com o Setor de Planejamento: quando houver 

necessidade de estudo de viabilidade técnica, o Fiscal Operacional 

coletará os dados necessários, repassará para o Supervisor 

Operacional que analisará e, se pertinente, abrirá o processo por 

meio de formulário para o setor de Planejamento7 ;  

c. Interface com o Setor de Tráfego: para as anomalias referentes 

a desvios de itinerário, motoristas que não realizarem o acesso no 

sistema de gerenciamento de frota e outros casos pontuais de 

indisciplina que podem ser tratados in loco, serão repassados para 

o Fiscal Operacional Externo8. 

Para facilitar e padronizar as informações, um fluxo de processo foi criado 

a partir de um Diagrama de Tartaruga. Segundo RAMOS (2017), essa é uma 

ferramenta da qualidade adequada para descrever visualmente as características 

dos processos, organizando as entradas, saídas, métricas, recursos, 

responsáveis e descritivo de tarefas, de maneira muito simples, conforme modelo 

que segue. 

 

                                            
7 Para outras demandas, que não necessitam de abertura de processo, como ajuste de carga 

horária da tripulação, o COI poderá contatar o Planejamento Operacional presencialmente. 

8 Se as ações tomadas não surtirem efeito, o Supervisor de CCO tratará conjuntamente com 

Supervisor de Tráfego. 
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Quadro 3 – Mapa do processo, modelo Diagrama de Tartaruga. 

Fonte: elaborado pelos autores, baseado em Ramos (2017). 
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5.2. ANÁLISE DE VIABILIDADE 

Nessa etapa do projeto a solução proposta será submetida à avaliação de 

sua viabilidade, que será formulada sob os aspectos qualitativos e quantitativos, 

considerando as perspectivas técnica, operacional, estratégica e financeira. 

Também será nessa sessão que será elaborado o planejamento para 

operacionalização do COI. 

5.2.1. Viabilidade técnica  

Sob a perspectiva de análise técnica analisa-se os principais recursos 

técnicos necessários à implantação do Centro Operacional Integrado - COI. Desta 

forma, a equipe de projetos procede com a verificação referente a exequibilidade 

do projeto no âmbito dos requisitos técnicos. 

No viés dos recursos humanos, identificamos a necessidade de remanejo 

de pessoal e redefinição do perfil de alguns cargos diretamente ligados ao COI. 

Para garantia das competências técnicas necessárias para operação do novo 

centro integrado, no nível de qualidade proposto, temos que:  

(1) A equipe de retaguarda deve ser submetida a treinamento de 

alinhamento e a treinamentos dos sistemas;  

(2) O pessoal de frente necessita de treinamento operacional de 

telemetria. Sem os quais a viabilidade técnica relativa aos recursos 

humanos fica prejudicada. 

No aspecto de infraestrutura demanda-se pela aquisição de tecnologias 

necessárias para a realização do projeto, todas já existentes em escala no 

mercado de tecnologia ligada à logística. São elas: 

 Telemetria - Com o uso da telemetria o CCO terá condições técnicas para 

monitorar aspectos operacionais das linhas e comportamentais da 

tripulação.   

No quesito operacional: horários de partida e de chegada dos veículos, 

locais de paradas e duração das paradas, posicionamento dos veículos em 

tempo real, consumo de combustível, diagnóstico do motor e periféricos, 



90 
 

 

detecção e notificação de incidentes e acidentes, e alertas sonoros em 

tempo real ao motorista. 

No quesito comportamental: identificação da tripulação, modo inadequado 

de condução, limites de velocidade excedidos, tempo de atividade do motor 

com veículo parado, abertura e fechamento de viagem fora de terminal, e 

abertura de linha ou sentido errados. 

 Videomonitoramento – Será criado, junto ao Centro Operacional 

Integrado – COI, um Centro de Controle por Imagens – CCI, com pessoal 

aprendiz remanejado de tarefas menos relevantes. Com o uso de 

videomonitoramento o CCI terá condições de identificar situações 

inadequadas ocorridas durante a viagem, mesmo que a posteriori, como:  

evasão de receita por meio de funcionários mal intencionados, fraudes no 

sistema de bilhetagem por usuários que burlam a catraca, danos ao 

patrimônio causados por vândalos, culpabilidade em acidentes com 

terceiros ou em queda de passageiros durante o uso do transporte coletivo, 

e outras situações passíveis de investigação. 

5.2.2. Viabilidade operacional  

Ao avaliar a quantidade e a disponibilidade de recursos de todas as 

naturezas, identifica-se que alguns recursos humanos precisarão ser alocados. É 

o caso do CCI, cuja implementação necessita de 12 aprendizes para operar os 

sistemas de videomonitoramento. Esses não precisarão ser contratados, mas 

trazidos de outras áreas cuja atividade possui baixo fluxo ou menor relevância 

para os objetivos estratégicos da organização. 

Referente à estrutura física, a organização não despende de área 

adequada, ou seja, um ambiente físico amplo e sem divisórias. Dessa forma, esse 

é um dos recursos a serem trabalhados para promover a viabilidade operacional 

do COI. 

A aquisição de mobiliário e equipamentos também se faz necessária 

visando atender aos conceitos de layout já estudados. Como vimos na literatura, 

o sucesso do COI está diretamente relacionado à criação de um arranjo físico 

capaz de promover o fluxo eficaz de pessoas e tarefas. 
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Ao que apresentamos os recursos operacionais chave para o projeto. 

 

Quadro 4 – Recursos necessários à viabilidade operacional. 

Fonte: elaborado pelos autores. 

5.2.3. Viabilidade estratégica  

O estudo embrionário do Mapa Estratégico, serviu de base para a escolha 

do grupo quanto ao desenvolvimento do presente tema de pesquisa. Portanto, a 

contribuição desse projeto para o alcance dos objetivos estratégicos traçados no 

planejamento da organização torna-se evidente. 

As oportunidades de melhoria no atendimento ao cliente advêm da análise 

SWOT, correlação já vista anteriormente. Não obstante, as saídas da análise 

SWOT estão representadas nos objetivos estratégicos VISATE.  

o Ao nível da perspectiva Crescimento e Aprendizado: temos o 

objetivo estratégico (1) estreitar o relacionamento interpessoal 

entre gestores e os setores.  

o Ao nível da perspectiva Processos Internos: (1) cumprir viagens 

programadas com eficácia, e (2) Disseminar as bandeiras da 

VISATE e aproximar o cliente/usuário.  

o Ao nível da perspectiva Clientes e Sociedade: (1) entregar um 

bom serviço de transporte coletivo, e (2) ter imagem positiva junto 

aos stakeholders. 

Tudo isso contribuirá para obtenção da lucratividade, conforme sugere o 

próprio Mapa Estratégico da empresa. 

Grupo Subgrupo Descrição Resumida

Remanejo de Pessoal N/C

Obras de Adequação Centro de Operações Integrado (COI)

Mobiliário Mesas e cadeiras

Implementar sistema de telemetria 

Implementar videomonitoramento de frota

7 PC 5TechPC Intel Core I7 8GB

Monitor LG LED 19.5

8 Televisores 60'

Nobreak Senoidal SMS Mirage

Switch HP 1820-48G

Cabeamento lógico e elétrico

Humanos

Infraestrutura

Tecnologia da Informação

RECURSOS
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Figura 28 – Mapa Estratégico VISATE. 

Fonte: arquivos da empresa. 
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5.2.4. Viabilidade financeira  

Para identificação da viabilidade financeira do modelo operacional 

proposto, utilizaremos o conceito das medidas operacionais globais relacionadas 

a Teoria das Restrições (GOLDRATT, 1994). Tais medidas de controle devem ser 

financeiras e o resultado do cálculo apontará a margem de contribuição do projeto 

para o desempenho do negócio como um todo. 

Esse resultado é encontrado através da fórmula que expomos. 

 

MC =
G − DO

I
 

 

Sendo:  

MC = Margem de Contribuição 

G = Ganho 

DO = Despesa Operacional 

I = Inventário (ou investimento) 

5.2.4.1. Estrutura de Custos 

Tendo por base os recursos técnicos e operacionais necessários para 

implementação do projeto, a estrutura de custos foi dividida em duas partes: 

investimento (I) e a Despesa Operacional (DO). Para definição de todos eles, 

realizou-se pesquisas a dados secundários, junto aos fornecedores, conforme 

demonstrado na tabela a seguir. 

Como investimento elenca-se os custos com reformas da estrutura, com 

a aquisição de máquinas, equipamentos e softwares, compra de móveis novos e 

treinamento das equipes, todos necessários à implementação da proposta de 

valor. 

De acordo com os índices apresentados tem-se uma depreciação total de 

R$ 3.932,78 mensais ou R$ 47.193,33 anuais. Os custos com mão-de-obra 
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referem-se aos salários, encargos e direitos trabalhistas, não foram incluídos no 

projeto pois não estão previstas novas contratações, apenas reengenharia de 

pessoas e processos. 

As despesas operacionais limitam-se ao custeio mensal dos 

equipamentos de telemetria e ao comodato das câmeras de monitoramento, visto 

que todos os demais custos já existiam. Com base nos parâmetros norteadores 

para o alcance das metas (GOLDRATT, 1994), considera-se também a 

depreciação, pois na análise do autor devemos considerar como despesa 

operacional o conjunto de bens que compõem o inventário, mas que serão 

consumidos ou apresentarão desgaste ao longo do tempo. 

 

Tabela 1 - Recursos necessários para implantação do COI. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

Investimento

G

P
Subgrupo Descrição Resumida Total Deprec. Comodato

(re)Definição Perfil Cargo N/C R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Remanejo de Pessoal N/C R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Treinamento de alinhamento R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Treinamento em Telemetria R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Treinamento em vídeomonitoramento R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Treinamento de pessoal operacional R$ 5.425,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Obras de Adequação Centro de Operações Integrado (COI) R$ 113.713,00 R$ 379,04 R$ 0,00

Mobiliário Mesas e cadeiras R$ 24.569,50 R$ 204,75 R$ 0,00

Implementar sistema de telemetria R$ 112.480,00 R$ 1.874,67 R$ 20.800,00

Implementar videomonitoramento de frota R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 33.568,00

19 PC 5TechPC Intel Core I7 8GB R$ 40.002,90 R$ 666,72 R$ 0,00

26 Monitores LG LED 19.5 R$ 8.837,40 R$ 147,29 R$ 0,00

8 Televisores 60' R$ 13.599,20 R$ 226,65 R$ 0,00

Nobreak Senoidal SMS Mirage R$ 3.249,90 R$ 54,17 R$ 0,00

Sw itch HP 1820-48G R$ 2.769,90 R$ 46,17 R$ 0,00

Cabeamento lógico e elétrico R$ 20.000,00 R$ 333,33 R$ 0,00

R$ 361.146,80 R$ 3.932,78 R$ 54.368,00

 LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE RECURSOS PARA 

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO OPERACIONAL INTEGRADO - COI

Ganhos Viáveis Qualitativos: (1) Eficiência na execução das viagens. (2) Aumento da eficiência do 

serviço.

Ganhos Viáveis Quantitativos: Reduzir em o rítmo de queda no número de passageiros (Cenário 

realista em 15% / Cenário otimista em 30%).

PREVISÃO DE RECURSOS

Despesa Operacional

H
u
m

a
n
o
s

Treinamentos

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra

Tecnologia da Informação

TOTAL GERAL

Recursos
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5.2.4.2. Fontes de Receita 

Conforme exposto em etapas anteriores desse estudo, o setor de 

transporte público urbano de passageiros vem perdendo clientes para produtos 

substitutos, como o Transporte Individual Responsivo à Demanda (transporte por 

aplicativos) ou veículo próprio, que passa a ser utilizado por ex-clientes em seus 

deslocamentos. Quadro também presenciado ao longo dos últimos anos na 

cidade de Caxias do Sul/RS. 

O cenário local reflete o que ocorre no país. A VISATE, entre os anos de 

2015 e 2019, apresentou queda acumulada de 15,03% no volume total de 

passageiros transportados, conforme demonstra-se. 

 

Gráfico 3 – Estatística de passageiros dos últimos 5 anos. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Para fins de entendimento, vamos chamar essa parcela dos usuários de 

“retirantes”. Ou seja, retirante é a parcela de passageiros que anualmente deixa 

de fazer uso do sistema de transporte coletivo. 

 

Tabela 2 – Comportamento histórico do volume de passageiros. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

Período TOTAL Dif. Dif %

2015 52.020.723 - -

2016 49.954.069 -2.066.654 -3,97%

2017 46.929.740 -3.024.329 -6,05%

2018 45.396.806 -1.532.934 -3,27%

2019 44.200.091 -1.196.715 -2,64%

Acumulado: -7.820.632 

Redução média/mês (retirantes): -130.344 

COMPORTAMENTO HISTÓRICO - PASSAGEIROS PAGANTES

-15,03%
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Por tanto, o Ganho no escopo da Proposta de Valor I virá da 

desaceleração no ritmo de saída dos retirantes. Embora pareça pouco ousada, 

visto que a lógica direciona o pensar para a recuperação e aumento no número 

de clientes, a sugestão de reduzir o ritmo das perdas tem o objetivo trazer realismo 

aos estudos, diante do real contexto do setor de transporte público coletivo de 

passageiros. 

Arguindo que a Proposta de Valor I evidencia ações para atacar 

diretamente as causas da dor dos clientes, sem dúvida a mesma resultará em 

impacto positivo no propósito de retenção de parcela dos usuários retirantes. 

Reconheça-se que, nos últimos anos, pouco ou quase nada foi feito para romper 

com o status quo. 

O outro pilar de sustentação da ideia de criação do Centro Operacional 

Integrado-COI, recai sob os ideais da Proposta de Valor II. Constata-se, com base 

nas experiências práticas externas já observadas e pesquisadas, o potencial de 

recuperação de receita através do monitoramento por vídeo das viagens. 

Embora os relatos, obtidos nas visitas de benchmarking e através dos 

formulários de pesquisa, deem conta de que a evasão de receita possa ser 

reduzida em patamares de 4,5% a 6%, não se ousa ser tão arrojado no 

estabelecimento de metas. Trabalhar-se-á com percentuais de bem menores de 

Ganho advindo da Proposta de Valor II. 

Prudentemente realizou-se três simulações de cenário para projetar o 

volume de clientes retidos e de receita recuperada, um otimista, um realista e um 

pessimista. Isso só será possível a partir da melhoria nos requisitos de qualidade, 

objeto da Proposta de Valor I, e do controle operacional de passageiros e 

tripulações, objeto da Proposta de Valor II.  

Considere-se ainda que, em ambos os cenários, a demanda a qual se 

refere a Proposta de Valor I, será totalmente absorvida pela atual estrutura 

operacional, ou seja, o número de viagens de ônibus já existente. Sendo assim a 

Proposta de Valor I não implica em nenhum aumento de custo fixo ou variável para 

a operação propriamente dita.  

Passa-se a apresentar os cenários. 
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a. Cenário Pessimista: nesse contexto os impactos das ações de 

melhoria da qualidade (Proposta de Valor I) são valorados por 

ínfima parcela dos clientes, quando apenas 10% do volume de 

passageiros previsto para deixar o sistema no próximo período de 

1 ano (retirantes), permanece. Nesse cenário a atividade de 

videomonitoramento (Proposta de Valor II) reflete um patamar 

muito insipiente de inibição das evasões, e consequente 

recuperação de receita, apenas 0,40% do passageiro total. 

 

 

Tabela 3 – Ganho Mensal no Cenário Pessimista. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

b. Cenário Realista: nesse contexto os impactos das ações de 

melhoria da qualidade (Proposta de Valor I) são valorados por uma 

parcela um pouco maior dos clientes, quando 20% do volume de 

passageiros previsto para deixar o sistema no próximo período de 

CENÁRIO PESSIMISTA

PROPOSTA DE VALOR I:

Retirantes/mês (2015/2019): -130.344

% de retenção de clientes (parcela dos retirantes): 10,00%

Passageiros retidos / mês: 13.034

Passageiro retidos / dia*: 501

PROPOSTA DE VALOR II:

Passageiros previstos para 2020: 42.792.373

% de evasão inibida: 0,40%

Passageiros não evadidos / mês: 14.264

Passageiro não evadidos / dia*: 549

Tarifa: R$4,65

(-) Impostos (INSS, ISSQN e Taxa de Gerenciamento ): R$0,23

Ganho Unitário (receita - impostos ): R$4,42

Retenção e Recuperação de Receita / mês: R$120.589,46

* Cálculo estima 26 dias, onde sábado + domingo = 1 dia.

Inibir a evasão de divisas, de forma

a recuperar receita na casa de 0,4% 

dos passageiros pagantes.

Reduzir em 10% o rítmo de saída de 

passageiros do sistema.
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1 ano (retirantes), permanece. Ainda, a atividade de 

videomonitoramento (Proposta de Valor II) reflete um patamar um 

superior de inibição das evasões, e consequente recuperação de 

receita, apenas 0,80% do passageiro total. 

 

 

Tabela 4 – Ganho Mensal no Cenário Realista. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

 

c. Cenário Otimista: nesse contexto os impactos das ações de 

melhoria da qualidade (Proposta de Valor I) são valorados por uma 

parcela representativa dos clientes, quando 30% do volume de 

passageiros previsto para deixar o sistema no próximo período de 

1 ano (retirantes), permanece. Ainda, a atividade de 

videomonitoramento (Proposta de Valor II) reflete um patamar mais 

representativo na inibição das evasões, e consequente 

recuperação de receita, sendo de 1,20% do passageiro total. Veja, 

CENÁRIO REALISTA

PROPOSTA DE VALOR I:

Retirantes/mês (2015/2019): -130.344

% de retenção de clientes (parcela dos retirantes): 20,00%

Passageiros retidos / mês: 26.069

Passageiro retidos / dia*: 1.003

PROPOSTA DE VALOR II:

Passageiros previstos para 2020: 42.948.793

% de evasão inibida: 0,80%

Passageiros não evadidos / mês: 28.633

Passageiro não evadidos / dia*: 1.101

Tarifa: R$4,65

(-) Impostos (INSS, ISSQN e Taxa de Gerenciamento ): R$0,23

Ganho Unitário (receita - impostos ): R$4,42

Retenção e Recuperação de Receita / mês: R$241.644,00

* Cálculo estima 26 dias, onde sábado + domingo = 1 dia. * Cálculo estima 26 dias, onde sábado + domingo = 1 dia.

Inibir a evasão de divisas, de forma

a recuperar receita na casa de 0,8% 

dos passageiros pagantes.

Reduzir em 20% o rítmo de saída de 

passageiros do sistema.
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que mesmo otimista esse percentual é ainda muito inferior aos 

índices apresentados pelas operadoras alvo do benchmarking, 

visto que os parâmetros comparativos são relevantes, mas não se 

pode correr o risco de superdimensionar os ganhos. 

 

 

Tabela 5 – Ganho Mensal no Cenário Otimista. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

5.2.4.3. Indicadores de Viabilidade Financeira 

As premissas de ganho, despesas operacionais e inventário, são os 

indicadores capazes de determinar a contribuição do serviço para a meta da 

empresa, demonstrando haver, ou não, retorno sobre o investimento (GOLDRATT, 

1994). Utilizando a fórmula, identificou-se a margem de contribuição do projeto em 

cada um dos cenários projetados. 

No cenário pessimista tem-se: 

 

CENÁRIO OTIMISTA

PROPOSTA DE VALOR I:

Retirantes/mês (2015/2019): -130.344

% de retenção de clientes (parcela dos retirantes): 30,00%

Passageiros retidos / mês: 39.103

Passageiro retidos / dia*: 1.504

PROPOSTA DE VALOR II:

Passageiros previstos para 2020: 43.105.201

% de evasão inibida: 1,20%

Passageiros não evadidos / mês: 43.105

Passageiro não evadidos / dia*: 1.658

Tarifa: R$4,65

(-) Impostos (INSS, ISSQN e Taxa de Gerenciamento ): R$0,23

Ganho Unitário (receita - impostos ): R$4,42

Retenção e Recuperação de Receita / mês: R$363.154,73

* Cálculo estima 26 dias, onde sábado + domingo = 1 dia. * Cálculo estima 26 dias, onde sábado + domingo = 1 dia.

Reduzir em 30% o rítmo de saída de 

passageiros do sistema.

Inibir a evasão de divisas, de forma

a recuperar receita na casa de 0,9% 

dos passageiros pagantes.
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No cenário realista tem-se: 

 

 

 

E no cenário otimista: 

 

 

 

Frente as margens de contribuição apresentadas nos cálculos anteriores, 

percebe-se que em qualquer dos cenários a solução proposta ao problema de 

pesquisa, ou seja a implantação do COI, demonstra viabilidade. Em diferentes 

graus, dependendo do cenário que se apresente, a meta será alcançada e a 

empresa ganhará dinheiro, tanto no presente como no futuro. 

Também identificou-se o ponto de equilíbrio, cujo ganho necessário é 

menor que o ganho previsto no cenário pessimista, analisado anteriormente. 

 

 

Tabela 6 – Ponto de equilíbrio do projeto. 
Fonte: elaborado pelos autores. 

Para o cálculo da Taxa Interna de Retorno sobre o investimento – TIR, 

utilizou-se a base comparativa de uma Taxa Mínima de Atratividade - TMA de 

13,75 % a.a., sendo o risco do projeto em fixado 10% a.a. ao qual acrescentou-se 

a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, de 3,75% a.a. 

Graça et al (2000) elucida que a TIR deve ser maior que a TMA para que o projeto 

MC = R$120.589,46 -R$58.300,78 = 17,25%
R$361.146,80

MC = R$241.644,00 -R$58.300,78 = 50,77%
R$361.146,80

MC = R$363.154,73 -R$58.300,78 = 84,41%
R$361.146,80

Passageiros retidos e/ou não evadidos / mês: 13.198

Passageiros retidos e/ou não evadidos / dia*: 508

Receita no Ponto de Equilíbrio: R$58.302,17

* Cálculo estima 26 dias, onde sábado + domingo = 1 dia.

PONTO DE EQUILÍBRIO
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possa ser considerado economicamente viável, ou seja, nessa condição constata-

se maior possibilidade que na TMA. 

 

Onde: 

FCj = fluxo de caixa de ordem j, para  

j = 1,2,3,...,n 

i = taxa de juros empregada 

FC0 = investimento Inicial 

 

Identificou-se os seguintes resultados: 1,53% no cenário pessimista, 

29,69% no cenário realista e 46,84% no cenário otimista. Assim, quando compara-

se a TIR dos cenários com a TMA estabelecida inicialmente para o projeto, 

identifica-se que o mesmo se faz viável nos cenários realista e otimista, e inviável 

no cenário pessimista. 

O Payback Descontado (o qual considera a mudança do valor do dinheiro 

no tempo) foi calculado e aponta que o retorno sobre o investimento se ocorreria 

em: 11 meses e 17 dias no cenário pessimista, 5 meses e 9 dias no cenário 

realista, e 4 meses e 10 dias no cenário otimista. 

Matematicamente, o Payback Descontado pode ser representado na 

seguinte forma: 

 

 

Onde: 

FCC(t) = valor presente do capital, ou seja, o fluxo de caixa 

descontado ao valor presente acumulado até o período t 

I = investimento inicial (em módulo), ou seja, -I é o valor algébrico 
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do investimento, localizado no instante zero (início do primeiro 

período) 

Rj = receita do ano j 

Cj = custo proveniente do ano j 

i = taxa de juros empregada 

j = índice genérico que representa os períodos 

 

Por fim, no período de 12 meses, o investimento tem o potencial de pagar 

ao investidor as seguintes quantias: R$ 18.051,83 na hipótese de um cenário 

pessimista, R$ 1.003.504,22 na hipótese de um cenário realista, e R$ 

2.002.263,99 na hipótese de um cenário otimista. Números trazidos a Valor 

Presente Líquido - VPL, ou seja, descontados os custos iniciais e recorrentes do 

negócio. Em todos os cenários o valor é superior a zero, apontando que os fluxos 

futuros de caixa, apresentados a valor presente, sobrepujam o investimento. 

Matematicamente o Valor Presente Líquido – VPL pode ser representado 

pela seguinte fórmula: 

 

Onde: 

t = período (anos ou meses) 

n = tempo total do projeto (anos ou meses) 

i = Taxa Mínima de Atratividade - TMA 

FC = Fluxo de caixa por período 

 

Com os cálculos apresentados, conclui-se que o projeto de implantação do Centro 

Operacional Integrado – COI apresenta viabilidade econômica para sua 

implantação. Estas informações sugerem que identificou-se uma solução 

adequada à questão de pesquisa: como implementar um modelo de gestão 

integrada da operação, que promova a performance operacional do setor urbano, 

e proporcione melhor resposta aos requisitos de qualidade do cliente no serviço 



103 
 

 

de transporte coletivo urbano na cidade de Caxias do Sul/RS? 

5.3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO   

Apresenta-se a seguir um apanhado de como o projeto foi executado, 

indicando as principais etapas e temporalidade. 

Etapa Ação Quando Atividade 

Mobilização 

1 16/08/19 
Proposta para Desenvolvimento do Projeto 

Aplicativo 

2 10/11/19 Fundamentar as ideias preliminares. 

3 10/11/19 Definir as metodologias de pesquisa. 

4 10/11/19 Planejar as demais etapas. 

Compreensão 

5 10/11/19 Examinar a realidade organizacional. 

6 10/11/19 Examinar o ambiente e o setor. 

7 03/02/20 
Pesquisar as experiências bem e mal sucedidas (Estudos 
de Caso). 

8 03/02/20 
Coletar ideias e opiniões (Estudos de Caso aplicado, com 
visitas de benchmarking). 

Ideação  

9 13/04/20 
Fazer a Ideação (modelagem da proposta de solução ao 
problema de pesquisa). 

10 13/04/20 Testar a viabilidade do protótipo. 

11 13/04/20 
Realizar a conclusão do estudo e deixar recomendações 
para posterior de desenvolvimento. 

12 03/05/20 Publicar a versão para validação do orientador 

Avaliação 
13 13/05/20 

Comunicação verbal projeto aplicativo: submeter projeto à 
banca examinadora. 

14 13/06/20 Versão Final, com as sugestões e contribuições da banca. 

Aplicação 

15 Ago/20 
Adequação da estrutura física e tecnológica para 
implantação do COI - Centro de Operações Integradas. 

16 Ago/20 Formação de equipes, treinamento e desenvolvimento. 

17 Set/20 Início das atividades do Centro Operacional Integrado -COI 

18 Dez/20 
Acompanhamento, registro e analise da eficácia do Plano 
de Ação. 

Quadro 5 – 5.3.Cronograma de implementação. 

Fonte: elaborado pelos autores. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O presente estudo de caso objetivou identificar um modelo de gestão 

integrada da operação, capaz de promover a performance operacional e 

proporcionar resposta para atendimento aos requisitos de qualidade do cliente no 

serviço de transporte coletivo urbano, tendo como pano de fundo a Viação Santa 

Teresa – VISATE, da cidade de Caxias do Sul/RS.  

Além de permitir uma abordagem multifacetada sobre a ótica da 

integração física e operacional de diferentes áreas com impacto direto no cliente 

usuário do sistema de transporte público, o estudo contemplou a aplicação dos 

conteúdos abordados no currículo do curso de especialização em gestão de 

negócios da Fundação Dom Cabral, realizado em parceria com o SES/SENAT. O 

conjunto de técnicas e ferramentas de gestão aprendidas em aula ao longo da 

jornada corroborou para o desenvolver da pesquisa. 

As diversas pesquisas a dados secundários foram primordiais para a 

formulação do problema e definição dos objetivos do estudo. Também para a 

análise de possibilidades e modelos de integração que pudessem auxiliar no 

desafio de apresentar uma solução viável o problema. 

A busca por um modelo adequado e viável de gestão integrada da 

operação teve início na busca por dados secundários de empresas de diferentes 

setores da indústria do transporte coletivo de pessoas. Tal busca abasteceu o 

estudo de caso sobre os centros de controle operacional integrados, em empresas 

aéreas de metro ferroviárias. 

As visitas de benchmarking realizadas as três organizações do setor de 

transporte coletivo urbano de passageiros, complementadas por pesquisa 

primária concretizada através de formulário, trouxeram evidências práticas da 

operação dos ambientes. Também, argumentos e opiniões dos operadores no que 

diz respeito às vantagens e desvantagens da integração física de departamentos 

internos. 

Tão importante quanto o conjunto de informações relevantes para delinear 

a proposta de valor de integração física dos setores, foi a oportunidade dos 

pesquisadores receberem feedback, e identificarem outras práticas de gestão que 



105 
 

 

vem sendo implantadas junto aos centros de controle operacional. O 

acompanhamento dos ganhos operacionais e, posteriormente através de um 

segundo formulário de pesquisa, dos ganhos financeiros, decorrentes da 

implantação de centrais de monitoramento por vídeo nas empresas 

benchmarking, fez emergir uma segunda proposta de valor ao projeto. 

A análise estratégica da empresa alvo desse estudo de caso, não só 

serviu de base para a escolha do tema do projeto, como também conduziu a 

equipe de pesquisadores para uma (ou duas, como queiram) proposta de valor 

aderente aos objetivos e a meta da organização. A busca por soluções técnicas 

capazes de satisfazer os conceitos da modelagem e a análise da viabilidade 

financeira e operacional destas, balizaram o trabalho. 

Para identificação das potencialidades da proposta de valor I, foram 

utilizadas as informações anteriormente obtidas na pesquisa de satisfação de 

clientes da empresa, e também documento internos da administração com 

análises que refletem o contexto organizacional através de uma matriz SWOT. As 

ferramentas mostraram haver, uma boa imagem dos clientes do transporte público 

referente a empresa VISATE, mas que um número expressivo de pessoas vem se 

retirando do sistema por haver um desalinhamento do serviço prestado em relação 

às principais dores dos clientes. 

O relacionamento é o principal fator crítico de sucesso, conforme 

identificado no desenrolar do estudo de caso. Portanto, o foco no atendimento e 

em atividades que melhorem o relacionamento com o cliente, foi inserido no 

espírito das propostas de valor. 

Com as duas propostas de valor definidas (uma original e outra 

emergente), foi possível identificar as fontes de receita e simular cenários. A 

propósito, as fontes de receita foram projetadas através de dados históricos do 

comportamento do cliente, no caso da Proposta de Valor I, e nos números 

apresentados pelos benchmarks, no exemplo da Proposta de Valor II. 

Dentre os recursos principais a serem investidos, destacam-se:  

(1) os investimentos em recursos humanos, pautados em 

treinamento das equipes; e  

(2) os investimentos em infraestruturas, divididos em:  
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a. obras de adequação e aquisição de mobiliário, e  

b. aquisição e manutenção mensal de insumos ligados à 

tecnologia da Informação. 

Apresentado o modelo de gestão integrada da operação capaz de 

promover a performance operacional, foram definidas as fontes de receita para 

cada proposta de valor, e consolidados os custos através da perspectiva das 

despesas operacionais (recorrentes) e do investimento inicial (inventário). A 

utilização do Microsoft Excel permitiu que fosse apresentado o fluxo de caixa dos 

doze meses iniciais do projeto. 

Por fim, analisou-se os indicadores de viabilidade financeira do projeto. 

Onde, em um cenário realista, identificou-se, uma margem de contribuição de 

50,77% (modelo TOC in accounting de Goldratt), um payback descontado de 5 

meses e 9 dias, uma taxa interna de retorno -TIR de 29,69% para uma taxa mínima 

de atratividade – TMA de 13,75% (custo de capital 3,75% e taxa de risco de 10%), 

resultando em um valor presente líquido do projeto de R$ 1.003.504,22. Outros dois 

cenários também foram analisados. 

Apresentados os resultados do estudo, considera-se que o objetivo geral 

foi alcançado, na medida em que este trabalho proporcionou a consolidação da 

ideia central de um modelo de gestão integrada da operação, capaz de promover 

a performance operacional e proporcionar resposta para atendimento aos 

requisitos de qualidade do cliente. A partir das ferramentas de pesquisa e de 

gestão, formulou-se uma proposta de centro integrado de operações inovador 

para os padrões setoriais. Diante das informações obtidas através na etapa de 

análise de viabilidade, pode-se afirmar que a proposta de solução apresenta é 

viável e capaz de romper com alguns conceitos do setor de transporte coletivo 

urbano. 

Fica como sugestão de estudo para oportunidades posteriores de 

desenvolvimento dos conceitos aqui abordados:  

(1) uso da telemetria para diagnóstico preditivo de falhas 

operacionais; 
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(2) descrição detalhada dos procedimentos operacionais e 

tarefas do COI;  

(3) implementação de indicadores que mensurem a qualidade 

das interações e do fluxo de informações entre os 

departamentos integrados ao COI; e  

(4) análise do impacto do projeto junto ao cliente. 
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ANEXO A.  FORMULÁRIO DE PESQUISA DE BENCHMARKING 

 

 

 

 PESQUISA DE MARKETING 

Olá. Este questionário é parte integrante de um trabalho de conclusão do curso de pós-graduação apresentado à Fundação Dom Cabral. 

Trata-se de uma ferramenta importante para a elaboração de um modelo de gestão integrada da operação que promova a performance 

operacional do setor urbano. 

A sua identificação pessoal é opcional, mas importante. Assim, peço que todas as questões sejam respondidas com veracidade, 

percepções são muito importantes para as análises que serão feitas a partir dos resultados da pesquisa.  O estudo ficará restrito aos 

objetivos acadêmicos e nenhuma informação será divulgada de forma personificada. 

 

Questões de Caracterização 

 
Empresa: Clique aqui para digitar texto. 

Nome: Clique aqui para digitar texto. 

E-mail: Empresa: Clique aqui para digitar texto. 

Questões do Projeto de Pesquisa 

 
1. Qual o número de empregados da empresa? 

Funcionários: Clique aqui para digitar texto. 
 

2. Qual o número de empregados do departamento de CCO? 
Funcionários: Clique aqui para digitar texto. 
 

3. Qual o número de empregados dos demais departamentos com interação costumeira com o CCO? 
4. Marque um X nos setores que estão fisicamente integrados ao CCO. 

 
(__) Gerência Operacional: Clique aqui para digitar texto. 

(__) Planejamento Operacional: Clique aqui para digitar texto. 

(__) Logística (Largada): Clique aqui para digitar texto. 

(__) Administrativo de Manutenção de Frota: Clique aqui para digitar texto. 

(__) Segurança do Trabalho: Clique aqui para digitar texto. 

(__) Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): Clique aqui para digitar texto.  

(__) Relações Disciplinares: Clique aqui para digitar texto. 

(__) Outro: Clique aqui para digitar texto. / Clique aqui para digitar texto. 

(__) Outro: Clique aqui para digitar texto. / Clique aqui para digitar texto. 

(__) Outro: Clique aqui para digitar texto. / Clique aqui para digitar texto. 

 
5. Quais problemas você encontra pelo fato dos setores (ou alguns deles) não estarem fisicamente integrados ao CCO? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

6. Quais contribuições operacionais a integração poderia proporcionar? 
Clique aqui para digitar texto. 
 

7. Quais seriam os ganhos para o cliente com a implantação da integração física dos setores? 
Clique aqui para digitar texto. 
 

8. Gostaria de deixar alguma sugestão para que possamos propor um modelo de gestão integrada da operação que 
promova a performance operacional do setor urbano.? 
Clique aqui para digitar texto. 
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ANEXO B. FORMULÁRIO COMPLEMENTAR DE PESQUISA 

 

 

 

  

 
PESQUISA DE MARKETING – Formulário Complementar CCI 

Olá. Este questionário é parte integrante de um trabalho de conclusão do curso de pós-graduação apresentado à Fundação Dom Cabral. 

Trata-se de uma ferramenta importante para a elaboração de um modelo de gestão integrada da operação que promova a performance 

operacional do setor urbano. 

A sua identificação pessoal é opcional, mas importante. Assim, peço que todas as questões sejam respondidas com veracidade, 

percepções são muito importantes para as análises que serão feitas a partir dos resultados da pesquisa.  O estudo ficará restrito aos 

objetivos acadêmicos e nenhuma informação será divulgada de forma personificada. 

 

Questões de Caracterização 

 
Empresa: Clique aqui para digitar texto. 

Números de Veículos da Frota: Clique aqui para digitar texto. Números de Empregados: Clique aqui para digitar texto. _ 

Nome do respondente: Clique aqui para digitar texto. 

E-mail: Clique aqui para digitar texto. 

Questões do Projeto de Pesquisa 

 
1. Quando teve início o projeto de implantação Centro de Controle de Imagens? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

2. Quantos veículos da empresa estão equipados com câmera de monitoramento? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

3. Quantas câmeras cada veículo possui em sua estrutura? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

4. Em quais espaços do coletivo essas câmeras foram instaladas? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

5. Qual o número de empregados do departamento de CCI? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

6. Se houve ganho financeiro com a redução da evasão, qual o volume mensal em R$ ou % da receita? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

7. Se houve ganho financeiro com a redução dos custos com processos cíveis, qual o volume mensal em R$ ou % da 
receita? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

8. Se houve algum outro ganho financeiro, qual foi e qual o volume mensal em R$ ou % da receita? 

Clique aqui para digitar texto. 
 

9. Gostaria de deixar alguma sugestão para que possamos mitigar dificuldades ou agregar valor em nosso projeto? 

Clique aqui para digitar texto. 
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ANEXO C. FLUXO DE CAIXA NO CENÁRIO PESSIMISTA 

 

 

CENÁRIO PESSIMISTA

jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 Total

Projeto -R$76.148,90 -R$91.648,90 -R$24.217,40 -R$18.792,40 -R$18.792,40 -R$18.792,40 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$361.146,80

Treinamento de alinhamento -R$500,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$500,00

Treinamento em Telemetria R$0,00 -R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$8.000,00

Treinamento em vídeomonitoramento R$0,00 -R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$8.000,00

Treinamento de pessoal operacional R$0,00 R$0,00 -R$5.425,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$5.425,00

Obras de Adequação do COI -R$56.856,50 -R$56.856,50 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$113.713,00

Mesas e cadeiras -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$24.569,50

Implementar sistema de telemetria -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$112.480,00

Implementar videomonitoramento R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

19 PC 5TechPC Intel Core I7 8GB -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$40.002,90

26 Monitores LG LED 19.5 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$8.837,40

8 Televisores 60' -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$13.599,20

Nobreak Senoidal SMS Mirage -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$3.249,90

Switch HP 1820-48G -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$2.769,90

Cabeamento lógico e elétrico -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$20.000,00

Operacionais -R$58.300,78 -R$58.300,78 -R$58.300,78 R$62.288,69 R$62.288,69 R$62.288,69 R$62.288,69 R$62.288,69 R$62.288,69 R$62.288,69 R$62.288,69 R$62.288,69 R$385.695,84

Receitas R$120.589,46 R$120.589,46 R$120.589,46 R$120.589,46 R$120.589,46 R$120.589,46 R$120.589,46 R$120.589,46 R$120.589,46 R$1.085.305,17
Receita de Retenção R$57.577,70 R$57.577,70 R$57.577,70 R$57.577,70 R$57.577,70 R$57.577,70 R$57.577,70 R$57.577,70 R$57.577,70 R$518.199,26

Receita de Evasão R$63.011,77 R$63.011,77 R$63.011,77 R$63.011,77 R$63.011,77 R$63.011,77 R$63.011,77 R$63.011,77 R$63.011,77 R$567.105,92

Manutenção do sistema de telemetria -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$249.600,00

Comodato videomonitoramento -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$402.816,00

Depreciação -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$47.193,33

Fluxo Líquido -R$134.449,68 -R$149.949,68 -R$82.518,18 R$43.496,29 R$43.496,29 R$43.496,29 R$45.393,78 R$45.393,78 R$45.393,78 R$45.393,78 R$45.393,78 R$45.393,78 R$35.933,99

fcl descontado -R$132.926,56 -R$146.571,50 -R$79.745,40 R$41.558,53 R$41.087,73 R$40.622,27 R$41.914,12 R$41.439,29 R$40.969,85 R$40.505,72 R$40.046,85 R$39.593,18 R$8.494,08

fcl desc Acum -R$132.926,56 -R$279.498,06 -R$359.243,46 -R$317.684,93 -R$276.597,20 -R$235.974,93 -R$194.060,81 -R$152.621,51 -R$111.651,66 -R$71.145,94 -R$31.099,09 R$8.494,08

VPL 8.494,08R$           

TIR 1,53%

Payback Descontado 11 meses e 24 dias

TMA 13,75%
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ANEXO D. FLUXO DE CAIXA NO CENÁRIO REALISTA 

 

 

CENÁRIO REALISTA

jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 Total

Projeto -R$76.148,90 -R$91.648,90 -R$24.217,40 -R$18.792,40 -R$18.792,40 -R$18.792,40 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$361.146,80

Treinamento de alinhamento -R$500,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$500,00

Treinamento em Telemetria R$0,00 -R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$8.000,00

Treinamento em vídeomonitoramento R$0,00 -R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$8.000,00

Treinamento de pessoal operacional R$0,00 R$0,00 -R$5.425,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$5.425,00

Obras de Adequação do COI -R$56.856,50 -R$56.856,50 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$113.713,00

Mesas e cadeiras -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$24.569,50

Implementar sistema de telemetria -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$112.480,00

Implementar videomonitoramento R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

19 PC 5TechPC Intel Core I7 8GB -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$40.002,90

26 Monitores LG LED 19.5 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$8.837,40

8 Televisores 60' -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$13.599,20

Nobreak Senoidal SMS Mirage -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$3.249,90

Switch HP 1820-48G -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$2.769,90

Cabeamento lógico e elétrico -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$20.000,00

Operacionais -R$58.300,78 -R$58.300,78 -R$58.300,78 R$183.343,22 R$183.343,22 R$183.343,22 R$183.343,22 R$183.343,22 R$183.343,22 R$183.343,22 R$183.343,22 R$183.343,22 R$1.475.186,69

Receitas R$241.644,00 R$241.644,00 R$241.644,00 R$241.644,00 R$241.644,00 R$241.644,00 R$241.644,00 R$241.644,00 R$241.644,00 R$2.174.796,02
Receita de Retenção R$115.159,81 R$115.159,81 R$115.159,81 R$115.159,81 R$115.159,81 R$115.159,81 R$115.159,81 R$115.159,81 R$115.159,81 R$1.036.438,27

Receita de Evasão R$126.484,19 R$126.484,19 R$126.484,19 R$126.484,19 R$126.484,19 R$126.484,19 R$126.484,19 R$126.484,19 R$126.484,19 R$1.138.357,75

Manutenção do sistema de telemetria -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$249.600,00

Comodato videomonitoramento -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$402.816,00

Depreciação -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$47.193,33

Fluxo Líquido -R$134.449,68 -R$149.949,68 -R$82.518,18 R$164.550,82 R$164.550,82 R$164.550,82 R$166.448,32 R$166.448,32 R$166.448,32 R$166.448,32 R$166.448,32 R$166.448,32 R$1.125.424,84

fcl descontado -R$132.926,56 -R$146.571,50 -R$79.745,40 R$157.220,10 R$155.439,03 R$153.678,13 R$153.689,23 R$151.948,15 R$150.226,81 R$148.524,96 R$146.842,39 R$145.178,88 R$1.003.504,22

fcl desc Acum -R$132.926,56 -R$279.498,06 -R$359.243,46 -R$202.023,36 -R$46.584,33 R$107.093,80 R$260.783,03 R$412.731,19 R$562.957,99 R$711.482,95 R$858.325,34 R$1.003.504,22

VPL 1.003.504,22R$   

TIR 29,69%

Payback Descontado 5 meses e 9 dias

TMA 13,75%
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ANEXO E. FLUXO DE CAIXA NO CENÁRIO OTIMISTA 

 

 

CENÁRIO OTIMISTA

jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20 nov/20 dez/20 jan/21 fev/21 mar/21 abr/21 mai/21 Total

Projeto -R$76.148,90 -R$91.648,90 -R$24.217,40 -R$18.792,40 -R$18.792,40 -R$18.792,40 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$16.894,91 -R$361.146,80

Treinamento de alinhamento -R$500,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$500,00

Treinamento em Telemetria R$0,00 -R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$8.000,00

Treinamento em vídeomonitoramento R$0,00 -R$8.000,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$8.000,00

Treinamento de pessoal operacional R$0,00 R$0,00 -R$5.425,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$5.425,00

Obras de Adequação do COI -R$56.856,50 -R$56.856,50 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 -R$113.713,00

Mesas e cadeiras -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$2.047,46 -R$24.569,50

Implementar sistema de telemetria -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$9.373,33 -R$112.480,00

Implementar videomonitoramento R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00

19 PC 5TechPC Intel Core I7 8GB -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$3.333,58 -R$40.002,90

26 Monitores LG LED 19.5 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$736,45 -R$8.837,40

8 Televisores 60' -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$1.133,27 -R$13.599,20

Nobreak Senoidal SMS Mirage -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$270,83 -R$3.249,90

Switch HP 1820-48G -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$230,83 -R$2.769,90

Cabeamento lógico e elétrico -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$1.666,67 -R$20.000,00

Operacionais -R$58.300,78 -R$58.300,78 -R$58.300,78 R$304.853,95 R$304.853,95 R$304.853,95 R$304.853,95 R$304.853,95 R$304.853,95 R$304.853,95 R$304.853,95 R$304.853,95 R$2.568.783,21

Receitas R$363.154,73 R$363.154,73 R$363.154,73 R$363.154,73 R$363.154,73 R$363.154,73 R$363.154,73 R$363.154,73 R$363.154,73 R$3.268.392,54
Receita de Retenção R$172.737,50 R$172.737,50 R$172.737,50 R$172.737,50 R$172.737,50 R$172.737,50 R$172.737,50 R$172.737,50 R$172.737,50 R$1.554.637,52

Receita de Evasão R$190.417,22 R$190.417,22 R$190.417,22 R$190.417,22 R$190.417,22 R$190.417,22 R$190.417,22 R$190.417,22 R$190.417,22 R$1.713.755,01

Manutenção do sistema de telemetria -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$20.800,00 -R$249.600,00

Comodato videomonitoramento -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$33.568,00 -R$402.816,00

Depreciação -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$3.932,78 -R$47.193,33

Fluxo Líquido -R$134.449,68 -R$149.949,68 -R$82.518,18 R$286.061,55 R$286.061,55 R$286.061,55 R$287.959,04 R$287.959,04 R$287.959,04 R$287.959,04 R$287.959,04 R$287.959,04 R$2.219.021,36

fcl descontado -R$132.926,56 -R$146.571,50 -R$79.745,40 R$273.317,54 R$270.221,25 R$267.160,04 R$265.885,55 R$262.873,46 R$259.895,49 R$256.951,26 R$254.040,38 R$251.162,48 R$2.002.263,99

fcl desc Acum -R$132.926,56 -R$279.498,06 -R$359.243,46 -R$85.925,93 R$184.295,32 R$451.455,37 R$717.340,92 R$980.214,38 R$1.240.109,87 R$1.497.061,13 R$1.751.101,51 R$2.002.263,99

VPL 2.002.263,99R$    

TIR 46,84%

Payback Descontado 4 meses e 10 dias

TMA 13,75%


