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RESUMO 

 

Esse projeto visa propor um modelo de projeto aplicativo voltado ao aprimoramento 
de um processo interno da organização buscando assegurar a disponibilidade da frota 
para a manutenção da operacionalidade da organização buscando atender à 
eficiência operacional, a satisfação do cliente e a rentabilidade do negócio. Como 
proposta do projeto, pretende-se buscar a redução dos custos operacionais, a 
melhoria no atendimento dos usuários bem como a segurança dos mesmos, a 
disponibilidade da frota em tempo hábil e evitar a retenção do veículo por longo tempo 
e o aumento da vida útil dos equipamentos. Como objetivo central tem-se criar um 
modelo que promova a disponibilidade de frota que atenda aos requisitos legais, 
operacionais e mercadológicos e como objetivos específicos avaliar os requisitos legais 
e impactos relativos à disponibilidade de frota, identificar os principais gargalos que geram 
a indisponibilidade de frota, avaliar as práticas de sucesso referente a disponibilidade de 
frota e criar um modelo de recepção de frota e eficaz para a disponibilização efetiva. Neste 
sentido, o projeto pretende apresentar de forma padronizada o melhor aproveitamento da 
equipe e dos recursos materiais necessários para implementar um processo de 
recolhimento da frota eficaz a fim de assegurar da melhor forma a liberação da frota para 
a operação. 
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ABSTRACT 

 

 
This project aims to propose an application project model aimed at improving an 
internal process of the organization seeking to ensure the availability of the fleet to 
maintain the operationality of the organization seeking to meet operational efficiency, 
customer satisfaction and business profitability. As a project proposal, it is intended to 
seek to reduce operating costs, improve user service as well as their safety, fleet 
availability in a timely manner and avoid long-term vehicle retention and increased 
service life. of equipment. The central objective is to create a model that promotes fleet 
availability that meets the legal, operational and marketing requirements and as 
specific objectives to evaluate the legal requirements and impacts related to fleet 
availability, identify the main bottlenecks that generate fleet unavailability. Evaluate 
successful fleet availability practices and create an effective fleet reception model for 
effective deployment. In this sense, the project intends to present in a standardized 
way the best use of the team and material resources necessary to implement an 
effective fleet collection process in order to ensure the best release of the fleet for 
operation. 
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1 1 RESUMO EXECUTIVO 

 

É de extrema importância para a saúde financeira de uma empresa de 

transporte, que seus ativos sejam bem gerenciados. Com o aumento crescente dos 

custos operacionais, valor dos derivados de petróleo sempre crescente, multas, 

estradas precárias, pedágios com valores altos e com a acirrada competitividade entre 

as empresas, a gerência dos custos de transportes deixa de ser um diferencial para 

ser primordial para seu sucesso financeiro. 

 A ausência de um plano de controle das condições em que a frota da empresa 

se encontra pode ser motivadora de diversas falhas no processo de disponibilização 

da frota operar em perfeitas condições elevando as chances de aplicação de multas, 

e do aumento de reclamações de clientes quando um serviço não é entregue de forma 

adequada. 

 Considerando o nível de criticidade em que a frota deve operar atendendo aos 

requisitos mínimos do órgão concedente, da necessidade que o cliente tem de 

conforto e que o acionista espera resultados satisfatórios, as entregas para estas 

partes pode ser comprometida quando um item não funciona ou quando algum 

documento do coletivo estive danificado ou faltando. 

 Quando isso ocorre, as empresas do ramo de transporte rodoviário de 

passageiros tem uma série de problemas que vão além dos custos financeiros 

empregados para a resolução desses problemas, mas veem a capacidade financeira 

da organização ser comprometida quando se destina recursos para o pagamento de 

multas ou de correções que poderiam ter sido evitadas, ou quando o cliente migra 

para os concorrentes por não receber um serviço satisfatório do operador. 

 Diante da necessidade de se desenvolver um novo modelo de negócio em que 

a empresa deve agir mais proativamente e não de forma reativa, a organização deve 

sair da zona de conforto em que se encontra e estudar meios e alternativas que 

viabilizem a melhoria dos processos internos com vistas à melhoria da própria saúde 

financeira.   

 O presente trabalho apresenta um sistema de gerenciamento frota que deve 

estar disponível no momento certo focado na melhoria das atividades e dos pontos 

críticos do negócio e que favoreça a tomada de decisão para o empreendimento de 

recursos naquilo que realmente agregue valor para a organização.  
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1.1 Problema de Pesquisa  

 

Como maximizar a disponibilidade da frota cumprindo as obrigatoriedades 

legais, operacionais e mercadológicas? 

 

1.2 Justificativa da escolha do problema a ser trabalhado e a relevância do 

projeto para a Organização 

 

Como justificativa para a escolha do problema a ser tratado, o presente 

trabalho, de maneira significativa, proporcionará: 

 

-Redução de custos operacionais 

-Melhoria no atendimento dos usuários 

-Segurança dos usuários 

-Disponibilidade da frota em tempo hábil 

-Aumento da vida útil dos equipamentos 

 

1.3 Objetivos 

 

A seguir serão apresentados o objetivo geral e os específicos do presente 

trabalho. 

 

1.3.1 Objetivo geral  

 

Criar um modelo que promova a disponibilidade de frota que atenda aos 

requisitos legais, operacionais e mercadológicos. 

 

1.3.2 Objetivo específico 

 

• Avaliar os requisitos legais e impactos relativos à disponibilidade de frota 

• Identificar os principais gargalos que geram a indisponibilidade de frota 

• Avaliar as práticas de sucesso referente a disponibilidade de frota 

• Criar um modelo de recepção de frota e eficaz para a disponibilização efetiva 
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1.4 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

 

 O desempenho do setor de gerenciamento de indicadores de uma frota será 

elevado quando essa ferramenta for embasada em uma metodologia que gere 

redução de perdas e aumente a produtividade. 

 

Quando uma organização opta por usar um sistema de gerenciamento, o 
sistema de processamento de transações tende a ser o primeiro a ser 
informatizado decorrente dos benefícios da automação das operações 
rotineiras. Além disso, devido ao processamento acelerado das informações, 
aumenta-se o desempenho organizacional, a capacidade de armazenamento 
de dados, padronização de dados e a obtenção de dados mais precisos 
(AUDY, ANDRADE E CIDRAL, 2005).  

 

 Para melhorar a parte operacional dos ativos das empresas de transporte é 

preciso utilizar uma ferramenta de gerenciamento de indicadores de manutenção que 

permita planejar, executar e acompanhar diariamente os resultados oriundos desta 

atividade. Além disso, os custos de manutenção são impactantes pensando em 

redução das despesas.  

 

As empresas têm buscado incessantemente a diminuição do seu custo com 
manutenção e para conseguir atingir certas metas, é necessária a adoção da 
redução do estoque de peças de reposição, melhoria dos índices de 
produtividade e melhoria da qualidade dos produtos da empresa (SOUZA, 
2009). 

 

 Assim, em função das informações apresentadas, o presente trabalho justifica- 

se pelo fato de que com o correto gerenciamento dos processos de manutenção em 

uma empresa de transportes por meio de uma ferramenta flexível e desenvolvida 

especificamente para ela é possível melhorar e colocar os indicadores críticos de 

manutenção em padrões relevantes de competitividade. 

 

1.5 CONTRIBUIÇÃO E ORIGINALIDADE 

 

Como resultados esperados, o presente trabalho buscou identificar melhorias 

em um processo que pudesse disponibilizar a frota em uma empresa de transporte de 

passageiros por ônibus, contribuindo para a criação de um ambiente inovador e na 

participação das equipes de trabalho na busca conjunta de soluções que 

proporcionasse a melhoria do desempenho operacional da organização. 
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1.6 BREVE APRESENTAÇÃO DOS CAPÍTULOS DO PROJETO APLICATIVO 

 

O presente trabalho está organizado em capítulos, onde no capítulo 1 é 

apresentado a base direcional do conteúdo contendo a introdução, os objetivos, 

justificativas e problema. 

No capítulo 2 é apresentado a base conceitual do assunto de disponibilidade 

da frota permeando como principal processo para isso, o processo de manutenção. 

Neste capítulo é apresentado o conceito histórico da manutenção, sua evolução e 

tipos mais conhecidos direcionado qual é o padrão adotado por empresas de diversos 

segmentos. 

No capítulo seguinte foi dedicado um espaço para expor a experiência do grupo 

na realização de visitas de benchmarking a fim de identificar as boas práticas adotadas 

em empresas do segmento de transportes de diferentes modais, sobre qual é o padrão 

adotado de disponibilidade da frota e sua capacidade de entrega para a operação da 

empresa. 

No capítulo quatro foi reservado um tópico dedicado a explanação dos 

resultados da pesquisa de campo adotado sobre a relevância de um processo de 

recepção de frota e indagação do interesse de empresas que não possuem tal 

processo implementado e que desejasse conhecer um modelo que atendesse às suas 

necessidades e expectativas. 

No capítulo seguinte foi realizada uma análise da situação atual da empresa 

explicando a forma de trabalho da organização escolhida como caso, bem como as 

razões de existências como missão, visão e valores, além de processos internos 

atrelados sobre como a empresa lida com o padrão de recepção de frota e 

disponibiliza a máquina para a operação. 

Dando continuidade ao trabalho é apresentado o modelo conceitual, que busca 

elencar fatores chave para que a implementação do projeto ocorra com êxito a fim de 

aprimorar o processo de recepção da frota. Já no capítulo seguinte encontram-se as 

ferramentas de gerenciamento de projeto que visam auxiliar a equipe de execução a 

se aterem às melhores práticas durante a realização do projeto. 

Por fim, serão 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. 
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2 BASES CONCEITUAIS 
 

Neste capítulo serão apresentados os conceitos de manutenção e seus tipos. 

Conforme ilustrado no organograma a seguir na figura 1, existem basicamente três 

tipos de manutenção: Manutenção Preventiva, Manutenção Preditiva e Manutenção 

Corretiva, e esta última pode ser classificada como programada ou não programada. 

O processo de manutenção é fruto da concepção humana em que se compara 

uma máquina ao corpo humano, o que se requer cuidados. Neste sentido, ao 

considerar que a máquina necessite funcionar plenamente para que alcance os 

resultados pretendidos o processo de manutenção contribui para assegurar uma 

parada programada sem que isso comprometa a produção (COSTA et al., 2015). 

 

Figura 1: Pilares da manutenção 

 

Fonte: Silva Marques et al. (2013, p. 18), adaptado pelos autores 

 

A fim de alinhar um melhor entendimento sobre cada um dos tipos de 

manutenção apresentados na figura 1, a seguir será explicado cada um desses tipos 

de manutenção, bem como ocorrem, as vantagens e desvantagens associados a eles. 
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2.1 Conceitos de manutenção 

 

A ABNT NBR 5462/1994 que fala sobre confiabilidade e manutenibilidade, 

apresenta a manutenção como uma combinação de todas as ações técnicas e 

administrativas, destinadas a manter ou recolocar um item em um estado no qual 

possa desempenhar uma função requerida (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

NORMAS TÉCNICAS, 1994). 

  

As atividades de manutenção têm como finalidade evitar a degradação de 
equipamentos e instalações seja movido por causas naturais ou pelo seu uso. 
Tal degradação pode manifestar-se em diversas formas, desde pequenos 
detalhes externos até reduções no rendimento do equipamento ou instalação 
(XENOS, 2004). 

 

Para Xenos (2004), o fato de apenas ficar consertando um equipamento 

quando é detectado falha, não quer dizer manutenção, mas um erro ao enxergar o 

processo como uma mera atividade de que quando algo quebra, conserta-se. Para o 

autor devem estar sendo tomadas ações concretas de forma constante para evitar 

futuras falhas. 

A forma pela qual é feita a atividade de manutenção nos itens, sistemas ou 

instalações caracteriza as diversas formas de manutenção existentes (XENOS, 2004). 

Neste sentido, o quadro 1 mostra as principais políticas de manutenção e as ações 

que devem ser tomadas em cada uma delas: 

 

Quadro 1: Políticas de manutenção 

 

Fonte: Waeyenbergh (2005) 

 

 O quadro 1 é uma adaptação das definições das políticas de manutenção 

definidas por Waeyenbergh (2005) citado por Corrêa (2015, p. 36). Nessas definições 
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têm-se ações de manutenibilidades de uma máquina ou equipamento por meio da 

completa inspeção dos itens que os compõem incluindo, também, ações de reparos 

quando estes são requeridos. 

 Com isso, buscando atender ao melhor entendimento sobre o que compreende 

os conceitos de manutenção (corretiva, preventiva e preditiva), nota-se a exposição 

de cada um deles por meio da busca em referencial teórico próprio sobre o tema, 

conforme a seguir. 

   

2.1.1 Manutenção corretiva 

 

 O primeiro tipo de manutenção e também o de origem mais antiga é a 

denominada manutenção corretiva que, segundo a ABNT (1994) é efetuada após a 

ocorrência de uma pane e está destinada a colocar um item em condições de executar 

uma função requerida, quando não há um planejamento prévio das ações. 

 A manutenção corretiva é a atuação que visa a correção de uma falha ou 

redução do desempenho esperado de determinado item (Pinto e Xavier, 2001).  

 

O resultado líquido deste tipo reativo de gerência de manutenção é o maior 
custo de manutenção e menor disponibilidade de maquinaria de processo. A 
análise dos custos de manutenção indica que um reparo realizado no modo 
corretivo-reativo terá em média um custo cerca de 3 vezes maior que quando 
o mesmo reparo for feito dentro de um modo programado ou preventivo 
(ALMEIDA, 2000, p. 2).  

 

 Para Slack (2002) a realização da manutenção corretiva ocorre quando há 

quebra de equipamento ou peça, até que haja quebra eventual. Há dois grupos nesse 

tipo de manutenção: a planejada e a corretiva não planejada. 

 Manutenção corretiva planejada ocorre quando a manutenção é feita via um 

acompanhamento preditivo ou por uma decisão estratégica (PINTO E XAVIER, 2001). 

Assim, o planejamento tem mais segurança, menores custos e mais agilidade. A 

manutenção corretiva não planejada ocorre quando algum equipamento já não produz 

mais conforme o esperado, implicando em custos elevados. 

 A Manutenção Corretiva tem aspectos negativos, como apresenta Mirshawka 

(1991), segundo o autor ocorre a redução da vida útil dos equipamentos, se ocorre a 

quebra de um equipamento pode gerar falhas e defeitos em outros equipamentos, 
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dependendo de sua complexidade e, quando os equipamentos param em momentos 

impróprios, podendo aumentar, assim, os custos de produção.  

 Se a falha não puder ser adiada ou planejada, deve ser considerada como 

manutenção corretiva não planejada ou emergência, ou seja, aconteceu agora e é 

preciso fazer agora (BRANCO, 2006).  

 Segundo KARDEC e NASCIF (2009) a manutenção corretiva planejada gera 

vantagens à empresa possibilitando o agendamento da manutenção, sempre de 

acordo com a produção,  facilita a organização da equipe de trabalho, tem um melhor 

planejamento nos serviços a serem realizados, aumenta a segurança com relação a 

riscos para o pessoal e instalação, e conseguem estar munidos de peças, 

equipamentos e ferramentas necessárias.  

  

2.1.2 Manutenção preventiva 

 

Segundo a norma ABNT (1994), Manutenção Preventiva é a manutenção 

efetuada em intervalos predeterminados, ou de acordo com critérios prescritos, 

destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do funcionamento de 

um item. 

A manutenção preventiva é uma forma de prevenção das instalações e de 

equipamentos que pode ser fundamentado para um determinado período levando em 

conta o uso ou não e que, segundo Lafrai (2001) a taxa de falhas diminui ao longo das 

horas de manutenção através da prevenção que afeta diretamente a confiabilidade de 

um equipamento.  

 Ainda segundo Lafrai (2001) a manutenção preventiva é aquela em que as 

tarefas são efetuadas a intervalos predeterminados, conforme critérios prescritos e 

planejados, destinada a reduzir a probabilidade de falha ou a degradação do 

desempenho de um item. 

 A atividade de manutenção preventiva é utilizada quando a degradação do 

equipamento é conhecida, ou seja, quando a vida útil do equipamento é previamente 

determinada (NUNES, 2001).  

 Para Xenos (1998) a manutenção preventiva, uma vez estabelecida, deve ter 

caráter obrigatório, pois tem o caráter preventivo de interferir em equipamentos antes 

que ocorra uma falha inesperada.  
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 Os custos de manutenção preventiva, segundo Fouladirad (2014) podem ser 

otimizados, a partir do controle do nível de degradação dos componentes, por meio 

da taxa de falha e consequentemente o ajuste da periodicidade das inspeções, 

oferecendo vantagens. Para que essas vantagens ocorram é preciso que a empresa 

tenha um almoxarifado enxuto, apenas com itens necessários.   

 

Aumenta a confiabilidade de um equipamento e assim reduz suas falhas em 
operação: reduz os custos de falha e melhora a disponibilidade; Aumenta a 
duração da vida eficaz de um equipamento; Melhora o planejamento dos 
trabalhos, e assim, as relações com a produção; Reduz e regulariza a carga 
de trabalho da manutenção; Facilita a gerência dos estoques (consumos 
previstos); Aumenta a segurança (menos improvisações perigosas); Reduz a 
"surpresa", melhorando o clima das relações humanas (uma pane sempre 
gera tensões) (MONCHY, 1989, p.39) 

 

 Com essa afirmação, pode-se analisar que a manutenção preventiva acarreta 

maiores lucros para a empresa evitando possíveis falhas. Por outro lado, a 

manutenção preventiva requer maior investimentos para aquisição de pelas de 

substituição onde se busca evitar a quebra de um equipamento de forma drástica e 

não programada evitando, assim, desperdícios de tempo e dinheiro com uma máquina 

parada necessitando de correção (XENOS, 2004). 

 Sendo assim, justifica-se a implementação de ferramentas estratégicas de 

gestão da manutenção a fim de controlar os custos associados ao processo, bem 

como na redução de eventos de quebras que possam conduzir a máquina ou 

equipamento a uma parada não programada aumentando, com isso, os transtornos 

causados pela indisponibilidade deles. 

 

2.1.3 Manutenção preditiva 

 

Manutenção preditiva é embasada em uma análise de um item ou sistema para 

saber a condição do mesmo, ou seja, esse tipo de manutenção visa saber em que 

estado se encontra o item analisado para que seja tomado uma decisão de troca ou 

conserto de um determinado item.  

Otani e Machado (2008) explicam esse tipo de manutenção tem como realizar 

o acompanhamento de variáveis e indicadores de desempenho dos itens e sistemas 

sob a intenção de definir no momento certo qual a melhor intervenção a ser feita com 
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a utilização máxima de ativos para tal atividade e, com isso, evitar perda de tempo 

devida a inoperância da máquina.  

De um modo mais abrangente, a ABNT (1994) descreve esse tipo de 

manutenção como uma modalidade que busca garantir a qualidade do serviço 

pretendido pelas organizações por meio de aplicações sistemáticas de técnicas de 

análises, meios de supervisão (centralizado ou por amostragem a fim de diminuir o 

tempo de manutenções corretivas e preventivas. 

No tocante a efetividade desse tipo de manutenção, Pinto e Xavier (2001) 

comentam que com a implementação da manutenção preditiva há chances 

consideráveis de redução acidentes provocados por acidentes graves ou por falhas 

inesperadas tendo o nível de segurança do local de trabalho aumentado e a redução 

de paradas do processo produtivo.  

 

2.2 Gestão da manutenção 

 

O ato de administrar ou de governar é de fundamental importância para se 

manter os padrões previamente definidos. Sob este prisma, a gestão está voltada a 

conduzir orientar e produzir com eficiência agindo de forma coerente com as 

estratégias definidas pela empresa e pelas boas práticas de mercado, com o intuito 

de oferecer condições eficazes no enfrentamento das adversidades que a 

administração de empresas vive no dia a dia (RIBEIRO, 2003).  

A gestão da manutenção é um pilar estratégico para as empresas que visam o 

correto gerenciamento dos próprios ativos, elevando a efetividade das operações que 

lhe pertencem.  

Sob esta ótica, entender o correto funcionamento da gestão estratégica da 

manutenção auxilia no entendimento das diferentes e complexas estruturas que 

pertencem a este universo, a fim de aproveitar ao máximo o potencial humano e das 

máquinas para criar um ambiente favorável ao desenvolvimento efetivo dos processos 

que culminem em resultados satisfatórios para as organizações (SOUZA, 2009).  

Complementarmente, Moubray (1997) relata que o atingimento dos resultados 

que as organizações desejam passam por uma nova forma de agir da gestão da 

manutenção devido às exigências mercadológicas que caminha constantemente na 

busca por inovações, novos procedimentos e orientações que buscam reduzir as 
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limitações das organizações e tenham uma gestão mais eficiente dos processos que 

as permeiam.  

 

2.2.1 Sistemas de gestão da manutenção 

 

Desde a invenção de programas de gerenciamento derivados dos avanços 

tecnológicos trazidos pelo computador, as empresas foram se atualizando e 

englobando certas características em suas rotinas. Neste sentido dificilmente será 

encontrado uma empresa de transportes que não utilize sistemas de gerenciamento 

informatizados que não gerenciem a manutenção dos ativos da empresa. 

 Pode-se dizer que historicamente, de acordo com Pinto e Xavier (2001), um 

dos primeiros programas de manutenção no Brasil surgiu a partir de 1964 

desenvolvido pela Petrobras em atendimento às solicitações de paradas para a 

manutenção da refinaria de Duque de Caxias. Foi aí que surgiu uma gama de sistemas 

para gerenciamento da manutenção dentre os quais se destacam o SIGMA 

(desenvolvido pela Petrobras) e o Engeman. 

Para que se tivesse o correto gerenciamento das atividades de manutenção em 

uma empresa é essencial a utilização de um sistema informatizado de gerenciamento 

da manutenção.  

A definição de um sistema de gerenciamento da manutenção consiste em 

oferecer aos gestores um nível de informação considerável capaz de orientá-los em 

tarefas rápidas e confiáveis conduzindo-os a uma tomada de decisão baseada em 

evidências sólidas e que lhes proporcionem controlar os custos de manutenção e 

melhorar alocação dos recursos. Assim, facilita no trabalho de programar e realizar 

atividades de manutenção em máquinas e equipamentos visando assegurar a 

disponibilidade deles (BERGER, 2008) 

De uma forma complementar, Pinto e Xavier (2001) relatam que para que haja 

uma harmonia entre os processos de manutenção é necessário que haja a existência 

de um sistema de gerenciamento voltado ao controle dos custos e dos programas de 

paradas. 

Estes sistemas podem apresentar às empresas uma estrutura simplista e 

objetiva dos diferentes e complexos processos da manutenção e que a existência 

deles para este trabalho se dá de forma variada cabendo cada empresa decidir qual 
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seria o melhor padrão a ser implementada haja vista que os sistemas de informação 

podem implicar em investimentos consideráveis levando a uma interpretação 

equivocada de que tais sistemas seriam custos, limitando a implementação devido à 

falta de informação sobre as relevantes contribuições que eles podem trazer às 

empresas (BERGER, 2008).  

Segundo Pinto e Xavier (2001), um bom sistema de gerenciamento de 

manutenção precisa permitir ao usuário identificar claramente os seguintes aspectos: 

 

• Os serviços a serem realizados 

• A data da realização dos serviços 

• Os recursos necessários para a realização dos serviços 

• Quanto tempo será utilizado em cada serviço 

• O custo de cada serviço 

• Quais dispositivos e ferramentas serão necessários 

• Priorização adequada dos trabalhos 

• Nivelamento dos recursos de mão de obra 

• Registro para estabilização do histórico 

• Controle das manutenções preventivas 

 

Para Tavares (1994) a programação da manutenção aplicada por empresas 

pode ser ajustada em módulos com diferentes finalidades, sendo as mais conhecidas: 

instruções de manutenção, listagens de ordens de serviço, relatórios de serviços não 

programados, relatório de serviços programados, dentre outros. 

Sendo assim, visto o que foi apresentado, fica claro a diversidade de 

informações que um sistema de gerenciamento pode propiciar ao seu usuário e qual 

complexo um sistema de gerenciamento pode ser. 

 

2.2.2 Estruturação do sistema de gerenciamento da manutenção 

 

Tendo como base os processos e atividades destinado ao setor de 

manutenção, pode ser definido a estrutura que um sistema de gerenciamento deve ter 

conforme observado na Figura 2. 
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Figura 2: Sistema de gerenciamento da manutenção 

 

Fonte: Pinto e Xavier (2001), adaptado pelos autores. 

 

No fluxo apresentado na figura 1, as etapas de um sistema de gerenciamento 

da manutenção têm por objetivo informar não somente as solicitações de serviços, 

mas criar meios de registros das etapas voltadas à gestão dos ativos da empresa, a 

padronização das atividades internas de manutenção e a administração de 

equipamentos. 

Os processos e atividades relatados na figura 1 contribuirão e servirão de 

referência para a solução que será proposta ao longo deste trabalho. A solução será 

desenvolvida com o intuito de abranger cada um dos processos apresentados para 

que, deste modo, busque o aumento eficiência e eficácia. 

Não se pode negar que é possível pequenas variações dependendo do sistema 

escolhido para cada empresa. Entretanto, de uma forma geral, a estrutura mantém o 

formato do fluxo apresentado. A definição de cada uma dessas etapas pode ser 

observada conforme o Quadro 2. 
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Quadro 2: Caracterização etapas do sistema de gerenciamento 

Etapa Caracterização 

Processamento de solicitações de serviço 
Etapa de requisição de serviço onde ocorre a entrada de 

informações no sistema. Importante que a fase de 
palnejamento filtre os serviços relevantes 

Planejamento dos serviços 
Fase onde é definido o detalhamento do serviço, 

orçamentação e as facilitações do serviço. 

Programação dos serviços 
Fase que define os serviços a serem realizados tendo 

em vista seu grau de prioridade e os recursos 
disponíveis da empresa no momento. 

Gerenciamento da execução dos serviços 
Etapa aonde ocorre o acompanhamento das causas de 

bloqueio do serviço, do Back log, dos desvios do tempo de 
execução e da realização dos serviços programados. 

Registro dos serviços e 

recursos 

Fase que registra a quantidade de recursos utilizados e 
os gastos do serviço. 

Administração dos equipamentos 
Etapa de gerenciamento das informações relevantes 

para o histórico dos equipamentos tendo em vista a 
depreciação físisca, contábil e econômica dos mesmos. 

Fonte: Pinto e Xavier (2001), adaptado pelos autores. 

 

 As etapas do sistema de gerenciamento da manutenção são direcionadas pela 

organização e padronização dos processos que o compõem. Neste sentido, saber 

direcionar para onde vai o trabalho e possuir sistemas de informações confiáveis, 

busca oferecer resultados satisfatórios para toda organização. 

 

2.3 Indicadores de desempenho 

 

Um indicador quantifica algo, ou seja, atribui um valor para um dado processo. 

Uma das finalidades de um indicador de desempenho é indicar para uma organização 

o caminho para o seu correto gerenciamento baseado em dados quantitativos e não 

somente qualitativos (ISHIKAWA, 1986).  

A medição do que uma empresa consegue mensurar é o cerne do 

gerenciamento e do aperfeiçoamento do desempenho organizacional. Devido a esse 

fato, um tratamento diferenciado e específico deve ser dado sobre esse tema 

(RUMMLER; BRANCHE, 1994) 
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Os indicadores em uma organização têm o poder fundamental e importante 

sobre o planejamento e controle de processos organizacionais. No quesito de 

planejamento, esses indicadores viabilizam a estipulação de metas para a 

organização. Em outro quesito, controle de processos, resultados possibilitam a 

análise detalhada e crítica do desempenho das organizações, visando o planejamento 

e a correta tomada de decisões (TAKASHIMA; FLORES, 1996). 

Do mesmo modo, Francischini (1998) relata que os indicadores quantitativos 

no processo administrativo são fundamentais para o suporte às decisões tomadas 

em uma organização e deve, sempre que possível, evitar análises qualitativas 

buscando-se pensar em uma avaliação em dados e fatos ao invés do pensamento “eu 

acho que”. 

Deve-se ter um cuidado especial na medição dos indicadores de desempenho, 

pois qualquer erro ou variância no processo de coleta, pode ocasionar indicadores 

divergentes do real acarretando assim em decisões errôneas na organização. Um 

processo com um bom controle deve ser implantado para evitar possíveis falhas 

operacionais (SINK; TUTTLE, 1993)  

Embora a variabilidade do processo possa prejudicar os níveis dos indicadores 

de desempenho, com um processo sob controle essa possibilidade tende para níveis 

consideravelmente baixos. O processo de qualquer organização está sujeito a uma 

variação do resultado. Por essa razão, o controle para apurar o nível de acuracidade 

da informação deve-se ser implementado efetivamente recebendo a importância 

merecida em prol de um resultado satisfatório (GIANESI; CORRÊA, 1996). 

Os indicadores de manutenção são de fundamental importância para a correta 

gestão dos ativos de uma empresa tanto para a esfera operacional como para a esfera 

estratégica da organização. Adicionalmente, deve-se ter em mente a correta aplicação 

e utilização desses indicadores.  

As organizações devem estabelecer indicadores que sejam abrangentes a tal 

ponto que contemple os processos críticos da empresa, mas que sejam passíveis de 

controle. Tais indicadores buscarão balizar a tomada de decisão para a 

implementação de melhorias no processo e atingimento da excelência em 

manutenção (VERRI, 2007).  
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Um dos mais relevantes indicadores de manutenção é sem dúvida a 

disponibilidade. Esse indicador mede o tempo que um dado equipamento poderá ser 

utilizado de uma maneira confiável.  

Para Verri (2007) o objetivo de maior importância da manutenção é assegurar 

a continuidade da operacionalidade da empresa através de uma maior disponibilidade 

dos equipamentos tendo em vista que os números relativos às perdas decorrentes a 

falhas em equipamentos são exorbitantes. 

De acordo com a ABNT (1994), disponibilidade pode ser definida como: 

“capacidade de um dado item estar em condições de executar sua função originário 

no momento determinado, leva-se em conta que os recursos externos requeridos 

estão assegurados”. 

O trabalho em questão não pretende adentrar no que tange aos indicadores de 

manutenção, mas direcionam para uma etapa futura do trabalho que poderá ser 

direcionado para um aprimoramento da proposta de solução aqui desenhada. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Este trabalho se utilizará de pesquisa descritiva, que resultará na elaboração 

de um software de gestão de frota com objetivo de atuar no segmento de transporte 

independente do modal que a empresa atua. O projeto foi desenhado de forma a 

priorizar a disponibilidade de frota nas empresas e a melhoria nos processos de 

manutenção, recepção e liberação de frota. 

Este método de pesquisa é adequado já que existe, por parte dos integrantes 

do grupo, a vivência e conhecimento operacional sobre os processos de manutenção, 

recepção e liberação de frota que são objetos do estudo. Durante o desenvolvimento 

da pesquisa serão identificadas e estabelecidas relações entre as principais forças, 

fraquezas e oportunidades em todo este processo nas empresas de transporte. 

Em relação a estratégia de pesquisa utilizaremos investigações qualitativas e 

quantitativas acompanhadas de levantamento bibliográfico, documental, estudo de 

campo e questionário. 

 

• Pesquisa qualitativa: Busca compreender e interpretar determinados 

comportamentos, opinião, expectativa, sentimentos, percepções, entre outros 

aspectos imateriais. Para isso, serão coletadas opiniões e expectativas de 

alguns gestores de frotas de diversas regiões e empresas do país.  

• Pesquisa Quantitativa: Visa mensurar e estabelecer relações e determinações 

de alguns fatos ou fenômenos da realidade social. Será apurado, em empresas 

de transporte rodoviário de carga e passageiros, dados estatísticos que 

comprovem a importância do objeto de estudo. 

• Pesquisas Bibliográficas: Servirá com apoio intelectual a todo estudo realizado. 

Serão utilizados artigos sobre gestão de frota, disponibilidade de frota e gestão 

de manutenção de empresas de transporte, bem como a legislação aplicada e 

a observações dos participantes do projeto, já no grupo temos transportadores 

de carga de diversos segmentos. Tais experiências serão importantes para 

obter informações relevantes sobre a rotina das operações de cada empresa. 

• Pesquisas Documentais: As pesquisas documentais serão elaboradas por meio 

de coleta de dados revistas especializadas, sites, jornais, livros e relatórios. 
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• Estudo de Campo: O Estudo de Campo será feito a partir de visitas e 

observação da rotina de algumas empresas de transporte. Desta forma, será 

possível obter respostas mais assertivas, e coletar informações importantes 

para o objeto de estudo. 

• Questionário: Com o objetivo de obter conhecimento de opiniões de diferentes 

gestores de frota bem como realizar o benchmarking no setor de transporte 

rodoviários, será realizado uma pesquisa através de um questionário que 

contará com a participação de diferentes segmentos de carga e regiões do país. 
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4.0 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DA INFORMAÇÃO 

4.1 Análise do setor  

 

O Setor de transportes tem uma importância significativa na economia 

brasileira, é ele o principal responsável por escoar os produtos gerados pela indústria 

e pela agricultura, dois setores muito representativos no produto interno bruto 

brasileiro. Logo, um sistema de transportes bem estruturado é essencial para o 

crescimento e desenvolvimento econômico do país. 

Conforme divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 

2018) e apesar da recuperação econômica em ritmo lento que ainda segue abaixo da 

performance pré-recessão, o PIB (Produto Interno Bruno) brasileiro apresentou um 

crescimento de 1,1% em 2018 frente ao ano de 2017, totalizando R$ 6,8 trilhões. 

Ainda segundo o IBGE (2018), este crescimento em 2018 teve como principal 

responsável o setor de serviços que apresentou uma alta de 1,3% comparado com 

2017 e que corresponde por 75,8% do PIB brasileiro. No setor de serviços, alta se deu 

principalmente pelo crescimento nas atividades imobiliárias (3,1%), comércio (2,3%) 

e transporte, armazenagem e correio (2,2%). 

O PIB do setor de transportes, armazenagem e correio teve um crescimento de 

2,2% em 2018 comparado ao ano de 2017, isso significa que o setor apresentou um 

crescimento 2 vezes maior do que o crescimento do país, o que demonstra que 

mesmo com os efeitos negativos sofridos no ano de 2018 como a paralisação dos 

caminhoneiros, o setor de transportes teve uma ótima performance econômica no ano 

passado. 

Além disso, segundo dados divulgados pela Pesquisa Anual de Serviços do 

IBGE do ano de 2016, o setor de transportes conta com 195 mil empresas atuantes e 

cerca de 2,5 milhões de pessoas empregadas com carteira assinada, o que mostra a 

importância econômica do setor de transportes para o país conforme figura 3 (IBGE, 

2016).  
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Figura 3: Sistema de transportes 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Entretanto, mesmo com esta importância no crescimento e desenvolvimento do 

país, o transporte brasileiro ainda vem sofrendo com grandes problemas estruturais 

como por exemplo a falta de integração entre seus principais modais. 

Hoje no Brasil são 5 os principais modais de transporte: Aéreo, Dutoviário, 

Ferroviário, Hidroviário e Rodoviário. A escolha por cada tipo de modal vai variar de 

acordo com os custos, volume e distância. 

Segundo dados da Confederação Nacional dos Transportes (CNT) do ano de 

2013, o transporte rodoviário é o principal modal utilizado para transporte de cargas 

no Brasil (61,1%) seguido pelo ferroviário (20,7%) e o aquaviário (13,6%), conforme 

apresentado na figura 4. 
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Figura 4: Matriz brasileira de transportes 

 

Fonte: CNT (2013), adaptado pelos autores. 

 

No âmbito federal, o transporte rodoviário e ferroviário é regulado pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), uma autarquia sob regime especial, 

responsável pela regulação das atividades de exploração da infraestrutura ferroviária 

e rodoviária federais, e de prestação de serviços de transporte terrestre de 

passageiros, que regulamenta essas atividades. Já no âmbito estadual e municipal, 

existem autarquias constituídas pelos governos nos quais as empresas atuam. 

As maiores empresas de transporte rodoviário de passageiros do Brasil são: 

Viação Cometa S.A., Auto Viação 1001 Ltda, Empresa Gontijo de Transportes Ltda, 

Auto Viação Catarinense Ltda, Viação Piracicabana Ltda, Viação Garcia Ltda, Viação 

Águia Branca Ltda, Expresso Guanabara S.A., Expresso Princesa dos Campos S.A. 

e Expresso Itamarati S.A. (OTM, 2018). 

Já as maiores empresas de transporte rodoviário de carga do Brasil são: Tegma 

Gestão Logística S.A., Sada Transp. e Armazenagens S.A., Tora Transportes 

Industriais Ltda, Braspress Transp Urgentes Ltda, Transpanorama Transportes Ltda, 

Coopercarga, JSL S.A., G10 Transportes Ltda, Transporte Rodoviário 1500 Ltda e 

Expresso Nepomuceno S.A. . (OTM, 2018). 

Dentre as principais vantagens do modal rodoviário podemos citar conforme 

apresentado na figura 5:  
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Figura 5: Vantagens e Desvantagens do modal rodoviário 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Entretanto, esta maciça utilização do transporte rodoviário no país acaba 

fazendo com que a matriz de transportes brasileira esteja desequilibrada, quando 

comparada a outros países com mesmo porte territorial, conforme apresentado na 

figura 6. 

 

Figura 6: Comparação das matrizes de transportes de carga 

 

Fonte: CNT (2013), adaptado pelos s autores  
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Esse desequilíbrio acaba fazendo com que, muitas das vezes, para escoar sua 

produção as organizações optem por utilização do modal menos adequado à sua 

operação, aumentando os custos de transporte e fazendo com que seus 

produtos/mercadorias cheguem mais caros aos pontos de venda, perdendo 

competitividade no mercado nacional e internacional.  

Com o objetivo de adequar a matriz de transporte brasileira e otimizar a cadeia 

logística, diminuindo os custos envolvidos, o Ministério do trabalho desenvolveu o 

Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) para assim, planejar melhor as 

ações em toda cadeia logística brasileira. 

Segundo o PNLT (2006), é estimado que, caso a matriz de transporte brasileira 

fosse mais equilibrada, seriam evitados custos operacionais de aproximadamente 2,5 

bilhões de dólares ao ano, o que faria com que muitos dos produtos brasileiros 

ganhassem competitividade no mercado. 

Por conta disso, os investimentos em outros modais, com o intuito de equilibrar 

a matriz de transporte brasileiras, tem aumentado nos últimos anos. Exemplo disso 

são as recentes obras nos portos brasileiros, concessão da ferrovia Norte-Sul e 

concessões de aeroportos. 

Além disso, o avanço das novas tecnologias e dos aparelhos eletrônicos como 

smartphones, tem feito com que tudo esteja disponível na palma de nossas mãos e 

que novas soluções para transporte estejam ao nosso alcance. Aplicativos como Uber, 

Buser, Uber Entregas, Loggi, Rappi, já são uma realidade que tem conquistado 

usuários a cada dia.  

Visando se preparar e se adaptar a esse novo cenário, o transporte rodoviário 

brasileiro tem passado por grandes mudanças, modernizando sua operação e 

processos através do uso de novas tecnologias aplicadas ao negócio. Softwares de 

gestão e análise são exemplo de novas tecnologias que tem auxiliado na segurança 

e rapidez de informações, bem como na otimização de processos que, 

consequentemente, implicam em redução de custos e ganhos de competitividade.  

Conforme apresentado no capítulo anterior (Bases Conceituais) são dois os 

pontos fundamentais para uma boa gestão de frotas: a disponibilidade da frota e os 

processos de manutenção dela. Deste modo, alguns procedimentos de manutenção, 

recepção e liberação de frota nos auxiliam a ter a frota disponível para operar e, 

consequentemente, trazer receita para a organização. 
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 Logo, a proposta deste trabalho seria aliar esses procedimentos de recepção 

e liberação de frota com as novas tecnologias existentes no mercado, criando um 

software para gestão da frota. 

 

4.2 BENCHMARKING REALIZADO / REALIDADES ORGANIZACIONAIS  

 

No dia 25 de novembro de 2019, foi realizada uma visita técnica nas 

dependências da empresa Gol Linhas Aéreas no Aeroporto de Congonhas em São 

Paulo, que conta com uma frota de 134 aeronaves operando em 70 aeroportos, destes 

35 tem pontos de manutenção e em 11 deles é realizada a manutenção pesada. Quem 

fez a recepção e explicou os processos de manutenção da empresa foi o Gerente de 

Manutenção Fabio Pinto. 

Além de todos os processos de manutenção preditiva, preventiva e corretiva 

também é realizada uma rotina de trabalho a cada decolagem que é chamada de 

revisão de trânsito. 

Nesta revisão de trânsito existe um funcionário que checa a cada decolagem 

alguns itens básicos de sistema como faróis, avarias provocadas por aves e alguns 

manômetros que ficam localizados na fuselagem da aeronave. Este processo tem um 

tempo estimado de cinco minutos e após ele, este funcionário vai até a cabine para 

buscar junto ao piloto um relatório emitido pelo despachante operacional de voo 

(DOV). Neste documento está informado a quantidade em quilogramas que precisa 

ser abastecido o avião, o funcionário acompanha o abastecimento e ao final volta a 

cabine para confirmação com o piloto. 

Ao mesmo tempo que o funcionário faz a vistoria uma outra equipe de seis 

pessoas terceirizadas entram na aeronave para limpeza de banheiros, da cozinha e 

para cruzar os cintos de segurança.  

Quando o funcionário que faz o checklist de trânsito, verifica alguma não 

conformidade o funcionário abre uma Work Order (Ordem de Serviço) do problema 

apresentado e a equipe técnica irá consultar no Master Minimum Equipment List 

(MMEL) por quanto tempo a aeronave pode se manter voando com aquela não 

conformidade. 

Além disso, todas as noites em sete hangares são feitas as limpezas profundas 

nas aeronaves onde 100% da frota fica limpa e higienizada para início de operação. 
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Essa limpeza é realizada para evitar que pequenas sujeiras, migalhas ou sal acabem 

corroendo partes da aeronave. 

Hoje a Gol Linhas Aéreas não conta com frota reserva, sendo assim aproveitam 

as análises do MMEL para programar as corretivas descritas pelo funcionário que faz 

o checklist de trânsito. O Fábio citou um exemplo: Um farol queimado pelo relatório 

do MMEL a aeronave poderia voar 10 dias, então a manutenção é programada já indo 

para o hangar o material que será usado, ferramentas, horas homem para cada 

serviço a ser executado. Caso a peça não tenha no hangar de manutenção a mesma 

é enviada para o hangar de destino por qualquer companhia aérea, isso é um acordo 

feito entre as companhias. 

Na manutenção preditiva, os mecânicos a cada 48 horas fazem a leitura de 

todas as válvulas da aeronave. As informações são registradas em um chip que é 

retirado e levado para um scaner fazendo uma leitura. Nesta leitura a área técnica 

inicia a medição de todas as aeronaves, prevendo algumas anomalias e programando 

as revisões, evitando assim uma manutenção corretiva e possíveis problemas 

operacionais por falta de aeronave.  

Uma revisão preventiva pode durar até 20 dias, neste plano de revisão são 

programadas todas as ferramentas peças e hora homem, que deverão ser usadas 

para executar o serviço. 

 Neste encontro foi verificado uma importante diferença entre as Empresas 

rodoviárias e uma empresa de aviação que é a não existência de frota reserva. Isso 

acaba sendo um diferencial entre as empresas aéreas demandando que o processo 

de manutenção siga à risca padrões internacionais de segurança e de manutenção; 

 Outra grande diferença é a tolerância do agente regulador quanto aos defeitos 

primários terem um prazo para realizar o serviço enquanto que, no caso das empresas 

rodoviárias, cada não conformidade gera multas para as empresas. Como existe esta 

tolerância os aviões que apresentam problema não prejudicam o nível de serviço 

operacional da empresa. 

 Outra empresa visitada foi a MRS do ramo de ferrovias. O maquinário da 

empresa é formado basicamente por 704 locomotivas predominantemente GE (AC 44 

I de 2009), cerca de 98% da disponibilidade. A empresa possui unidades de 

manutenção em diversas regiões do Brasil entre elas Jundiaí e Cubatão ambas em 
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São Paulo, São Braz do Suaçuí em Minas Gerais em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, 

unidade visitada no dia 06 de dezembro de 2019. 

 O processos de manutenção ocorre a cada 120 dias e são programadas pelo 

planejamento e Controle de Manutenção localizado em Juiz de Fora/MG. Além do 

transporte de cargas, a empresa aluga composições para a Companhia de Trens de 

São Paulo, a CTPM cujo trabalho de manutenção é dividido em escalas a cada 120, 

240 ou 360 dias.  

 As locomotivas são abastecidas com diesel S10 e o processos de checklist 

pode chegar até 200 páginas segundo informações da equipe de campo. Sempre que 

há uma necessidade de se realizar alguma manutenção corretiva, a máquina é 

identificada com placas de gestão a vista informando o que deve ser feito e o setor a 

ser direcionado para a realização do trabalho. 

 Não foi percebido algo robusto quanto a recepção das composições quando 

chegam à unidade visitada, mas considerando que o sistema ferroviário tende a sofre 

menos impactos do que o rodoviário devido às condições das vias, o trabalho que é 

feito é direcionado para a manutenção da vida útil das locomotivas que pode chegar 

40 anos ou mais. 

 Mesmo assim, a empresa possui um indicador que mensura as entregas das 

equipes de manutenção. Esse indicador tende a medir a eficiência da equipe 

promovendo a busca pela maior eficiência nos trabalhos preventivos e corretivos.  

 Ao contrário do que há nas empresas do ramo de transporte de passageiros, 

não há risco de multas do órgão regulador por algo não atendido, a não ser por 

questões ligadas à área de meio ambiente, onde o IBAMA é taxativo para assuntos 

que o envolva. Neste sentido, demonstra ter uma capacidade maior em investir em 

novas tecnologias e melhorias de processos do que apenas realizar o retrabalho 

devido a não conformidades identificadas pelo órgão público gestor. 

 

4.3. A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

 

 Neste capítulo será apresentado um panorama da empresa escolhida para 

aplicação do projeto aplicativo a partir da implementação de um processo de recepção 

de frota contemplando os principais fatores motivadores do cenário em que a empresa 

atua e que provocaram tal movimentação para este trabalho. Serão apresentados 
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tanto os aspectos operacionais quanto os elementos que compõem a pesquisa 

aplicada e a proposta de solução. 

  

4.3.1 Conhecendo a empresa 

 

 A fim de relacionar a teoria à prática, o presente trabalho buscou apresentar a 

realidade de uma organização de transporte urbano de passageiros por ônibus 

localizada no munícipio de São Gonçalo/RJ  considerando os esforços da empresa 

em assegurar que a frota esteja disponível para operação atendendo, assim, a 

demanda de clientes, as determinações do poder público (concedente) e demais 

stakeholders ligados à ela. 

 A empresa possui uma frota de 300 ônibus, dos quais 94% são dedicados à 

operação diária e 6% são veículos reservas que buscam o atendimento das 

necessidades de manutenção como o cumprimento dos planos preventivos ou mesmo 

substituição de carros com defeito para manter a operação das linhas. 

 Em se tratando da operação da empresa existe um atendimento de 32 linhas 

de ligação intermunicipal transportando em média 1,7 milhão de passageiros por mês 

conforme informação obtida por entrevista com o gestor da unidade de negócio.  

 No ano de 2014, a empresa conquistou a certificação na ISO 9001 após um 

percorrer um caminho de preparação anteriormente organizando e padronizando os 

processos internos e realizando treinamento com os colaboradores para que fosse 

viável tal conquista.  

 Devido ao processo de certificação, a empresa precisou definir sua missão, 

visão e valores, além de estabelecer uma política de Qualidade que é disseminada 

para todas as partes interessadas. A empresa definiu como partes interessadas o 

cliente, os colaboradores, a sociedade (pessoas no entorno e/ou afetadas pela 

organização), o poder público que determina o como a empresa deve operar dando 

todas as direções para que o serviço ocorra, além do quotista, ou o proprietário do 

negócio. 

 A missão da empresa está direcionada à realização de viagens tendo como 

princípio a responsabilidade social, ambiental e ética a fim de que as pessoas se 

desloquem para o seu destino aumentando os seus níveis de satisfação. Contudo, a 

missão busca informar que outras partes interessadas estão envolvidas no 

atendimento dos requisitos de satisfação. Sendo assim, além dos clientes, os demais 
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stakeholders a serem atendidos nas suas necessidades são o proprietário da 

empresa, os funcionários e o poder público. 

 Assim, ao passo que a organização realiza bem a sua missão tende a alcançar 

o seu plano futuro que, na administração de empresa é conhecida como a visão. Neste 

sentido, a visão da empresa estudada é alcançar o reconhecimento e tornar-se uma 

referência em atendimento operacional consagrando-se como a melhor naquilo que 

ela faz. 

 Quanto ao estabelecimento dos valores organizacionais e às questões éticas, 

a organização preza para que os colaboradores tenham o comprometimento 

necessário para a plena realização da missão e alcance da visão, além do 

compromisso com a satisfação do cliente e de suas necessidades. A ética entra 

também no arcabouço do combate das práticas de corrupção e no direcionamento do 

respeito mútuo e na criação de um ambiente de trabalho adequado e satisfatório para 

todas as pessoas. 

 Para que sejam atingidos os resultados esperados pelo cumprimento da 

missão, visão, valores organizacionais e éticos da empresa, ela estabeleceu uma 

política da qualidade voltada a mostrar às pessoas que há um comprometimento com 

o aumento da satisfação de todas as partes interessadas no negócio, a busca pela 

melhoria dos processos e serviços da empresa e na vivência cotidiana dos conceitos 

que permeiam a qualidade. 

 Os fatores atrelados a missão, visão, valores e qualidade da empresa a 

impulsionaram na criação de processos de trabalho a fim de que a operação da 

organização ocorresse uniforme e entregasse os resultados pretendidos, ou seja: se 

o veículo não estiver disponível, o cliente não é atendido gerando insatisfação do 

mesmo, além de possibilidade de perda de receita (serviço inoperante), risco de 

multas do poder público e impacto no trânsito, pois sem ônibus, as pessoas podem 

migrar para o transporte individual ou o transporte irregular.  

4.3.2 Processos para disponibilidade da frota 

 

No que tange o processo de recolhimento da frota, a empresa não possuí um 

padrão bem definido de recepção dos carros que retornam da operação, apenas 

processos de abastecimento e limpeza. Ao evidenciar este tipo de situação existem 
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itens dos veículos, como itens de funcionamento, avarias entre outros que, se o carro 

for abordado pelo poder público o mesmo poderá ser multado. 

 Foi observado que a empresa recebe multas do poder público por problemas 

nos coletivos tais como mau funcionamento da plataforma elevatória de cadeirante, 

sinaleiras de solicitação de parada, estado de conservação dos bancos e não há quem 

possa observar tal situação.  

 As multas podem gerar um duplo problema para a empresa: em um 

determinado momento, gera um passivo financeiro quando o problema gerado é 

identificado pelo órgão público gerando a multa. O outro é que onde as multas que 

não podem ser identificados o real infrator, a empresa pode ser penalizada com a 

multa administrativa. Estes dois exemplos podem ser visualizados na figura 5 sobre o 

período de janeiro a julho de 2019. 

 

Figura 7 - Tipologia das multas 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

 Nota-se que o volume de multas por problemas de manutenção é da ordem de 

mais de meio milhão de reais para o período, quase empatando com as multas 

administrativas. Foi verificado que parte dessas multas poderiam ter sido evitadas se 

houvesse uma verificação prévia do coletivo ao chegar na empresa. 

 No entanto, a verificação existe de forma desconexa não observando todos os 

carros, limitando-se apenas a identificação de avarias (que poderia indisponibilizar o 
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carro, além de gerar multas), mas que também apresenta falhas de controles, pois 

parte das avarias não são tratadas. 

 A falta de um processo de recepção da frota indica que um problema no coletivo 

pode não ser visto e acabar ficando sem tratativa. Com isso, fica apenas a cargo do 

motorista informar se o recolhimento se dá com algum tipo de defeito a fim de que a 

informação seja registrada em um checklist e chegue na manutenção para a devida 

correção. Além dos defeitos pertinentes ao funcionamento da máquina, há ainda a 

ausência de adesivos obrigatórios que podem gerar multas haja vista que aos mesmos 

recaem obrigatoriedade a operação portando tais documentos. 

 Entretanto, este checklist se perde e na maioria das vezes o problema não é 

corrigido gerando defeito ou quebra do coletivo no dia seguinte à operação, ou 

reclamações de clientes ou de multas do poder público devido ao mau funcionamento 

de algum item do veículo. 

 Sem informações coerentes e corretas sobre o funcionamento dos itens do 

veículo ou mesmo sobre problemas que possam impedir a liberação do carro no dia 

seguinte, o processo operacional da empresa fica exposto a falhas consideráveis, pois 

se um dos principais ativos da empresa que é o carro não puder sair, a eficiência 

operacional é comprometida e as questões de satisfação e rentabilidade poderão ser 

afetados. 

 

4.4. Questionário 

 
Além do estudo de campo realizado nas empresas citadas acimas, foi 

elaborado um questionário com o intuito de conhecer um pouco mais sobre os 

procedimentos de recepção de frota das diferentes empresas de transporte rodoviário. 

Foram recebidas 45 respostas das quais apresentamos alguns resultados relevantes 

abaixo: 

Primeiro dado relevante diz respeito à quantidade de carros de cada uma das 

empresas entrevistadas, esta informação é importante para que seja demonstrada 

que estão sendo consideradas nas análises grandes grupos do setor de transportes 

que atuam no nosso país. 

Como se pode ver na figura 6 a seguir, cerca de 82,2% das empresas 

entrevistas possuem 151 carros ou mais, ou seja, são empresas que devem possuir 
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um grande suporte operacional e de manutenção para garantir a excelência de sua 

operação conforme figura 8. 

 

Figura 8: Frota Total 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Outro dado importante diz respeito a existência do procedimento de recepção 

de frota com conferência dos principais itens. Como pode-se ver nos gráficos a seguir, 

20% das empresas não possuem um procedimento de checklist da frota e 88,9% 

destas empresas acreditam que seriam muito importante a implantação tal sistema 

para a gestão de sua frota. 

Quando perguntado se na empresa existe procedimento para recepção de frota 

com checklist de conferência dos principais itens, a resposta foi de que 80% possuem 

e 20% não tem desenhado este processo em sua estrutura conforme pode ser visto 

na figura 9: 
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Figura 9: Possui processo de recepção de frota? 

 

Fonte: Os autores (2019). 
  

Esta resposta considera a importância para as empresas de transportes em manter 

em sua estrutura um processo capaz de verificar a frota quando retorna da operação 

a fim de identificar possíveis falhas que possam limitar a sua saída. 

 Sendo assim é possível estabelecer a pergunta se existe uma importância em 

Acha importante a implantação de um procedimento de recepção de frota com 

checklist dos principais itens em sua empresa. Cerca de 89% consideraram em sua 

resposta que sim, e outros 11% acreditam que não seja importante conforme pode ser 

visto na figura 10: 

 

Figura 10: Importância do processo de recepção de frota 

 

Fonte: Os autores (2019). 
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Por outro lado, das 36 empresas que responderam possuir procedimento para 

recepção de sua frota, 61,1% delas dizem que tal processo ainda é feito por meio 

manual com anotações em papel como visto na figura 11.  

 
Figura 11: Como é realizado seu ckecklist na recepção de frota? 

 

Fonte: Os autores (2019). 
 

 

A falta de automação nesse processo gera um grande risco de perda de 

informações bem como uma maior lentidão da comunicação das informações e a 

consequente perda de produtividade. 

É possível dizer que um processo manual para a recepção de frota pode 

acarretar perda de informações relevantes e na confiabilidade do que se identifica haja 

vista que exige um esforço maior da organização em assegurar o que se levantou. 

 Quando não há confiança nas informações, até mesmo os desvios no processo 

que são identificados podem gerar desconfiança e perda de tempo na análise da 

veracidade desses desvios. O total dos respondentes que levantaram tal questão 

podem ser vistos na figura 12. 
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Figura 12: Confio que as não conformidades detectadas na recepção de frota são 
comunicadas e tratadas em minha empresa? 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Através do questionário realizado e das análises acima, verifica-se que uma 

parte considerável das empresas respondentes não apresentam procedimento para 

recepção de frota, e mesmo as que possuem apresentam oportunidades de melhoria 

como por exemplo a automação e respectivo ganho de produtividade e confiabilidade. 
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5.0 Desenvolvimento da Proposta de Solução  

 

Neste capítulo entram as construções relativas à proposta de solução para 

aperfeiçoar a inspeção da conservação da frota na recepção, através de controles 

sistêmicos, a reorganização do processo e da equipe atual, com objetivo de garantir 

um processo efetivo de detecção, que proporcione uma correção ágil sob as falhas 

detectadas e uma melhor rastreabilidade e tratativa sobre as avarias, maximizando a 

confiabilidade das informações e do nível de entrega do serviço ao cliente. 

A proposta de solução ao problema da indisponibilidade da frota é considerada 

uma etapa da manutenção preventiva que visa identificar possíveis falhas, mesmo 

que elas ainda não tenham ocorrido, mas que sem encontram em risco potencial de 

ocorrer, e providenciar a pronta substituição do item problemático.  

Neste sentido, o processo implementado pode considerar algo com risco 

iminente de ocorrer uma falha (a plataforma elevatória está precisando de reparos de 

conservação, um documento está próximo do seu vencimento, um adesivo está 

rasgado) levando a organização a agir de forma preventiva e ativa antes que isso 

resulte ou em multas pelo órgão público gestor ou reclamações de insatisfação dos 

clientes. 

A busca pela maximização da produtividade das equipes nos processos 

relacionados a recepção da frota e controle de avarias, busca reduzir o tempo 

investido para realização manual de relatórios e ganho de confiabilidade nas 

informações repassadas pela recepção de frota à manutenção e o setor de Sinistro 

da empresa.  

Quando o processo de investigação de avarias está bem organizado, a 

identificação do responsável pelo dano no ato da recepção de frota busca reduzir os 

custos internos com a recuperação da frota considerando que, nestas circunstâncias, 

se a avaria for de intensidade grave, além reter o veículo na manutenção gera outro 

prejuízo para a organização que é arcar com os próprios custos na recuperação do 

carro. 

A proposta é padronizar o processo sobre a recepção da frota melhorando o 

controle de avarias, substituindo os processos manuais por sistemas, buscando 

adotar um Check-list padrão para conferência dos itens obrigatórios via Tablet ou 
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computador para captação e informação de avarias e rotinas dos despachantes e 

auxiliares de tráfego. 

O projeto tem uma perspectiva de ganho no percentual de apresentação da 

frota ao cliente cuja meta estabelecida pela organização é de satisfação de 90% dos 

itens verificados e na redução de multas em 65% o que representa um ganho para 

organização investir em outras possibilidades de melhorias em seus processos e tem 

como objetivos: 

 

• Melhorar a Apresentação da Frota ao cliente; 

• Aumentar a confiabilidade e garantia de tratativa das avarias e manutenções 

detectadas; 

• Criar um processo sistêmico de solicitação de reparo dos veículos, avarias, 

orçamento, sinistro, comissão de ética e emissão de vale; 

• Reduzir o volume das multas aplicadas por motivo de conservação e ausência 

de adesivos; 

• Maximizar a produtividade das equipes da recepção da frota; 

• Reduzir os valores abonados de avarias; 

• Aumentar a confiabilidade na imparcialidade da tomada de decisões pela 

comissão de ética com base na procedência de avarias julgadas com 

responsabilidade; 

• Aumentar o valor de revenda quando o carro sair da frota; 

• Resgatar clientes que migraram para a concorrência em busca de conforto e 

qualidade 

 

 A proposta de implementação de um processo de recepção da frota visa 

assegurar que os veículos da empresa operem em condições satisfatórias buscando 

a mitigação dos riscos de aplicação de multas por falta ou defeito de requisitos legais, 

minimizando, também, as ocorrências de reclamações de clientes por conta das 

condições dos coletivos e na redução dos custos de manutenção e de peças e 

acessórios por não ter agido preventivamente. 

 Além das questões atreladas aos requisitos legais e de satisfação dos clientes, 

ainda há os fatores internos que possam impedir à indisponibilidade da frota que são 

as avarias que podem ser classificadas de acordo com as intensidades (leve, média 
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ou grave) que, uma vez não identificadas corretamente e no tempo hábil podem gerar 

prejuízos financeiros para a organização. 

 A análise de todos esses fatores, considerando que a empresa deve responder 

de forma ágil para que a frota possa operar dentro das conformidades exigidas, pode 

resultar na entrega de um serviço confiável e que atenda às necessidades e 

expectativas de todas as partes interessadas no negócio. 

 Por outro lado, a organização busca maior confiabilidade das informações 

quanto ao que está sendo apontado como problema e com isso, eliminar o uso de 

papel introduzindo soluções informatizadas seria a melhor alternativa. Neste sentido, 

a criação de um modelo digital de registros das informações levantadas pela recepção 

de frota forneceria para a empresa a oportunidade de inovar em um processo que ao 

mesmo tempo seria usual, mas com uma proposta visionária por meio da tecnologia. 

 

5.1 Proposta de Solução  

 

A proposta de solução consiste na emissão de uma guia sinalizando os itens 

obrigatórios para inspeção de cada veículo com base nos itens que são verificados 

pelo poder público passando, assim, a serem visualizados primeiro pela unidade e 

posteriormente a correção, quando for necessário. Isso assegura a redução de 

possibilidades do poder público em punir a empresa por problemas encontrados nos 

carros haja vista que a organização já tenha identificado previamente e corrido o fato 

encontrado.  

Este guia sinalizado não seria mais algo impresso em papel, mas seria trazido 

para a unidade formatado em um sistema digital sendo possível de se utilizar em 

computadores, tablets e smartphones promovendo maior mobilidade e facilidades 

para as equipes escaladas para a atividade.  

O trabalho da proposta de solução incluiria a possibilidade de identificar o 

veículo seguindo para as etapas de verificação da frota. Com o lançamento das 

informações necessárias da vistoria ser realizada, a empresa geraria de forma 

sistemática dados e informações pertinentes de como a frota recebida se comportou 

durante a operação ao longo do dia e quais problemas poderia ser expostos. O layout 
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de como o sistema integraria o processo da empresa pode ser visto na figura 13 a 

seguir: 

 

 

Figura 13: Registro de verificação da frota (digital) 

 

Fonte: Os autores (2019) 

 

O desenvolvimento digital do checklist de verificação gera um ativo para a 

empresa possível de ser consultado de forma atemporal de forma a otimizar espaços 

físicos, pois o trabalho é mantido em rede. Essa facilidade é consequência das 

inovações tecnológicas que vêm surgindo para tornar a vida de pessoas e empresas 

mais fáceis e com um nível de informação confiável. 

Para que o trabalho possa ser realizado de forma adequada, a organização da 

equipe responsável pela inspeção da conservação da frota é fundamental para que a 

execução da verificação se dê de forma ordenada e em linguagem única, pois a equipe 

passa a enxergar o processo como um todo e sobretudo, que todos estejam  

orientados sob a mesma linha de raciocínio de como o processo deve ser realizado. 

Associado a organização de uma equipe multidisciplinar traria a necessidade 

de integrar o trabalho humano à proposta tecnológica, o que demandaria esforços 

para treinamento e adequação da mão de obra a introdução de uma tecnologia que 

tornasse o trabalho mais ágil, confiável e estável. 

O checklist (guia sinalizado) no formato digital utilizado pela equipe da recepção 

de frota seria desenvolvido pela empresa desenvolvedora dos sistemas ERP 

(Enterprise Resource Planning) da empresa com módulos capazes de serem 

inicializados em múltiplas plataformas digitais conectadas à internet para o 
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lançamento das informações necessárias e criação de um banco de informações 

possíveis de serem verificadas posteriormente. 

Assim, ao chegar na garagem, o ônibus passaria pela equipe de recepção de 

frota que seria a responsável por avaliar as condições do veículo. Eles seriam os 

responsáveis por fazer o checklist e sinalizar, caso necessário, se o veículo precisasse 

de alguma manutenção ou não. 

O modelo de marcação das não conformidades ou reclamações internas e 

externas do veículo na proposta de um novo sistema apresentariam um layout 

possível de apontamentos e de registros de forma digital, reforçando ainda mais a 

necessidade de se abolir registros em papel conforme pode ser visto na figura 14: 

 

Figura 14: Exemplificação do módulo aplicativo 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

Nota-se que no modelo da figura 14, a proposta é realizar a verificação guiada 

de itens importantes do veículo e registrar toda a identificação constatada sobre os 

problemas que precisam ser tratados e evitar que situações desagradáveis possam 

influenciar negativamente a empresa.  

Neste sentido, toda a frota é registrada pelo sistema (figura 15) possibilitando 

a busca de informações presentes e futuras para a tomada de decisão mais assertiva 

possível. A decisão presente é indicar para onde o carro deverá ser direcionado para 

a correção em caso de não conformidade. A informação futura está na capacidade de 



 

| 50 | 

gerenciar decisões que busquem formas de evitar problemas no nível operacional da 

frota levantando a necessidade de mitigar problemas nos trechos que possam gerar 

multas. 

 

Figura 15: Registro da frota no sistema 

 

Fonte: Os autores (2019). 

 

 Uma importante vantagem na implementação de um sistema informatizado é 

proporcionar o gerenciamento da frota cadastrada em um sistema conforme a figura 

15, garantindo a verificação realizada dia a dia, permitindo assim concentrar o maior 

número de informações possíveis e as ações a serem tomadas para que o nível de 

serviço oferecido seja satisfatório para as partes interessadas no negócio. 

 

Figura 16: Exemplo de apontamentos de avarias 

 

Fonte: Os autores (2019). 
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Na identificação de problemas na frota, mediante a verificação que a equipe 

fizer, é gerado um registro via o módulo digital criado para a empresa das ocorrências 

sinalizando por meio de marcações em tela das divergências encontradas conforme 

verificado na figura 16. Este trabalho busca eliminar qualquer registro manual feito em 

papel proporcionando que a solicitação chegue até à área de Manutenção.   

A solicitação via sistema feito por meio do módulo digital busca fazer com que 

a informação dos pontos verificados, como não conformes não se percam e consigam 

chegar as partes interessadas pelo processo. A implementação de um registro das 

avarias via sistema é uma garantia que o novo processo pode trazer para que o fluxo 

de informação comece na recepção de frota e termine na manutenção sem 

envolvimento de intermediários, a não ser é claro, por pessoas que precisam 

movimentar o veículo pela garagem.  

O registro da verificação via a proposta do sistema sugerido facilitaria que a 

empresa monitore o tipo de problema que está sendo identificado e possa trabalhar 

tal informação de forma estatística e com dados confiáveis. Com isso, a empresa 

possui um sistema gerencial conhecido como Business Intelligence (BI) que reúne a 

quantidade de ordens de serviços registradas pelo novo sistema e por qual tipo de 

demanda: se de retorno, socorro, preventiva, corretiva ou recepção de frota. 

Para facilitar o trabalho, sempre que o carro fosse recepcionado, as marcações 

seriam realizadas no sistema e o registro de problemas geraria uma solicitação de 

reparo. Nela todos os serviços de correções se concentraria em um perfil associado 

ao carro, onde as mesmas só seria eliminadas à medida em que se gerasse uma 

ordem de serviço. Enquanto a solicitação de reparo não se tornar uma ordem de 

serviço, a mesma será mantida no histórico de manutenção do coletivo gerando, 

assim, um indicador de processos. 

Esse indicador servirá para medir o nível de atendimento das solicitações de 

reparos e o tempo que se leva desde a identificação do problema até a completa 

solução. A partir daí é possível dizer, inclusive que as solicitações de reparos poderão 

ser tratadas pelo nível de criticidade de cada problema encontrado. Vale ressaltar que 

alguns dos problemas são geradores de multas ou de reclamações, logo deverão ter 

prioridade. 

Como uma forma de gerenciamento dessa informação, todos os apontamentos 

realizados direto no novo sistema, apareceria em televisores de sessenta polegadas 
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instaladas na manutenção da unidade. Tais televisores trariam informações dos 

apontamentos dos problemas identificados e lançados no sistema pela recepção de 

frota, a fim de se criar informações prévias do trabalho que deveria ser realizado pela 

área de correção. 

A medida em que os carros chegam à garagem e são verificados pela recepção 

de frota itens que fazem parte das condições internas, externas, dos sistema de 

acessibilidade avaliando as características de cada modelo de carro haja vista que a 

empresa trabalha com modelos de carros urbanos (duas portas) e rodoviário (uma 

porta) são lançados diretamente no sistema quanto à sua conformidade. 

O guia de verificação disponível no sistema traria a possibilidade da 

organização demonstrar que verifica diariamente e rotineiramente cada item crítico de 

operação e assegurar que, em caso de não conformidade, o mesmo seja corrigido 

antes que o veículo entre em operação.  

Cada operador responsável por fazer a verificação e organizado conforme a 

liderança da área deve avaliar os itens segundo a dinâmica informada (avaliação 

interna, externa e de acessibilidade). A fim de criar maior entendimento de quais 

requisitos deverão ser avaliados segundo o checklist proposto foi organizado da 

seguinte forma, conforme quadro 3: 

 

Quadro 3: Checklist padrão de verificação 

Verificação externa Verificação interna Verificação Acessibilidade 

- Limpador de para-brisas 

- Água do reservatório do 
limpador de para-brisas 

- Para-brisa 

- Vista Principal (Frontal) 

- Retrovisor 

- Farol 

- Lanternas e Setas 

- Vista Auxiliar (Lateral) 

- Luz de posição 

- Luz de ré 

- Sirene de  ré 

- Possui Certificado de 
Autorização de Tráfego (CAT) 

- Lacre das bolsas de 
documento 

- Triângulo Luminoso 

- Extintor de Incêndio com 
ponteiro de carga no verde e 

lacre de segurança 

- Cinto de segurança do 
motorista funcionando e  

conservado 

- Painel do Motorista 
conservado e funcionando 

- Iluminação em perfeito estado 

- Frisos Amarelos dos degraus 

Carro urbano: 

- Elevador em bom estado de 
conservação 

- Botão (Campainha) do 
Elevador funcionando 

Cinto de segurança do 
cadeirante 

- Estado de conservação do 
assento de acessibilidade 

(Banco deve estar recolhido) 

Continua 
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Conclusão 

Verificação externa Verificação interna Verificação Acessibilidade 

- Vigia (Traseiro) 

- Vista Auxiliar Traseira 

- Estado de conservação 
Portas 

- Janelas em perfeito estado 

- Estado de conservação dos 
pneus 

- Vistoriar o Bagageiro 

- Adesivos externos 

- Bancos dos Passageiros em 
perfeito estado de conservação 

- Balaústres (Conservação) 

- Conservação do assoalho 

- Conservação do teto 

- Conservação das laterais 

- Janelas, Para-brisa e Vigia 
(Conservação e Borrachões) 

- Fechar as Janelas e Alçapão 

- Campainha funcionando e 
conservada (Corda e Botão) 

- Adesivos internos 

Carro rodoviário: 

- Braço da roleta quebrando 

- Botão (Campainha) de 
acessibilidade 

Fonte: Os autores (2019). 

 

A verificação de cada um dos itens apontados pelo quadro 3 gera, em caso de 

não conformidade, uma solicitação de reparos. Esta solicitação é gerada pelo sistema 

que é direcionada para o setor de manutenção (tanto pelo meio da gestão à vista nos 

televisores, quanto a possibilidade de se obter de forma física no sistema ou digital), 

ficando ainda registrada no ERP podendo ser consultada a qualquer momento. 

Após o registro da solicitação de reparo, o veículo é devidamente sinalizado 

pelo verificador com as placas de gestão à vista direcionando o carro para o setor 

correspondente para a realização do serviço de reparo. A sinalização dos veículos 

com falhas, através de identificação com placas, informando a seção que o veículo 

deverá passar é considerado um fato crítico de sucesso por criar a indicação de para 

onde o carro deverá ser direcionando de forma mais assertiva pela área de 

manutenção. 

Tal prática de identificação com placas para direcionar qual setor o veículo 

deveria ser direcionado foi visto na visita técnica à MRS cujas composições recebem 

a identificação de direcionamento para tratar os problemas identificados pela equipe 

que realizou a verificação tornando o trabalho mais ágil e de forma bem direcionado.  

Além da verificação do funcionamento do carro e da documentação indicada, o  

modelo digital sugerido traz uma figura onde pode ser marcado qual adesivo falta ou 

que precisa de substituição face ao dano causado no período da operação diária. 

Assim, o sistema apresenta uma padronização do layout (pintura do carro) e dos 
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adesivos internos e externos obrigatórios para trazer à luz a disposição de todos eles 

facilitando a inspeção e registro dos adesivos pelo inspetor e possíveis solicitações 

de substituição. 

A verificação dos componentes que necessitam ser testados o seu 

funcionamento e estrutura devem ser realizados um a um no guia de verificação. 

Assim, para saber se as sinaleiras de solicitação de desembarque estão funcionando 

todas devem ser acionadas, considerando as sinaleiras de botão e corda, além do que 

fica no box de acessibilidade.  

Falando em acessibilidade, a plataforma elevatória veicular, usualmente 

conhecida como elevador do cadeirante, deve ser testados o funcionamento completo 

como a descida e subida do equipamento, se as luzes e o sinal sonoro estão 

funcionando, e se a plataforma se encontra em perfeito estado de conservação (limpo, 

não pode estar enferrujado, entre outros). 

As questões de acessibilidade são consideradas um fator crítico para a 

organização, pois além de implicar em multas pelo mau funcionamento ou inexistência 

do mesmo, caso um cliente que necessite deste acesso não consiga utilizá-lo, 

acabaria gerando um transtorno para a organização tanto voltado à questões de 

reclamações quanto de imagem expondo a empresa em uma situação de mídia e de 

repulsa social.  

Os bancos também são analisados quanto ao funcionamento (se regula caso 

seja aplicável), se não está quebrado e com forro sujo. Todos essas verificações são 

lançadas no sistema em caso de identificação de não conformidades, podendo gerar 

um desenho da situação em que o carro se encontra, como se fosse uma gestão à 

vista do sistema de funcionamento do coletivo. 

Os veículos são verificados também quanto a existência de avarias, onde o 

primeiro passo é saber se é uma avaria recente ou antiga. O novo sistema tem a 

possibilidade de marcar a parte do veículo que se encontra avariado. Essa marcação 

desaparece do histórico caso a manutenção já tenha solucionado o problema. Se 

veículo retornou da operação com avaria, não sendo registrada no sistema, é 

conferido se a mesma foi anotada no documento auxiliar de arrecadação de posse do 

motorista. Em caso positivo, o registro é lançado no sistema. 

Caso a avaria não esteja lançada tanto no sistema quanto no documento do 

motorista, é feito o termo de avaria que atualmente é registrado em papel. Dentro da 
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proposta de um novo sistema de solução, o mesmo possui um módulo para que todo 

o registro seja lançado direto na aplicação do sistema, sendo possível adicionar fotos, 

vídeos, e todas as informações necessárias da avaria identificada e encaminhada 

para o setor de Sinistros da empresa. Há também a possibilidade de registrar o 

depoimento do motorista neste processo.  

Após o lançamento dos dados, o lançamento no sistema percorre aos setores 

pertinentes para o cálculo do custo da correção das avarias, anexação do número do 

sinistro e das imagens do vídeo monitoramento veicular da operação caso seja 

possível identificar o fato da avaria. No entanto, essa sistematização do registro da 

avaria foi avaliado pela empresa que será tratado em outro momento, pois foi 

identificado a necessidade de melhorias neste processo. 

Existem tipos de avarias ou de serviços de correção que seja necessário a 

retenção do carro na garagem. Este carro ficaria impedido de operar por um tempo 

que, ao contrário da situação de uma empresa aérea como visto no estudo de caso, 

uma empresa rodoviária possui carros reservas que podem substituir a frota principal 

caso seja necessário.  

Talvez o maior problema dessa vantagem é que os carros reservas podem 

assumir o papel de titular, enquanto o veículo retido amarga por um longo tempo na 

manutenção até ser totalmente liberado. 

Logo em seguida, independente da necessidade de manutenção ou não, o 

veículo será transferido para o abastecimento. O processo de abastecimento requer 

que o coletivo esteja alinhado na área conhecida como ilha de abastecimento.  

Este processo possui um documento formal de como as etapas devem ser 

executadas. Neste local há a disposição das bombas de abastecimento semelhantes 

às encontradas em postos de combustíveis, além de um tanque com um aditivo 

conhecido como Arla destinado a alguns tipos de veículos para redução dos efeitos 

de gases poluentes. 

 Antes de abastecer o veículo, o abastecedor deve informar em um sistema 

digital o número do hodômetro constante no painel do ônibus para municiar a base de 

dados sobre a quilometragem percorrida entre um abastecimento e outro. 

 Em decorrência da versão 2015 da ISO 9001, os processos organizacionais 

devem ter os riscos devidamente mapeados, além de respostas às variáveis que 

possam afetar criticamente o desempenho global da empresa. 
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 Após a inserção das informações do hodômetro do coletivo, o abastecedor 

conecta o bico da bomba na entrada do tanque do carro para iniciar o abastecimento. 

Antes de ativar o sistema para abastecer, assim como é feito com a anotação do 

hodômetro, o abastecedor anota em formulário físico próprio, as informações do 

número de ordem do coletivo e o iniciante da bomba para que seja realizado a 

conferência posteriormente pelo setor responsável pelo abastecimento. 

 Aproveitando o tempo em que o veículo está parado na vala de abastecimento, 

teríamos um mecânico que acessaria a vala debaixo do veículo para analisar 

elementos críticos que, se apresentar defeito, poderá ocasionar um acidente de 

gravidade sem precedentes. Após a verificação dos itens, os mesmos são apontados 

em relatório próprio e se for encontrado alguma falha, é registrado uma ordem de 

serviço e o carro encaminhado à manutenção para os devidos reparos. 

 Este processo busca assegurar a conformidade de itens de funcionamento do 

coletivo e evitar que acidentes ocorram para minimizar as chances de respostas cíveis 

e criminais que possam recair sobre o gestor da manutenção quando um acidente 

ocorrer sobre uma falha mecânica que poderia ter sido evitada. 

Após o processo de abastecimento, o coletivo é direcionado a limpeza interna 

e externa. A limpeza da frota é outro processo ligado à manutenção que visa a retirada 

da sujeira acumulada durante a operação do carro e oferecer o veículo em condições 

de rodagem no dia seguinte. Este processo também é importante para assegurar o 

correto funcionamento do coletivo, pois é através da limpeza que se prepara o veículo 

para as manutenções de lubrificação de chassi, retirada de lixo da plataforma 

elevatória de cadeirante, pois a sujeira pode impedir o correto do funcionamento do 

equipamento podendo gerar multas por parte do poder público. 

 A própria falta de limpeza do carro pode provocar aplicações de multas, pois se 

reconhece que um carro sujo afeta diretamente a satisfação do usuário do transporte 

público que poderá se sujar durante a viagem, por exemplo.  

 A limpeza interna consiste em realizar a limpeza das janelas, calhas e 

borrachões, além de bancos, pisos, balaústres (ferros de apoio), fórmica (paredes) ou 

mesmo a própria área de trabalho do motorista. Ao mesmo tempo pode ocorrer a 

lavagem externa realizada previamente pela máquina de lavar (escovões) e em 

seguida, a passagem pelo esguicho (mangueira) para o arremate, além da limpeza de 

partes do carro que a máquina não alcança como é o caso das caixas de rodas. 
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 Todas as partes do carro são verificadas na limpeza, o que inclui em vistorias 

nos bagageiros (interno e externo), pois dependendo do tipo de lixo alocado no 

coletivo pode atrair infestação por insetos gerando outro problema à empresa. 

   

5.2 Análise de Viabilidade   

 

 A formulação da solução proposta para uma organização requer a necessidade 

de avaliação de sua viabilidade bem como o planejamento de sua operacionalização. 

Neste caso, a análise de viabilidade da solução pode ser feita de forma qualitativa ou 

qualitativa e envolvendo a avaliação de viabilidade sob as perspectivas técnica, 

operacional, estratégica e financeira.  

 Assim, para tal foi tomado como proposta a avaliação da viabilidade técnica, 

operacional, estratégica e econômica do projeto baseando-se em uma análise de 

aspectos, recursos, ações estratégicas e econômico-financeira. 

  

5.2.1 Viabilidade técnica  

 

 A análise técnica de um projeto considera a verificação da existência de 

recursos técnicos e/ou tecnologias que possam tornar as entregas possíveis e dentro 

das especificações definidas. 

 Na análise da viabilidade técnica do projeto o conhecimento a ser 

implementado ficou a cargo de provedores externos destinados a aprimorarem o 

sistema de gestão da empresa de forma a assegurar que o nível de informação gerada 

seja confiável e que os apontamentos feitos sejam efetivamente realizados, isto é, 

problemas detectados devem ser solucionados. 

 Para que isso ocorresse, a criação de um sistema informatizado na empresa 

passaria a considerar um tipo de registro que permanecesse visível aos interessados 

da manutenção, principalmente se as demandas não fossem realizadas. A proposta é 

que o sistema contemple uma nova aba onde serão registradas as solicitações de 

reparos ao passo que as mesmas só deixariam de existir quando transformadas em 

ordens de serviços para a completa solução do problema encontrado.  

 Para que fosse realizada tal criação, a empresa responsável pelo software 

criaria e disponibilizaria uma nova funcionalidade voltada aos registros das 
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solicitações de reparos que ficarão visíveis até que fossem totalmente sanados os 

defeitos. Essa funcionalidade deveria atender a requisitos que possibilitasse a 

empresa trabalhar livre de estações fixas de trabalho ou que não fosse uma 

exclusividade para a atividade, além de reduzir ou até mesmo eliminar a utilização de 

formulários em papel a fim de criar maior confiabilidade das informações. 

 Internamente, para que a ação seja viável a organização deve promover o 

treinamento das pessoas envolvidas no processo a fim de assegurar o preenchimento 

das solicitações e entregar ao setor de manutenção informações que sejam seguras. 

 Avaliou-se, também a necessidade de material tecnológico como tablets e 

computadores conectados à internet para o repasse das informações encontradas 

haja vista que todo o trabalho de recepção da frota se dá em área externa à empresa 

ou na portaria, o que não necessariamente contaria com pontos de apoios físicos que 

viabilizasse o lançamento dessas informações.  

 Para que fosse considerada a análise da viabilidade técnica do projeto foi 

construído um quadro com os principais fatores analisados considerando os aspectos 

necessários para a implementação do projeto e de que forma a empresa poderia 

construir uma solução que se tornasse viável e trouxesse os resultados alcançáveis 

para a organização. Esse levantamento pode ser visto no Quadro 4 a seguir: 

 

Quadro 4: Análise dos principais fatores da viabilidade técnica do projeto 

Aspecto Fatores analisados 

Tecnologia a ser 
implementada 

Criação de um novo sistema com possibilidades de utilização 
mobile (aplicativo) facilitando a movimentação e flexibilidade da 
equipe. A empresa desenvolvedora do ERP da empresa será 

responsável pela criação de um novo módulo. Nele será possível o 
registro do que se verifica carro a carro para o lançamento de 

informações críticas e abertura de solicitação de reparos. 

Competências necessárias 

Para o manuseio da nova funcionalidade será necessário a 
orientação e treinamento no sistema dos profissionais no novo 

módulo. As competências atuais para o correto manuseio deverão 
considerar conhecimentos básicos em informática (como digitação 
e interfaces de sistemas operacionais de baixa complexidade) para 

viabilizar o lançamento das informações necessárias para o 
desenvolvimento do processo. No cenário tecnológico vivido, os 

aplicativos têm se demonstrado funcionais para que sejam 
utilizados por uma quantidade significativa de pessoas 

Continua 
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Conclusão 

Aspecto Fatores analisados 

Sistema 
A funcionalidade e facilidade no manuseio do novo módulo a ser 

implementado. 

Investimentos 
Os investimentos necessários consistem na aquisição de máquinas 

e equipamentos ou mesmo no dispêndio de tempo para a 
realização do treinamento. 

Complexidade 
A complexidade que um sistema tem impondo limites e restrições 
para a completa implantação. No caso da proposta em questão, a 

complexidade foi considerada de baixa a média intensidade 

Restrições e limitações 
Resistência da equipe no aprendizado de um novo processo ou na 
inclusão da rotina diária a utilização de um sistema requerendo o 

desenvolvimento de novas habilidades. 

Fonte: Os autores (2019) 

 

 Considerando que o sistema não seja de alta complexidade no entendimento e 

manuseio, a boa prática empresarial orienta o treinamento eficaz da equipe para 

realizar um trabalho assertivo, além do mapeamento de possíveis restrições por 

resistência no aprendizado de uma nova ferramenta de trabalho. 

 Uma vez conhecendo as limitações e elaborando planos de treinamentos e 

orientações possibilita o atingimento dos objetivos organizacionais por meio de novas 

implementações e soluções advindos da tecnologia e poderão trazer benefícios 

concretos para as organizações. 

 

5.2.2 Viabilidade operacional  

 

 A análise da viabilidade operacional do projeto passou pela análise de levantar 

objetivamente a necessidade de recursos humanos, equipamentos e materiais. Neste 

sentido, houve o levantamento da equipe necessária considerando a estrutura já 

existente para a realização da proposta de solução e o que a organização ainda 

deveria prover para que se alcançasse os objetivos propostos para o trabalho. 

 Considerando o aspecto da viabilidade operacional, jugou-se o que seria 

preciso fazer para reduzir ou eliminar os gaps entre os recursos existentes e o que a 

empresa poderia adquirir. Tal comparação pode ser vista conforme o quadro 5 a 

seguir: 
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Quadro 5: Análise da viabilidade operacional 

Recurso Valor atual 
Valor 

necessário 
Situação 

Mão de obra 13 13 
Adequado. A equipe será formada por 

2 despachantes, 10 auxiliares de 
tráfego e 1 ferista. 

Equipamentos (tablets) 4 4 
Não adequado devido a necessidade 

de aquisição 

Equipamentos 
(computadores) 

1 1 Adequado 

Internet  1 1 
Adequado, pois a empresa já possui 

infraestrutura de TI. 

Televisores 3 3 
Não adequado devido a necessidade 

de aquisição  

Infraestrutura 1 1 
Via de acesso da unidade com 
capacidade de implementar o 

processo 

Placas de gestão a vista 
(por setores de serviços 

de manutenção) 
40 40 Adequado 

Cavalete para suportar as 
placas 

1 1 Adequado 

Acessórios (películas e 
capas) 

4 capas 

4 películas 

4 capas 

4 películas 

Não adequado pois depende da 
compra dos tablets 

Fonte: Os autores (2019) 

  

 Durante a avaliação dos recursos do projeto constatou-se que o cálculo inicial 

para prover a equipe considerou etapas agregariam somente ao projeto de recepção 

de frota, responsável por utilizar em na essência a proposta de solução (o novo 

sistema) o que colocaria esta análise como adequada, sem a necessidade de 

contratação de mão de obra e aumento de custos operacionais com este tipo de 

recurso. 

 Já na análise da utilização dos tablets a empresa considera que além de um 

único computador atendendo a demanda de serviços provocada pela recepção da 

frota, os tablets poderiam facilitar a mobilidade do processo e auxiliar nos 

apontamentos dos problemas em qualquer parte do veículo ou do local em que o 

colaborador estivesse baseado.  
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 Neste sentido, fatores como os próprios tablets e os acessórios poderiam ser 

viabilizados de forma a atender a mobilidade que estes equipamentos trariam e 

mencionados outrora. Por outro lado, a utilização de rede móvel que viabilizaria o 

acesso ao aplicativo do sistema instalado nos equipamentos poderia ser descartados 

pela unidade já possuir infraestrutura de internet. Sendo assim, o sinal poderia ser 

disponibilizado por meio de Wi-fi, o que eliminaria as ações como a compra de chips 

para a internet móvel. 

 Ainda sobre a estrutura de equipamentos, a inclusão de televisores a 

manutenção visa oferecer a visão em tempo real dos problemas que estão sendo 

identificados pela recepção de frota possibilitando a tomada de decisão de forma mais 

ágil e criteriosa de acordo com a criticidade do problema encontrado. 

 Com isso, considerando o refino da quantidade da mão de obra, do computador 

(já disponível) e das placas de gestão à vista com o cavalete para o suporte, a 

operacionalização da proposta torna-se viável e sem limitações profundas que 

implicasse no pleno desenvolvimento da ação. 

 O material para a confecção das placas foi estipulada a quantidade necessária 

para que fosse possível a construção de 40 (quarenta) placas por tipo de serviço de 

manutenção considerando: elétrica, mecânica, câmeras, mola (suspensão), adesivo, 

ar-condicionado, lanternagem (avaria), lubrificação (para carros já programados pela 

manutenção para a lubrificação de chassi conforme plano preventivo) e Falta 

abastecer (para carros que ficarão retidos).  

 Ao todo serão necessárias 360 placas de identificação para realizar a gestão a 

vista do processo. Tanto as placas quanto o cavalete para o devido apoio serão 

confeccionados dentro da unidade de negócio o que tornaria a produção de baixo 

custo e entregue no prazo adequado por já estar dentro da garagem.  

 

5.2.3 Viabilidade estratégica  

 

 A empresa está orientada pelo planejamento estratégico bienal contendo 

objetivos e estratégias macro empresariais visando atender a todas partes 

interessadas no negócio já mencionadas anteriormente como o acionista, o cliente e 

o poder público. A entrega de um serviço em conformidade com os requisitos destas 

partes interessadas reflete diretamente nas ações traçadas pelo planejamento 

estratégico da organização. 
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 Os resultados negativos gerados pela indisponibilidade da frota podem 

acarretar a perda da receita da empresa além da sanção por parte do órgão gestor da 

atividade e no aumento da insatisfação dos consumidores. Sob este aspecto, os 

danos podem não ser somente da ordem econômica, mas de imagem devido aos 

transtornos que implicam na qualidade do serviço ou produto entregue. 

 Na consideração dos impactos que o projeto traz para a organização na 

solução dos problemas que possibilite que a frota esteja disponível para operar, têm-

se os seguintes critérios de análise conforme pode ser visto no quadro 6 a seguir: 

 
Quadro 6: Comparação entre Planejamento Estratégico x Projeto de solução 

Ações Planejamento Estratégico Resultados do projeto 

Estratégico Aumento de receita 

Frota disponível para operar 

Redução das multas por parte do órgão 
gestor 

Mercado Oferta de frota 
Apresentação da frota em condições de 

operar (documentação, funcionamento de 
itens internos e externos e sem avarias) 

Social 

Oferta de frota (demanda) 

 

Satisfação das partes 
interessadas 

Carros não retidos na garagem por falta 
de documentação ou situações de 

manutenção ou recolhidos na garagem 
pelo órgão público. 

Fonte: Os autores (2019) 

 

 Nota-se que o alinhamento entre o planejamento estratégico da empresa e o 

projeto para disponibilizar a frota para a operação tem relação direta com o 

atendimento das partes interessadas, pois em caso de não atendimento dos requisitos 

deles, os problemas gerados podem resultar em prejuízos e na fuga de clientes para 

a concorrência afetando diretamente a existência da organização.   

 
5.2.4 Viabilidade financeira  

 
 A implantação da proposta de solução pode encabeçar a necessidade de 

compra e aquisição de equipamentos essenciais para o início das atividades. Também 

vale incluir neste cálculo as ações que compreende a contração ou movimentação de 
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pessoal para a realização das atividades e com isso considerar fatores relacionados 

ao pagamento do trabalho dessa mão de obra. 

 Neste sentido, a empresa considerou o montante de multas aplicadas no 

período de doze meses antes da implementação da proposta projetando o quanto se 

pretende reduzir quando a mesma estiver implementada avaliando, assim o retorno 

sobre o investimento.  

 A avaliação da viabilidade financeira busca indicar se as ações traçadas 

poderão trazer o retorno pretendido à organização e se os benefícios superarão os 

custos empregados pela proposta de solução. Considerando que alguns recursos a 

empresa já possui em seu ambiente interno, os valores aqui apresentados servirão 

para nortear o retorno sobre o projeto proposto, como a seguir: 

 

Quadro 7: Análise de viabilidade financeira 

Item Quantidade Valor Unitário 
Valor Total 

(mês) 
Valor Total 
12 meses 

Salários dos Auxiliares de 
tráfego (considerando o 

ferista) 
11 R$1.210,06 R$13.310,69 R$159.728,30 

Salários dos despachantes 2 R$1.638,14 R$3.276,27 R$39.315,16 

Hardware (computador) 1 R$1.503,06 R$1.503,06 R$1.503,06 

Chapa de aço 63 placas R$176 R$11.088 R$11.088 

Hora/homem para 
confecção das placas 

(corte e preparo) 
6h R$11,03 (hora) R$66,16 R$66,16 

Hora/homem para 
confecção das placas 

(layout) 
8h R$9,74 R$78,35 R$78,35 

Criação de novo módulo no 
ERP 

1 R$2.500 R$2.500 R$2.500 

Tablets Android 5.1, 8GB, 
WiFi Tab A 

4 R$699 R$2.796 R$2.796 

Smart TV Led 60” 3 R$2.899 R$8.697 R$8.697 

Valo Total R$10.646,03 R$43.315,53 R$225.772,03 

Fonte: Os autores (2019) 
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 Considerando o montante investido pela organização para a implementação do 

projeto é possível aplicar o investimento total em um cálculo de ROI (retorno sobre o 

investimento) calculado sobre o valor que se pretende recuperar quando houver a 

redução do valor das multas aplicadas devido quando problemas associados pelo mau 

funcionamento de algum item ou ausência de documentação. 

 Para que a empresa consiga obter resultados satisfatórios o investimento total 

deverá ser revertido a fim de cobrir o custo com as multas que são pagas pela 

organização da ordem de aproximadamente R$522 mil conforme visto na seção 

anterior (figura 5).  

 O cálculo do ROI se dá pela razão entre diferença do ganho obtido e o valor do 

investimento inicial pelo valor do investimento inicial. A empresa espera reduzir em 

66% o montante das multas aplicadas no período de 12 meses, o que equivale em 

torno de R$352.921. 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
(𝑔𝑎𝑛ℎ𝑜 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑑𝑜 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

 

 

Onde,  

Ganho obtido: 352.921 

Valor investimento inicial: R$225.772 (valor arredondado) 

 

 Sendo assim, se aplicados o valores na fórmula é possível chegar ao seguinte 

resultado: 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
(352.921 − 225.772)

225.772
 𝑥 100 

𝑅𝑂𝐼 =  0,56 𝑥 100 𝑜𝑢 56% 

  

 Com base no resultado encontrado, o valor do retorno sobre o investimento é 

de 56% ou para cada real investido, a empresa conseguiria recuperar R$0,56 
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centavos deixando de pagar em multas. Ao final a empresa levaria em torno de 22 

meses para a recuperação total do investimento inicial. 

 

5.3 Cronograma de Implementação   

 

 A implementação de um cronograma ajuda na orientação de qual caminho o 

trabalho precisará percorrer desde a fase inicial que compreende o planejamento das 

ações, passando pela fase de execução até que chegue no momento de se avaliar a 

existência de algum gap direcionando à tomada de ações para possíveis melhorias. 

 Com isso, para aprimorar o entendimento dessa etapa, foi elaborado um quadro 

com cada ação a ser implementada seguindo as premissas da ferramenta conhecida 

como plano de ação ou 5W2H, mas que neste caso, se limitou a adotar somente a 

visão do que deveria ser feito (o que?), quem seria responsável pela ação (quem?) e 

o prazo para a implementação da ação (quando?) conforme pode ser visto no quadro 

8. 

 

Quadro 8: Cronograma de atividades 

Calendário das etapas Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 

O que fazer? Quem?  

Mapear o processo atual (AS IS) 
Setor de 

Qualidade 

     

Mapear e validar o processo proposto (TO BE) 
Setor de 

Qualidade 

     

Definir a lista de verificação padrão para a 
recepção de frota (com os gestores da 

unidade) 

Setor de 
Qualidade 

     

Validar lista de verificação padrão para a 
recepção de frota (com os gestores da 

unidade) 

Gerente de 
unidade 

     

Definir a equipe necessária 
Gerente de 
Operações 

     

Definir as responsabilidades e autoridades da 
equipe 

Gerente de 
Operações 

     

Confeccionar as placas de identificação da 
gestão a vista (Serviços de manutenção) 

Gerente de 
Manutenção 

     

Disponibilizar os recursos materiais para o 
processo (computador e sistema) 

Gerente de 
unidade 

     

Continua 
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Conclusão 

Calendário das etapas Ago/19 Set/19 Out/19 Nov/19 Dez/19 

O que fazer? Quem?  

Separar a equipe por escala para a realização 
da jornada de trabalho 

Gerente de 
operações 

     

Treinar a equipe no checklist padrão de 
verificação 

Setor de 
Qualidade 

     

Treinar a equipe na abertura das solicitações 
de reparos 

Setor de 
Qualidade 

     

Realizar evento teste para (treinamento 
prático) sobre a recepção de frota 

Gerente de 
Operações 

     

Orientar a equipe de manutenção quanto ao 
início do projeto e suas responsabilidades 

Gerente de 
Manutenção 

     

Alinhar o fluxo logístico da unidade para a 
realização da recepção de frota da unidade 

Gerente de 
Manutenção 

     

Iniciar a recepção de frota na unidade 
Gerente de 
Operações 

     

Implementar auditoria de verificação da 
recepção de frota 

Coordenador 
de Gestão de 

Pessoas 

     

Identificar pontos de melhoria e ajustes 
Setor de 

Qualidade 

     

Implementar avaliar as melhorias 
Gerente de 
Operações 

     

Elaborar um procedimento documentado 
sobre o processo de recepção da frota 

implementado 

Setor de 
Qualidade 

     

 
Legenda Concluído A vencer Atraso  

Fonte: Os autores, 2019 

 

 O cronograma para a implementação das ações consiste na sinalização de 

quais etapas estão em andamento, atrasadas ou concluídas. Neste caso, tem-se 

ações em quase sua totalidade concluídas com as etapas de avaliação e melhorias 

como as que ainda precisam ser implementadas. 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

 A elaboração de uma proposta de solução para resolver o problema da 

indisponibilidade da frota visa assegurar que os veículos que a empresa possui 

possam operar dentro das condições satisfatórias exigidas pelo órgão público 

concedente, pelos clientes e pelo acionista. 

 Ao passo que as necessidades dessas partes interessadas não são atendidas, 

a empresa é penalizada com o aumento na aplicação de multas por falhas de 

funcionamento de itens ou falta de documentação exigida, a debandada de clientes 

para a concorrência provocando a perda de passageiros e, consequentemente 

gerando perda de receita, o que afeta a capacidade operacional da empresa trazendo 

prejuízos financeiros e de imagem.  

 Neste sentido, a criação de um fluxo de processos padronizado que utilize 

ferramentas associadas à tecnologia e que direcione melhor a equipe no que deve ser 

verificado carro a carro, pode contribuir para que a organização consiga oferecer um 

serviço que atenda às necessidades e expectativas das partes interessadas no 

negócio. 

 Pode-se dizer que, busca ainda estimular ao nível gerencial da organização em 

buscar soluções que colaborem para a construção de uma saúde financeira 

equilibrada, voltada a investir recursos em algo que agregue valor e não somente em 

despender valores para o pagamento de multas.  

 A introdução de um sistema padronizado de verificação da frota traz para a 

empresa uma mudança de cultura, pois o trabalho deixa de ser manual e sem 

confiabilidade passando para um processo sistematizado, automatizado em algumas 

etapas e com informações confiáveis sobre a ferramenta operacional que a empresa 

dispõe para operar aos seus clientes. 

 Sob esta ótica, a existência de um guia padrão que oriente a equipe sobre os 

pontos críticos a serem verificados carro a carro permite que itens como 

funcionamento da plataforma elevatória (requisito legal e de satisfação para clientes 

com dificuldades de mobilidade) sejam vistos e apontados erros em seu 

funcionamento.  

 A falha no funcionamento deste item pode gerar exposição na mídia 

provocando danos à imagem da empresa e que, mesmo que a plataforma funcione 
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parcialmente e não consiga concluir o trabalho realizado pela máquina, os demais 

clientes embarcados também sofrerão as consequências, pois com uma plataforma 

defeituosa parada no meio do processo, impede que o veículo siga viagem. 

 Com a verificação do correto funcionamento deste e dos demais itens críticos 

do veículo, a empresa tem a oportunidade de sinalizar preventivamente à manutenção 

o que deve ser visto no carro para que tais problemas sejam corrigidos antes que ele 

retorne à operação do dia seguinte. Assim, o coletivo pode ser disponibilizado para a 

operação de forma conforme e dentro dos requisitos mínimos de funcionamento. 

 Anteriormente a verificação se dava por meio de papel sobre os problemas 

identificados, em diversas situações o controle era defasado e poderia facilmente não 

ser demandado o reparo para a manutenção. Com isso, o carro voltaria para a rua 

com aparência danificada e sob o risco de consequências indesejáveis.  

 Com a implementação de um novo sistema de verificação, onde as demandas 

pudessem ser lançadas de forma informatizada e com baixa probabilidade de perdas 

da informação, a organização tem o maior controle no trabalho prévio de verificação 

da condição da frota assim que ela chegasse à garagem. 

 A proposta de implantação de um sistema que seja viável e confiável é uma 

necessidade de empresas que esperam oferecer produtos e serviços de qualidade a 

todas as partes interessadas no negócio da organização. Isso pode ser visto com os 

resultados do questionário, onde os gestores entrevistados informaram a necessidade 

de se ter um processo de recepção de frota e que, as anotações feita por papel nem 

sempre eram confiáveis, o que se entende a necessidade de um sistema 

informatizado e um processo padrão de verificação. 

 Em se tratando de viabilidade, para que a proposta de solução pudesse ter sido 

sugerida ou mesmo implementada pela organização, a aplicação de estudos de 

viabilidade foi fundamental para que a tomada de decisão sobre qual a melhor 

ferramenta a ser implementada pudesse ter sido possível. 

 A avaliação da viabilidade técnica considerou fatores já disponíveis na 

organização como sistemas, máquinas e mão de obra, bem como a complexidade na 

implementação dessa nova ferramenta, pois a solução precisa ser simples para que 

a adesão da equipe e os resultados atingidos sejam eficientes. 

 Quanto a análise da viabilidade operacional chegou-se à decisão de que a 

equipe deveria ser equalizada a ponto de atender a necessidade da empresa em 
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implementar um processo que verificasse toda a frota, o que demandava a presença 

full time da equipe no momento do recolhimento dos carros. Saber a quantidade 

necessária de pessoas implica em quantidade de material necessário a ser utilizado 

entre outros. 

 A visão da viabilidade estratégica trouxe à luz que o trabalho a ser 

implementado não fugisse do propósito da organização em obter resultados 

satisfatórios que atendesse a todas as partes interessadas no negócio. Neste sentido, 

em todos os momentos o atendimento do projeto estava em acordo  com aquilo que 

a empresa desenhou como estratégia. 

 Por fim, tem-se a análise de viabilidade financeira que talvez seja o ponto mais 

sensível da avaliação. Foi possível indicar que o projeto é viável sobre os ganhos que 

a empresa obteria com a redução das multas o que tornaria a saúde financeira da 

mesma mais propensa a se preocupar com investimentos que seriam mais relevantes 

do que com o pagamento de sansões por um trabalho mau realizado. 

 Assim, o modelo da proposta criada buscou estabelecer os parâmetros 

necessários para que a frota pudesse ser verificada dia a dia buscando identificar os 

problemas que estivessem atrelados ao cumprimento legal da atividade e que 

afetasse a satisfação dos clientes.  

 Para que o projeto fosse idealizado de forma eficiente, o olhar para empresas 

de outros segmentos na forma como trabalho a recepção da frota como foi a MRS e 

a Gol foram fundamentais para contribuir com o modelo apresentado neste trabalho. 

 Por fim, este trabalho não pretende se encerrar no contexto apresentado, mas 

abre a possibilidade de avaliar a aderência do processo de recepção da frota 

implementado orientando para a inclusão de novos modelos de medição a fim de 

identificar se o trabalho que está sendo realizado atende de forma plena a organização 

para que a frota esteja disponível no momento certo, Para isso, envolver além de 

estudos de tempos e movimentos para medir a performance da equipe, introduzir 

indicadores de manutenção como retrabalho e tempo de parada pode contribuir para 

a melhoria dos objetivos organizacionais. 
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CONCLUSÕES  

 
 O que se pode chegar como conclusão deste trabalho é que ao longo da 

realização da elaboração de proposta de solução para o problema da indisponibilidade 

da frota, foi que as organizações para conseguirem superar as dificuldades existentes 

em cada um dos meios em que operam, necessitam de alternativas que as auxiliem 

na superação de obstáculos, principalmente se estes as impeçam de atender a 

requisitos legais ou de satisfação dos clientes. 

 Sobre o assunto de tornar a frota disponível por meio das verificações diárias 

de acordo com o segmento de operação da organização, os mais variados tipos de 

empresas, em diferentes modais podem adotar ferramentas de gestão que contribuam 

para um trabalho preventivo de análise da frota a fim de assegurar que ela esteja 

disponível para operar no dia seguinte. 

 No contexto da elaboração de projetos, a organização deve sempre considerar 

aquilo que é crítico no mercado em que atua, para que a elaboração de um padrão 

siga de forma coerente o que é essencial para o sucesso da empresa. Sem essa 

identificação ou levantamento de requisitos básicos a serem verificados, a empresa 

pode elaborar um trabalho míope diante do que realmente precisa ser verificado. 

 Assim, mediante o levantamento dos pontos críticos, pode favorecer o 

direcionamento da melhor estratégia a ser implementada pela organização a fim de 

oferecer às partes interessadas aquilo que realmente é importante para a satisfação 

de cada um deles.  

 A empresa estudada optou por uma estratégia preventiva de manutenção que 

extrapola os limites do processo preventivo padrão já realizado na frota a intervalos 

planejados, mas ela enxergou que as adversidades do dia a dia pode provocar desvios 

no padrão de atendimento da empresa afetando a frota no que diz respeito à estrutura 

do carro ou no funcionamento de itens que, uma vez identificado uma não 

conformidade, isso pode provoca transtornos para diferentes envolvidos no processo 

empresa. 

 Para que isso pudesse ocorrer de forma consistente e assertiva, a escolha de 

ferramentas ligadas à tecnologia propôs uma movimentação na organização em 

adquirir não só o conhecimento em novos sistemas, como em novas formas de 

trabalho voltadas ao uso de aplicações digitais para o registro de informações, 
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deixando de lado o habitual, levando os sistemas de informação empresarial para o 

campo de trabalho e não somente restringindo ao escritório. 

 Uma vez que as necessidades de verificações foram levantadas, registradas e 

encaminhadas para a tratativa, a empresa deve reavaliar constantemente o padrão 

de trabalho implementado para que novas oportunidades de melhorias possam ser 

identificadas e assim, um processo de solução para a recepção da frota seja 

efetivamente aprimorado para entregar resultados satisfatórios. 

 Isso se deve porque a operação diária da frota avaliada é dinâmica e novos 

problemas podem surgir no dia a dia do atendimento do serviço. Além da dinâmica 

que envolve a operação diária da empresa, novas demandas do poder público 

concedente e dos próprios clientes podem emergir exigindo da organização 

adaptação e respostas rápidas a essas novas mudanças.  

 Não somente o acompanhamento do atendimento das novas demandas é 

necessário pela organização, como também a importância de monitorar se as 

determinações estão sendo cumpridas. Essa verificação é importante porque o 

sistema pode ser passível de vandalismos colocando em risco a integridade de 

documentos e informativos exigidos e que podem gerar multas e a retenção da frota 

em caso de perda ou dano desses requisitos. 

 A análise da implantação do projeto em si provocou no grupo de trabalho a 

necessidade de tomar a atenção quanto aos prazos indicados para a execução de 

cada atividade. O bom desenvolvimento do projeto só é possível se as etapas 

elencadas puderem ser realizadas dentro do tempo necessário para o pleno 

cumprimento do compromisso assumido. 

 O prazo de qualquer projeto ou atividade crítica realizada pela empresa é algo 

crítico para o sucesso dos objetivos organizacionais, o que pode ser entendido que o 

não atendimento dos prazos estipulados pode gerar um fator limitador das ações 

estratégicas da empresa dificultando o atingimento dos resultados esperados. 

 Outro fator limitador é a mão de obra que demanda tempo para avaliação das 

competências técnicas e de habilidades para identificar a aderência das equipes para 

a implementação do processo. Caso a equipe não demonstre os elementos 

necessários para a boa realização do projeto, a organização deve buscar quem assim 

o faça. Após a avaliação sendo constatada as aptidões necessárias, cabe realizar os 
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treinamentos necessários a fim de direcionar e ajustar o padrão de trabalho para que 

o mesmo seja bem realizado. 

 Por outro lado, para o pleno atingimento dos resultados obtidos pelo novo 

processo implementado é necessário que seja realizado um trabalho de avaliação de 

tempo de retorno das ações de correções demandadas para a manutenção ou mesmo 

pela capacidade que a organização tem de tratar os problemas informados em tempo 

hábil. 

 Isso permite avaliar qual o nível de atendimento da empresa para corrigir 

problemas encontrados e o tempo que se leva para corrigi-los a fim de que a frota 

esteja disponível para operação no dia seguinte. Este fator é importante, pois se não 

houver condições de entregar a frota para a operação no dia seguinte, algum serviço 

deixará de ser entregue provocando os mesmos transtornos para as partes 

interessadas. 

 A frota deve estar disponível para a operação no dia seguinte e sobretudo em 

estado de conservação e de funcionamento de itens adequados para que a missão 

da empresa possa ser realizada. Caso contrário, a empresa falha no atendimento 

ofertado gerando demanda para a concorrência e para a aplicação de multas por parte 

do órgão público concedente. 

 Durante o levantamento da situação da empresa e do estudo da proposta de 

solução aqui desenhada, foi notado que outras áreas poderiam se beneficiar dessa 

proposta como a própria liderança da manutenção que poderia deter a posse de 

tablets voltados a caminhar junto a eles durante a rotina como mais uma forma ágil de 

informar os problemas críticos identificas, além do que já poderia ser visto nos 

televisores instalados na manutenção. 

 Essa percepção do grupo eleva o nível de entendimento que o ciclo pode ser 

aprimorado e trazer novos ganhos para a organização. Pode-se dizer que isso faz 

parte do ciclo de aprendizado organizacional voltado ao crescimento dos resultados e 

da evolução dos processos gerenciais da empresa. 

 Para análises futuras, cabe introduzir modelos que consigam mensurar o tempo 

máximo em que a frota ficaria retida ou mesmo o tempo de resposta que a empresa 

poderia estipular para que toda não conformidade identificada pela recepção da frota 

identificasse pelo processo realizado diariamente. 
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 Assim, o trabalho pode abrir espaço para novas discussões futuras como a 

aplicação de estudos capazes de complementá-lo sob o aspecto do tempo médio de 

correção dos problemas identificados utilizando-se de ferramentas e indicadores 

próprios à área de manutenção bem como na mensuração e monitoramento do nível 

de satisfação das partes interessadas quanto á frota que está sendo entregue para 

operar. 
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