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RESUMO 

Este trabalho é um relato técnico do desenvolvimento da proposta de intervenção para 

a otimização dos processos operacionais e de gestão da Viação Miracatiba, empresa de 

transporte urbano que atua na região metropolitana de São Paulo. Para o diagnóstico, foram 

realizadas pesquisas com empregados e clientes e um levantamento de indicadores de 

desempenho operacional. Foram encontrados principalmente os seguintes problemas: alto 

índice de absenteísmo mensurado pelo número de faltas e atrasos, baixo nível de serviço 

mensurado pelo elevado número de reclamações e alto custo operacional com destaque para o 

custo de mão de obra. Após a análise das causas e possíveis soluções, bem como dos desafios 

futuros frutos da regulação e das mudanças tecnológicas, foi proposto e implementado um plano 

de ações envolvendo mudanças na política interna, ajuste em procedimentos operacionais, 

novos critérios de recrutamento, ações de capacitação e inovação na forma da cobrança da tarifa 

com a substituição gradual do cobrador pela catraca eletrônica. Enfatiza-se a complexidade 

enfrentada para a realização deste trabalho pois, desde o seu início, houve envolvimento dos 

empregados, acionistas, órgão gestor e clientes. Após a implementação das ações propostas, os 

indicadores comprovam uma melhoria sensível em todas as dimensões analisadas, com 

destaque para inovações em processos que resultaram em maior eficiência, redução do nível de 

absenteísmo, maior lucratividade pela redução sensível do custo de mão de obra e maior 

satisfação dos clientes, constatando-se que as ações implementadas criaram valor para clientes 

e acionistas. Por fim, entende-se que os processos e métodos apresentados que se provaram 

eficazes para a melhoria do desempenho e da competitividade podem ser referências para outras 

empresas do setor ou mesmo fora dele, o que confere ao trabalho valor tanto acadêmico quanto 

prático, dado o seu potencial de replicabilidade em outras organizações. 

Palavras Chaves: Absenteísmo, Nível de Serviço, Custos Operacionais. 

ABSTRACT 

This work is a technical report of the analysis process with proposal of intervention for 

optimization of the operating and management processes of Viação Miracatiba, an urban 

transport company that operates in the metropolitan region of São Paulo. For the diagnosis, 

surveys were conducted with employees and clients and a survey of operational performance 

indicators. The following problems were mainly found: high absenteeism index measured by 

the number of absences and delays, low level of service measured by the high number of 

complaints and high operational cost, especially the cost of labor. After analyzing the causes 

and possible solutions, as well as the future challenges of regulation and technological changes, 

a plan of actions involving changes in internal policy, adjustment in operational procedures, 

new recruitment criteria, training and innovation actions was proposed and implemented. In the 

form of charging the fee with the gradual replacement of the collector by the electronic ratchet. 

Emphasis is given to the complexity faced to carry out this work since, from its inception, there 

was involvement of the employees, shareholders, management body and clients. After the 

implementation of the proposed actions, the indicators show a significant improvement in all 

dimensions analyzed, with emphasis on innovations in processes that resulted in greater 

efficiency, reduction of absenteeism, greater profitability due to the cost of labor and higher 

customer satisfaction, noting that the actions implemented created value for customers and 

shareholders. Finally, it is understood that the processes and methods presented that have 

proven effective for improving performance and competitiveness may be references to other 

companies in the industry or even outside it, which gives the work value both academic and 

practical, given the its potential for replicability in other organizations. 

Keywords: Absenteeism, Service Level, Operating Costs. 
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1 INTRODUÇÃO 

O transporte de passageiros por ônibus é uma das formas de locomoção mais utilizadas 

no Brasil em função de sua extensa malha viária e pela grande demanda dos serviços oferecidos. 

Considerado um serviço de utilidade pública e tendo a população como cliente final sua 

operação pressupõe oferta regular de ônibus em diferentes linhas e locais, com pontualidade, 

veículos confortáveis e qualidade sob a perspectiva do usuário e do agente público que fiscaliza 

a operação. 

Neste setor o preço da tarifa é sempre controlado pelo Estado, o que limita a 

lucratividade dos negócios deste importante setor da economia brasileira. Além disso, decisões 

políticas podem prevalecer sobre decisões técnicas, o que impõe uma série de incertezas com 

relação a projeção de custos e receitas futuras para as empresas do setor, gerando maior 

dificuldade no processo de planejamento. A maioria das empresas de ônibus do país tem lutado 

para sobreviver em meio a uma perigosa mistura de indicadores negativos: demanda em queda, 

aumento dos custos operacionais, maiores exigências regulatórias, endividamento e 

consequentemente um menor nível de serviço é oferecido ao cliente. 

Diante das intempéries do mercado, um fator que permanece em evidência é a 

necessidade de manter a qualidade dos serviços prestados. Este deve ser o condutor de 

motivação para que as empresas do setor façam uma análise criteriosa sobre os seus processos 

em busca de dados e informações que contribuam para a identificação das causas que afetam a 

qualidade dos serviços, o custo logístico e a eficiência operacional.  

A empresa em estudo, Viação Miracatiba, oferece seus serviços por meio de uma grande 

quantidade de linhas, distribuídas em oito municípios na Área 1 da região Metropolitana de São 

Paulo. Tem uma gestão operacional complexa, quando comparada a outras empresas que 

operaram em apenas uma cidade. Isto gera um ambiente mais desafiador em relação a qualidade 

dos serviços prestados. 

Após a realização de pesquisas interna e externa e análise de indicadores operacionais, 

foram encontrados os principais problemas: índice de absenteísmo com elevado número de 

faltas, nível de serviço com um número relevante de reclamações e alto custo operacional com 

destaque para o custo com mão de obra para cobrança de tarifa. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo, propor soluções de melhoria para que a 

Viação Miracatiba possa enfrentar novos desafios referente as exigências regulatórias e obter 

um diferencial competitivo em relação aos concorrentes, atingindo maiores patamares de 

produtividade e de qualidade criando valor para os clientes e acionistas.   
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2 CONTEXTO E A REALIDADE INVESTIGADA 

2.1 Empresa 

O presente trabalho tem como foco a empresa Viação Miracatiba Ltda., organização que 

atua no ramo da logística e mais especificamente no setor de transporte público de passageiros.  

Fundada em 1º de abril de 1997, com sede na cidade de Itapecerica da Serra, atua na região 

metropolitana de São Paulo, prestando serviços de transporte nas cidades de Itapecerica da 

Serra, Embu Guaçu, Juquitiba, São Loureço da Serra, Embu das Artes, Cotia, Taboão da Serra 

e São Paulo.  

Sua missão é proporcionar serviços de transporte de qualidade, centrados no cliente, com 

ganhos de eficiência, transparência, confiabilidade e segurança. A Viação Miracatiba tem como 

visão, caminhar progressivamente assumindo as transformações necessárias e assimilando 

novas tecnologias com vistas à melhoria contínua dos seus serviços. 

História 

A Viação Miracatiba iniciou suas operações em 1997 na linha 030TRO Juquitiba – 

Itapecerica da Serra e aos poucos foi crescendo e adquirindo outras linhas, operando atualmente 

um total de 37 linhas com 1.400 empregados. Em 16/11/2006, em conjunto com as empresas 

Cidade Verde, Veneza, Viação Pirajuçara e Viação Raposo Tavares, criaram o Consórcio 

Intervias com objetivo de explorar o serviço de transporte público de passageiros na região 

metropolitana de São Paulo. Atualmente o consórcio é formado pelas empresas: Viação 

Miracatiba, Viação Raposo Tavares e Viação Pirajuçara. 

O Consórcio Intervias é responsável pela execução dos serviços metropolitanos de 

transporte público de passageiros, por ônibus, na área que compreende os municípios de Cotia, 

Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão 

da Serra, Vargem Grande Paulista, denominada Área 1 da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP) e Capital de São Paulo, (área branca do mapa), conforme Figura 1. Atualmente o 

Consórcio Intervias dispõe de uma frota com mais de 800 veículos, distribuídos entre as linhas 

sob sua responsabilidade operacional. 
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Figura 1. Área de Concessão da Região Metropolitana de São Paulo 
Fonte: EMTU (1996) 

 

Principais Clientes 

O principal cliente da empresa é o governo do Estado de São Paulo representado pelo 

órgão gestor EMTU - Empresa Metropolitana de Transporte Urbano que, através do contrato 

de prestação de serviço, firmado com o Consórcio Intervias, no qual a Viação Miracatiba, 

transporta trabalhadores, estudantes, idosos e turistas que fazem suas conexões entre essas 

cidades, conforme ilustrado na Figura 2. 

 

 

Figura 2. Cadeia do Serviço de Transporte Público de Passageiros 
Fonte: Elaborado pelo autor 

 

2.2 O Mercado 

No Brasil, a matriz de transporte é predominantemente rodoviária. Isso é resultado da 

política de investimentos do poder público, que por sua vez, direcionou a maior parte desses 

investimentos para este modal. Desde décadas passadas o setor tem recebido a maior parte 

desses recursos e isso contribuiu para a ampliação da malha rodoviária. Estimativas apontam 

que 95% das pessoas que utilizam transporte, que não o individual – automóvel – o fazem por 

meio do ônibus (Setpesp, 2008)  
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O setor de transporte de passageiros é controlado pelo Estado. Desta forma, decisões 

políticas podem prevalecer sobre decisões técnicas, o que por si só, já aponta uma série de 

incertezas relacionadas a projeção de custos e receitas futuras para as empresas do setor. 

Caminho um pouco difícil para percorrer, quando se trata de projetar receitas e custos 

operacionais.  

Sabe-se também que, nas futuras licitações, incluindo renovação dos contratos, haverá 

novas exigências em relação ao modelo de veículo, as novas tecnologias embarcadas, as 

alterações no formato de peças e acessórios. Além disto, novas configurações de linhas e redes 

poderão surgir. Essas mudanças implicarão em uma gama de modificações nos processos 

operacionais, o que poderá impactar não somente na estrutura dos custos, mas também, na 

receita das empresas do setor. 

Uma das preocupações está relacionada à forma de tarifação, principalmente quando se 

trata de tarifas integradas entre todas as linhas do sistema, na qual, se reduz o valor da tarifa de 

repasse para a empresa e até mesmo a tarifa de integração com outros modais de transportes, 

(metrô e trem). Novos modelos de cobrança das tarifas pelos concorrentes poderão surgir, e 

atrair clientes de outras empresas, devido a este novo modelo. 

Pesquisa realizada em 2016 pela CNT - Confederação Nacional do Transporte, mostra 

que a crise na economia do Brasil tem impactado fortemente o setor de transporte. A maioria 

das empresas (60,1%) teve diminuição de receita bruta em 2016, e 58,8% precisaram reduzir o 

número total de viagens. Para 74,6%, houve aumento do custo operacional. Foram entrevistados 

795 transportadores de todo o país, que atuam nos diferentes modais (rodoviário, ferroviário de 

cargas, metroferroviário, urbano de passageiros por ônibus, aquaviário e aéreo). A maioria deles 

(90,7%) considera que a crise política também os afetou negativamente.  

Pelo menos 37,4% das empresas do setor reduziram o número de veículos em operação 

em 2016. Esse cenário refletiu na retenção de mão de obra. De dezembro de 2015 a setembro 

de 2016, foram demitidos 52.444 trabalhadores no setor. Somente nos últimos seis meses, 

58,1% das empresas brasileiras de transporte tiveram de reduzir o Tabela de funcionários 

devido à situação econômica do país.  

Para 2017, 47,7% dos empresários esperavam obter receita bruta maior e 48,8% 

confiavam que haveria melhor desempenho da atividade econômica. Na ocasião, o 

levantamento da CNT apontava que 53,5% dos transportadores aumentaram a confiança na 

gestão econômica do governo federal e 60,5% concordam com as medidas fiscais anunciadas. 

A pesquisa mostrava também que 49,3% dos empresários acreditavam que a retomada do 

crescimento na economia do país seria percebida em 2018.  
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Todavia, sabe-se que essas expectativas positivas podem se reverter, dado ao atual 

Tabela de instabilidade político-econômico do país. Eventos recentes como manifestações de 

caminhoneiros, mudanças na política de reajuste de preços de combustíveis e a escalada do 

dólar têm gerado nova onda de incerteza e percepção de risco por parte dos empresários em 

2018, agravados pela proximidade das eleições e indefinição sobre os rumos que o país tomará 

a partir de 2019. 

Concorrentes  

Os principais concorrentes da Viação Miracatiba são empresas e cooperativas de 

trabalhadores autônomos do setor de transporte de passageiros que possuem alvarás para operar 

ou tem contrato de concessão e permissão para explorar este tipo de serviço e estão divididos 

em dois grupos:  

Grupo 1) Empresas e cooperativas que tem origem e operam na mesma Área 1 da região 

metropolitana em que a Viação Miracatiba tem contrato de concessão, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 

Grupo de Concorrentes da Mesma Área 
GRUPO 1 (Concessão com origem na mesma área) GRUPO 1 (Permissão com origem na mesma área) 

Viação Pirajuçara Ltda 

 

 

 

Viação Raposo Tavares Ltda 

Cooperativa de Itapecerica da Serra 

Cooperativa do Embu das Artes 

Cooperativa do Embu Guaçu 

Cooperativa de Juquitiba 

Cooperativa de Cotia 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Grupo 2) Grandes Consórcios e Empresas que operam sob o regime de concessão e 

permissão na cidade de São Paulo e que concorrem nos mesmos itinerários e corredores, quando 

entram no município da cidade de São Paulo, conforme Tabela 2. 

 

Tabela 2 

Grupo de Concorrentes de Outras Áreas 

GRUPO 2 (Concessão com origem nas áreas 6, 7 e 8) GRUPO 2 (Permissão com origem nas áreas 6, 7 e 8) 

Consórcio Unisul área 6 Transwolf área 6  

Consórcio Sete área 7 Transwolf área 7 

Consórcio Sudoeste área 8 Transcap área 8 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

O segundo grupo com origem nessas áreas faz parte de uma grande rede de linhas dentro 

da mesma região de destino dos clientes. A figura 3 ilustra as áreas que em conjunto com a 
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Área 1 de concessão da região metropolitana de São Paulo, conforme Figura 1, fazem as 

conexões entre as regiões. 

 

 

Figura 3. Divisão das Áreas do Transporte Coletivo da Cidade de São Paulo 
Fonte: SPTrans (2003) 

 

Expectativa de Crescimento da Receita 

A principal expectativa está relacionada com o aumento da demanda por integrações 

com outros modais dentro da nossa área de atuação, principalmente com a extensão da linha 4 

amarela do Metrô - Companhia do Metropolitano de São Paulo, Butantã - Luz e a linha 5 Lilás 

Capão Redondo – Chácara Klabin (quando concluída), que terão que realizar suas conexões 

com as demais linhas da rede metroferroviário.  

Com essas novas conexões a demanda da linha 5 Lilás que atualmente faz conexão com 

a linha 9 da CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, Grajaú - Osasco e com a 
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linha 4 amarela, terá uma migração, passando da linha 5 Lilás para a linha 1 azul Jabaquara – 

Tucuruvi e linha 2 verde Chácara Klabin – Vila Madalena. 

Com o prolongamento da linha 5 Lilás, a demanda de passageiros para os bairros de 

Santo Amaro, Brooklin, Campo Belo, Moema, Ibirapuera e Santa Cruz, que atualmente faz suas 

viagens utilizando os ônibus municipais de São Paulo, terão uma opção mais rápida, com mais 

conforto, com maior capacidade, com mais segurança, com menos congestionamentos, com 

uma melhor qualidade e com o mesmo valor da tarifa, fazendo conexões com as novas estações, 

conforme Figura 4.  

 

 

Figura 4. Mapa da Linha 5 Lilás do Metrô 
Fonte: Metrô (2002) 

 

A Viação Miracatiba atualmente integra nos dois sentidos, 45% de sua demanda de 

clientes com a linha 5 Lilás nas estações do Capão Redondo e Campo Limpo. As estimativas 

indicam que, haverá um aumento significativo da demanda de clientes, que utilizarão os 

serviços das linhas da empresa para integrar com a linha 5 Lilás. 

Com a extensão da linha 5 Lilás a Viação Miracatiba projeta um crescimento em sua 

demanda para os próximos anos, porém, ainda não há como medir o valor estimado. Esta 

estimativa está baseada no fato de que a empresa já opera nessas estações, integrando 13 linhas 

já bem estabelecidas e com uma integração gratuita entre seus ônibus e o metrô. 

Confirmando-se o aumento na demanda de clientes, isto afetará de forma positiva na 

medida em que gerará um aumento de receita. Porém, em contrapartida, a empresa terá que 

aumentar a quantidade de viagens, a capacidade dos veículos e a qualidade dos serviços 

prestados, tendo em vista que, os clientes exigirão maior qualidade na prestação dos serviços, 

principalmente pelo fato de que quando saem do ônibus e acessam a linha 5 Lilás, encontram 

os trens equipados com o que há de melhor, em termos de tecnologia e conforto. 

A evasão, que é o não pagamento da tarifa por passageiros que se aproveitam de falhas 

na segurança ou no sistema, é outro fator que poderá interferir na rentabilidade da empresa, 
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tendo em vista que, no Brasil, é um fato comum, identificado em muitas cidades do país, das 

mais diversas intensidades, variando apenas de região. Se não forem tomadas medidas 

preventivas para combater este caso, como campanhas educativas, aplicando punições, 

desenvolvendo novos métodos de registro de entrada e pagamento de passageiros, certamente 

haverá uma expressiva perda de receita. 

2.3 Tendências e Avanços Tecnológicos para o Futuro do Setor 

Além da preocupação com os custos operacionais, as empresas do setor, necessitam 

disponibilizar num futuro bem próximo os investimentos necessários para aquisição de novos 

veículos para compor sua frota, bem como, o surgimento de novos equipamentos no mercado 

que serão inseridos nesses novos modelos de veículos. Ou seja, um modelo de veículo menor 

não comportará a demanda de uma linha por mudanças na configuração da rede de transporte. 

O órgão gestor certamente criará mecanismos para que novas tecnologias sejam 

implementadas no sistema, a fim de garantir o pleno atendimento aos clientes, o que contribuirá 

para novos investimentos nessas tecnologias, como por exemplo, veículo elétrico para reduzir 

a emissão de poluentes, nova forma de operacionalizar estes veículos, gerando a necessidade 

de investimentos também no fator humano e isso implicará em novos custos. 

Cadaval, sociólogo e administrador, em seu artigo Cenário do Transporte Coletivo 

Urbano, disponível em seu blog (http://mcadaval.com.br) pontua que há: 

Forte tendência dos governos a atribuir maior participação às empresas operadoras e 

suas associações, no planejamento e na tomada de decisão estratégica (inclusive tarifas) 

e operacional. Os órgãos gestores deverão assumir cada vez mais funções de regulação 

do que de planejamento e controle da operação. As licitações para serviços de transporte 

devem aumentar, embora não no sentido de se tornarem frequentes em cada cidade 

como decorrência da diminuição substancial dos prazos de delegação. Não devem ser 

esperados muitos avanços na solução de conflitos jurisdicionais (como, por exemplo, 

entre a gestão dos sistemas municipais e intermunicipais nas regiões metropolitanas) e 

nem tampouco de conflitos entre sistemas modais (concessões de metrôs, ônibus, 

alternativos etc.), embora neste último caso haja melhores perspectivas do que no 

primeiro. Outras tendências de políticas públicas: a) estrutura tarifária: evolução de 

tarifa única para tarifas diversificadas; b) gratuidades e descontos: tendência a redução 

nas concessões legais sem provisão de fundos para cobertura; c) vale-transporte: 

tendência de extinção do benefício; d) investimento na infraestrutura: tendência de 

aumento. (Cadaval, 2000 p.4).  

 

Neste mesmo artigo, Cadaval apresenta os principais avanços tecnológicos e define que 

os mesmos “devem ocorrer nas tecnologias de operação e gestão, em especial no campo da 

utilização da informática à comunicação com os usuários. A informatização dos sistemas de 

http://mcadaval.com.br/
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controle operacional, bilhetagem e prevenção de assaltos e acidentes deve ser também intensa 

nos próximos anos”. 

Para Cadaval sobre a estrutura de carrocerias e o desenho dos veículos “pode-se esperar 

poucos avanços”, mas é certo que as indústrias do setor trarão novidades em relação ao modelo 

de novos veículos e um processo ainda pouco tímido para a “substituição do tipo de 

combustível”. 

 

Deverão se intensificar as pressões no sentido de reduzir a emissão de poluentes, o que 

se fará, provavelmente, através do aperfeiçoamento dos motores, da qualidade do óleo 

diesel e da gestão mais eficiente dos serviços de manutenção. Devido à intensificação 

dos congestionamentos, é provável uma retomada dos investimentos públicos em 

sistemas de prioridade viária para o transporte coletivo por ônibus e uma intensificação 

das inversões na expansão dos metrôs e ferrovias, sobretudo nos centros urbanos de 

maior porte. Essa última tendência poderá agir no sentido de forçar os sistemas de 

integração multimodal, devido às necessidades de alimentação, nos planos físico, 

operacional e tarifário. No tocante aos preços dos principais insumos - combustível e 

mão-de-obra - pode-se esperar as seguintes tendências: a) combustível: estabilização 

dos preços em patamares um pouco mais altos do que os vigentes no início de 1999, 

depois de um período de turbulência de um a dois anos; b) mão-de-obra: crescimento 

moderado dos salários em função do forte avanço do desemprego, da informalidade e 

das tendências de desregulamentação do mercado de trabalho. Pesa em sentido contrário 

o poder de barganha dos rodoviários decorrente das greves e paralisações, mas não 

suficiente para forçar uma alta expressiva das remunerações como aconteceu na última 

década. Cadaval (2000 p.3) 

 

É importante salientar que em relação ao item a, da citação acima, a estabilização sofreu 

alteração no mercado interno e externo devido aos escândalos de corrupção na Petrobrás (2014), 

o que fez a nova gestão da Petrobrás reajustar os seus preços para corrigir os prejuízos gerados 

nos últimos 3 anos.  

Com base em todo este artigo, entende-se que as novas tecnologias desenvolvidas para 

a composição de novas formas de cobrança das tarifas poderão substituir a cobrança manual.  

Ainda no contexto de tecnologias desenvolvidas, como contribuição de conhecimento 

segue abaixo a reprodução da matéria sobre a implantação do Sistema Inteligente de Transporte, 

publicada pelo Estúdio ABC - Abril Branded Content (2017), agência parceira da Revista 

Exame: 

Estimativa do Instituto Akatu aponta que o Brasil deixa de gerar 90 bilhões de reais por 

ano com a perda de produtividade dos trabalhadores que passam pelo menos meia hora por dia 

no trânsito. É o equivalente a 2,5% do PIB. 

Uma maneira de driblar o problema é investir em melhorias para o sistema de transporte 

público. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), os moradores das nove 
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maiores regiões metropolitanas do país gastam, em média, 1 hora e 22 minutos por dia no 

transporte coletivo. “Nossas cidades ainda precisam avançar muito para melhorar isso”, diz 

Ricardo Corrêa, dono da TC Urbes, empresa que faz projetos de mobilidade urbana. 

A tecnologia tem um papel fundamental para garantir que os sistemas de metrô, trem e 

ônibus sejam cada vez mais eficientes. Em países como França, Espanha e Alemanha, meios 

de transporte automatizados têm garantido um salto de qualidade que se reflete em aumento da 

capacidade, menos tempo de espera, maior segurança na operação e diminuição no impacto 

ambiental. 

Conheça algumas tendências dos sistemas de transporte inteligentes – e entenda por que 

eles mostram como será a mobilidade no futuro. 

Direção automatizada: Trens e metrôs operados remotamente por meio de softwares de 

controle proporcionam mais conforto, rapidez e segurança aos usuários. É o que os especialistas 

conhecem como sistemas driverless, literalmente sem motorista. A automação possibilita 

programar a velocidade e o intervalo dos trens conforme a necessidade, e até determinar o 

tempo de abertura das portas. As informações também ajudam a evitar contingências, já que o 

programa determina quando é preciso fazer uma manutenção preventiva. 

O metrô de Paris, na França, é um bom exemplo dos benefícios do modelo driverless. 

Inaugurada em 1900, a linha 1, a mais tradicional da cidade, concluiu a migração de sistema 

em 2013. A mudança aconteceu depois que bons resultados foram alcançados na linha 14, 

inaugurada em 1998. Na linha 1, os intervalos entre um trem e outro foram reduzidos de 105 

segundos para 85 segundos – o que permitiu aumentar a capacidade de passageiros em quase 

50%. Como os trens estão perfeitamente sincronizados, é menor a necessidade de fazer paradas 

bruscas, o que fez o consumo de energia cair 15% em ambas as linhas. 

Planejamento em tempo real: Programas de análise de dados em tempo real têm 

transformado a rotina do trânsito ao redor do mundo. Os sistemas de monitoramento permitem 

mudar os padrões do tráfego, reprogramando o intervalo dos semáforos para aliviar 

congestionamentos. A alemã Berlim, por exemplo, possui um sistema que cruza informações 

fornecidas por órgãos oficiais para fazer cálculos de curto prazo e assim informar os usuários 

sobre a situação do trânsito no momento. As informações são exibidas nas paradas de trens e 

ônibus, estacionamentos públicos e displays espalhados pela cidade. 

Alguns desenvolvedores criaram sistemas de gestão que não requerem complexos 

centros de controle. Pelo tablet ou pelo smartphone, um engenheiro de tráfego é capaz de dar 

comandos que aliviam o fluxo de automóveis. Cidades menores que não requerem grande 

capacidade de processamento de dados têm utilizado esse tipo de sistema. É o caso de Viena, a 
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capital austríaca, que possui 1,7 milhão de habitantes, e a alemã Düsseldorf, cuja população não 

chega a 600 000 pessoas. 

Recentemente, a cidade de Petaling Jaya, na Malásia, adotou um sistema que permite 

simular como a infraestrutura de transporte seria impactada caso mais gente passasse a usar o 

sistema público. O objetivo é ajudar as autoridades locais a planejar os investimentos em 

infraestrutura urbana. Atualmente, um quinto da população utiliza transporte coletivo. Até 

2030, o governo estima que 40% da população se locomoverá pelo sistema público. 

Sistema de transporte em Barcelona Trem em Barcelona, na Espanha: integração 

permite ao usuário ter informações em tempo real (iStockphoto, 2017) 

Trem em Barcelona, na Espanha: integração permite ao usuário ter informações em 

tempo real (iStockphoto, 2017)  

Conexão com o usuário: Em 2013, pela primeira vez, o número de smartphones 

vendidos no mundo ultrapassou a marca de 1 bilhão de aparelhos, segundo a empresa de 

pesquisa IDC - Brazil International Data Corporation. No mesmo ano, os smartphones 

representaram mais de 55% do total de telefones móveis vendidos, uma marca inédita. O acesso 

a celulares com mais tecnologia tem tornado os usuários mais conectados e isso abre caminho 

para sistemas que permitem ao cidadão acompanhar em tempo real o trânsito nas cidades. 

Aplicativos de metrô são cada vez mais corriqueiros nas cidades que oferecem esse tipo 

de transporte. As funcionalidades são inúmeras. Há os que apenas orientam o passageiro a 

escolher a melhor rota até os que são abastecidos em tempo real com informações úteis para a 

viagem, como problemas na linha ou manifestações que geram aglomerações nas estações. 

Em cidades com sistemas de mobilidade inteligente, os aplicativos são capazes de 

mostrar o panorama geral da rede de transporte, integrando informações sobre ônibus, metrôs, 

táxi ou trem. É o caso de Barcelona, na Espanha, onde o órgão responsável pelos serviços de 

transporte urbano implantou um sistema de gestão que calcula os tempos percorridos por ônibus 

e trens e mantém essa informação permanentemente atualizada e acessível nos sete aplicativos 

que dispõe. 

Com esse sistema, 90% dos ônibus conseguem cumprir seu horário, mais que o dobro 

da média de dez anos atrás. Os passageiros, por sua vez, contam com estimativas de tempo mais 

precisas para planejar sua viagem, o que aumenta a comodidade.  
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3 ENTENDIMENTO DO PROBLEMA 

3.1 Problema Identificado 

A empresa em estudo opera uma grande quantidade de linhas distribuídas em oito 

municípios, o que torna sua operação diferenciada em relação a outras empresas de ônibus que 

atuam em apenas uma cidade. A distância de sua base operacional requer grande locomoção de 

seus funcionários, bem como, maior complexidade no gerenciamento da frota, gerando custos 

maiores na operação. Problemas recorrentes com faltas e atrasos de motoristas e cobradores, 

atrasam a saída dos carros e prejudicam o nível de serviço, causando baixa eficiência 

operacional. Fatos estes, que geram um contexto desafiador, seja em relação à qualidade dos 

serviços prestados, seja para manter a eficiência e a eficácia de seus processos operacionais. 

3.2 Caracterização do Problema 

A dinâmica operacional implica em uma maior necessidade de controle, tanto 

tecnológico, quanto com o fator humana para cuidar da operação, que exige maior dinamismo 

das equipes. As adversidades, incluindo o trânsito, manifestações e acidentes nas vias tornam 

este cenário cada vez mais complexo, além da falta de investimentos por parte do poder público 

em corredores exclusivos para os ônibus.  

Como parte do contexto em que está inserida, a Viação Miracatiba teve um rápido 

crescimento nos últimos seis anos, principalmente após o descredenciamento de duas empresas 

parceiras do consórcio (Veneza Transportes e Turismo e a Viação Cidade Verde Ltda.), pelo 

órgão gestor. Devido a isto, pelo contrato, as linhas dessas empresas com problemas 

operacionais ou financeiros foram assumidas por outras empresas parceiras do consórcio. Com 

isso, algumas linhas que essas empresas operavam foram absorvidas pela Viação Miracatiba, 

acrescentando em sua operação, uma média de 14 mil passageiros/dia, oriundos das cinco linhas 

da Viação Cidade Verde Ltda. e 24 mil passageiros/dia das cinco linhas da empresa Veneza 

Transportes e Turismo, totalizando 38 mil passageiros/dia, o que corresponde a 21% da 

demanda diária e 83 veículos que aumentou em 25% a sua frota.  

Portanto, houve aumento da demanda por novos processos e procedimentos 

operacionais, necessidade de novas rotinas para atender uma demanda maior de clientes, novas 

linhas, novos empregados com cultura diferente, o que gerou um aumento nos conflitos na 

organização, aumento de custo na operação, bem como, a necessidade de novas estruturas para 

acomodações.  
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Tal situação trouxe dificuldades adicionais para manter a qualidade dos serviços 

prestados e isso motivou uma análise mais criteriosa, sendo necessário fazer um levantamento 

de dados e de informações das possíveis causas que tem afetado de forma substancial a 

qualidade dos serviços, o custo logístico e a eficiência operacional.  

Com o intuito de reduzir as incertezas sobre seus processos e o futuro da organização, 

a fim de manter a sustentabilidade do negócio, a direção da empresa, baseada nas novas 

expectativas para melhorar a qualidade dos serviços e identificar as reais causas dos problemas 

com os funcionários, aprovou o desenvolvimento deste projeto.  
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4 DIAGNÓSTICO DO PROBLEMA  

4.1 Processos e Técnicas Adotadas no Diagnóstico 

A pesquisa aplicada adotada neste projeto, tem a finalidade de servir de base para que 

os gestores da empresa possam tomar decisões eficazes sobre novos negócios, mercados, 

estratégias, estruturas, parcerias; ou seja, tudo o que pode fazer os melhores resultados para 

ajudá-los a aumentar a competitividade da organização, visando a obter um desempenho 

superior ao dos seus concorrentes. Ela não é necessariamente intervencionista e a sua natureza 

é mais supletiva, pois apresenta informações, previsões e recomendações, em forma de parecer, 

indicando “o que”, “por que” e “como” fazer (Marcondes, Miguel, Franklin & Perez, 2017). 

Para efetuar um diagnóstico inicial, optou-se por uma pesquisa exploratória, 

consultando opiniões de pessoas chave diretamente ligadas à área operacional da empresa. 

Segundo Gil (1999), ao final de uma pesquisa exploratória, o pesquisador conhecerá 

mais sobre aquele assunto, e estará apto a construir hipóteses. 

Foi, então, preparado um roteiro de entrevista, focado na identificação de problemas e 

gargalos operacionais que afetam diretamente a fluidez, a qualidade e os custos da operação 

logística. Identificou-se um grupo de funcionários mais habilitados para responder às questões 

de interesse da pesquisa, em particular coordenadores, inspetores e operadores. 

Numa segunda etapa, foi realizado uma pesquisa externa com clientes nos principais 

terminais de ônibus em que a empresa opera, visando identificar não conformidades 

relacionadas a pontualidade, intervalo entre veículos, a forma como o motorista se comporta 

durante o atendimento e sobre a limpeza interna e externa.  

E por fim, após a análise dos dados qualitativos e formulação de hipóteses, optou-se por 

levantar alguns indicadores da organização e do mercado, relacionados ao desempenho 

operacional. Estes dados, tipicamente quantitativos, visam complementar a análise, validar as 

premissas estabelecidas, bem como, dar um parâmetro de referência da Viação Miracatiba 

perante outras empresas do setor.  

O levantamento de dados foi feito, conforme sugere Gil (1999), em múltiplas fontes de 

dados, tanto em informações gerenciais disponíveis nos sistemas de controle da própria 

organização (dados primários), bem como em estudos setoriais de base de dados públicos ou 

em sítios de entidades empresariais do setor de transportes (dados secundários). 
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4.2 Pesquisa Interna com Colaboradores 

Apesar de notória a necessidade das empresas de transporte de passageiros em 

melhorarem sua eficiência e reduzirem seus custos operacionais, a empresa Viação Miracatiba 

realizou uma pesquisa interna com empregados chave para diagnosticar e entender quais os 

principais problemas que mais afetam a eficiência operacional e desenvolver ações que possam 

solucionar os problemas encontrados. 

Nesse caso, foi realizado um levantamento com um total de 11 funcionários do setor 

operacional, como coordenadores, inspetores e operadores. De acordo com a observação dos 

entrevistados e através do compilado das informações obtidas na pesquisa foi possível 

identificar alguns problemas relevantes, conforme Tabela 1. 

 

Tabela 3 

Pesquisa Sobre Problemas Operacionais 
PERGUNTAS 

/RESPOSTAS 

Qual 

desempenho é 

considerado 

insatisfatório no 

setor 

operacional? 

Quais os processos 

provocam o baixo 

desempenho? 

Quais seriam as 

possíveis causas das 

deficiências? 

Qual é a relevância 

das dificuldades e 

deficiências para o 

alcance de 

objetivos? 

1º PESSOA Os altos custos 

operacionais 

reduzem a 

margem de lucro 

operacional 

O processo 

operacional é o 

principal deles, 

porque demanda 

muitos recursos. 

O alto custo de mão de 

obra e o custo dos 

combustíveis utilizados 

para operação das linhas 

Essas dificuldades e 

deficiências trazem 

complexidades para 

o cumprimento dos 

objetivos  

2º PESSOA Treinamento  O processo de 

desenvolvimento e 

treinamento dos 

operadores 

Falta de um treinamento 

adequado para melhorar 

a prestação dos serviços 

Sem um treinamento 

adequado os 

operadores não 

realizam um bom 

atendimento. 

3º PESSOA Alto índice de 

faltas e problemas 

com escala dos 

operadores  

A falta de operador 

compromete o 

cumprimento das 

viagens 

Falta de compromisso 

dos funcionários 

Devido a falta do 

operador, gera 

intervalo excessivo o 

que prejudica a 

receita da empresa. 

4º PESSOA Custos 

operacionais  

Tempo de percurso e 

gasto com 

combustível 

Linhas com itinerários 

longos provocam, 

aumento nos custos 

operacionais. 

Tempo de percurso 

longo, necessita de 

mais carros para 

fazer as viagens. 

5º PESSOA Treinamento O treinamento não 

está sendo bem 

estruturado e 

realizado  

Falta direcionamento do 

treinamento 

Operador sem um 

bom treinamento não 

produz da forma 

correta 

6º PESSOA Comunicação Pouca integração 

entre os setores. 

Falta comprometimento 

entre as pessoas 

envolvidas.  

A falta de 

comunicação e a 

integração entre os 

setores.  

7º PESSOA Manutenção dos 

veículos 

Manutenção 

preventiva e 

funilaria 

Não realização de 

manutenção preventiva  

As constantes 

quebras geram 

perdas de viagens e 

perda na receita 
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8º PESSOA Nível de serviço 

oferecido ao 

cliente 

Pouca comunicação Insatisfação dos 

funcionários 

A falta do trabalho 

em equipe gera a 

perda de resultados 

9º PESSOA  Mão de Obra Cobradores nos 

veículos que pouco 

contribuem para o 

resultado da empresa 

Processo operacional 

gera necessidade de mão 

de obra, devido a 

quantidade de 

operadores para operar 

as linhas   

Com uma mão de 

obra que não gera 

resultados, se torna a 

cada dia prejudicial 

ao desempenho da 

empresa.  

10º PESSOA Custo com 

pessoal e 

combustível 

A composição dos 

custos operacionais 

provoca o baixo 

desempenho  

Custos com dois 

operadores no veículo é 

muito alto para o retorno 

esperado 

A redução dos custos 

com mão de obra é 

possível alcançar um 

melhor desempenho 

para o negócio 

11º PESSOA Custo com mão 

de obra de 

cobrador 

A empresa gasta 

muito com os 

cobradores 

Muito custo com 

cobrador para ele não 

fazer nada o dia todo 

Hoje quase não entra 

mais dinheiro no 

caixa do cobrador, 

por que mantê-lo? 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na pesquisa interna 

 

A análise das respostas mostra que, na visão dos funcionários entrevistados, há 

problemas de diversas naturezas. Destacam-se aqueles relacionados à produtividade dos 

funcionários, qualidade do serviço prestado, comunicação entre áreas, além de custos 

desnecessários, como:  

 Índice de absenteísmo com elevado número de faltas  

 Nível de serviço com um número relevante de reclamações 

 Alto custo operacional, principalmente com mão de obra para cobrança de tarifa  

 Baixo desempenho no setor de treinamento  

 Falha na comunicação 

 Manutenção dos veículos com elevado número de falhas 

 

4.3  Pesquisa de Avaliação dos Serviços  

A qualidade percebida é o julgamento do consumidor sobre a superioridade ou 

excelência de um produto ou serviço, e depende, não só de atributos intrínsecos (características 

específicas), como também de atributos extrínsecos (por exemplo, preço e marca). A relação de 

uso dos dois tipos de atributos depende da situação de avaliação de qualidade em que o 

consumidor se encontra (Zeithaml, 1988). 

No transporte de passageiros o órgão gestor estabelece critérios para avaliação da 

qualidade e tem como meta os requisitos: ótimo acima de 93% de satisfação, bom entre 76 e 

92,99%, regular entre 60 e 75,99% e ruim abaixo de 60% (SPTrans, 2016).  
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A Viação Miracatiba elaborou uma pesquisa de satisfação do serviço com uma amostra 

de 250 entrevistados, como mais uma ferramenta de avaliação da qualidade dos serviços, 

baseada em questões chaves, que refletem o padrão de qualidade dos serviços prestados aos 

clientes.  

A pesquisa foi realizada nos principais terminais, locais de maior concentração da 

demanda de passageiros. Os critérios utilizados nas questões em relação ao nosso serviço, 

aplicou-se também aos concorrentes.  

O resultado mostra que 41% da população entrevistada é do sexo masculino, 59% do 

sexo feminino e 73,64% tem idade entre 19 e 45 anos. Os principais motivos das viagens são 

para o trabalho que corresponde a 59,83% para estudar 24,69% para ir ao médico 5,02% para 

lazer 3,35% e 7,11% para outros compromissos.   

O índice geral é composto por índices parciais, como: pontualidade, intervalos entre 

veículos, apresentação pessoal, atendimento ao embarque, direção segura, postura de 

atendimento e limpeza interna e externa. 

A análise das respostas apontadas na pesquisa, indicam que a nota para o item de 

pontualidade ficou 74,02%, intervalo entre veículos 71,42%, apresentação pessoal teve uma 

nota de 87,49%, atendimento ao embarque ficou com nota 78,24%, postura de atendimento 

ficou em 72,89%, direção segura 70,96%. Para a limpeza interna e externa o índice de 

aprovação foi 74,14%. A média geral da empresa de acordo com o resultado da pesquisa, ficou 

em 75,59%, considerado uma nota regular, conforme a Figura 5. 

 

 

Figura 5. Pesquisa de Avaliação dos Serviços  
Fonte: Viação Miracatiba Ltda pesquisa de campo (2018) 
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4.4 Análise de Indicadores 

Um sistema de indicadores de desempenho é definido como o conjunto de pessoas, 

processos, métodos e ferramentas que, conjuntamente, geram, analisam, expõem, descrevem, 

avaliam e revisam dados e informações sobre as múltiplas dimensões do desempenho nos níveis 

individual, grupal, operacional e geral da organização, em seus diversos elementos constituintes 

(Macedo & Ratton, 1999). 

Em uma empresa de transporte de passageiros que tem contrato com o Estado ou com 

Prefeitura, há exigência para que ela mantenha um nível de serviço adequado (padrões de 

qualidade e disponibilidade do serviço), bem como a sustentabilidade econômico-financeira da 

empresa (lucratividade e crescimento).  

Portanto, no caso em estudo, identificou-se que os indicadores a serem monitorados e 

controlados deveriam, contemplar dimensões de eficiência operacional e de qualidade dos 

serviços.  

Dentre esses, foram escolhidos três indicadores críticos que resumem os principais 

desafios e dificuldades da organização, identificados na pesquisa interna com colaboradores e 

na externa com os clientes, quais sejam: (1) índice de absenteísmo, (2) índice de reclamação do 

serviço e (3) matriz de custos operacionais. 

 

4.4.1 Índice de Absenteísmo 

A pesquisa com funcionários reforçou a hipótese de que um dos fatores que interfere na 

eficiência operacional e na qualidade dos serviços oferecidos aos clientes é o alto índice de 

absenteísmo. A falta de funcionários prejudica a saída do ônibus da garagem. O responsável 

pela soltura da frota precisa escalar outro que está no plantão (reserva). Este processo de 

substituição leva um tempo considerável, dependendo da distância e do tempo de percurso entre 

a garagem e o TP - Terminal Principal que solicita o funcionário reserva.  

Devido à demora em concluir este processo de substituição, há prejuízos operacionais. 

Os principais são: a) não realização das viagens; b) aumento do intervalo entre os veículos, 

gerando superlotação; c) multas pelo descumprimento das viagens (aplicadas pelo órgão gestor) 

e consequentemente surgem as reclamações e a insatisfação dos clientes; d) prejudica a 

eficiência e os resultados econômicos e financeiros da empresa. 

Algumas dificuldades ainda são encontradas no Brasil para estudar e quantificar com 

precisão o absenteísmo causado por doenças e, como consequência, poucos estudos conseguem 
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precisar com exatidão o ônus econômico acarretado pelas ausências ao trabalho (Nogueira & 

Azevedo, 1982). 

Levantado o índice de absenteísmo da Viação Miracatiba no período do ano de 2014 a 

2017, evidenciou-se que esse é um fator que merece atenção. O resultado retratado na Figura 5 

mostra um número elevado de faltas mensais em 2014 com significativo progresso de redução 

nos demais períodos, em função de medidas e políticas já implementadas. Todavia, considera-

se que os números ainda não são satisfatórios, o que gera reflexos sobre o resultado financeiro, 

mas que também afeta diretamente a qualidade dos serviços e o valor que a organização gera 

para os seus clientes.  

O cálculo do índice de absenteísmo é obtido pela fórmula: 𝐴𝑏𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒í𝑠𝑚𝑜 =

 
𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑓𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛á𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑥 30 𝑑𝑖𝑎𝑠
 𝑥 100. Desta forma, temos: 1.400 funcionários x 30 dias/mês = 

42.000. Como houve uma média mensal de 1.241 em 2017, logo teremos; 1.241/42.000 x 100 

= 2,95%, conforme a Figura 6. 

 

 

Figura 6. Índice de Absenteísmo - Média de 2014 a 2017 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

4.4.2 Índice de Reclamação do Serviço 

Segundo Ballou (1995), o nível de serviço logístico é a qualidade com que o fluxo  

de bens ou serviços é gerenciada. É o resultado líquido de todos os esforços logísticos 

da empresa. É o desempenho oferecido pelos fornecedores aos seus clientes no atendimento 

dos pedidos ou na prestação dos serviços. O nível de serviço logístico é o fator chave do 

conjunto de valores logísticos que as empresas oferecem a seus clientes para assegurar sua 

fidelidade. 

Um dos principais indicadores do nível de serviços é a satisfação dos clientes, que pode 

ser medida de diferentes formas. Na Viação Miracatiba o indicador escolhido foi o índice de 
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reclamações dos serviços e os itens com maior número de reclamações foram: a) não atender o 

ponto de embarque; b) conduta inadequada do motorista e c) dirigir com falta de atenção. O 

índice padrão é o número de reclamações para cada 100 mil passageiros transportados e pode 

ser obtido pela fórmula: 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒
𝑅𝑒𝑐𝑙𝑎𝑚𝑎çã𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒𝑖𝑟𝑜
 𝑥 100.000.   

Neste caso, em 2017 foram registradas em média/mês, 215 reclamações e foram 

transportados 4.300.000. Logo, 215/4.300.000 x 100.000 é o equivalente a 5 reclamações a cada 

100 mil passageiros transportados, um valor bem superior ao que se recomenda para o setor.  

No período do ano de 2014 a 2017 foram feitas intervenções que geraram uma 

significativa redução, porém, a média mensal, ainda está superior as expectativas, conforme a 

Figura 7. 

 

 

Figura 7. Índice de Reclamação do Serviço - Média de 2014 a 2017 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

4.4.3 Custos Operacionais 

Segundo Porter (1989), uma empresa pode conseguir vantagem competitiva sustentável 

por meio de custos ou de diferenciação. Ele ressalta que mesmo quando a opção da empresa é 

pela diferenciação os custos não podem ser esquecidos. Uma política de redução de custos só é 

possível de ser implantada e operacionalizada com o comprometimento de toda a estrutura 

empresarial, através de programas formais e equipes de trabalho. Dependendo do tipo de 

política de redução de custos, há necessidade de programas ou projetos estruturados dentro da 

hierarquia. 

As empresas implantam programas de redução de custos de duas formas: espontânea ou 

compulsoriamente. A redução de custos espontânea é buscada antes de qualquer sinal de crise 

atingir a empresa. Ela visa manter ou conseguir uma vantagem competitiva. Seus efeitos são 

tipicamente expansionistas e, em geral, não sofre restrições por parte dos colaboradores. Já a 
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redução de custos compulsória tem características opostas à redução espontânea, geralmente é 

implantada diante de crise financeira e seu objetivo é a sobrevivência da empresa. Está baseada 

no corte de custos e uma vez que áreas vitais para a geração de receita podem ser atingidas a 

eficácia dessa forma de redução de custos é incerta (Dias, 2016). 

Para Porter (1989), uma política de redução de custos só é possível de ser implantada e 

operacionalizada com o comprometimento de toda a estrutura empresarial, através de 

programas formais e equipes de trabalho. Dependendo do tipo de política de redução de custos, 

há necessidade de programas ou projetos estruturados dentro da hierarquia. Portanto, o desafio 

das empresas é cortar custos operacionais de forma inteligente e estruturada, sem que isso afete 

o seu desempenho e qualidade para que possa permanecer contribuindo para a geração de valor 

aos seus clientes e colaboradores. Outro fator a ser considerado é que para a redução de custos 

ser eficaz, ela deve ter um caráter de permanência e generalidade, ou seja, a redução de custos 

não pode ser episódica, temporal ou parcial. Para que haja eficácia na redução de custos, de 

caráter geral e permanente, a empresa, por meio dos gestores, deve estruturar uma política de 

redução de custos. 

Portanto, as empresas necessitam adotar soluções que possam reduzir os impactos dos 

custos operacionais sobre o seu desempenho e assim, permanecer contribuindo para a geração 

de valor nos mercados em que atuam.  

Assim, a Viação Miracatiba vem desenvolvendo uma política de redução de custos para 

se manter competitiva em seu segmento. Para isso, vários estudos foram realizados, tais como: 

a) levantamento do tempo de percurso de todas as linhas, a fim de realizar a programação das 

viagens de forma mais realística; b) levantamento da demanda de passageiros por faixa horária, 

através do fator de renovação para estabelecer a oferta de serviço de acordo com a demanda; c) 

reorganização da rede de linhas com a substituição das linhas ou (serviços) sobrepostos; d) 

integração tarifária em linhas (serviços) estratégicos para conectar a demanda da sua origem ao 

seu destino.  

Assim, foi possível reduzir custos com horas adicionais, combustíveis, lubrificantes, 

peças, pneus e contribuir para iniciar uma política sustentável de redução de custos. Contudo, 

o foco principal para a organização é aumentar a sua demanda de clientes. Na Figura 8 são 

apresentados os dados do ano de 2014 a 2017 que comprovam que houve uma intervenção ao 

longo dos últimos anos para a redução de custos.  
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Figura 8. Comparativo de Custos Operacionais - Média de 2014 a 2017 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

4.5 Análise dos Dados 

Para um melhor entendimento e a obtenção de uma análise mais precisa dos dados e das 

informações, foi desenvolvido um diagrama lógico com as principais causas que geram os 

problemas, e com isso, buscar as melhores soluções para resolvê-los, conforme detalhamento 

na tabela 4.   

 

Tabela 4 

Diagrama Lógico 
Achados Conclusões Hipótese 

 Alto custo operacional com 

destaque para o custo com 

mão de obra, principalmente 

para cobrança de tarifa. 

 

 Alto índice de falta de 

operadores e problemas com 

escala. 

 Baixo desempenho do setor 

de treinamento. 

 

 Nível de serviço regular e com 

um número relevante de 

reclamações na avaliação dos 

clientes   

 Pouco uso dos equipamentos 

eletrônicos para cobrança da 

tarifa. 

 A tecnologia disponível não é 

utilizada para melhorar os processos 

operacionais e a organização não 

contemplam o seu uso como um fator 

para a redução de custos operacionais, 

principalmente com a substituição da 

cobrança manual da tarifa.  

 

 O departamento de Recursos 

Humanos ainda não estruturou o setor 

de treinamento para adequá-lo à 

realidade e a necessidade do mercado. 

 

 A organização ainda não utiliza a 

tecnologia como um fator para se 

diferenciar dos seus concorrentes e 

facilitar a mobilidade dos seus 

clientes. 

A estratégia da organização 

pouco contemplou o uso da 

tecnologia e suas 

ferramentas como um fator 

para o desenvolvimento e a 

sustentabilidade do negócio. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas pesquisas de campo  

 

Portanto, pode-se inferir que o custo operacional com mão de obra, principalmente para 

cobrança de tarifa tem relação direta com o pouco uso da tecnologia disponível, ou seja, 

aumentar o uso desta tecnologia, tenderá a reduzirá o custo operacional.  
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Já o alto índice de falta de operadores, problemas com escala, pouco envolvimento do 

setor de treinamento e nível de serviço regular com um número relevante de reclamações na 

avaliação dos clientes, tem relação com os processos do setor de Recursos Humanos que ainda 

estão em desenvolvimento para adequação com a realidade e a necessidade do mercado. 

Por fim, a hipótese apresentada, sinaliza que a estratégia da organização, pouco 

contemplou o uso da tecnologia e suas ferramentas como um fator para o desenvolvimento e a 

sustentabilidade do negócio.   
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

Para uma empresa ultrapassar os rivais ela deve preservar uma característica única. Terá 

de proporcionar maior valor aos consumidores ou criar valor a custos mais baixos; ou fazer as 

duas coisas. O fato de proporcionar maior valor permite, em geral, cobrar preços mais elevados 

e elevar a margem de contribuição (Porter, 1991). Este não é o caso das empresas de ônibus, 

onde a eficiência só pode ser alcançada por economia de custos já que o preço é regulado pelo 

Estado. De qualquer modo, em essência, a eficiência operacional se traduz em fazer com que a 

empresa produza mais gastando menos recursos para isso.  

De acordo com a ANTU – Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, 

que reúne em torno de 500 empresas de ônibus em todo o país divulgou na sexta-feira, 18 de 

maio de 2018, uma nota dizendo que, entre janeiro e meados de maio deste ano o setor já 

acumula perdas de em torno de R$ 1 bilhão por causa dos aumentos consecutivos do preço do 

óleo diesel. Segundo a entidade, com base em dados da própria Petrobrás o combustível teve 

aumento médio de 11% de janeiro a maio deste ano, onze vezes acima da inflação do período 

(ANTU, 2018). 

Na prática, as empresas precisam otimizar os recursos existentes, reduzir o desperdício 

na produção ou na prestação de serviço, na quantidade de pessoas necessárias para fazer um 

serviço, evitar retrabalhos reduzindo perda de tempo e mensurar o grau de desempenho.  

Entretanto, para o setor de transporte, uma das maiores dificuldades é que, 

diferentemente de outros setores, que podem reajustar seus preços em relação ao aumento dos 

combustíveis, e repassar aos consumidores, mesmo que parcialmente, toda vez que há aumento 

dos custos as viações trabalham com tarifas reguladas que só podem ser reajustadas uma vez 

por ano, na maior parte dos sistemas brasileiros (ANTU, 2018). 

De acordo com Ferraz e Torres (2004) para se obter o desempenho operacional nas 

empresas de transporte público por ônibus é necessário se basear em padrões de qualidade e 

eficiência, sendo a avaliação feita através de comparação entre os valores obtidos e os intervalos 

de variação considerados satisfatórios. 

Considerando-se os fatos mencionados, combinados com os resultados das pesquisas 

com colaboradores, clientes e análise de indicadores, bem como, o desenvolvimento do 

diagrama lógico, estabeleceu-se um Tabela de objetivos, fatores que requerem intervenção e 

indicadores para a empresa em 2018, representado no Tabela 5. 
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Tabela 5 

Objetivos, Fatores de Intervenção e Indicadores - 2018 

Objetivos Fatores que requerem 

intervenção/correção 

Indicadores 

Melhorar a Produtividade/ 

Qualidade e Reduzir o Lead 

Time Operacional 

 Faltas injustificadas 

 Número elevado de atestados 

 Pouco comprometimento dos 

empregados 

 Atrasos na saída da frota da garagem e 

dos terminais 

 Empregados que moram distante da 

base operacional 

 Empregados com problemas de saúde 

Índice de Absenteísmo 

Melhorar o Nível de Serviço 

 Problemas de pontualidade dos 

veículos  

 Intervalos entre veículos 

 Apresentação pessoal 

 Não atendimento ao ponto de 

embarque 

 Postura inadequada no atendimento 

 Direção insegura 

 Limpeza interna e externa fora dos 

padrões 

Índice de Reclamação do 

Serviço 

Reduzir o Custo Operacional 

 Oferta de serviço superior a demanda 

de clientes 

 Sobreposição de linhas/serviços da 

empresa 

 Número de empregados na reserva 

superior ao praticado no mercado 

 Custo elevado com a mão de obra 

 Tempo de percurso ocioso 

Custos Operacionais 

Fonte: Elaborado pelo autor  

 

5.1 Reduzir o Índice de Absenteísmo 

Para reduzir o absenteísmo a Viação Miracatiba realizou ações integradas com os 

gestores do departamento de recursos humanos e do setor operacional, com o objetivo de 

identificar as principais causas que contribuem para o alto índice de absenteísmo encontrado, 

incluindo neste levantamento, problemas relacionados a saúde dos funcionários, o horário de 

início, término e a duração da jornada, considerando também a distância do local de início da 

jornada. 

Como a empresa atua na região metropolitana de São Paulo e têm como área geográfica 

as cidades de Itapecerica da Serra, Embu Guaçu, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu das 

Artes, Cotia e São Paulo, ela também tem empregados que moram nessas cidades, e cujo acesso 

até os locais de início e término da jornada de trabalho fica prejudicado. 
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 Para isto, a empresa adotou as seguintes ações: a) Reestruturou todas as programações 

e tabelas horárias, ajustadas às escalas, fixando a folga para o final de semana de todos os 

empregados, objetivando atender as necessidades e minimizar os transtornos decorrentes do 

deslocamento dos empregados, entre suas residências e o local de trabalho. b) Adotou uma 

política de contratação para candidatos que moram mais próximos das instalações da empresa; 

c) Encaminhar ao departamento médico os empregados que se encontram com problemas de 

saúde; d) Realizou demissões dos empregados que não estavam comprometidos com a política 

da empresa. 

Após a implementação dessas ações, houve uma redução significativa na quantidade de 

faltas que passou de 2.086 que representa 4,96% de índice no ano de 2014 de média mensal 

para 1.241 e 2,95% em 2017, com uma redução de 41%. No plantão (reserva), havia 80 

motoristas e 80 cobradores para substituição das faltas. Após as ações a quantidade de 

operadores da reserva foi reduzido para 40 motoristas e 40 cobradores, gerando uma economia 

de 50%.  

O desafio para o ano de 2018, conforme ilustrado na Figura 9 é obter uma redução de 

38% no número de faltas/mês e passar das atuais 1.241 faltas/mês que representa 2,95% para 

768 e 2,50%, no indicador de absenteísmo.   

 

 

Figura 9. Índice de Absenteísmo - Meta para 2018 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

5.2 Melhorar o Índice de Reclamação do Serviço 

Segundo Bowersox (2001), o nível de serviço logístico básico deve ser realista em 

termos de expectativas e necessidades do cliente e é medido em termos de disponibilidade, 
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desempenho operacional e confiabilidade do serviço. Christopher (2007) reforça essa ideia 

afirmando que o sucesso ou o fracasso de qualquer negócio será determinado pelo nível de valor 

entregue ao cliente nos mercados escolhidos. Portanto, o nível de serviço logístico, atinge 

diretamente a venda do serviço, tornando a empresa mais ou menos competitiva, pois está 

agregando valor ao serviço oferecido. 

O conceito de orientação para o cliente está relacionado à composição de um negócio 

voltado para o cliente, tendo como foco o entendimento de desejos explícitos expressados pelos 

clientes no mercado em que a organização atua, utilizando informações adquiridas do cliente 

para melhorias em produtos e processos. O problema da filosofia de orientação para o cliente é 

que, muitas vezes, ela é de curto prazo (Slater & Narver, 1998). 

No caso do transporte público de passageiros existem muitos fatores que são 

influenciadores e impedem que a quantidade de viagens programadas seja realizada. Tais como; 

falta de funcionários, indisponibilidade de veículos na soltura da frota, problemas com 

manutenção dos veículos, acidentes envolvendo os veículos da empresa ou de terceiros que gera 

congestionamentos, tempo chuvoso, paralisações da categoria e manifestações da população, 

que geralmente há interrupção das vias.  

Com o intuito de assegurar o nível de serviço oferecido ao cliente, a empresa, por meio 

do departamento de recursos humanos em conjunto com o setor de operações, desenvolveu 

ações para corrigir as falhas no atendimento aos clientes e, com isso, melhorar o nível de 

serviço. As principais ações realizadas foram: a) Treinados todos os empregados em relação 

aos itens; não atender o ponto de embarque, comportamento inadequado e dirigir sem a atenção 

devida; b) Reprogramadas todas as linhas e padronizado o tempo de percurso por faixa horária 

para evitar atrasos propositais; c) Remanejados de linhas os empregados com maior número de 

reclamações; d) Estabeleceu meta de reclamação por linha; e) Criados procedimentos 

disciplinares para educar e punir os operadores reincidentes.  

Após implementação das ações o número de reclamações dos serviços, apresentou uma 

melhora substancial, gerando uma redução de 32% entre o ano de 2014 a 2017. Para 2018 a 

empresa continuará com as ações que vem gerando resultados e conforme a Figura 10 a meta é 

obter uma redução de 39% que passará de 215 reclamações para 130 de média mensal, que 

corresponde a três reclamações a cada 100 mil passageiros transportados.  
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Figura 10. Média de Reclamação Mensal/Ano 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

5.3 Redução de Custos Operacionais  

De acordo com Falconi (2017), a redução de custos deve estar presente no dia a dia dos 

gestores. No entanto, ainda não existe uma completa compreensão acerca do tema e, com razão, 

é possível encontrar em alguns gestores, receios para tocar nos custos e perder em outras frentes. 

De fato, a maioria dos custos é necessária. O raciocínio certo em redução de custos tem sua 

origem na ciência de análise do valor.  

A pergunta a se fazer sobre cada custo é: este custo agrega valor para a empresa? Se não 

agrega, é desperdício e deve ser candidato forte à sua eliminação. Procuramos desperdícios e 

não custos. Em meio à competitividade do mercado que se torna cada vez mais acirrada, o 

segredo está em não comprometer a qualidade dos produtos ou serviços oferecidos.  

Em uma empresa de transporte público de passageiros o preço da tarifa é sempre 

controlado pela gestão pública. A busca pelo diferencial competitivo no preço não é possível, 

devido ao fato de que a maioria dos concorrentes utiliza a mesma tarifa. Portanto, para melhorar 

o resultado a empresa precisa aumentar o número de passageiros transportados e reduzir os 

custos operacionais com pessoal, manutenção, combustível e administrativo. 

Em meio à competitividade do mercado de transporte de passageiros que se torna cada 

vez mais acirrada, devido a quantidade de empresas que operam no setor o segredo está em não 

comprometer a qualidade dos serviços oferecidos. O caminho mais adequado é, portanto, 

reduzir custos na empresa, evitando desperdícios, negociando condições mais favoráveis e 

engajando todo o time para entrar nessa missão com força total.  

Na Viação Miracatiba após a implantação da política de redução de custos, somando 

todos os fatores, incluindo a redução de custos com absenteísmo foi possível fruir uma redução 

na ordem de 14% no ano de 2017, em relação ao ano anterior.  
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Atualmente, os principais fatores que compõem a matriz de custos operacionais na 

empresa em estudo, são: a) a mão de obra e os benefícios dos motoristas correspondem 28%; 

b) a mão de obra e os benefícios dos cobradores correspondem 18%; c) o combustível 

representa 38%; d) os lubrificantes representam 1%; e) as peças e serviços representam 12%; 

f) a banda de rodagem (pneu) representa 3%, conforme a Tabela 6. 

 

Tabela 6 

Matriz de Custos Operacionais - 2017 

(Centro de Custo) (Percentual) 

Combustível 38% 

Mão de Obra Motorista 28% 

Mão de Obra Cobrador 18% 

Peças 12% 

Pneus 3% 

Lubrificantes 1% 

Total 100% 

Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

Ao analisar a matriz de custos operacionais da Viação Miracatiba foi possível concluir 

que: a) os custos com combustíveis, pneus, peças e lubrificantes tem uma participação 

majoritária com 54%, porém, as ações já realizadas contribuíram para adequar a oferta de 

serviço com a demanda atual do mercado.  

Alguma ação proposta para redução desses itens, desde que, não seja para eliminar um 

desperdício, poderá comprometer o nível de serviço; b) o custo com mão de obra dos motoristas 

representa 28%, é o segundo fator que tem maior influência na composição da matriz de custo. 

Sua redução, assim como os custos com combustível e manutenção, implicará em uma redução 

da frota operacional. Isto causará impacto negativo no nível de serviço oferecido, já que não se 

tem atualmente no mercado uma tecnologia que possa substituir o motorista na condução dos 

veículos; c) o custo com a mão de obra dos cobradores contribui com 18% dos custos 

operacionais e, diferentemente dos demais custos ele poderá ser substituído por tecnologia 

existente no mercado, sem comprometer a qualidade dos serviços oferecidos aos clientes.  

Portanto, conclui-se que o custo gasto com a mão de obra dos cobradores para realizar 

a cobrança da tarifa que representará 18% poderá ser substituído por equipamentos eletrônicos 

já instalados nos ônibus (validadores, bilhetes e dispositivos eletrônicos) para realizar a 

cobrança automática da tarifa, conforme demonstrado na Figura 11. 
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Figura 11. Matriz de Custos Operacionais - Meta para 2018 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

A meta para o ano de 2018 tem como objetivo reduzir de forma significativa os custos 

com a mão de obra dos cobradores por equipamentos eletrônicos que representa 15% dos custos 

operacionais.  

Nesta proposta de redução já está incluso o equivalente a 6% do valor que atualmente 

está inserido no custo com os cobradores que será pago como bônus aos 583 motoristas, que 

eventualmente, farão a cobrança da tarifa para os clientes que não possuem o bilhete eletrônico. 

A Figura 12 mostra o detalhamento da redução progressiva dos custos operacionais no 

período do ano de 2014 a 2017 e a meta para 2018.  

 

 
Figura 12. Comparativo de Custos Operacionais - Meta para 2018 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 
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6 PLANO DE AÇÃO 

De acordo com Tidd, Bessant e Pavitt (2008), na inovação de processo, ocorre uma 

mudança na forma em que os produtos/serviços são criados e entregues. Embora a inovação, 

algumas vezes, envolva uma mudança descontínua, ou seja, algo completamente novo ou uma 

resposta a condições profundamente alteradas na maioria das vezes ela ocorre de forma 

incremental. Os produtos raramente são “novos para o mundo”; a inovação de processos é 

basicamente centrada na otimização ou na “eliminação de pragas do sistema”. 

Neste trabalho é possível observar que as ações implementadas e as ações propostas se 

enquadram no conceito de inovação de processo, principalmente, as que estão voltadas para 

redução dos custos operacionais, porque tem como objetivo a substituição da cobrança manual 

das tarifas pela inclusão de equipamentos de tecnologia que poderão de forma mais prática, 

assegurar com plena eficácia a transação dos serviços. 

Para delineamento do processo de implementação das soluções, optou-se pela 

ferramenta 5W2H, que segundo Vergara (2006), é uma ferramenta utilizada, principalmente no 

mapeamento e padronização de processos, na elaboração de planos de ação e no 

estabelecimento de procedimentos associados e indicadores. É de cunho basicamente gerencial 

e busca o fácil entendimento através de definição de responsabilidade, métodos, prazos, 

objetivos e recursos. 

No entanto, é importante citar que algumas ações já foram implantadas em 2017 e são 

fundamentais para a obtenção das metas. As relacionadas com a redução de custos com a mão 

de obra para cobrança de tarifas, terão maior relevância, devido sua complexidade em relação 

aos atores envolvidos e estão sendo implementadas em 2018. 

Para se obter uma melhor compreensão, sobre o conjunto de ações propostas e realizadas 

foi desenvolvido um plano de ação com detalhamento, relacionando cada uma delas com os 

problemas em estudo, conforme o Tabela 7. 
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Tabela 7 

Plano de Ação 

Objetivos Ação Quando Quem Status 
M

el
h

o
ra

r 
o
s 

P
ro

ce
ss

o
s 

O
p

er
a
ci

o
n

a
is

 

Reestruturar todas as programações e 

tabelas horárias, ajustar as escalas, fixando 

a folga para o final de semana para todos os 

empregados. 

2017 
Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

Criar uma política de contratação para 

candidatos que moram mais próximos das 

instalações da empresa. 

2017 
Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

Encaminhar ao médico do trabalho os 

empregados com problemas de saúde 
2017 

Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

Demitir os empregados não comprometidos 

com a política da empresa. 
2017 

Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

M
el

h
o
ra

 o
 N

ív
el

 d
e 

S
er

v
iç

o
 

Treinar os motoristas em relação aos itens; 

não atender o ponto de embarque, 

comportamento inadequado e dirigir sem a 

atenção devida. 

2017 
Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

Reprogramar todas as linhas e padronizar o 

tempo de percurso por faixa horária para 

evitar atrasos propositais. 

2017 
Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

Remanejar de linha os empregados com 

maior número de reclamações. 
2017 

Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

Estabelecer metas de reclamação por linha. 2017 
Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

Criar procedimentos disciplinares para 

educar e punir os operadores reincidentes.  
2017 

Gerente/ 

Coordenador 
Executado 

R
ed

u
zi

r 
o
s 

C
u

st
o
s 

O
p

er
a
ci

o
n

a
is

 Reprogramar todas as linhas, baseado em 

tempo de percurso realístico. 
2017 Diretor/Gerente/EMTU Executado 

Adequar a oferta de serviço (viagens) com 

a demanda de passageiros por faixa horária. 
2017 Diretor/Gerente/EMTU Executado 

Reorganizar a rede de linhas com a 

substituição de serviços sobrepostos. 
2017 Diretor/Gerente/EMTU Executado 

Integrar as linhas (serviços) estratégicos 

para conectar a demanda da sua origem ao 

seu destino. 

2018 Diretor/Gerente/EMTU Executado 

Substituir a cobrança manual da tarifa por 

equipamentos eletrônicos. 
2018 Diretor/Gerente/EMTU 

Em 

processo 

Fonte: Elaborado pelo autor 
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6.1 Investimentos e Custos 

Para realizar a ação de substituição da mão de obra dos cobradores para a cobrança da 

tarifa, serão utilizados os equipamentos eletrônicos que já foram adquiridos e instalados nos 

veículos não sendo mais necessário, nenhum custo adicional no momento. 

Embora estes equipamentos já tenham sido quitados, precificou-se o investimento que 

foi realizado no projeto para efeito de demonstração de sua viabilidade. O investimento nos 

equipamentos representa apenas 10% dos custos anuais de salários e encargos dos cobradores, 

o que se traduz em um pay-back da operação de apenas um mês.  

Na Tabela 8, apresenta-se o custo dos equipamentos eletrônicos embarcados para 

cobrança da tarifa como percentual dos salários e encargos anuais dos cobradores. 

 

Tabela 8 

Custo de Equipamentos Eletrônicos para Cobrança da Tarifa 

Equipamento Quantidade Custo % 

Validador 335 8,8% 

Mult Kit 335 0,5% 

Antena 335 0,3% 

Gaveta/Troco 335 0,1% 

Cofre 335 0,3% 

Total - 10% 

Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

6.2 Aspectos Contratuais 

O contrato de concessão EMTU/SP nº 032/2006 em seu termo de aditamento nº 008 de 

abril/2018, considera o volume de usuários no sistema de transporte metropolitano que fazem 

uso de meios de pagamentos em cartão (que não seja em moeda corrente), o que diminui a 

demanda de trabalho na arrecadação de passagens. Considerando os termos da Procuradoria 

Geral do Estado de São Paulo, que reconhece à legalidade da alteração dos contratos de 

concessão no sentido de que se torne facultativo da Concessionária a manutenção de cobradores 

nos veículos por ela operados, conforme a subcláusula 6.38 do contrato, passa a vigorar a 

seguinte e nova redação: 

 Linhas de ônibus comum nas quais o pagamento da tarifa pública seja 100% (cem por 

cento) realizado através do sistema de bilhetagem automática ou eletrônica, mediante a 

utilização de cartão ou bilhete eletrônico Edmonson; 
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 Linhas de ônibus comum nas quais 100% (cem por cento) dos embarques são 

executados em decorrência de integração tarifária com outros modais, sem a nova 

cobrança da tarifa pública do usuário; 

 Linhas de ônibus comum cujo o índice de passageiro pagante em dinheiro por 

quilômetro seja igual ou inferior a 1,0 (um); 

 A eventual cobrança da tarifa pública em moeda corrente por parte do condutor do 

veículo não poderá importar em qualquer prejuízo ao tempo de percurso e ao número 

de viagens programadas. 

Portanto, do ponto de vista legal, a empresa encontra respaldo jurídico no contrato de 

concessão para executar a proposta do plano de ação, visando substituir a mão de obra dos 

cobradores por equipamentos eletrônicos, desde que, tais ações atendam a legislação em vigor, 

conforme os itens mencionados no aditamento nº 008 do contrato de concessão (EMTU, 2006). 

  



41 

 

7 INTERVENÇÃO 

7.1 Análise dos Riscos 

Com o parecer favorável do órgão gestor, a empresa vem adotando as medidas 

necessárias para adequar a sua proposta de mudança aos requisitos estabelecidos. Desta forma, 

foi realizado uma análise de risco, baseado na ISO - International Organization for 

Standardization 31000 para identificar os riscos as probabilidades e os impactos que possam 

surgir na execução do projeto, conforme a Tabela 9. 

 

Tabela 9 

Análise de Risco - Matriz ISO 31000 

IM
P

A
C

T
O

 

A
lt

o
 

- Problemas de qualidade na 

prestação do serviço 

- Cliente não aceitar a forma 

da cobrança da tarifa sem a 

presença do cobrador 

- Perda do contrato de 

concessão 

- Perda de clientes por utilizar 

outro meio de pagamento de 

tarifa 

- Cobrança da tarifa de 

integração nas estações Capão 

Redondo e Campo Limpo 

- Aumento da evasão de 

receita pela falta do cobrador  

M
éd

io
 

- Problemas nos 

equipamentos eletrônicos 

para cobrança da tarifa 

- Pouca habilidade política 

dos gestores para aprovar o 

projeto junto ao órgão gestor 

- Custo com horas adicionais, 

devido aumento no tempo de 

percurso  

- Dificuldades para manter o 

nível de serviço adequado 

- Futuras reclamações 

trabalhistas pelos motoristas, 

alegando que exercem dupla 

função 

- Custos adicionais com bônus 

pagos aos motoristas 

B
ai

x
o

 

- Os motoristas não 

aceitarem dirigir sem a 

presença do cobrador 

- Falta de recurso financeiro 

para pagar as indenizações 

dos cobradores 

- Dificuldades para embarcar 

passageiros com mobilidade 

reduzida 

- Demora para retornar o valor 

investido no projeto 

- Dificuldades para fazer 

transbordos em caso de 

defeito mecânico nos veículos 

sem o cobrador a bordo 

-  Reclamações dos clientes 

pela falta do cobrador a bordo 

Baixa (remota) Média (possível) Alta (provável) 

PROBABILIDADE 

Fonte: Adaptado de IFAC (1999, p.21) 

 

Para mitigar os impactos causados pela presença de anomalias no projeto, cabe à 

organização identificar os riscos, áreas de impactos, eventos, suas causas e consequências 

potenciais com base nas avaliações da organização (ABNT, 2009). 

Os principais riscos analisados foram identificados de acordo com as não conformidades 

que poderão surgir ao longo do processo o que exige um comportamento estratégico por parte 

da empresa, com o objetivo de mitigar os riscos.  

A Tabela 10 apresenta o gerenciamento dos riscos, as suas probabilidades e as ações de 

contingência para remoção das fontes de riscos, criando mecanismos para evitar a manifestação 

das probabilidades e dos impactos que possam se manifestar de forma objetiva.  
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Tabela 10 

Gerenciamento de Riscos 

Risco Probabilidade Impacto Ação 

- Cobrança da tarifa de integração 

nas estações Capão Redondo e 

Campo Limpo 

- Aumento da evasão de receita pela 

falta do cobrador 

Alta Alto 

 Estabelecer um contrato com o Metrô 

para garantir a manutenção da 

gratuidade nas integrações  

 Instalar câmeras de monitoramento em 

todos os veículos para inibir a evasão 

- Futuras reclamações trabalhistas 

pelos motoristas, alegando que 

exercem dupla função 

- Custos adicionais com bônus 

pagos aos motoristas 

Alta Médio 

 Criar mecanismos jurídicos, baseados 

na legislação trabalhista para coibir 

abusos 

 Realizar estudos econômicos para 

minimizar os custos 

- Dificuldades para fazer 

transbordos em caso de defeito 

mecânico nos veículos sem o 

cobrador a bordo 

-  Reclamações dos clientes pela 

falta do cobrador a bordo 

Alta Baixo 

 Treinar os motoristas em relação aos 

novos procedimentos operacionais 

 Informar ao cliente sobre os benefícios 

que serão criados com a redução dos 

custos 

- Perda do contrato de concessão 

- Perda de clientes por utilizar outro 

meio de pagamento de tarifa 

Média Alto 

 Cumprir com fidelidade a ordem de 

serviço operacional e fortalecer os 

indicadores de desempenho 

operacional 

 Criar mecanismos para fidelizar os 

clientes por meio do bilhete eletrônico 

- Custo com horas adicionais, 

devido aumento tempo de percurso  

- Dificuldades para manter o nível 

de serviço adequado 

Média Médio 

 Otimizar os recursos disponíveis  

 Criar ações para melhorar o indicador 

do nível de serviço 

- Dificuldades para embarcar 

passageiros com mobilidade 

reduzida 

- Demora para retornar o valor 

investido no projeto 

Média Baixo 

 Treinar os motoristas em relação aos 

novos procedimentos operacionais 

 Criar ações para aumentar a receita 

- Problemas de qualidade na 

prestação do serviço 

- Cliente não aceitar a forma da 

cobrança da tarifa sem a presença 

do cobrador 

Baixa Alto 

 Criar ações para melhorar os 

indicadores de desempenho 

operacional 

 Informar ao cliente sobre os benefícios 

que serão criados com a redução dos 

custos 

- Problemas nos equipamentos 

eletrônicos para cobrança da tarifa 

- Pouca habilidade política dos 

gestores para aprovar o projeto 

junto ao órgão gestor 

Baixa Médio 

 Criar ações de manutenção preventiva 

para evitar reincidência de problemas  

 Fortalecer o relacionamento com o 

órgão gestor 

- Os motoristas não aceitarem 

dirigir sem a presença do cobrador 

- Falta de recurso financeiro para 

pagar as indenizações dos 

cobradores 

Baixa Baixo 

 Orientar os motoristas sobre o projeto 

e os benefícios que serão gerados  

 Disponibilizar de forma escalonada os 

recursos necessários para quitação das 

rescisões 

Fonte: Elaborado pelo autor  
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8 AVALIAÇÃO 

8.1 Ganhos com a Solução 

 Empregados 

Os ganhos relacionados aos empregados se baseiam no fato de que todos foram 

beneficiados com as reprogramações das linhas e com os ajustes realizados nas tabelas horárias, 

ajustando as escalas e fixando a folga de todos os empregos para os finais de semana.  

Foram treinados todos os empregados em relação a melhoria dos serviços. Maior 

preocupação relacionado ao bem-estar a partir do encaminhamento ao médico do trabalho, 

empregados com problemas de saúde. Houve também uma melhora nas condições de trabalho 

a partir da padronização das atividades, principalmente com o ajuste no tempo de percurso por 

faixa horária, garantindo assim, melhores condições para execução das tarefas. 

O indicador de absenteísmo teve uma redução 66,63% no período do ano de 2014 a 

2018, considerando o número de faltas e atestados. Isto é um indicativo de que os empregados 

estão com um maior grau de satisfação em relação às condições de trabalho, conforme a Figura 

13. 

 

 
Figura 13. Índice de Absenteísmo – 2018 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

 Clientes 

Para os clientes os ganhos se referem às ações realizadas para reprogramação das linhas, 

baseado em tempo de percurso realístico, que gera maior confiança na pontualidade das 

viagens. Adequação da oferta de serviço (viagens) com a demanda de passageiros por faixa 

horária, possibilitou uma melhora no intervalo entre os veículos, diminuindo a incerteza sobre 

o tempo de espera.   
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A integração de linhas (serviços) estratégicos, possibilitou a conectividade entre os 

municípios, gerando uma melhora na mobilidade dos clientes, devido ao menor tempo de espera 

para realizar suas viagens da origem até seu destino. 

Após as intervenções, a quantidade de reclamações passou de 317 de média mensal no 

ano de 2014 para 126 em 2018, gerando uma redução de 60,25%. Os itens que mais 

contribuíram para esta melhora foram: (1) não atender sinal de embarque que reduziu de 114 

para 30 o equivalente a 73,68%, (2) intervalo entre os veículos reduziu de 64 para 08 que 

equivale a 87,50% e (3) comportamento inadequado reduziu de 30 para 21, representando 30%, 

conforme a Figura 14. 

 

 

Figura 14. Índice de Reclamação do Serviço – 2018 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018 

 

 Acionistas 

Para os acionistas houve um ganho de lucratividade com a melhora na reorganização 

das linhas, devido a substituição dos serviços sobrepostos, melhoria no índice de absenteísmo 

com a redução do número de faltas.  

Com a substituição da mão de obra dos cobradores por equipamentos eletrônicos para 

cobrança da tarifa já foi substituído o equivalente a 79% do total dos cobradores, representando 

uma redução do custo com a mão de obra de 15% dos 18% proposto para 2018. No período do 

ano de 2014 a 2018 a redução dos custos operacionais representou 29%, conforme a Figura 15. 
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Figura 15. Matriz de Custos Operacionais – 2018 
Fonte: Viação Miracatiba Ltda. (2018) 

 

Espera-se que a empresa e, indiretamente seus sócios, aufiram não somente maiores 

lucros, como também, ganhos em termos de reputação corporativa. A profissionalização de seu 

processo de gestão e transparência de suas ações junto a funcionários e clientes tendem a 

propiciar maior reconhecimento da organização pelas autoridades públicas, imprensa e 

sociedade em geral. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONTRIBUIÇÕES 

Este trabalho teve como foco principal a análise e proposta de intervenção para 

otimização de processos operacionais e de gestão na Viação Miracatiba.  

Para esse objetivo, seguiu-se o método de relato tecnológico de Marcondes et al (2017) 

para solução de problemas e aproveitamento de oportunidades, que apresenta o contexto e 

realidade investigada; entendimento do problema, diagnóstico, proposta de solução e plano de 

ação.  

O diagnóstico baseou-se em vários estudos, como pesquisas com colaboradores e 

clientes, bem como análise de indicadores como absenteísmo, reclamações de usuários e matriz 

de custos operacionais. Esses indicadores foram comparados a valores de referência de mercado 

em estudos da EMTU. 

Ao final do diagnóstico conclui-se que a empresa apresentava principalmente os 

seguintes problemas: a) alto custo operacional com destaque para o custo com mão de obra, 

especialmente com cobradores; b) número excessivo de faltas de operadores e problemas de 

escala; c)  falta de padronização por treinamento insuficiente; d)  número relevante de 

reclamações de clientes ; e) subutilização de equipamentos eletrônicos disponíveis no mercado.  

Após análise dos dados e, considerando-se ainda os desafios futuros trazidos pelas 

mudanças no ambiente tecnológico e regulatório do setor, com editais cada vez mais rigorosos 

em termos de atendimento a  rígidos padrões de oferta de ônibus, de pontualidade, de conforto 

e nível de serviço ao usuário, ficou evidente a necessidade da implantação de um plano de ação, 

envolvendo mudanças em políticas internas, ajuste em procedimentos operacionais, novos 

critérios de recrutamento, ações de capacitação e gradual substituição do cobrador pela catraca 

eletrônica.  

As ações propostas incluíram:  a reestruturação de todas as programações e tabelas 

horárias, padronização do tempo de percurso por faixa horária para evitar atrasos propositais, 

ajustes nas escalas, fixando a folga para o final de semana para todos os empregados; criação 

de uma política de contratação para candidatos que moram mais próximos das instalações da 

empresa, encaminhamento ao médico do trabalho os empregados com problemas de saúde e 

demissão dos empregados não comprometidos com a política da empresa;  treinamento para os 

motoristas em relação aos itens  “não atender o ponto de embarque”, “comportamento 

inadequado” e “dirigir sem a atenção devida”;  remanejamento de linha dos empregados com 

maior número de reclamações;  estabelecimento de metas de reclamação por linha e 

desenvolvimento de procedimentos disciplinares para educar e punir os operadores 
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reincidentes; adequação da oferta de serviço (viagens) com a demanda de passageiros por faixa 

horária, reorganização da rede de linhas com a substituição de serviços sobrepostos, integração 

das linhas (serviços) estratégicos para conectar a demanda da sua origem ao seu destino e a 

substituição da cobrança manual da tarifa por equipamentos eletrônicos. 

O plano de ação foi implementado progressivamente no período de 2015 a 2018.  

Demonstrou-se, neste trabalho, as ações realizadas e os resultados obtidos em cada processo. 

Os indicadores comprovam uma melhoria sensível em todas as dimensões analisadas, 

resultando em maior eficiência, redução do nível de absenteísmo, maior lucratividade pela 

redução sensível do custo de mão de obra e maior satisfação dos clientes. Em 2018, além do 

processo de melhoria contínua em curso, estabeleceu-se metas ainda mais ambiciosas de 

eficiência operacional e de redução de custos, iniciando-se também a etapa de substituição de 

cobradores pelas catracas eletrônicas.  

As ações implementadas e as ações propostas se enquadram no conceito de inovação de 

processo, principalmente aquelas voltadas para redução dos custos operacionais, como por 

exemplo a substituição da cobrança manual das tarifas pela inclusão de equipamentos de 

tecnologia que poderão de forma mais prática, assegurar com plena eficácia a transação dos 

serviços. 

Quando se automatiza o sistema de cobrança das tarifas, além da redução dos custos, a 

sensação de segurança dentro dos coletivos, nos terminais e até mesmos nos pontos de 

embarque e desembarque passa a ser uma das principais evidências no cotidiano da vida das 

pessoas. A circulação de dinheiro em espécie é praticamente eliminada, deixando de ser um 

ambiente de especulação por parte dos bandidos. 

Com o início da substituição de cobradores pela catraca eletrônica na Viação 

Miracatiba, já se pode comprovar uma redução do lead time operacional, o que tem gerado 

benefícios para os clientes, desde a saída da frota, até o atendimento aos pontos de embarque, 

minimizando o intervalo entre os veículos e consequentemente, uma melhoria na satisfação 

pelos serviços prestados. 

O projeto também já apresenta ganhos econômicos e financeiros para a empresa (e seus 

acionistas) visto que, com a redução do número de cobradores, houve uma economia 

significativa na folha de pagamento, gerando mais recursos para investimentos na renovação 

da frota, fato este que já é realidade na empresa. 

Além dos ganhos diretos aqui mencionados, pode-se constatar outros ganhos indiretos, 

como maior responsabilidade na prestação dos serviços pelos empregados e redução do índice 

de multas de trânsito. Espera-se que isso possa, a curto prazo, refletir-se em aumento no grau 
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de confiança dos clientes, mais respeito pela sociedade, contribuindo para melhorar a imagem 

da organização. 

Enfatiza-se a complexidade enfrentada para realização deste trabalho, desde o seu 

início, houve envolvimento dos empregados, acionistas, órgão gestor e clientes. Ademais, todo 

o processo foi implementado com comunicação permanente com as partes envolvidas, 

justificativas claras do porquê das mudanças, negociação e flexibilização de algumas ações em 

benefício do coletivo, permitindo-se chegar ao final deste projeto com uma grande motivação 

de todos pelos resultados obtidos. 

Entende-se que o relato deste trabalho, baseado no método que parte do diagnóstico, 

análise de alternativas de solução, definição de metas de melhoria em indicadores, plano de 

ação estruturado e avaliação dos resultados demonstra como a Viação Miracatiba está 

caminhando em direção a patamares cada vez maiores de qualidade e produtividade, bem como, 

para o estabelecimento de bases sustentáveis para a criação de valor para empregados, clientes, 

sociedade e acionistas.  

Todavia, há de ressaltar que, embora a empresa tenha alcançado resultados 

significativos em termos de desempenho operacional, os processos precisarão ser 

continuamente avaliados, revistos e aperfeiçoados em busca da melhoria contínua, diante dos 

desafios que as mudanças tecnológicas e sociais impõem às organizações contemporâneas.  

Por fim, entende-se que os processos e métodos apresentados que se provaram eficazes 

para a melhoria do desempenho e da competitividade, servem como referências para outras 

empresas do setor ou mesmo fora dele, o que confere ao trabalho valor tanto acadêmico quanto 

prático, dado o seu potencial de replicabilidade em outras organizações. 
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