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RESUMO 

Esta tese versa sobre a gestão da qualidade e produtividade em transporte 
urbano por ônibus. 

Discute-se a modernização nos conceitos e na prática da gestão da qualidade 
bem como a necessidade do poder público gestor do transporte urbano adaptar o seu 
modelo gerencial aos novos paradigmas mundiais tanto nos aspectos organizacionais 
como nos de tecnologia de informação, relacionamento com os clientes e métodos de 
gestão. 

Infere-se e comprova-se hipóteses a respeito da ineficiência dos esforços dos 
órgãos de gerência na gestão da qualidade e produtividade; das condições concretas 
existentes no seio das empresas operadoras para que o órgão de gerência reformule o 
seu paradigma gerencial e eleve o nível de exigência em qualidade e eficiência; e da 
demanda teórica e prática de um método que constitua um instrumento eficaz de 
gestão da qualidade e produtividade em transporte urbano. 

E se propõe um método que permite instaurar um processo de melhoria 
contínua da qualidade e da eficiência da produção dos serviços de transporte público 
urbano por ônibus. 

Esse método incorpora. além da opinião do poder público, a opmtao do 
usuário e da comunidade no processo de avaliação e estimula os órgãos de gerência a 
priorizar os processos relevantes para a satisfação dos requisitos dele e dos usuários, 
a definir os fatores críticos que influenciam esses requisitos, a reorganizar o trabalho 
conforme as necessidades de gerenciamento desses processos, a treinar o pessoal 
conforme os novos paradigmas e, sobretudo, a repassar para as empresas operadoras 
as funções que elas são capazes de executar, reservando-se o poder público para as 
funções de promotor, normatizador e fiscalizador da qualidade e da eficiência do 
transporte urbano. 
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ABSTRACT 

The central theme of this dissenation is the management of quality and 
productivity o f urban bus transportation. 

Modemization, both in the concepts and in the procedures of quality 
management, is examined. The need to adapt old methods to new paradigms adopted 
worldwide, on the part of of the public urban transport authority is discussed , on 
aspects that range from organizational procedures, information technology, 
relationship with the user and managemenl methotls. 

With respect to the inneficiencies found in the transport agencies' efforts in 
dealing with the management of quality and productivity, some hypotheses are 
inferred and proven true. These are also raised and proven true conceming the actual 
existing conditions within the operating agencies, to render the managing agency 
capable of restructuring their administrative model in order to upgrade their quality 
and efficiency standards. Hypotheses are also applied to the theoretical and practical 
demand, in order to devise a method which will ultimately constitute an effective 
instrument of quality and productivity management for urban transportation. 

The author also proposes a methodology which will allO\·V for the 
establislunent of a continuing process of quality and efficiency improvements for 
urban bus transportation service de livery. 

TI1e process of evaluation contained in the proposed method takes into 
consideration the public authority's opinion, as well as the user's and the comrnunity 
claims. It also encourages the managing agencies to rank the relevant processes in 
order to meet both their requirements and the users'; to define the criticai aspects 
which influence those requirements; to reorganize their work routine in accordance 
with the management needs of those processes; to develop and train their human 
resources within the new paradigms and, above ali, to delegate responsibilities to the 
operating agencies, when they are capable of undertaking them, keeping the public 
authority with the sole functions o f promoting, formulating norms and enforcing the 
quality and the efficiency o f urban transportation. 



1 INTRODUÇÃO 

1.1 Histórico 

Antes de trat<:~r do tema Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte 

Urbano, faz-se necessário contextualizá-lo no movimento mundial de modernização 

dos conceitos e de novos modelos gerenciais da qualidade e da produtividade. 

Esse movimento tem dois condicionantes históricos importantes: o primeiro, 

administrativo, quando Henry Ford e William Durant, baseados na teoria de Adam 

Smith , concretizaram a divisão de trabalho em tarefas simples e criaram a linha de 

montagem. Ficou mais complexo para administrar. Depois, Alfred Sloan criou a 

divisão do trabalho na administração, na gerência. Com isto nasceu o modelo de 

organização indus trial que predomina até os dias de hoje. Eslrutma e1n pirâmide, que 

se ajusta bem a um ambiente ele rápido crescimento. As pirâmides funciona is 

aumentaram e, com e las, os problemas. Dentre e les podem ser citados a distância 

entre a alta gerência e o usuário, elevado tempo de solução ele problemas e problemas 

de conflitos entre os chefes de unidades que fazem parte do mesmo processo. 

As empresas industriais estruturadas conforme o modelo de organização 

industrial de Adam Smith, foram obrigadas a passar por diversas experiências 

frustadas de agilização dos seus fluxos internos de produção. Adotaram os mais 

diversos modelos gerenciais que não ofereciam espaço para inovações sig nificativas. 

Entre eles destacaram-se a Gerência por Objetivos, a Gerência de Carteira, a 

Diversificação, a Gerência pela Observação, a Teoria Z, a Gerência Matricial, o 
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Orçamento de Base Zero, a Gerência de Um Minuto, a Análise da Cadeia de Valores 

e os Círculos de Qualidade, entre outros, os quais, pelo seu insucesso, são usados 

como ttunfos pelos conservadores que não querem ver o óbvio: o movimento de 

qualidade e produtividade é um caminho sem volta. 

A causa do insucesso daquelas experiências de modelos gerenciais adotados 

pelas empresas industriais esteve no fato de que estes não vieram acompanhados de 

alteração nos conceitos de qualidade e de cultura organ izacional e desconsideraram a 

eficácia da gestão por processo. 

O segundo condicionante é o econômico, pois, em lugar dos mercados de 

massa predominante nos anos 50, 60 e 70, as empresas do setor industrial atuais têm 

clit:llit:s, comerciais e individuais, que sabem o que querem, o que desejam pagar por 

isso e como obter aquilo que querem nos termos que exigem. A tecnologia alterou a 

natureza da concorrência. Com a informatização aumentou a velocidade de 

informações. Além disso, os ciclos de vida dos produtos passaram de anos para 

meses. A globalização aumentou o número de concorrentes e, com isso, qualquer 

mudança marginal às expectativas da empresa poderá encerrar uma empresa. Isto 

exige da empresa a necessidade de flexibilidade e rapidez de resposta. 

No transporte, em especial no transpo11e de passageiros, essa evolução foi 

mais lenta. O seu caráter de produção em regime de concessão permitiu que o poder 

público intermediasse os confli tos entre os usuários e as empresas. A relação com os 

usuários ainda é muito precária, apesar de se encontrar casos de empresas que 

dispõem de serviços de atend imento ao usuário e de realizarem pesquisas periódicas 

para identi ficar os requisitos dos clientes. Em pesquisa realizada por RAMOS & 

QUEIROGA( 1994) com o o~jetivo de identificar o perfil da gestão da qualidade e 

produtividade das empresas de transportes urbanos no Brasil, os autores concluíram 

que mais de 50% das 47 respondentes ao questionário enviado a 419 empresas "não 

possuem contato regular ou esporádico com seus clientes, não realizam qualquer 

pesquisa sobre necessidades dos clientes e não realizam qualquer pesquisa sobre 

satisfação dos clientes." (RAMOS & QUEIROGA, 1994, p.513). 
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O conceito de gestão da qualidade tem acompanhado essa evolução por 

estágios que refletem as mudanças na natureza das relações Cliente-Fornecedor. 

Esses estágios foram: 

Inspeção de recebimento do produto pronto, com identificação, avaliação 

ou teste das suas características críticas; 

. Sistemas da Qualidade, com o auxílio de normas, para assegurar a 

qualidade de todo o ciclo de produção. As normas mais conhecidas que 

representam este segundo estágio são as normas militares MIL-Q 

9858A, do Departamento de Defesa dos EE. UU e a AQAP 1, da 

Organização do Atlântico Norte-OT AN; 

Controle Estatístico de Qualidade (SQC), que introduziu a prevenção e a 

melhoria baseadas na estatística. O controle estatístico de qualidade teve 

sua origem no começo dos anos 80, no setor comercial, em companhias 

como a Xerox, Motorola, Ford e IBM; 

Normalização global para a Qualidade - ISO 9000, com referências 

"mundiais". Sobre a gestão da qualidade interna (9004) e garantia da 

qualidade externa (NB-900 l , NB-9002 e NB-9003), em situações 

contratuais. E sobre a gestão da qualidade Ülterna no setor de serviços 

(9004-2). 

O estágio atual, embora bastante confuso devido às diferentes correntes e 

respectiva literatura surgida nos últimos 5 anos com as mais diversas interpretações 

das mesmas, expressa um passo qualitativo na organização industrial e, 

consequentemente, na gerência. 

Nos últimos anos a ISO - Tnternational Organization for Standardization 

(Organização Internacional de Normalização), que tem como objetivo promover o 

desenvolvimento de normas, testes e certificação, com o intuito de encorajar o 

comércio de bens e serviços, a nível internacional, tem produzido normas - as 

chamadas Série IS0-9000 - na tentativa da padronizar conceitos e procedimentos 
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relativos à qualidade da produção manufatureira. 

A ISO é composta por 91 países, cada um representado por um organismo 

de normas. Possui 180 Comitês Técnicos de apoio, sendo o Comitê Técnico CT-l76 

o responsável para elaborar normas sobre qualidade. Esse comitê produziu a série 

ISO 9000. Elas são normas contratuais para facilitar a parceria cliente-fornecedor. 

A IS0-9000 está baseada em normas anteriores como a MIL - Q 9858-A do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos, de 1963, a AQAP-1, da Organizacão 

do Tratado do Atlântico Norte - OTAN e da BS 5750 - Norma de Qualidade, do 

British Standard Institute, de 1979. 

A certificação pode ser imposta pelo cliente ou voluntária. Comprovada a 

conformidade da empresa com a norma ela recebe um certificado e comporá uma 

lista de empresas codificadas. A lista é acessível a todos os clientes da empresa. 

Existem 3 tipos de avaliação: o fornecedor conduz uma auto-avaliação; o 

cliente faz auditoria do fornecedor; um organismo qualificado faz auditoria. Entre os 

critérios de avaliação estão: a responsabilidade da administração; ações corretivas; 

funcionamento do sistema da qualidade; treinamento;níveis de controle de 

documentos; técnicas estatísticas;controle do processo. 

A Séri e IS0-9000, apesar de seu viés fortemente manufatureiro c de suas 

amarras burocráticas, está sendo utilizada por empresas brasileiras de transporte, 

especialmente empresas de transporte de carga, como instmmento de orientação para 

a gestão da empresa. No momento de eleboração desta Tese tem-se a informação da 

ABNT/CB-25 que S(cinco) empresas de transporte terrestre e 2(duas) de transporte 

marítimo que receberam a certificação IS0-9002 a saber: 

Transporte Terrestre - a Cia. Transpmiadora e Comercial TRASLOR (SP), 

a Masterbus Transportes Ltda. (SP), a SITICAR-Sociedade Interestadual de 

Transporte Carvalho Ltda. (MO), a TNT do Brasil (SP) e a Transportadora 

Americanqa Ltda (SP). 
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Transpot1e Marítimo e Cabotagem - a NORSUL-Cia. de Navegação (RJ) e a 

Vale do Rio Doce Navegação-DOCENAVE (RJ). 

Porém, entendendo que este não constitui o melhor instrumento de gestão e 

sim de reconhecimento público internacional do seu padrão de qualidade, outras 

empresas decidiram procurar conhecer os novos sistemas e modelos administrativos, 

largamente divulgados na literatura moderna e por instituições criadas no Brasil, para 

divulgar as idéias, os modelos, as técnicas, as ferramentas e as vantagens dos mesmo. 

Dentre esses sistemas administrativos os mais conhecidos são: 

• Total Quality Control - TQC 

Total Quality Contrai (Controle da Qualidade Total) - TQC é um sistema 

administrativo aperfeiçoado no Japão, a partir de idéias americanas, montado pelo 

Grupo de Pesquisa do Controle da Qualidade da JUSE (Union of Japanese Scientists 

anel Engineers). 

Os japones usam internamente a sigla TQC e externamente, isto é, nos 

demais países, eles preferem adotar a sigla CWQC (Company Wide Quality Contrai), 

para diferenciá-lo do s istema TQC defendido pelo Dr. Armando Feigenbaum 

(CAMPOS, 1992). 

O conceito principal do TQC é o controle exercido por todas as pessoas da 

empresa, de forma harmônica (sistêmica) e metódica (baseado no ciclo PDCA, um 

método para controle de processos) para a satisfação das necessidades de todas as 

pessoas. 

A essência do modelo é gerenciar ao longo do processo e não por resultados, 

isto é, gerenciamento preventivo. Os conceitos básicos do TQC são: 

Processo: um conjunto de causas, que provocam mais de um efeito. Ele 

pode ser gerenciado através de seus ítens de controle e ítens de 

verificação. 
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. Ítens de Controle - índices numéricos estabelecidos para medir a 

qualidade dos efeitos de cada processo. 

. Ítens de verificação - índices numéricos estabelecidos para as causas que 

afetam determinado ítem de controle. 

Problema - o resultado indesejável de um processo. 

Meta - o nível de controle, ou seja, a faixa de valores desejada para o 

ítem de controle. 

Método - os procedimentos ou meios necessários para se atingir a meta. 

O método adotado pelo modelo é o método de controle de processos, o 

Ciclo PDCA, que quer dizer: PLAN, DO, CHECK, ACTION (PLANEJAR, 

EXECUTAR, VERIFICAR, ATUAR). Mais detalhes sobre este método ver 

capítulo 2. 

Usa-se o ciclo PDCA com o auxílio do Método de Solução de Problemas

MSP ou o "QC Story", como é chamado pelos japoneses. Segundo os defensores do 

TQC o domínio deste método é o que há de mais importante na Gestão da Qualidade 

Totai-TQC. 

• Total Quality Managmcnt- TQM 

Um outro sistema gerencial muito divulgado pelos americanos é o Total 

Quality Managment-TQM, ou Gestão da Qualidade Total. Seus principais difusores 

são a American Society for Quality Contra i e o American Quality and Productivity 

Center. No Brasil o seu principal difusor é a Fundação para o Prêmio Nacional da 

Qualidade. 

O TQM (frequentemente confundido com o TQC) é baseado nas idéias de 

Feigenbaum, Juran e Oeming, no seu modelo básico. Porém, com cultura 

organizacional inspirada por Parsons, Schein e Walton (apud SASHKIN & KISER, 

1994). 
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Os seus defensores dizem que a TQM não se limita a técnicas e ferramentas. 

Que ela funciona também com um novo conceito de cultura da organização. Que para 

capacitar as pessoas a pensar e agir de forma racional e criativa (e usar corretamente 

as fenamentas), as organizações exigem culturas complexas e não-tradicionais. Isto 

é, que as ferramentas estatísticas, sozinhas, não podem levar à qualidade. Elas usadas 

sozinhas podem impedir as pessoas de ver e lidar com elementos muito mais 

importantes da TQM: os clientes e a cultura. 

O próprio Demming (apud SASHKIN & KJSER, 1994) descobriu depois da 

Segunda Guerra Mundial que, a despeito do seu sucesso no treinamento de 

trabalhadores e engenheiros nos Estados Unidos no uso dessas fetTamentas e 

técnicas, seus esforços, em grande parte, foram em vão, pois a gerênci~ não havia 

adotado a filosofia a que as fenamentas e técnicas dest inavam-se a apoiar. Quando 

foi para o Japão, Deming tentou concertar seu eno concentrando-se a obter o 

comprometimento da alta gerência japonesa. 

Sashkin & Kiser chegam a dizer claramente que aplicar a TQM não significa 

aceitar ou adotar elementos da cultura japonesa. (SASHKIN & KJSER, 1994). 

• Reengenharia Empresarial 

Nesse contexto, cabe agora fa lar sobre a reengenharia empresaria l, um novo 

conceito de organização industri al. A reegenharia empresarial tem como base a idéia 

do pensamento descontínuo, que identifica e abandona as regras predominantes por 

dois séculos de gestão industrial. Enxerga além do organograma e trata de processos. 

A sua pergunta básica é: Por que fazemos o que fazemos? E organiza o trabalho em 

torno de processos, quebrando a rigidez dos organogramas ou a "linl1a de 

montagem". 

O conceito de reengenharia foi criado em 1990, por Michael Hammer seu 

principal expoente e fundador do Movimento pela Reengenharia nos Estados Unidos. 

A reengenharia não pergunta: - como acelerar o que fazemos? - como melhorar o que 

fazemos? - como reduzir os custos do que fazemos? Começa do zero, reinventa, 
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segundo Hammer. 

A divisão do trabalho tradicional de tarefas especializadas é substituída pela 

organização de equipe de empregados que atuavam com o processo de forma 

linearizada, isto é, em unidades e sub-unidades funcionais. 

As principais vantagens da deslinearização, apontadas pelos defensores da 

reegenJ1aria, são: ganho de tempo, redução dos custos e maior capacidade de rapidez 

de resposta ao cliente. 

Isto porque vários serviços passam a ser realizados ao mesmo tempo entre 

as etapas iniciais e finais; há uma redução das margens para grandes mudanças no 

trabalho e se necessita menos reparos. 

Sem negar tudo o que já foi construído, a reengenJ1aria oferece recursos para 

auxiliar as empresas na adoção de medidas para reduzir custos por unidade 

produzida, assim como para elevar a qualidade do seu produto, com uma 

administração mais democrática. 

Trata da satisfação do c liente final e do cliente interno, da definição, 

acompanhamento e avaliação de indicadores de qualidade, do planejamento, da 

prevenção e da melhoria contínua da qualidade. Trata também das ferramentas e 

técnicas atuais de gerência , como níveis de referência e o t;ontrule de processos. E 

trata principalmente de inovar e reinventar, quando não for possível melhorar. 

• Benchmarking 

O conceito de Benclunarking tem sido amplamente divulgado no contexto 

do movimento pela melhoria da qualidade e produtividade. Podem ser encontradas 

várias definições de Benclm1arking. O dicionário Webster define Benclunarking 

como a marca deixada por um agrimensor ... em uma posição predeterminada .. . e usada 

como ponto de referência .. . padrão pelo qual uma coisa pode ser medida ou julgada. 

O termo Benclunarking significa medição. David T. Kerarns, executivo chefe da 

Xerox Corporation o definiu como sendo o processo contínuo de medição de 
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produtos, serviços e práticas em relação aos mais fortes concorrentes, ou às empresas 

reconhecidas como líderes em suas indústrais. CAMP(l993) comenta essa definição 

acrescentando que Benclunarking é um processo gerencial e de auto

aperfeiçoamento, que precisa ser contínuo para ser eficaz; que o Benclunarking não é 

apenas uma investigação de medidas da função empresarial externa, mas uma 

investigação para determinar que práticas estão sendo usadas para assegurar eficácia 

e superioridade e quais delas atingem as médias necessárias; que o Benchmarking 

pode ser aplicado tanto aos produtos como aos processos com os quais lidam as 

empresas; que o Benchmarking não deve visar somente os concorrentes diretos da 

empresa e sim para aquelas empresas e funções reconhecidas como sendo as 

melhores ou líderes (CAMP, 1993,PP.8-l 0). 

É importante frisar que deve-se definir claramente o que deve ser comparado e que 

tipo de Benchamarking será realizado, antes de identificar a(s) melhor(es) empresa(s) 

ou a melhor função. O tipo de Benchmarking pode externo ou interno à empresa. 

Como esses novos paradigmas podem penetrar e gerar bons resultados no 

transporte público urbano é o próximo tema que deve ser destacado, para se poder 

compreender melhor a importância de propor métodos de gestão da qualidade em 

transporte público urbano. 

Neste contexto cabe discussão inicial sobre condicionantes da qualidade em 

serviços de transporte. FONTES LIMA ( 1995) destaca, em sua tese de doutorado, 

que o primeiro deles é a heterogeneidade dos processos e dos produtos. As viagens 

em um sistema de transporte público urbano, exemplifica ele, se diferenciarão pelo 

menos em tennos de origens e destinos, horários e dias em que ocorrem, modo de 

transpm1e utilizado e rola escolhida. Pottanto, "cada viagem seria um produto único 

e diferenciado, embora possa ser agregado em conjuntos com características comuns. 

Outro aspecto impot1ante, afirma FONTES LIMA é que o resultado da viagem surge 

a partir de um conjunto encadeado de decisões, que podem inclusive se alterar 

durante os processos, por exemplo, quando um passageiro escolhe a rota depois que 

está viajando há algum tempo no táxi, ou resolve voltar ou mudar o destino." O outro 
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condicionante citado é que a satisfação tem que se dar tanto com o resultado do 

processo como com o próprio processo de produção. "O passageiro deseja chegar no 

local e horário programado, mas deseja que isto ocorra com segurança e razoável 

conforto"(p.637). O terceiro condicionante da qualidade em transportes listado por O. 

Fontes é que as atividades dos serviços de transporte, diferente dos outros serviços e 

da manufatura são realizadas em ambientes não controlados (espaço aéreo, mar, 

ruas). O quarto condicionante é que as demandas são derivadas de outras demandas, 

isto é, "a atividade de transporte, normalmente, é parte de uma cadeia de eventos cujo 

interesse do cliente está no resultado final dessa cadeia, e não apenas na atividade 

transprote ... No caso do transporte público urbano, a operação inadequada de linhas 

de ônibus alimentadoras pode prejudicar em muito as operações metroviárias e os 

fluxos de passageiros a ser transposrtados são função, por exemplo, do nível de 

atividade econômica daquela região onde o sistema atua" (pp.638-639). O quinto 

condicionante refere-se às diferenças tecnológicas, que nos transportes se 

materializam pelo tipo de objeto movimentado (pessoas ou bens) e pelo meio 

utilizado para realizar o deslocamento (rodoviário, ferroviário, marítimo, aéreo). O 

sexto condicionante é a presença da regulamentação do mercado, o que condiciona a 

importância da qualidade para as firmas produtoras "à medida que aumenta a 

consciência e o poder de pressão dos usuários"(p.640). O sétimo condicionante 

citado por O. f-ontes é o fato do produto ser intangível , o que " leva à impossihilidadr 

de transferência de posse, bem como de revenda, nem de proteção por patentes, que 

difilculta a comercialização. Portanto as expectativas e percepções dos clientes são 

fortemente influenciadas pelo valor associado ao tempo e ao espaço que é atribuído 

pelos usuários. A produção c consumo simultâneos é outra caracterfstica 

condicionante da qualidade citada por O. fontes, "o que envolve os consumidores no 

processo de producão, dificulta produções central izadas, traz variabilidades aos 

processos e cria a necessidade de monitoração da qualidade em tempo real (p.64l ). 

Um outro condicionante importante é que as demandas apresentam grandes 

flutuações temporais quando comparadas com a manufatura, tanto em termos de 

intensidade, quanto em termos de frequências. "No caso do transpot1e público urbano 

tem-se variações acentuadas de intensidade entre os chamados picos dos períodos da 
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manhã e da tarde, e variações quanto ao sentido em que as viagens ocorrem nesses 

dois picos. Este fato afeta bastante a forma e a necessidade de alocação de recursos 

para atender a níveis mínimos de qualidade" (p.642). Por último, O. Fontes destaca a 

indivisibilidade da ofet1a como um condicionante da qualidade no transporte e diz 

que "a infraestrutura viária e os equipamentos necessários para a produção de 

transpot1es normalmente demandam grandes investimentos e obras que levam tempo 

para serem realizadas" (p.643). 

As empresas de transpm1e público urbano por ônibus estão condicionadas a 

determinadas obrigações contratuais, em decorrência da concessão/permissão dos 

serviços preslatlus por das, destacando-se dentre estas as seguintes: 

Área de operação pré-definida= mercado definido; 

Tabelas de horários pré-estabelecidas = ritmo de produção pouco 

flexível, apesar de que existe, em algumas cidades, a cobertura legal para 

que a empresa possa fazer estudos de variação da demanda e propor 

alterações. No entanto, a burocracia e a excessiva central ização 

prejudicam o andamento dos processos; 

Tariías contwladas pelo poder público = demanda não define preço; 

Passageiro x quilômetro programado = quantidade de produção pré

determinada; 

Além disso as empresas de transporte urbano ainda apresentam algumas 

peculiaridades que dificultam que a adesão expontânea aos novos paradigmas 

mundiais da qualidade e produtividade, como: 

a existência de distintas capacidades de produção, eficiência e eficácia de 

cada empresa o que leva a variações nos custos das empresas; 

diversidade de tamanho e nível de organização e profissionalização; 
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fortes variações sazonais da demanda. 

Apesar dessas condições de produção citadas ac1ma, ainda restam às 

empresas de transporte de passageiros espaços de competitividade como as áreas de 

produção para as quais lograram obter a concessão ou permissão (especialmente 

aquelas que operam grandes conedores)~ monitoração dos ítens de custos~ pesquisa 

de opinião do usuário em parceria com o poder público~ atuação sobre ítens de 

qualidade dos serviços como conforto, segurança, confiabilidade e trato com o 

usuário. 

R. Orrico e E. Santos examinaram as formas como se processa a competição 

entre as empresas de transporte urbano, ainda considerando que o mercado é 

regulamenlatlo c que ~::ulpl'esta características singulares à compet ição. Eles 

defendem que existem três tipos de disputa na operação dos serviços de transporte 

urbano por ônibus: a disputa pelo usuário ou "concorrência na rua", a disputa pelo 

direito de estabelecer plantas de produção e a disputa por transferência de receitas 

entre linhas e empresas. A disputa pelo usuário é exercida na operação. "A criação de 

áreas exclusivas de operação por empresa é uma forma de eliminar ou minimizar tal 

competição" (p.728). Quanto à disputa pelo direito de estabelecimento de plantas de 

produção as ações se dão em diferentes níveis: modelando os regulamentos e leis, 

tentando estabelecer jurisprudência através de interpretações de leis ou suas 

omissões, através de solicitações para atender mercados emergentes, adquirindo 

outras empresas para estabelecer a "cabeça de ponte", e promovendo fusões , 

coalizões ou mesmo simples acordos temporários para aumentar o peso político de 

um determinado grupo. (ORIUCO F0 & SANTOS, E. , 1995, p. 726-737). 

Além desses aspectos, que são eventos normais dentro de uma planta de 

produção de uma empresa de transporte as empresas "contam" com a pressão do 

transporte clandestino ou alternativo, que tem crescido muito desde o início da 

década de 90. 

São vários os exemplos que se pode citar de empresas que decidiram por 

fazer qualidade podendo-se encontrá-las em Recife, em São Paulo, em Porto Alegre e 



., 

13 

em Belo Horizonte. 

Sendo assim as empresas podem passar a aderir ao movimento mundial pela 

modernização gerencial da qualidade, com produtividade, não apenas pelo despertar 

próprio para os espaços de competitividade de que ainda dispõe, mas também 

estimuladas pelo poder público no cumprimento da sua função de promotor e 

fiscalizador dos serviços concedidos de transpOiie público urbano por ônibus. 

Além disso, pelo próprio caráter do transporte público urbano, serviço 

público essencial, o poder público permanece responsável pela normatização e 

fiscalização da qualidade e da eficiência desse serviço. 

Ainda na década de 80 o poder público 1111CJOU um movimento de 

implantação de métodos de avaliação e melhoria de desempenho do transporte 

público urbano. 

Esse movimento gerou, entre outros, uma proposta de indicadores de 

desempenho para os sistemas metro-ferroviários, no final dos anos 80, hoje usados 

pelas empresas vinculadas à Companhia Brasileira de Trens Urbanos- CBTU e pelo 

Metrô/SP. Essa proposta inclui os critérios para escolha de um conjunto de 

indicadores para medir a utilização da rede, a utilização do serviço, a regularidade, a 

confiabilidade, o tempo de espera, o conforto, a segurança, o desempenho 

operacional , o desempenho da manutenção e o desempenho financeiro. 

A divulgação e a adoção desses indicadores entre as empresas metro

ferroviárias do Brasil, especialmente na Companhia Brasileira de Trens Urbanos e no 

Metrô/SP contribuiu, em grande medida, para a organização interna do levantamento 

e tratamento das informações, reduzindo assim custos supérfluos de administração, 

bem como para melhor controle dos custos e da qualidade de operação. 

No entanto, apesar desses esforços a política do desmonte do governo 

federal, de desestatização e de privatização, levaram à redução gradativa de repasse 

de recursos mínimos para manutenção dos sistemas de trens urbanos, que 

neutralizaram qualquer esforço gerencial feito nesse período. 
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Originou-se, também na década de 80, a busca expontânea por métodos de 

avaliação de desempenho pelas empresas rodoviárias privadas, como se pode 

exemplificar com a iniciativa da empresa Nova Era, de Cuiabá, que adotou um único 

índice para controle: o de omissão de horários, no qual o desempenho do motorista, 

as faltas da tripulação, a eficiência da manutenção e a qualidade do serviço podiam, 

juntos, estar refletidos. 

Não deixa de ser um método fordista de controle de qualidade da produção, 

mas significou um avanço no ambiente do transporte urbano. 

Esse movimento de melhoria do desempenho do transporte público urbano 

mantinha, de cetta forma, uma atticulação com outros semelhantes ocorridos no 

exterior, iniciados na década de 70. 

Os órgãos de gerência cumpriram uma função importante de catalisadores 

do desenvolvimento empresarial no transpot1e público urbano nas cidades brasileiras, 

na década de 80, ao exigirem o registro e informação periódicos de dados 

operacionais de demanda, quilometragem e receita/despesa, para efeito de cálculo e 

negociação das tarifas. 

As tentativas de implantação dos planos de integração do transporte das 

metrópoles e cidades de porte médio, os quais compunham as cond ições para 

captação ele recursos ex ternos c repasse pela extinta Empresa Brasileira de 

Transportes Urbanos-EBTU, contribuíram em gran.de medida para o surgimento de 

modalidades de canais de relacionamento institucional entre o poder concedente e as 

empresas concessionárias/ permissionárias . 

lsso trouxe, como conseqüência, a melhoria na organização das empresas e a 

insttumentação dos seus sindicatos com consultorias especializadas em 

administração, programação e controle operacional e até, em alguns casos, 

monitoramento de custos. 

As universidades brasileiras também estimularam os cursos de pós

graduação a adotarem linhas de pesquisa relacionadas com a avaliação do 
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desempenho, cujo resultado foi a produção de disset1ações e teses com organização e 

propostas de indicadores de eficiência e eficácia do transporte coletivo urbano 

relacionados: 

ao uso dos veículos (distância média perconida pelo veículo, passageiro 

transportado por veículo, coeficiente de utilização da frota); 

ao tempo consumido pelos veículos (tempo consumido pelo veículo pelo 

trabalho oferecido, coeficiente de utilização das horas de setviço 

disponíveis); 

à quilometragem percorrida pelos veículos (passageiros transpot1ados 

(arrecadação) pela distância perconida pelos veículos, trabalho efetuado 

pela distância perconida pelos veículos); 

à energia consumida pelos veículos (energia consumida por passageiro 

transpmtado, energia consumida pelo trabalho efetuado); 

ao desempenho da força de trabalho (coeficiente de utilização efetiva da 

força de trabalho, força de trabalho consumida pela qui lometragem 

rodada); 

aos custos dos setv iços ofertados (custo operacional por passageiro 

transportado, custo pelo trabalho oferecido) etc. PEREIRA (1975), 

WAISMANN (1983), DAIBERT (1984), KA WAMOTO (1984), 

SANTANA FILHO (1992), CARVALHO ( 1984), AGUIAR (1985), 

PARIA (1985) e FERRAZ (1990). 

1.2 Caracterização do Problema 

A criação de mecanismos de compensação tarifária, surgida a partir da crise 

entre a elevação dos custos operacionais e a incapacidade de pagamento dos usuários, 
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a partir da década de 80, reforçou ainda mais a exigência de registro e avaliação de 

dados de demanda, de oferta e de custos, estimulando a informatização dos órgãos de 

gerência e o manuseio de uma massa de dados que ocupava integralmente o tempo 

do pessoal de controle operacional. 

As empresas de transporte rodoviário urbano também tiveram que 

informatizar-se, iniciar um processo tímido, porém crescente, de profissionalização 

de suas gerências de tráfego e manutenção 1, equipar-se com rádio-comunicação e 

adotar um mínimo de instrumentos estatísticos para demonstração junto ao poder 

público. Esta fase foi de grande significado para o amadurecimento empresarial do 

transporte rodoviário urbano. 

Com o desenvolvimento empresarial no transporte urbano, em grande parte 

sustentado pela migração de técnicos do poder público para as empresas operadoras, 

os órgãos de gerência foram perdendo relativamente a posição de liderança no 

gerenciamento, com algumas exceções, onde o órgão de gerência manteve urna certa 

estabilidade nos seus quadros e continuou controlando a operação até ao nível de 

programação diária de alocação de mão-de-obra. 

Interessante observar que, nesses casos, a área de operação das empresas não 

se desenvolveu na mesma velocidade que nas demais localidades, tendo em vista que 

toda a programação c contro le da operação, inclusive do pessoal de operação é fe ito 

pelo órgão de gerência local. 

Apesar desse novo quadro registrado no gerenciamento do transpm1e 

urbano, os órgãos mantiveram uma estrutura de controle da operação vo ltada 

principalmente para a administração tarifária. 

O saldo desse período é que o órgão de gerência do transporte urbano não 

está cumprindo a sua função de promotor e fi scal da qualidade e da eficiência do 

serviço, apesar dos gastos consideráveis de recursos (financeiros, humanos e de 

tempo) na coleta e tratamento de dados da operação. A coleta de dados limita-se a 

1 A profissionalização é entendida aqui como a inclusão, nos quadros das empresas, de 
pessoal qualificado para os cargos, em geral de nlvel superior. 
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itens que compõem o cálculo da tarifa; a articulação entre as unidades que coletam e 

tratam os dados com aquelas que fiscalizam ou planejam os serviços é insatisfatória; 

manuseia-se uma quantidade excessiva de dados sem um objetivo claro de uso 

gerencial dos mesmos; as reclamações/sugestões dos usuários não são conetamente 

aproveitadas para avaliação gerencial; há uma grande carência de capacitação técnica 

para uso de métodos de identificação e solução de problemas e de gerenciamento da 

rotina; a estmtura é muito pesada e predomina o velho paradigma de gerenciar por 

tarefas e não por processo. 

Esse quadro foi o principal motivador da elaboração desta tese, que limita

se ao transporte público urbano por ônibus. Essa limitação tem por base as diferenças 

de condições físicas, tecnológicas e técnicas de operação entre o ônibus e o transporte 

sobre trilhos, as diferenças de níveis de capacitação do pessoal empregado entre o 

ônibus e o setor metro-ferroviário, e o reduzido número de trabalhos teóricos sobre o 

assunto para o setor rodoviário urbano. 

1.3 Conceitos e Definições 

Este trabalho estará orientado pelas seguinte defini ções: 

A Produtividade é caracterizada pelo quociente entre o produto obtido e 

os insumos utilizados para obter esse produto. 

A Qualidade é a resposta adequada à necessidade do cliente ou usuário. 

Porém, a necessidade é dinâmica e é função das condições econômicas e 

culturais de um determinado ambiente. Assim, as dimensões da 

necessidade variam de acordo com o meio ambiente do usuário . Portanto, 

a exigência do usuário com relação ao desempenho funcional e de uso do 

produto, à segurança que o produto transmite, à satisfação das 

expectativas criadas sobre o produto, à sua disponibilidade, à facilidade 
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do uso, ao preço, à acessibilidade, ao estilo e à imagem do produto e à 

relação desse produto com o meio ambiente, bem como outras dimensões 

da necessidade, estão em freqüente mutação, acompanhando os saltos 

dados nos níveis de satisfação dos clientes ou usuários. 

Atributo é a característica qualitativa que identifica um ou mais membros 

de um conjunto observado. Os atributos mais comuns na avaliação da 

qualidade e produtividade do transpmte urbano são: 

Conforto - é a sensação de bem-estar do usuário durante o seu 

deslocamento (dentro do veículo ou utili zando equipamentos de 

apoio); 

Segurança - é a condição de harmonia que o usuário pode 

usufruir no relacionamento dele com o ambiente criado para o 

seu deslocamento: ausência de acidentes, de agressões físicas ou 

morais e de roubos e assaltos; 

Confiabilidade - é a certeza que o usuário tem de que o seu 

deslocamento venha a ocorrer conforme ele espera: sem atrasos, 

sem interrupções, com continuidade e sem maus tratos; 

Acessibilidade - é a facilidade de acesso que u u~u~triu teu1 ao 

meio de transporte preferido ou possível, caracterizada pela 

distância; 

Modicidade - é a condição de manutenção da despesa com 

deslocamento em nível moderado ou reduzido; 

Disponibilidade - é a condição de liberdade que o usuário tem 

para uso de um ou vários meios de transporte; 

Rapidez - é a possibilidade que o usuário tem de efetuar o seu 

deslocamento no menor tempo possível; 
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Conveniência - é a condição de utilidade, oportunidade e 

favorabilidade dos meios disponíveis para o deslocamento do 

usuário (rota, abrigos, terminais de transbordo etc); 

Ecoequilíbrio -é a condição de harmonia entre o meio ambiente 

urbano e um determinado meio de transporte; 

Intensidade ele Utilização do Serviço - é o grau com que a 

capacidade ofertada de transporte é aproveitada; 

Eficiência Energética - é a produção do transporte (passageiro x 

quilômetro) utilizando a menor quantidade possível de energia; 

Racionalidade do Tempo Investido - é o aproveitamento do 

tempo investido para produzir transpmte; 

Realizaçcio do Programado - é o grau de cumprimento da oferta 

programada; 

Desempenho da Manutençcio - é o reflexo do trabalho da 

manutenção na disponibilidade da frota; 

Desempe11ho Operacional - é o refl exo do trabalho da operação 

na produção do transporte; 

Desempenho Econômico - é o grau do retorno do investido. 

Indicador é um instrumento adotado para demonstrar ou revelar 

quantitativamente a característica de um membro de um conjunto 

observado. 

A Qualidade em Serviços é a resposta adequada às necessidades do 

cliente incorporada de quatro particularidades: a intangibil idade dos 

resultados, a participação do cliente na produção, a heterogeneidade dos 

processos e resultados e a alta variabilidade. 

Sistema de qualidade, apud NBR ISO 9004-2, é a estrutura 
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organizacional, os procedimentos, as responsabilidades, os processos e os 

recursos necessários para implementar a gestão da qualidade. 

Qualidade em Transporte Urbano é a adequação dos fatores críticos 

gerenciais e seus resultados às necessidade dos clientes. 

Cliente em Transporte Urbano é o usuário (direto e indireto), o poder 

público, o acionista da empresa operadora, os funcionários e a 

comunidade. 

Método é um procedimento, baseado em determinado critério, que 

permite o uso de uma ou mais técnicas selecionadas para orientar o 

conhecimento e a modificação de um determinado fenômeno. 

Gestão de Qualidade, apud NBR ISO 9004-2, são todas as atividades da 

função gerencial que determinam a política de qualidade, os objetivos e 

as responsabilidades e as implementa por meios tais como o 

planejamento da qualidade, o controle da qualidade, a garantia da 

qualidade e a melhoria da qualidade dentro do sistema de qualidade. 

Método de gestão da Produtividade com Qualidade do transporte por 

ônibus é um procedimento destinado a selecionar, comparar,· calcu la r e 

analisar atributos t; l'espectivos indicadores de qualidade, sem prejuízo da 

sua produtividade, para promover a melhoria continua do transporte 

urbano. 

A vinculação da Gestão da Produtividade com a Gestão da Qualidade tem 

como base o entendimento de que o gerenciamento da qualidade do produto atua 

diretamente na produtividade da empresa. 

Sendo a produtividade definida pela relação entre o produto obtido e os 

custos, qualquer melhoria neste quociente será alcançada através da redução de 

custos e do aumento da produção, conseguido pela maior aceitação do produto. Por 

fim, Gestão da Produtividade com Qualidade são todas as ações orientadas para 
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identificar os problemas de insatisfação do usuário, para conceber um produto de 

acordo às necessidades do usuário, para controlar os itens que definem a qualidade do 

produto, para reduzir os custos (de manutenção, operação e produção em geral), e 

para aumentar a produção. 

1.4 Objetivos 

O objetivo geral do trabalho é contribuir para tomada de decisões que visem 

o aumento da satisfação dos clientes diretos (passageiros) e indiretos (empresas 

produtoras e empresas prestadoras de serviços). Especificamente pretende-se 

contribuir para a definição de seleção das características (ou atributos) relevantes da 

qualidade e da produtividade; fornecer instrumentação técnica para escolha dos 

possíveis indicadores que possam medir esses atributos; facilitar o processo 

decisório na priorização das informações disponíveis em empresas de ônibus que 

possam alimentar os indicadores a serem propostos; contribuir para a definição dos 

parâmetros que balizem a variação de cada indicador; e fornecer um instrumento 

simples e eficaz de avaliação e sel.eção das melhores empresas, sob a ótica da 

qualidade e efi ciência. 

1.5 Hipóteses de Trabalho 

Todo o trabalho de pesquisa esteve orientado a partir da hipótese H0 de que 

é possível gerenciar eficazmente a qualidade (com produtividade) em transporte 

urbano, aplicando um método que instrumentalize o órgão de gerência para: 

identificar os requisitos de qualidade dos usuários; 

considerar as expectativas de qualidade e eficiência do poder público; 



22 

ponderar esses requisitos com fatores externos, isto é, que estão fora de 

controle das empresas operadoras; 

. definir as características (atributos) que traduzam esses requisitos e os 

fatores críticos que os determinam; 

. definir os itens de controle (indicadores) desses fatores críticos; e 

obter condições de avaliação objetiva das empresas 

Para auxiliá-la foram formuladas as seguintes hipóteses: 

H1 A forma de obtenção e tratamento, bem como o volume das informações 

geradas pelos órgãos de gerência constituem um entrave para a gestão 

da qualidade e produtividade do transporte urbano. 

H2 A ausência de um método que auxilie os órgãos de gerência a implantar e 

manter um sistema gerencial da qualidade e produtividade é urna das 

causas da dispersão de esforços e do resultado insatisfatório na 

qualidade e eficiência do transporte urbano. 

H3 Os indicadores de qualidade e de produtividade no transporte urbano 

constituem uma unidade, não podendo ser tratados isoladamente. 

H4 As empresas operadoras das cidades de grande porte alcançaram um 

nível de desenvolvimento gerencial tal que permite que o órgão de 

gerência reformule o seu paradigma gerencial e eleve o nível de 

exigência em qualidade e eficiência dos serviços. 

1.6 Suporte Metodológico 

O método de gestão da qualidade e produtividade em transporte público 

urbano, objeto deste trabalho, é desenvolvido com base na metodologia Quality 

Function Deployment (Desdobramento da Função Qualidade), desenvolvida no Japão 

por Edward Deming, que tem como seu principal difusor o Dr. Keki Bhote. A Figura 
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O 1 (CAMPOS, 1994) mostra a representação gráfica dessa metodologia. CAMPOS a 

chama simplesmente de "Desdobramento da Qualidade" e entende que essa 

metodologia permite traduzir os desejos do consumidor para instruções técnicas para 

os vários processos da empresa ... que o "desdobramento da qualidade se traduz na 

própria garantia da qualidade no desenvolvimento de novos produtos, pois propicia a 

qualidade de projeto adequada para satisfação das necessidades do consumidor e 

qualidade de confonnidade"(CAMPOS, 1994, p.1 08). 

Essa metodologia permite a tradução das necessidades dos consumidores 

(usuários) em características do produto, depois em características do processo e, 

finalmente, em itens de controle incorporados nos procedimentos operacionais. 

O método proposto nesta Tese constitui um instmmento impmtante para o 

quarto nível do Desdobramento da Função Qualidade, o controle dos procedimentos 

operacionais, como também estimula o reinício do ciclo de avaliação do Quality 

Function Deployment, a partir dos resultados que emite. 

Assim o é porque o método que se propõe concentra-se na seleção, no 

acompanhamento e na avaliação de indicadores de qualidade e produtividade, os 

quais expressam em números os efeitos da qualidade gerencial de cada processo, isto 

é passam a ser os itens de controle da empresa. 

O outro suporte metodológico deste trabalho é o "Sistema do Saber Profundo", 

criado por W. Edward Demming. O Saber Profundo é composto de quatro partes que 

interagem permanentemente entre si: Teoria Geral do Sistema, Teoria da 

Variabilidade, Teoria do Conhecimento e Elementos de Psicologia. 

A Teoria Geral de Sistemas tem como principal conceito a abordagem 

sistêmica, onde um problema não se resolve pelo seu desdobramento em partes e sim 

pela sua visualização como parte de um problema mais amplo. Este procedimento se 

baseia no critério segundo o qual a otimização do desempenho das partes 

componentes de um sistema (sub-sistemas) raramente conduz à otimização do 

desempenho do sistema como um todo (KUMPERA, 1979). 
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A Teoria da Variabilidade tem papel vital na otimização de um sistema, 

facilitando a compreensão das diferenças entre o que se planeja e os resultados dos 

procedimentos operacionais, bem como da influência das pessoas/organizações/ 

métodos de gestão no grau de variabilidade. 

A Teoria do Conhecimento contribui para compreender os processos de 

percepção, descrição, análise e previsão das ocorrências no mundo. 

A Psicologia contribui para compreender as diferenças entre as pessoas e as 

diferenças de reação das pessoas frente a determinadas situações e para compreender 

a interação entre elas e o sistema onde trabalham, aprendem ou consomem. 

Os capítulos Pesquisas de Campo e o Método de Gestão da Qualidade e 

Produtividade Proposto evidenciam a adoção dessas metodologias citadas .. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para apresentação e comentário do referencial teórico desta Tese decidiu-se 

por adotar a técnica da classi fi cação temática das obras consultadas e referenciadas, 

tendo em vista destacar os trabalhos que contribuíram para aumentar a consistência 

conceitual sobre: 

a qualidade e a produtividade; 

a qualidade em regime de concessão; e 

a importância, para a gestão da qualidade e produtividade: 

da inferência científica; 

do modelo de organização do trabalho e da cultura; 

da adoção da tecnologia ue infounação; 

de métodos e técnicas de acompanhamento e avaliação de 

processos; 

da modernização gerencial do setor público; 

do domínio conceitual e estrutural dos indicadores de Q & P; e 

da participação do usuário na avaliação do desempenho do 

transporte urbano. 

os métodos de decisão, hierarquização, escalonamento e ponderação de 

critérios e atributos; 
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. os métodos de avaliação de desempenho do transporte público. 

Com essa organização do referencial teórico espera-se estar contribuindo 

para a indicação de aprofundamento de pesquisa bibliográfica para outros trabalhos 

científicos. A análise crítica do referencial teórico encontra-se no capítulo 4, no qual 

se avalia a teoria e a prática dos métodos de gestão do transporte urbano. 

O referencial teórico sustenta, ademais, a hipótese de que não existe, na 

literatura técnica, um método que atenda aos objetivos do que se está propondo neste 

trabalho. 

2.1 Conceito uc Qualidade e Produtividade 

Sobre o conceito de qualidade podem-se destacar os seguintes autores: 

• W. Edwards Demming 

Diz que a qualidade só pode ser definida em termos de quem avalia. Para 

ele , "na opinião do operário, ele produz qualidade se puder se orgulhar de seu 

emprego. Alta qualidade, pensa ele, manterá a empresa no ramo. Isto é verdade tanto 

para as empresas de servi<;os quanto para as de produção de bens. Qual idade, para o 

administrador da fábrica, significa produzir a quantidade desejada e atender às 

especificações". Demming destaca também a dificuldade de se definir a qualidade 

pois "a conversão das necess idades futuras do usuário em características 

mensuráveis, de forma que o produto possa ser projetado e modificado para dar 

satisfação por um preço que o usuário pague, é muito dificil(DEMMING, 1990 

P.l25). 

• Greg Hutchins 

Citando a ISO, concorda com a definição de que "qualidade é a 

capacidade de satisfazer necessidades expressas ou implícitas" (HUTCHINS, 1994, 
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p. 25). 

• Vicente Falconi Campos 

Diz que a qualidade é expressa pela satisfação total do consumidor com o 

produto, que é ofertado na quantidade certa, no local certo e na hora ce11a 

(CAMPOS, 1990, p. 20). 

• Marshall Sashkin 

Definiu a qualidade como a adequação de um produto ou servtço às 

necessidades e desejos dos clientes (SASHKIN & KISER, 1994, p.53) 

• .Toseph Juran 

Afirmou que qualidade é adequação ao uso. Um produto com qualidade 

apresenta características que atendem as necessidades e aumentam a satisfação do 

cliente (JURAN, apud SASHKIN & KISER, 1994, p.51). 

• Iêda Lima 

Vincula a percepção da qualidade às condições sócio-econômicas do 

cliente, concorda com o conceito de que qualidade é a resposta adequada à 

necessidade do c liente ou usuári o. Porém, defende que a necessidade é dinâmica e é 

função das condições econômicas e culturais de um determinado ambiente. Assim 

sendo, as dimensões de necessidade variam de acordo com o meio ambiente do 

usuário e estão em freqüente mutação, acompanhando os saltos dados nos níveis de 

satisfação dos clientes ou usuários (LIMA, 1993, p. 63-70) . 

• Orlando Fontes Lima Jr 

Diz que o principal aspecto que amplia a abordagem da qualidade em 

serviços é a valorização da função e do benefício gerado em detrimento das 

características físicas dos produtos, que passam a ser facilitadores da execução da 

função (FONTES LIMA, 1995, p. 11 ). 

Sobre os conceitos de produtividade destacam-se os autores: 
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• Michael Porter 

Definiu produtividade como o quociente entre o produto obtido e os 

insumos utilizados para obter esse produto (POR TER, I 986). 

• Vicente Falconi Campos 

Tem uma definição que é um desdobramento daquela adotada por Por1er: é a 

relação entre o faturamento e os custos. Essa definição, segundo Falconi , tem a 

grande vantagem de, além de incluir todos os fatores internos da empresa, inclui o 

cliente como fator decis ivo de produtividade. Se o cliente não quiser comprar, por 

maior que seja a eficiência da empresa, a produtividade cairá (CAMPOS, 1992, p. 

21-22). 

• David A. Henscher 

Henscher critica a avaliação parcial da produtividade e adota o conceito de 

produtividade total dos fatores com a razão entre o produto total e os insumos totais 

necessários para produzir esse produto, ou o crescimento no produto total menos o 

crescimento no insumo total(HENSCHER, 1992, pp. 436). 

• Michael B. Packer 

Para Packer a produtividade suplantou seu conceito clássico de comparação entre 

quantidades de saídas e as correspondentes entradas, em termos fís icos. Seu conceito 

hoje estaria voltado para a comparação entre os valores de saída e os correspondentes 

valores das entradas, dando ênfase ao valor adicionado ao produto ou serviço durante 

o processo, ou seja, a diferença entre o valor dos resultados e o valor dos recursos 

utilizados (FONTES LIMA & SCATENA JR. , 1994, p. 576). 

• O. F. Lima Jr. 

Diz a que a produtividade deve ser encarada como a medida do grau de utilização dos 

recursos durante um processo produtivo ou em uma operação em relação aos 

resultados desse processo. As variáveis a serem utilizadas bem como o nível de 
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agregação das mesmas dependem dos objetivos pelos qua1s se realiza a 

medida(LIMA JR., 1994, p. 578). 

• Beatriz Costa, L. A. Lindau e Luiz A. Senna 

Para esses autores a produtividade é a maneira de quantificar os aumentos de 

qualidade na produção e que estimativas da função de produção, a partir do quociente 

ebtre demanda e oferta, permitem medirmelhor a produtividade de uma 

empresa(COSTA et alii, 1994, pp. 627 e 632). 

2.2 Qualidade em Regime de Concessão ~v. 

Sobre os fatores que difilcultam ou facilitam a melhoria da qualidade em 

serviços produzidos sob regime de concessão ou permissão destacam-se os seguintes 

autores: 

o Adriano Branco 

Afirma ser imprescindível a regulamentação para fazer cumprir os 

requis itos de qualidade dos serv iços concedidos, entre os quais está incluído o 

transporte urbano; que os serviços de utilidade pública podem ser concedidos, mas 

deverão ser regulamentados e tiscalizados, pois se tais serviços essenciais terão 

clientes cativos e não haverá concorrentes na área, não há como deixá-los livres, 

como se houvesse lei de mercado para regulá-los; e que, ao conceder os serviços 

públicos é necessário regulamentá-los minuciosamente, para assegurar os direitos dos 

usuários, a qualidade dos serviços prestados, o seu menor custo e a justa remuneração 

do capital (BRANCO s.d.) 

• Iêda Lima 

Defende que a regulamentação econômica, inerente aos contratos de 

concessão ou permissão vigentes no transporte urbano, não oferece nenhum estímulo 
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às empresas concessionárias estatais ou privadas para serem eficientes e produzirem 

com qualidade havendo, porém, possibilidade de se criar instrumentos eficazes que 

premiem os esforços das empresas nessa direção (LIMA, 1994 pp. 600 - 60 l ). 

• E. Santos e R. D. Onico Filho 

Dizem que no transporte urbano a premissa da livre escolha do consumidor não se 

verifica; que a hipótese da plenitude de informação é de difícil realização em um 

mercado de ônibus urbano e que os pressupostos de um mercado auto-regulado não 

encontra sustentabilidade nem no plano mesmo dos pressupostos fundamentais da 

teoria da concorrência perfeita, para os ônibus urbanos. Que existem algumas 

vantagens diferenciais no mercado de transportes urbanos, se admitido como 

mercado contestável, o que permite que elas disponham de intmmentos para fazer 

valer sua posição monopolista frente a competidores potenciais (SANTOS & 

ORRICO fO, p. 712). Que, considerando as reais condições de concorrência no setor 

e a presença e força de elementos de competitividade entre as empresas de transporte 

urbano, vê-se que as três formas básicas - disputas pelo usuário, pelo direito de 

estabelecer plantas de produção e pelas transferências de receita entre linhas -

coexistem. Que a disputa fundamental se centra no direito de estabelecer plantas de 

produção, ou seja, pela abertura de novas linhas ou expansão dos serviços (ORRICO 

F0 & SANTOS, 1995, pp.736-737). 

2.3 A Inferência Científica na Qualidade da Gestão 

Sobre a impot1ância da inferência científica para a gestão da qualidade c 

produtividade podem ser citados: 

• W. Edwards Demming 

Demming reitera que não há conhecimento sem teoria. Uma teoria é um 

modelo mental que implica em uma explicação dos eventos e uma previsão dos 
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eventos futuros. Que nenhuma observação pode ser feita sem a pré-existência de uma 

teoria. Que o conhecimento de um exemplo não setve para melhorar o gerenciamento 

a menos que seja estudado com o apoio de uma teoria (DEMMING, 1990 p. xxiii). 

• Marshal Sashkin 

O autor destaca uma obsetvação de Deming que os gerentes de fábrica dos 

EEUU freqüentemente iniciavam o dia com quilos de estatísticas geradas por 

computadores. 

Que embora esses dados pudessem dizer detalhadamente tudo sobre os 

problemas de qualidade da fábrica, em geral eles absolutamente não ensinaram aos 

gerentes como resolvê-los; que muitas empresas tentam ir <~diante usando m~quinas e 

não o cérebro e que as ferramentas, mais o pensamento racional (científico), é que 

permitem a gestão da qualidade total. 

Sashkin cita também o almirante GRACE HOPPER, que ajudou a projetar o 

1 o computador, o qual dizia: "Quando organizamos dados brutos produzimos 

informações. Mas as informações só têm valor quando os processos cerebrais as 

transformam em inteligência (SASHKIN & KISER, 1994, pp. 33-40). 

2.4 Organização do Trabalho e Qualidade da Gestão 

Sobre a impmiância do modelo de organização do trabalho e da cultura na 

gestão da qualidade os seguintes autores se evidenciaram: 

• Edwards Deming (citado por SASHKIN & KISER, 1994) 

Destacou os 8 elementos cruciais (EC) da cultura de gestão da qualidade 

total: 

EC 1 - As informações sobre qualidade devem ser criadas para aperfeiçoar, e não para 

julgar, nem controlar as pessoas; p. 71-74. 
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EC2 - Autoridade deve ser igual a responsabilidade. Responsabilidade gera o auto

controle; p. 74-80. 

EC3 - Desenvolver recompensas, em grupo, pelos resultados. Quando as pessoas se 

baseiam em classificações individuais e de mérito para conceder recompensas, ao 

invés de trabalhar pela empresa as pessoas competem entre si. pp. 80-89. 

EC4- Deve-se estimular a cooperação e não a competição. pp. 89-22. 

EC5 - A garantia da estabilidade no emprego é fundamental. pp. 92-96. 

EC6- Deve-se cultivar um clima de justiça na empresa. pp. 96-97. 

EC7 - Deve-se fazer esforço para uma remuneração justa. pp. 98-100. 

EC8 - Os funcionários devem pm1icipar do capital da empresa. pp. 100- 1 O l. 

(SASHKJN, 1994). 

• Marshall Sashkin e Kennett J. Kiser 

A TQM (Gestão de Qualidade Total) funciona quando as pessoas usam as 

ferramentes estatísticas e técnicas comportamentais básicas para manipular ou coletar 

dados, a fim de analisar e reso lver problemas. As pessoas não fazem uso por um 

interesse abstrato em estatística ou resolução de problemas. Fazem porque esta é a 

única forma de atender - e exceder - os desejos e as necessidades dos cl ientes. 1\t/a 

nada disso pode acontecer sem o apoio da cultura organizacional. . 

Para estes autores as ferramentas sociais para desenvolver valores culturais 

para a gestão da qualidade total são: 

delegação de poderes através da definição clara de tarefas; 

. desenho do cargo como uma função completa; 

desenho do trabalho em equipe, pois somente equipes têm possibilidade 

de ter os recursos necessários para solucionar, de forma rápida e eficaz, 

problemas tecnicamente complexos. O desenho do trabalho em equipes 
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sustenta a cooperação, possibilita a recompensa em equipes e aj uda a 

desenvolver um clima de justiça ( SASHKIN & KISER, 1994, pp l 00-

119). 

A participação dos sindicatos é um ponto de destaque para esses autores, se 

a empresa quiser ter êxito na gestão da qualidade e produtividade. Os autores dizem 

que, quando há sindicato, seus principais dirigentes devem participar do 

desenvolvimento da filosofia organizacional. Eles precisam trabalhar junto com o 

principal executivo e com a alta gerência a fim de definir os valores; que os 

resultados somente podem ser conseguidos através de negociações com os 

sindicatos .. . que tentar driblar os sindicatos, reduzir seu poder e talvez até elimiminá

los são atos incoerentes com a filosofia de TQM ... e que, sem confiança as pessoas 

não podem acreditar que o princípio da justiça funcione (SASHKIN & KISER, 1994, 

pp. 130- 133). 

• Michael Hammer & James Champy 

Dizem que já não é mais necessário ou desejável para as empresas 

organizarem o seu trabalho em torno da divisão do trabalho de Adam Smith, que elas 

precisam organizar o seu trabalho em torno de processos; e que processo empresarial 

é um conjunto de atividades com uma ou mais espécies de entrada e que cria urna 

saída de valor para o cliente (p . 19 20) . 

Para eles os processos fragmentados e as estruturas especializadas das 

empresas, criadas para uma outra época, também são insensíveis a grandes mudanças 

do ambiente externo - o mercado (p. 18). 

Portanto, a deslinearizaçào dos processos apresentaria várias vantagens: 

vários serviços passam a ser realizados simultaneamente; 

se reduz o intervalo de tempo entre as etapas iniciais e finais do processo, 

se reduz as margens para grandes mudanças no trabalho e se faz menos 

reparos; 
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. o trabalho é realizado onde faz mais sentido. 

Com a deslinearização, as unidades de trabalho mudam de departamentos 

funcionais para equipes de processos, que dependem da natureza do trabalho, como 

por exemplo equipes de caso, com integrantes permanentes e equipes virtuais, para 

gerência de projetos de melhoria. (p. 53) ... Os serviços mudam de tarefas simples 

para trabalhos multidimensionais. Os trabalhadores são coletivamente responsáveis 

pelos resultados e têm que pensar de forma mais ampla. (p. 54) ... o desenvolvimento 

pessoal não equivale a ascender na hierarquia mas a expandir as capacidades 

individuais. (p. 55) ... Os papeis das pessoas mudam de controlados para autorizados e 

é permitido e exigido pensar, interagir, julgar e tomar decisões (p. 56). Esse novo 

tipo de empregado exigirá uma política de seleção. Os critérios passarão a ser 

iniciativa, auto-disciplina e educação, o que significa saber como aprender (p. 57). 

O enfoque das medidas de desempenho e da remuneração se altera de 

atividade para os resultados (p. 58)... Os critérios de promoções mudam de 

desempenho para a habilidade (p. 59).. Os gerentes mudam de supervisores para 

instrutores e facilitadores de desenvolvimento das pessoas e sua habilidade ... e as 

estruturas organizacionais mudam de hierarquia para intervalos (p. 60). 

Encerram dizendo que quando um processo inteiro se torna o trabalho de 

uma equipe, a geslão de prol:essu passa a faze, parte desse trabalho (p. 62). 

(HAMMER & CHAMPY, 1994). 

2.5 A Tecnologia de Informações na Gestão da Qualidade e Produtividade 

Sobre a importância da tecnologia de informações para a gestão da 

qualidade podem ser citados: 
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• Michael Hammer & James Champy: 

Esses autores citam alguns exemplos de como a tecnologia de informação 

altera a organização do trabalho nas empresas modernas que rompem com as regras 

antigas de comunicação: 

* regra antiga: a informação só pode figurar em um local de cada vez. 

tecnologia rompedora: bancos de dados compattilhados. 

nova regra: a informação pode figurar simultaneamente em tantos locais 

quanto necessário. 

* regra antiga: as empresas precisam optar entre a centralização e descentralização. 

tecnologia rompedora: redes de telecomunicações. 

nova regra: as empresas podem, simultaneamente auferir os beneficios da 

centralização e da descentralização. 

* regra antiga: o pessoal de campo precisa de escritórios onde possa receber, 

armazenar, consultar e transmitir informações. 

tecnologia rompedora: comunicação de dados sem fio e computadores 

pmtáteis. 

nova regra: o pessoal de campo pode transmitir e receber informações 

onde quer que esteja. 

* regra antiga: você tem de descobrir onde as coisas vão. 

tecnologia rompedora: tecnologia de rastreamento c identificação 

automáticos. 

nova regra: as coisas informam onde estão (HAMMER & CHAMPY, 

1994, pp.74-79). 
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2.6 Métodos, Técnicas e Ferramentas da Gestão Moderna 

Sobre a importância do domínio de métodos, técnica e ferramentas para a 

gestão da qualidade e produtividade, destacaram-se os seguintes autores: 

• Marchall Sashkin e Kenneth J. Kiser 

Para esses autores, as sete antigas ferramentas da gestão da qualidade total 

são elementares, porém muito importantes, e reforçam esta afirmação dizendo que 

Deming adverte que todos precisam aprender os princípios básicos da teoria e 

aplicação estatística, já que esta é a linguagem do aperfeiçoamento. 

As sete antigas ferramentas referidas são: 

Gráficos de Controle - que mostram os resultados das medidas do 

controle estatístico de processos, mostram se as medidas de um produto 

ou atividade se enquadram dentro de uma curva normal, em forma de 

sino. Caso se enquadrem, o processo de trabalho está sob controle, 

porque qualquer variabilidade na medida é aleatória. Vide Figura 02. 

Diagrama de Pareto - é usado para contar e exibir o número de vários 

tipos de defe itos ou problemas ao longo de um determinado período de 

tempo. Os resultados são exibidos em um gráfico em forma de barras de 

tamanho variáveis. O princípio subjacente a essa fenamenta, baseado no 

trabalho do economista italiano do século XIX, Vilfredo Pareto, é que 

cerca de 80% de todos os problemas podem ser atribuídos a apenas 20% 

de todas as possíveis causas variadas; os 80% das causas restantes são 

responsáveis por apenas 20% dos problemas e defeitos. Pareto estudou a 

distribuição da riqueza na sociedade. Demonstrou que uma pequena 

porção da população detinha grande proporção de toda riqueza. Porém o 

princípio acima foi colocado por Juran, inspirado no trabalho de Pareto, o 

qual chamou de "princípio de Pareto". Juran coloca detalhadamente isso 
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em um artigo na revista Quality Progress de maio de 1975, pp. 8-9. Vide 

Figura 03. 

Diagrama de Espinha de Peixe - chamado também de diagrama de causa 

e efeito ou diagrama Ishikawa (por causa de Kaoru lshikawa, que 

desenvolveu a ferramenta), tem forma semelhante a uma espinha de peixe 

e o efeito é definido na "cabeça" do diagrama. Nos ossos que saem da 

espinha (linha central) listam-se as possíveis causas dos problemas de 

produção, em ordem de possível ocorrência. Vide Figura 04. 

Gráficos de Tendência - usados para mostrar medidas tomadas em 

intervalos de tempo específicos - um dia, uma semana, ou um mês, por 

exemplo. Pode-se então construir um gráfico, com a quantidade medida 

no eixo vertical e o tempo no eixo horizontal. Sua principal utilidade é 

determinar se o vários tipos de problemas ocorrem em momentos 

específicos. Vide Figura 05. 

Histogramas - conhecidos também como gráficos de barras, onde o 

número de produtos de cada categoria de controle (ou seja, em cada 

número de valores separado, medido) é representado pelo comprimento 

de uma barra. Vide Figura 06. 

Diagramas de Dispersão - oferecem uma forma padrão de mostrar como 

uma variável, por exemplo, a resistência tênsil de um fio, está relacionada 

a outra, como o diâmetro do fio. Vide Figura 07. 

Fluxogramas - por vezes chamados de gráficos de entrada e saída, 

fornecem uma descrição visual das etapas específicas envolvidas em uma 

atividade de trabalho. Vide Figura 08 (SASHKIN & KISER, 1994, pp. 

159-167). 

Entre as novas ferramentas os autores destacam: 

Método Tagushi, chamado também de método de planejamento de 
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experimentos, desenvolvido por Genichi Tagushi; 

Diagrama de árvore de erros; 

Diagrama de afinidades; 

. Análise Fatorial; 

5 S (Seiri, Seiton, Seisoh, Seiketsu e Shitsuke), os quais orientam o 

gerentes a organizar-se segundo cinco palavras-chave: arrumação, 

ordenação, limpeza, asseio e auto-disciplina, entendendo-se por elas o 

seguinte: 

SEIRI (arrumação) - identificação dos dados e informações 

necessárias e desnecessárias para as decisões. 

SEITON (ordenação) - ordenar os dados de forma a perder o 

menor tempo possível na procura dos mesmos. 

SEISOH (limpeza) - atualização e renovação de dados para ter 

decisões corretas. 

SEIKETSU (asseio) - estabelecimento de informações e dados 

de fácil entendimento que serão muito úteis e práticas para as 

decisões. 

SHITSUKE (auto-disciplina) - hábito para cumprimento dos 

procedimentos detem1inados pela empresa; e 

Manutenção de Produtividade Total(TPM). 

Essas ferramentas podem ser encontradas, conforme os autores, com mais 

detalhe em Michael Brassard, no li vro The Memory Jogger Plus, Methuen, MA: 

COALIRPC, 1989. (SASHKIN & KISER, 1994, pp. 42-43). 

• Vicente Falconi Campos : 

Para Falconi, gerenciar uma empresa (para a qualidade total) significa 
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conduzir simultaneamente duas ações básicas: 

Rotinas 

Melhorias. 

Rotina significa permanecer no rumo atual, obedecer as normas, evitar 

mudanças. A rotina permite previsibilidade. 

E melhorias significa o movimento para níveis de desempenho nunca antes 

alcançado (p. 35). 

Falconi destaca a importância do ciclo PDCA, um método criado por W. 

Edward Deming, que pode ser adotado tanto para o gerenciamento de rotina como 

para o gerenciamento de melhoria. 

Segundo ele, o ciclo PDCA é composto de 4 fases de controle gerencial: 

planejar, executar, verificar e atuar corretivamente: 

planejar - nesta fase se estabelece um plano que pode ser um cronograma, 

um gráfico ou um conjunto de padrões (metas); 

. executar - execução das tarefas e coleta de dados por verificação de 

processo; 

verificar - a partir dos dados coletados na execução, compara-se a meta 

realizada com a planejada; 

atuar corretivamente - a etapa onde o gerente detecta desvios e atua no 

sentido de fazer correções definitivas (CAMPOS, 1990, pp.44-45). 

• Walter A. Shewart (apud SASHKIN & KISER) 

Foi o primeiro a reconhecer a importância da variabilidade das dimensões e 

atribuições de um produto e da busca das variações que ultrapassam os limites 

aceitáveis. Desenvolveu técnicas estatísticas para fazer esses tipos de avaliações. 

Inventou também formas de mostrar os resultados em gráficos de fácil compreensão 
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(SASHKIN & KISER, 1994, p.07). 

2.7 Gestão de Qualidade e Modernização do Setor Público 

Sobre a importância da modernização gerencial do setor púbico para a 

gestão da Q&P, destacaram-se os seguintes autores: 

• David K. Carr e Ian D. Littman 

Para Carr e Littman a gerência dos serviços deve orientar-se pela seguinte 

estrCttégia de qualidade: 

produto correto - deve-se perguntar se o produto está cmTeto para o 

cliente. Se não o for, então todas as decisões a respeito da melhoria estão 

baseadas em "areia". 

consistência do produto final - não existe nada inteiramente consistente. 

Todas as coisas sofrem variações. Porém, essas variações podem 

significar um custo extra, atrasos na entrega e assim por diante. Portanto, 

a mensuração e o diagnóstico das razões das di ferenças de consistência é 

imprescindíve l. 

pontualidade- a maioria das pessoas relaxa um pouco quando se trata de 

cliente interno. Esta é a causa principal do excesso de despesa em muitos 

órgãos públicos, pois o tempo continua a correr durante o atraso. Prazos 

estourados fazem com que o cliente interno gaste tempo e gere um 

produto de má qualidade. 

custo adequado - maximizar o valor do produto e minimizar os custos é o 

objetivo da melhoria. Deve-se minimizar os custos de assinaturas e 

aprovações desnecessárias, papelada e documentação desnecessária, 

resserviços, armazenamento, transporte, pingue-pongue de documentos, 
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tratamento de coisas diferentes como se fossem a mesma, por exemplo 

pequenas e grandes compras, pressa e responsabilidade fragmentada. 

segurança e bem-estar - soluções criativas para esse tipo de problema 

surgem de um bom trabalho de equipe. 

efeito sobre a sociedade e o meio ambiente - os governos sabem muito 

bem que suas decisões políticas e suas ações têm um profundo efeito na 

sociedade, por exemplo, na mudança da legislação. Também os efeitos 

colaterais de um processo gerenciado pelo poder público podem afetar o 

meio ambiente. A mudança de certos componentes de um processo pode 

reduzir o problema. 

a percepção do consumidor - a qualidade de um processo também eleve 

ser medida através da percepção do consumidor com relação à sua 

capacidade de fornecer o produto final desejado. Um dos maiores 

problemas das empresas públicas é a incapacidade de comuntcar o 

desempenho de qualidade ao público em geral, com credibilidade (CARR 

& LITTMANN, 1992, pp. 61-70). 

Segundo esses autores, os dez pontos do processo de melhoria dos serviços 

que contribuem para seguir a estratégia citada acima são: 

insumos - os componentes ele transformação dos processos são as 

pessoas, os equipamentos, os métodos, os materiais e o ambiente. 

as pessoas - a maioria dos órgãos que usam a Gestão da Qualidade Total 

reorganiza suas equipes de trabalho, diminuindo a classificação das 

tarefas e colocando mais funcionários multidisciplinares. Este item é 

muito importante para situar o método proposto. Deve haver em uma 

parte do capítulo da proposta do método, considerações sobre a visão 

sistêmica da gestão da qualidade. 

equipamentos - utilizados para receber os materiais e informações de 
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fornecedores, transformando-os e enviando-os aos usuários finais, são 

muito importantes na transformação do processo. 

métodos - é como o trabalho é realizado. Nos métodos incluem-se os 

manuais de operação, regras e regulamentos, software, treinamento, 

fórmulas, algorítmos e outros procedimentos usados na transformação do 

processo. 

materiais - não são os insumos em si. Entre eles estão os produtos 

químicos, fomllllários, fitas de impressão, livros-razão, produtos de 

limpeza, ferramentas utilizadas em consertos e aparelhos de audiovisual. 

ambiente - estão incluídos a temperatura, níveis sonoros, localização, 

decoração, manutenção e outras circunstâncias físicas do local onde está 

situado o processo (CARR & LITTMANN, 1992, pp.56-60). 

• David Osborne e Ted Gaebler 

Para eles, o governo empreendedor procura formas ma1s eficientes de 

administrar c está disposto a abandonar velhos programas e métodos . É inovador, 

imaginoso e criativo. Assume riscos. Transforma as funções da cidade em fontes de 

receitas, em vez de pesos sobre o orçamento. Despreza as alternativas convencionais 

que se li111Í tarn a oíerecl!r serviços búsicus. Trabalha de acordo com o seTor privado. 

Usa noções comerciais sólidas. Privatiza. Cria empresas e operações geradoras de 

recursos. Orienta-se pelo mercado. Fortalece a avaliação de desempenho das suas 

ações. Reconhece mérito. Faz com que as coisas funcionem e não teme sonhar o 

grande sonho (p.19). 

O governo empreendedor mede a atuação das suas agências, focalizando não 

os fatores utilizados, os insumos, mas sim os resultados (p. 20). 

O governo preocupado com a prestação direta de serviços muitas vezes 

chega a abdicar de suas funções de indicar o rumo para a sociedade (p. 34). 

Mas afirmam também que o governo deve transferir a prestação dos 
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serviços, mas não a responsabilidade por ele (p. 50). 

Encerram dizendo que o importante não é quanto governo devemos ter, mas 

que tipo de governo devemos ter (OSBORNE & GAEBLER, 1994). 

• Peter Drucker (apud OSBORNE & GAEBLER) 

Afirma que qualquer tentativa de combinar a ação governamental com o 

"fazer", numa escala mais ampla, paralisa a capacidade de decidir, que qualquer 

tentativa de fazer com que os órgãos decisores "executem" leva também a uma 

"execução" muito deficiente, porque eles não estão facilitados no modo de executar 

(OSBORNE & GAEBLER, 1994, p.32). 

-~r\ 
( 2j Conceitos e Estrutura de Atributos e Indicadores de Qualidade e 

Produtividade em Transporte Urbano 

Sobre o domínio conceitual e estrutural dos atributos e indicadores de 

qualidade e produtividade em transporte urbano, foram selecionados autores 

brasileiros, que na década de 80 produziram trabalhos valiosos a respeito, na sua 

grande maioria influenciados por TOMA7JNTS (1975), BOTZOW (1974). AL TER 

(1976) e ALLEN (1980), assim como autores estrangeiros que produziram trabalhos 

sobre o tema após 1990. 

Entre eles destacam-se: 

• Jaime Waisman 

Selecionou os indicadores de qualidade divididos em 4 categorias: 

Indicadores associados ao tempo (velocidade, freqüência de serviço e 

confiabilidade); 

Indicadores associados ao conforto (ruído no interior do veículo, 
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disponibilidade de assentos e suavidade da viagem); 

Indicadores associados à conveniência (acessibilidade física, rotas 

diretas, horas de serviço, espaçamento entre pontos de parada, qualidade 

a área de embarque, serviços de informação); 

Indicador de segurança (número de acidentes). 

Sistematizou os métodos de avaliação dos indicadores de qualidade, indo 

desde o julgamento intuitivo dos indicadores por uma ou mais pessoas qualificadas 

até um procedimento completo de busca de avaliações independentes dos valores dos 

diferentes indicadores, determinando um conjunto de pesos, mostrando a impm1ância 

relativa de cada um e então computando o valor total como a soma linearmente 

ponderada dos valores dos atributos de qualidade (WAISMAN, 1983). 

• Edson Martins Aguiar 

Fez um histórico bibliográfico sobre propostas de métodos de avaliação de 

desempenho, classificou os indicadores de desempenho encontrados na literatura, 

tanto os de eficiência, como os quantitativos e qualitativos de eficácia. 

Classificou os indicadores de eficiência de acordo com o uso dos veículos; o 

tempo consumido pelos veículos; a distância percoJTida pelos veículos; a energia 

consumida pelos veículos; a força de trabalho; o tempo consumido pelos 

empregados; os custos do serviço o ferecido; o tempo consumido em serviço no 

sistema; a utilização da área dos veículos; os lugares oferecidos; os trabalhos 

efetuados e oferecidos pelos veículos; e os benefícios e custos da operação. 

Os indicadores quantitativos de eficácia foram classificados quanto à 

extensão da rede de serviço; à área servida pela rede de transporte; à população 

servida pela rede de transporte; à divisão moda! do número total de viagens feitas 

pela população; à utilização do serviço oferecido. 

Desses indicadores classificados por Aguiar vale destacar entre os 

indicadores de eficiência: 



distância média percorrida por veículo; 

custo médio por veículo; 

passageiro por veículo; 

passageiro x quilômetro por veículo; 

coeficiente de utilização da frota ; 

lugar x quilômetro por veículo x hora; 

passageiro por veículo x hora; 

veículo x quilômetro por quilowatthora; 

passageiro x quil.ômetro por quilowatthora; 

passageiro x quilômetro por empregado; 

custo operacional por passageiro; e 

passageiro quilômetro por custo ou custo por passageiro x quilômetro. 

Entre os indicadores quantitativos de eficácia 

veículo por linha x qui lômetro; 

linha x quilômetro por qui lômetro quadrado; 
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coeficiente de cobertura da rede (linha x quilômetro x 0,4 km/ habitante); 

passageiros por habitante; 

passageiros por passageiros (divisão modal); e 

coeficiente de utilização da oferta (passageiro x quilômetro por lugar x 

quilômetro) 

Quanto aos indicadores qualitativos de eficácia o autor classificou-os 

segundo o conforto no interior do ônibus; a segurança; o conforto nos pontos de 
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embarque/desembarque; o custo generalizado dos passageiros; o tempo de viagem 

dos passageiros; a acessibilidade dos passageiros; vários aspectos de interesse da 

comunidade; e avaliações subjetivas da comunidade (pp. 76-120). 

Entre os indicadores qualitativos de eficácia classificados destacam-se os 

Indicadores de Conforto no veículo 

área disponíveVpassageiro transportado (m2/pass. ou pass./m2) 

ou índice de adensamento; 

disponibilidade de assentos por viagem ; 

conforto térmico no interior do veículo CO Celsius); 

ventilação no veículo (m3/min.)/passageiro; 

vibração no interior do veículo (medida singular); 

nível de ruído no interior do veículo (decibel); 

acelerações/desacelarações (pp. 76-89). 

Indicadores de segurança 

frequência de acidentes (acidentes/um milhão de veículos x 

quilômetro) (pp. 89-90). 

. Indicadores de conforto nos pontos de embarque/desembarque 

metro quadrado/ passageiro; e 

altura média do meio-fio ao 1 o degrau do veículo (em) 

(pp. 91). 

Indicadores de custo generalizado dos passageiros 

custo generalizado/passageiroxquilômetro (pp. 91-94). 
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Indicadores de tempo de viagem dos passageiros 

intervalo entre veículos consecutivos (min.); 

confiabilidade ou pontualidade (n° de veículos que chegam num 

ponto de embarque e desembarque de I min. antes a 3 min. 

depois da hora programada/ número total de veículos que 

chegam num ponto de embarque/ desembarque ou estão 

programados para passarem na hora programada); 

velocidade (km/h) (velocidade média, velocidade comercial, 

velocidade operacional e velocidade generalizada); 

razão de competição entre modos (velocidade transpor1e 

público/velocidade dos outros modos de transporte); 

tempo de viagem (min.); 

direitura da viagem (n° de passageiros que fazem transbordo/ 

total de passageiros transportados) (pp. 94-11 0). 

Indicadores de acessibilidade 

acessibilidade dos pontos de embarque/desembarque (n° de 

passageiros -ou fins de viagens - dentro de x metros de um ponto 

de parada/ n° total de passageiros da área servida); e 

espaçamento entre pontos de embarque/desembarque (metro) 

(pp.lll-113). 

Indicadores de aspectos de interesse da comunidade 

congestionamento na via (veículo/hora); 

poluição atmosférica decorrente da operação do sistema de 

transporte público (gramas/K.Wh); 

poluição sonora decorrente da operação do sistema de transporte 
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público (decibel); e 

porcentagem de empregos oferecidos (n° de empregados na rede 

de transporte/no total de empregados nos diversos ramos de 

atividades) (pp.ll4) . 

Aguiar também fez uma análise de correlação entre os indicadores de 

eficiência e os indicadores qualitativos de eficácia e conclui fazendo uma proposta de 

simplificação do número desses indicadores e de seleção daqueles que melhor se 

prestam para fazer avaliação de desempenho do sistema de transporte público 

(AGUIAR, 1985). 

• Eiji Kawamoto 

O autor definiu as características que determinam o nível de serviço do 

transporte urbano por ônibus, entre elas a acessibilidade física, a frequência de 

serviço, a confiabilidade do serviço, o tempo de espera, o tempo dentro do ônibus, o 

tempo total de viagem, a velocidade comercial, a velocidade operacional média, a 

transferência, o confm1o, as facilidades nos veículos e pontos de embarque/ 

desembarque, a fluidez no movimento e a segurança física dos passageiros (pp.26-

34). 

As defin ições adotadas pelo autor fo ram as st!guiutes: 

acessibilidade física- uma grandeza que representa a facilidade de acesso 

à linha de ônibus, ao ponto de parada mais próximo por onde passam os 

ônibus que vão ao destino desejado ou até a vizinhança (p.26); 

frequência de serviço - o número de viagens redondas efetuadas numa 

unidade de tempo(p.28) 

confiabilidade do serviço - a aderência de passagens de ônibus aos 

horários pré-fixados ou a manutenção do intervalo entre veículos 

consecutivos e de tempo de viagem (p.28); 

-' 
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tempo de espera - o intervalo de tempo entre a chegada do passageiro no 

ponto de parada de ônibus e a passagem subsequente de ônibus (p.29); 

tempo dentro do ônibus - o intervalo de tempo compreendido entre o 

instante em que o usuário embarca no ônibus e o instante do seu 

desembarque (p.30); 

tempo total de viagem - duração da viagem porta a porta, ou o intervalo 

de tempo deconido entre a origem até o destino, englobando os tempos 

parctats: 

caminhada da origem até o ponto de parada de ônibus mats 

próximo, por onde passa o ônibus com destino desejado; 

tempo de espera até a chegada do próximo ônibus com aquele 

destino; 

tempo dentro do ônibus; 

caminhada até o destino; 

caso haja transferência, o tempo de espera de outro ônibus 

(p.30). 

velocidade comercial - a razão entre a distância de uma rota e o tempo 

total gasto para percorrê-la, este constituído de tempo gasto em 

movimento e de durações de paradas, seja visando embarques e 

desembarques, seja nas paradas impostas pelo tráfego. Depende da 

potência do motor, das condições geométricas e operacional das vias, do 

tráfego, da demanda de passageiros por ônibus, e do número de pontos de 

paradas (p.30); 

velocidade operacional média - a razão entre a distância de uma rota e o 

tempo necessário para percorrê-la, excluindo-se o tempo percorrido nos 

pontos de embarque/desembarque de passageiros (p.31 ); 
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transferência - é a transferência de passageiros de um veículo para outro, 

fator que, além de interromper e prolongar a viagem, expõe os usuários a 

certo desconforto e gasto adicional (p. 32); 

conforto - dentro desse conceito o autor incluiu a disponibilidade de 

assento, o nível de lotação, espaçamento entre assentos, solavancos, 

aceleração, variação da aceleração e ventilação e destacou que o confot1o 

é o resultado da ação das partes envolvidas: autoridades locais, 

fabricantes e operador (p.32-33); 

amenidades nos veículos e nos pontos de paradas - um elemento que 

inclui fatores como asseio, facilidade de embarque e desembarque, 

proteção dos pontos de parada contra intcmpérics,ctc (p.33); 

fluidez no movimento - representa viagens sem muitas interrupções 

causadas, principalmente, por congestionamentos (p.33); 

segurança física - é um fator que indica principalmente a probabilidade 

de ocorrência de acidentes (p.33); 

Depois o autor relacionou cada característica ou elernento de nível de 

serviço definidos anteriormente com os fatores que os influenciam (pp.34-35) e fez 

uma seleção dos fatores controláveis pelo operador(p.36). 

Com esses fatores e indicadores que se relacionaram o autor analisou os 

impactos causados pela sua variação nos custos de transpot1e (p. 94). 

E concluiu dizendo que "a abordagem simplista dos problemas de transporte 

sob a ótica da teoria micro-econômica é incompleta. Deve-se considerar também o 

nível de serviço .. . " que "é possível incorporar muitas das variáveis características do 

nível ele serviço na função custo" e que a função proposta na sua tese "permite 

avaliar os impactos, em termos de custos devidos a alterações no nível de serviço e 

ser um instrumento útil aos operadores no planejamento da oferta de transporte" 

(pp.94-97).(K.A WAMOTO, 1984). 
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• Antonio Clovis Pinto Ferraz 

Ferraz definiu os fatores que influem na qualidade do serviço em cidades de 

porte médio como a acessibilidade, a direitura de rota, a confiabil idade, o intervalo 

entre atendimentos, a lotação, as facilidades de viagens entre bairros, as 

características dos veículos e as facilidades de apoio . 

Para cada um desses fatores Ferraz estabeleceu padrões que caracterizam, na 

opinião da maioria de usuários pesquisados, um serviço de qualidade boa, regular ou 

rmm. 

Ferraz diz que diversos aspectos são contemplados pelos usuários na 

avaliação da qualicl::tde dos sistemas de transporte público urbano. Porém que a 

percepção individual e conjunta desses fatores varia bastante, em função da condição 

social e econômica das pessoas, da idade, do sexo etc. 

E destacou que um outro aspecto muito importante foi considerar, nas 

pesquisas feitas por ele, visando definir padrões genéricos de avaliação, o 

crescimento do grau de expectativa dos passageiros com a melhoria da oferta, o que 

significa serem as opin iões influenciadas pelas condições vigentes (pp. I 0-ll ). 

Sobre os padrões de qualidade usuais para as cidades brasileiras de porte 

médio, em geral importados do N UT(National Committee on Urban 

Transportation, dos Estados Unidos) e outros órgãos e autores do exterior, o autor 

constatou sensíveis discrepâncias entre a opinião dos usuários de ônibus dessas 

cidades e os padrões de qualidade adotados. 

E que esses fatos motivaram a elaboração da sua pesquisa visando a 

definição de padrões de qualidade dos serviços de ônibus nas cidades de porte médio 

brasileiras, que refletissem, tanto quanto possível, a opinião dos usuários típicos. 

Ferraz enfatiza que o mérito do seu trabalho está no fato das conclusões 

resultarem de entrevistas com usuários. Apesar da amostra ser muito menor do que a 

de uma pesquisa formal normalmente exigida, a frieza e as dúvidas de uma pesquisa 
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desse tipo foram substituídas pela informalidade e pacientes explicações de uma 

conversa demorada. 

A seguir reproduz-se o Quadro O l dos resultados dessa pesquisa: 

QUADRO 01 • Atributos Caracterizadores dos Padrões de Qualidade. 

Padrões de Qualidade 
PARÂMETRO Aceitável Não Aceitável 

Bom Regular Ruim 
1.Acessibilidade < 250 250-400 > 400 

2.Direitura da Rota < 1,3 1,3-1,7 > 1,7 

3.Confiabilidade > 98 95-98 < 95 

4.1ntervalo entre Atendi-
mentos (min) < 15 15-30(a) > 30 

5.Lotação 
-Pico < 0,67 0,67-0,90 > 0,90 

-Fora de Pico < 0,50 0,50-0,67 > 0,67 

6.Facilidades de Viagens Terminal central f e- Terminal central Sem terminal 
entre Bairros chado ou aberto com aber-to sem emprego central 

emprego de bilhete de bilhete integração 
integração 

?.Características dos ôni- 3 portas, bom estado 2 portas, corredor Ónibus em mal 
bus ou 2 portas, corredor estreito e bom esta- estado de con-

8.Facilidades de Apoio 

largo, bom estado do servação 

Pontos de parada bem Pontos de parada Não enquadra
sinalizados e mais de bem sinalizados e manto nos pa-
50% dos pontos com entre 25 e 50% dos drões bom ou 
abrigos e distribuição pontos com abrigos regular 
periódica de informa-
ções 

(a) Excepctonalmente, em regtões de mtnto batxa denstdade populactonal, são acettávets mtervalos de 

até 45 mínutos"(FERRAZ, 1990, pp. 29-36). 

A pesquisa constou da realização de cerca de 300 entrevistas com usuários 

de algumas cidades médias do Estado de São Paulo: Araraquara, Bauru, Rio Claro, 

São José do Rio Preto, São Carlos e Ribeirão Preto (aproximadamente 50 entrevistas 

em cada uma dessas cidades) (FERRAZ, 1990). 
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• David A. Hensher 

Hensher, do Instituto de Estudos em Transportes da Escola Superior de 

Administração da Universidade de Sidney/Austrália, coerente com a sua crença de 

que o melhor indicador de desempenho para empresas de transporte público por 

ôtúbus é o fator de produtividade total, propôs uma modificação da abordagem do 

equilíbro parcial a qual implica na inclusão de uma equação de demanda ligada a um 

função de custo via indicadoras de produção do ponto de vista da oferta, como 

veículos x quilômetros anuais. 

O autor inicia o seu trabalho dizendo que existe um grande número de 

indicadores parciais de produtividade que, pela sua simplicidade de cálculo são mais 

conhecidos e usados pelas empresas de transporte, porém não oferecem condição de 

refletir a contribuição que todos os insumos e respectivos produtos oferecem para o 

desempenho geral da empresa. Hensher afirma que os indicadores parciais de 

desempenho consideram apenas um subconjunto de insumos usados por uma 

empresa e algumas vezes apenas um sub-conjunto de produtos ou resultados. 

Hensher diz ainda que a modelagem do equilíbrio do mercado exige uma 

interpretação mais realista do papel que o nível da demanda exerce na produtividade. 

Que, para isso, um modelo que estime o índice da produtividade total dos fatores é o 

mais indicado. Ele desenvolveu esse modelo para estimar o cresc imento na 

Produtividade Total dos Fatores de oito operadoras de transpot1e público por ônibus 

da Austrália com dados do período entre 1980 e 1987. Em seguida ele decompôs o 

fator de produtividade total para analisar a contribuição devido a alterações na função 

de custo (mudanças de natureza técnica) e deslocamentos ao longo da função de 

custo (economias de escala). O próximo passo de Hensher foi regredir o índice de 

produtividade total dos fatores em face de um conjunto de variáveis operacionais 

semelhantes do ponto de vista comp011amental, com o objetivo de permitir ao 

operador o monitoramento dos ítens de melhoria do desempenho. Hensher trabalhou 

com uma função de custo do tipo Translog para derivar os inputs necessários para o 

cálculo do fator de produtividade total; a equação de demanda foi assumida como do 

tipo log linear com variáveis exógenas representando a tarifa, o nível de serviço 
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(aproximado pelo indicador veículo x quillômetro), a renda e o custo do modo 

alternativo de transporte. 

Considerando os dados disponíveis em 8( oito) empresas, Hensher 

assumiu que cada empresa de ônibus usava quatro insumos competitivos do ponto de 

vista de preço para produzir uma determinada quantidade de veículos x quilômetros 

anuais:- trabalho ($/hora), combustível ($/litro), material de manutenção ($/veículos 

x quilômetro) e capital ($/veículo x quilômetro). O único bem de capital considerado 

no caso é o capital ônibus. 

As principais conclusões de Hensher são: o modelo de equilíbrio parcial 

com demanda exógena apresentou resultados no fator de produtividade total 

completamente diferentes do modelo com demanda endógena (passageiro x 

quilômetro). Que sem a inclusão da equação de demanda não é possível admitir a 

possiblidade de que fator de produtividade total negativo pode refletir um declínio na 

clientela ao invés de um declínio na produtividade em si. Que a relação técnica 

intuitiva entre o indicador veículo x quilômetro e os fatores de produção, juntamente 

com a importância deste indicador como fator de influência na demanda de 

passageiros, exige um arcabouço mais trabalhado no qual se estabeleçam as 

alterações anuais no fator de produtividade total. 

No que se tefere à relação entre o fator de produtividade total (como 

índice de benclunarking, segundo Hensher) e os insumos da produção os resultados 

são úteis para estabelecer um perfil global do desempenho bem como média de 

comparação entre os operadores de forma geral. Porém que, da perspectiva do 

operador, o fator de produtividade total não serve como guia operacional de o que 

fazer para melhorar a produtividade. Para que seja útel como referência (bencluuark) 

é necessário estabelecer uma interrelação entre o conjunto de indicadores parciais de 

desempenho e o índice global. Após uma análise de regressão entre os indicadores 

parciais (que ele listou inicialmente um total de 42) e o fator de produtividade total, 

Hensher concluiu que três indicadores e uma variável se apresentaram como 

estatisticamente significantes e explicam aproximadamente 95% da variação no fator 
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de produtividade total. Que, individualmente, o único indicador estatisticamente 

significante foi o número de veículos no pico por empregados nas áreas de suporte e 

manutenção (p.441-442). Hensher conclui dizendo que o conceito apresentado em 

seu trabalho pode ser facilmente ampliado e incluído em futuros estudos, porém que 

até que se tenha dados apropriados e convenientes os ganhos com o uso, na prática, 

das suas proposições, serão alguma coisa ilusória (p.446) (HENSHER, 1992). 

• Moshe Kim 

Este autor desenvolveu um paper para apresentar uma metodologia de 

cálculo da produtividade total dos fatores em transporte por ônibus, na qual se 

calcula a diferencial da eficiência intertemporal e a diferencial do custo médio no 

setor de transporte urbano. 

Ele diz que há duas formas básicas de analisar a estrutura da tecnologia: 

uma é a função de produção e a outra é a função de custo. Na medida em que a 

estimação direta da função de produção é problemática, e tendo em vista os avanços 

na teoria da dualidade pode-se usar a função de custo sem perda de informações e 

pode-se efetuar análise da produtividade a partir da sua análoga - a eficiência do 

custo. A eficiência do custo é definida por KIM como o custo real de produção por 

unidade de produto e é diretamente relacionada com a função de custo. A 

metodologia proposta por KIM foi aplicada no setor de tranporte intermunicipal por 

ônibus. Os dados para o estudo foram retirados de Bereclunan (Cost Structure ofThe 

Intercity Bus lndustry, 1983). Esses dados eram os seguintes: dados de produção(y); 

preço do trabalho(w); preço do capital(r); a participação do trabalho no custo 

total(SL); a participação do capital no custo total (SK) e o custo total (C). Usando 

uma função de custo do tipo translog ele estimou o grau da elasticidade do custo a 

qual , entende KIM, é uma medida da economia de escala. De acordo com os 

resultados obtidos, afirma KIM, o custo médio tem declinado e a eficiência vem 

crescendo no transporte por ônibus, o que contradiz com experiências em outros 

setores do transporte. Contudo, diz ainda KIM, nossos resultados devem ser 

interpretados com cautela, na medida em que a produção foi medida em termos de 
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rendimentos, tendo em vista a ausência de medidas confiáveis da produção física 

(p.181). O preço da força de trabalho incluiu encargos sociais e taxas; o preço do 

capital é derivado da deflação das despesas totais com veículos de toda a frota e 

então deflacionados pelo índice de preços industrial. E os custos são a soma das 

despesas com trabalho e capital. (KIM, 1985 pp.l73-181 ). 

• Johan Hellgren e Kenth Lumsden 

Esses autores (do Depat1amento de Transpot1e e Logística , da Universidade 

de Tecnologia de Goteborg, Suécia) desenvolveram um modelo de controle e 

melhoria da qualidade para empresas de transporte em geral. Eles dizem que três 

princípios guiaram a quantificação dos componentes da qualidade proposta por eles. 

O primeiro, que o indicador deve ser aplicável no dia-a-dia da opt:rayão, isto é, que 

deve possibilitar o monitoramento de qualquer transporte; o segundo, os indicadores 

devem prestar-se a à medição do nível global de qualidade do transporte; e o terceiro, 

os indicadores devem servir como base para identificação do potencial de melhorias 

nas empresas de transpot1e. Os autores diferenciam dois tipos de componentes da 

qualidade: um tipo, que eles denominaram de componentes da qualidade central que 

representa todos os parâmetros da qualidade que podem ser relacionados com a 

transferência de bens. Medindo esses componentes se pode, segundo os autores, 

cobrir aqueles aspectos ela qualidade elo transpot1e que o cliente prioriza. O outro 

tipo, chamado de componentes da qualidade periférica cobrem a percepção, pelo 

cliente, elas atitudes ela empresa em relação a eles. Esses componentes foram 

agrupados em três categorias: componentes externos, aqueles que são diretamente 

percebidos pelos clientes); componentes internos, aqueles que são invisíveis aos 

clientes mas de grande importância para a empresa; e o componentes departamentais, 

que são aqueles que descrevem o desempenho individual dos departamentos da 

empresa. 

Para os componentes externos os autores propuseram os indicadores de 

pontualidade e de conformidade do contrato: 
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Pontualidade 

A = 1 -I~ - T.:l · l 00% onde 
I T 

c 

A1 = pontualidade 

Tr = tempo de transpm1e real 

Te= tempo de transporte contratado 

e 

Conformidade de contrato: 

1- 11 - I i 
C = " c · l 00% onde 

c I 
c 

Cc = conformidade de contrato 

Id = n° de itens transportados 

Te= total de itens contratados 

Para os componentes internos foram propostos os indicadores de aderência 

dos custos de lranspm1e projetados (Transpm1 Cost Accuracy) e A<.l~rêm:ia das 

Atividades Programadas(Aclivity accuracy). 

Aderência dos Custos de Transporte 

t-lc -c 1 
A = r p • 1 00% onde 

c c 
p 

Ac = aderência dos custos de transporte 

cr = custo real de transporte 

CP = custo projetado de transporte 

Aderência das Atividades Programadas para os componentes depat1amentais 
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os autores propõem o indicador Aderência do Tempo de Resposta Programado 

(Response Time Accuracy). 

Aderência do Tempo d_e Resposta Programado 

R -R 
A, = (l- r R P) · 100% onde 

p 

Ar= aderência do tempo de resposta programado 

Rr = tempo real de resposta 

R" = tempo programado de resposta 

O modelo de medição do nível de qualidade total é uma agregação dos 

indicadores sugeridos (todos expressos em percentual), cada um com o seu devido 

peso relativo. Assim, o Nível de Qualidade Total proposto por Hellgren e Lumsden 

pode ser calculado pela seguinte equação: 

5 

L:cwr; · SQ,) 
Q = ' tt ' 

5 
onde 

L:wr; 
i tt l 

Q -= nível de qualidade total (%) 

Wfi = fator do peso i 

Sqi = indicador de qualidade i 

O modelo proposto por esses autores foi testado em uma empresa de 

transporte rodoviário de carga e a conclusão dos autores é que o estudo de caso 

mostrou que existe uma marcante simi laridade entre o modelo proposto por eles e o 

sistema de monitoramento da qualidade adotado pela empresa (HELLGREN & 

LUMSDEN, 1995, cópia xerox). 
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• M8 Beatriz B. da Costa; Luiz A. dos S. Senna e L. A. Lindau 

Em trabalho publicado em 1994 esses autores tentaram estabelecer uma 

função que explicasse a variabilidade do Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK), 

com o objetivo de buscar elementos que permitissem a reorientação da discussão 

sobre o desempenho comparativo do transporte coletivo por ônibus nas cidades 

brasileiras. Eles elegeram a tarifa praticada, a idade média da frota, o tam~nho da 

frota, o salário do motorista, o salário do cobrador, a jornada diária de trabalho, os 

passageiros transpot1ados por mês, o índice de passageiros por quilômetro, o custo 

por quilômetro e o número de passageiros diários transportados por veículo, como 

possíveis variáveis que pudessem explicar o desempenho do IPK. No entanto, os 

autores concluíram que todas as interrelações d{IS variáveis independentes 

selecionadas (idade da frota, variação entre a tarifa praticada e a tarifa " real", a 

densidade demográfica da área de estudo e o número de passageiros por veículo dia) 

com o IPK aparentavam ser fracas ou inexistentes. Os autores concluíram que "os 

dados disponíveis nas fontes consultadas por eles (Boletins da Associação Nacional 

dos Transportes Públicos-ANTP, que, por sua vez , são confeccionados a partir de 

informações dos órgãos de gerência) não permitiram o desenvolvimento de uma 

função que explique o IPK"(COSTA et alii, 1994, pp.442-453). 

Ainda de Mn Beatriz B. da Costa, vale destacar o trabalho em que e la 

defende a determinação de um indicador global de produtividade para cada empresa 

operadora do transporte urbano, a partir de indicadores parciais, baseada no conceito 

de fator da produtividade total. Beatriz afirma em seu trabalho que "medidas de 

produtividade podem ser caracteri zadas como parciais ou totais. Medidas de 

produtividade parcial são obtidas dividindo-se o produto final ela empresa pelos 

insumos separadamente: produto/trabalho, produto/materiais, produto/capital, 

produto/energia. Medidas de produtividade parcial são úteis mas têm uma 

deficiência, pois melhorar uma medida parcial pode custar outra. Isto significa dizer 

que, ao se reduzir a quantidade necessária daquele fator, podermos necessitar um 

aumento nos níveis de outro insumo, que por sua vez reduzirá a produtividade do 

fator relacionado a ele." E di z, adiante, que "a solução para o problema de múltiplos 
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produtos e insumos é construir uma função que agrege os diversos índices de 

desempenho, a função de produção da empresa". Para tanto ela considera necessária 

a determinação dos pesos relativos dos diversos índices de produtividade, os quais 

dependerão do contexto de cada empresa. Assim, continua Beatriz, cada empresa 

poderá estabelecer sua função de produção, e utilizar este valor como benclunark 

(meta a alcançar) para as outras. A função de produção mede o que pode e deve ser 

feito com os recursos em mãos para aumentar a produtividade (COSTA, 1 994, 

pp.541-544). 

2.9 Percepção do Usuário na Avaliação da Qualidade do Transporte Urbano 

Sobre a impor1ância da opinião do usuário na avaliação da qualidade do 

transporte, foram selecionados os seguintes autores os quais dedicaram os seus temas 

de tese a este assunto: 

o Carlos Alberto Faria 

Destacou, em sua disser1ação de mestrado, a importância de acrescentar 

variáveis psicológicas e adotar técnicas psicométricas para avaliar a percepção do 

usuário da qualidade do serviço ônibus (pp.04-05). 

Desenvolveu e testou uma escala de atitudes do tipo LIKERT para 

determinação da atitude do usuário frente ao transporte coletivo urbano por ônibus. 

Sobre a percepção elos usuários com relação às características elo Nível de 

Serviço o autor mostrou no seu trabalho técnicas para determinação elos fatores 

componentes elo Nível de Serviço, ao mesmo tempo em que avaliou a atitude dos 

passageiros em relação a essas características, utilizando técnicas psicométricas 

aliadas à engenharia dos transportes. 

Segundo o autor essas técnicas psicométricas têm intensa utilização nas 
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áreas de "marketing" onde, para se lançar um determinado produto, primeiramente se 

faz necessário um estudo das expectativas dos consumidores com relação ao produto 

pretendido e, posteriormente, com o produto definido, o seu lançamento no mercado 

deve ser acompanhado de intensa propaganda, de modo a atrair os consumidores para 

aspectos psicologicamente fundamentais. 

O questionário utilizado na pesquisa de Faria constou de 3 partes distintas. 

Na primeira pat1e estavam os dados sócio-econômicos do entrevistado: - sexo, faixa 

etária, profissão, motivo da viagem e número de viagens por dia. Na segunda pat1e 

estavam a escala de ordenação por intervalos sucessivos, onde 17 características do 

Nível de Serviço deveriam ser ordenadas numa escala de I a 7. Na terceira pat1e, 

estava a escala psicométrica tipo Likert constituída por 34 proposições relativas às 17 

características do Nível de Serviço. 

Inicialmente, o questionário foi aplicado a um grupo constituído por 139 

estudantes universitários de Uberlândia para validação dos ítens da escala tipo Likett 

e escolha das características mais importantes a serem ordenadas pelo método dos 

intervalos sucessivos. 

Os resultados foram apresentados de forma desagregada, conforme o 

número de viagens que o usuário respondente faz por dia. Para aqueles usuários que 

fazem até 2 viagens por dia a maior preocupação é com o tempo de espera nos ponto 

de parada c o número de ônibus que passa pelo ponto, por hora. Como a utilização do 

ônibus é pequena a preocupação com a tarifa está em segundo plano. Para aqueles 

usuários que fazem de 2 a 4 viagens por dia ex iste uma preocupacão maior, 

nitidamente, com relação à tarifa, porque a parcela do orçamento fami liar gasto em 

transpm1es é considerável. 

Devido à dependência do ônibus, a frequência de serviço assume, também, 

importância substancial porque este tipo de usuário se preocupa com o tempo de 

espera nos pontos de parada. Já para aqueles usuários que fazem mais de 4 viagens 

por dia o número de passageiros em pé no interior do veículo é a característica mais 

importante, seguida da distância entre as paradas e o tempo de espera nos pontos de 



68 

parada. 

O autor conclui que as técnicas psicométricas proporcionam melhor 

compreensão dos aspectos qualitativos dos transportes e comportamentais dos 

usuários (p. 123) (F ARlA, 1985). 

Na sua tese de doutorado Faria propôs um método de avaliação do Nível de 

Serviço, considerando o ponto de vista do usuário, segmentando-o de acordo com o 

seu nível sacio-econômico e agregando a sua percepção de qualidade em um único 

indicador, de caráter global, que incorpore todos os aspectos significativos do 

sistema, o indicador de Nível de Serviço. 

Para obtenção de dados Faria utilizou um método de avaliação subjetivo 

baseado na teoria psicométrica das escalas de atitudes, em particular, a do tipo Likert. 

Na segunda fase, para análise elos dados são utilizados os seguintes métodos 

multivariados: a análise fatorial, a análise de cluster e a análise discriminante (p.02). 

O conceito multivariado permitiu, segundo o autor, dar a este trabalho o 

enfoque desejado. Este enfoque tem, fundamentalmente, dois aspectos importantes. 

Por um lado, o sistema de transporte passa a ter um enfoque global, isto é, todo o 

resultado do sistema como empresa está centrado no seu serviço; por outro lado, 

quem está percebendo este resultado é o público consumidor (os usuários), portanto, 

um componente extremamente importante, neste processo (p.03) 

Neste enfoque multivariado o sistema de transporte é dado por um conjunto 

de atributos que caracterizam diferentes aspectos do sistema. Estes aspectos são 

avaliados pelos usuários, por métodos psicométricos e os métodos multivariados são 

utilizados no tratamento matemático para análi se dos dados e também, na 

determinação do indicador global do NS. 

Para efeito de avaliação do sistema de transporte urbano o que interessa a 

Faria é a imagem que o grupo faz deste sistema e não apenas uma visão particular de 

um indivíduo. Portanto, ele defendia que seria preciso agrupar as pessoas, dentro de 

categorias relativamente homogêneas, de tal forma que componham segmentos 
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representativos; que embora as pessoas sejam diferentes sempre existem aspectos 

comuns, que torna possível agrupá-las em categorias que possam representar grupos 

relativamente homogêneos, e que componham segmentos representativos da 

demanda por transporte como um todo (p.59). 

Faria diz que apesar do produto - transporte coletivo urbano - ser único, isto 

é, não ter características de diferenciação que permitam estabelecer relações de 

competição, os usuários percebem o sistema de forma diferente, segundo os seus 

diversos padrões de análise. Estes padrões de análise são ditados segundo os 

diferentes gmpos de referência que se utilizam destes serviços. 

Esta tarefa de identificação dos grupos homogêneos requer a análise de 

variáveis que em muitos casos são desconhecidas, pois as mudanças sociais, dos 

estilos de vida e do comportamento geral exigem, por si só, uma crescente 

sofisticação (pp.60). 

Faria resume dizendo que o processo de avaliação propriamente dito 

corresponde ao entrosamento entre a atribuição de valores numéricos ao conjunto de 

atributos do sistema de transporte, dado pelas características consideradas, o 

estabelecimento de regras de interação que permitam uma melhor compreensão do 

sistema e a tradução em indicadores. 

Isto, continua ele, significa utilizar na avaliação do sistema de transporte 

uma escala de atitude (de ordem nominal), elaborada segundo as características do 

sistema e em consonância com as expectativas dos usuários. Na fase de análise dos 

dados, implica em utilizar modelos multivariados, de forma a garantir que o sistema 

de transporte seja enfocado no seu aspecto global sem deixar de lado a consideração 

mais importante, qual seja a caracterização dos grupos homogêneos de usuários. 

• C. Nodari, Luiz A. S. Senna e Luiz A. Lindau 

Esses autores adotaram técnicas de Preferência Declarada para pesquisar 

as preferências dos passageiros que embarcavam em vôos das companhias aéreas que 

operam a rota Porto Alegre-São Paulo. As técnicas de Preferência Declarada, 
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segundo os autores, "propõem aos entrevistados escolhas entre situações onde os 

atributos relevantes das alternativas propostas têm seus valores variados 

acompanhados da respectiva variação de custo. Estas alternativas são normalmente 

apresentadas em cartões, nos quais o entrevistado opta por aquela que mais lhe 

agrada. Os autores, baseados em E.P. Kroes e R.J . Sheldon (Stated preference 

methods; an introduction. Journal of Transp011 Economics and Policy, v. XXII, n.I , 

p27-44, January, 1988) e em P. Davidson (The use of market research techniques in 

transport. PTRC: Course: Introduction to Stated Preference Teclmiques. Out. 1991. 

79p.) dizem que "as técnicas de Preferência Declarada referem-se a uma família de 

técnicas que utiliza o relato dos indivíduos acerca de suas preferências em relação a 

um conjunto de opções pré-definidas para estimar Funções de Utilidade. 

Genericamente, pode-se dar o nome de Preferência Declarada a pesquisas que tratem 

do compm1amento esperado, ao invés do comportamento real dos entrevistados. Os 

autores utilizaram essa técnica com o objetivo de estimar modelos comportamentais 

de escolha dos usuários. Para tanto, após aplicar o questionário que contemplava um 

total de 8 cartões de preferência declarada cada, em diferentes dias da semana, em 

vôos selecionados nos perfodos da manhã, tarde e noite, os autores procederam à 

estimação dos valores dos atributos que foram avaliados pelos usuários no momento 

da escolha de uma companhia aérea os quais foram: a segurança do vôo, a baixa 

probabilidade ele ocorrência de atrasos e o baixo número de conexões. O aspecto 

considerado menos importante foi a qualidade da refeição a bordo. A partir daí se 

procedeu à modelagem do comportamento de escolha dos usuários, através da 

utilização do Modelo Logit Multinomal. 

As variáveis usadas foram as tarifas praticadas pela companhia aérea (a 

variável principal), e as variáveis dummy referentes a: quem paga a passagem, qual o 

motivo da viagem e qual a frequência da viagem do entrevistado. O produto dessa 

modelagem "permite estimar qual fatia de mercado a companhia a terá ao variar sua 

tarifa nas atuais condições de mercado aéreo no trecho Porto Alegre/São Paulo/Pm1o 

Alegre. Também indica para onde os passageiros da companhia a tenderiam a migrar 

na medida em que se eleva o valor tarifário praticado." (NODARl et ali i, 1995, p549-
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567). 

• Antonio Galvão Novaes 

Novaes também usou as técnicas de Preferência Declarada no contexto de 

análise de mercado de serviços de transportes. Sobre essas técnicas ele diz: "A 

maneira convencional de analisar o comportamento dos usuários de transporte é 

através dos métodos de preferência revelada(PR) que se baseiam nas decisões dos 

indivíduos já realizadas num passado recente. Os dados são obtidos, nos estudos de 

PR, ou através de observação direta no campo, ou através de entrevistas, em que se 

pede ao entrevistado que relate seus deslocamentos realizados, digamos, na véspera. 

Os métodos de Preferência Declarada(PD), por sua vez, formam uma família de 

técnicas que trabalham com as preferências dos entrevistados, preferências estas 

mostradas através da escolha, por parte do consumidor ou usuário, de alternativas 

selecionadas a partir de um conjunto de opções, sendo os dados resultantes utilizados 

para ajustar funções de utilidade. Essas técnicas são também conl1ecidas por análise 

conjunta em marketing. ...Numa entrevista típica de PD, continua Novaes, as 

informações são fornecidas aos respondentes através de cartões. É comum apresentar 

cerca de oito ou nove cartões aos entrevistados. No Brasil, devido às limitações 

educacionais, as pesquisas de PD são constituídas por cerca de 5 ou 6 cartões, cada 

unt apresentando uma dada situação. Os cartões, continua Novaes, devem conter, 

sempre que possível, informações qualitativas. Todas as informações devem ser de 

fácil compreensão e utilizar nomenclatura e medidas de uso comum pela população. 

Os entrevistados são solicitados, após os esclarecimentos e perguntas iniciais, a 

exercer suas opções em relação às situações apresentadas. Embora as escolhas dos 

entrevistados, segue Novaes, possam ser realizadas de maneiras diversas, as 

pesquisas do tipo PD, por nós realizadas, seguem o procedimento de ordenação dos 

cartões ("rank procedure"). Os cartões são apresentados numa sequência aleatória ao 

entrevistado e esse escolhe a opção que mais lhe agrade. Esse cartão é então retirado 

do conjunto, e o entrevistado escolhe sua segunda opção, e assim sucessivamente,. 

Sendo m o número de cartões, tem ao fim m-1 escolhas diversas. Adotando um 

modelo logit para as probabilidades de escolha (Ben-Akiva e Lerman, 1985), 
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procede-se ao ajuste de uma função de utilidade tomando-se as n(m-1) decisões, onde 

n é o número de entrevistas e m o número de cartões oferecidos aos entrevistados .... 

Uma vez que são comuns pesquisas com vários atributos, conclue Novaes, cada um 

com dois ou três níveis, a estrutura fatorial resultante pode se tornar muito grande. É 

comum, nestes casos, agrupar os cartões em blocos, distinguindo-os por cores (de 

fundo) diversas. O bloco de cartões a ser apresentado a um entrevistado deve ser 

então extraído aleatoriamente do cunjunto de blocos disponíveis." 

Novaes aplicou essa técnica de Preferência Declarada em uma ligação 

Florianópolis-Blumenau por ônibus, tendo como motivação a importância regional 

dessa ligação e a possibilidade de futura disputa de mercado entre operadores. A 

pesquisa envolveu 200 entrevistas. Por meio de uma pesquisa preliminar aberta 

foram identificados os atributos considerados importantes pelos usuários, cujos 

eleitos foram tempo da viagem e tarifa, em primeiro lugar; conforto, condições 

higiênicas e segurança, em segundo lugar. 

A conclusão de Novaes é que uma vez ajustado o medolo de divisão do 

mercado (market-share), o modelo pode ser usado como um instrumento de suporte à 

decisão que simule situações diversas a partir do quadro de serviços atual (NOV AES, 

1995). 

• Milcna Bodmer 

Milena desenvolvou, em sua tese de doutorado, uma teoria do 

comportamento dos usuários que abrange os elementos impot1anrtes no processo de 

decisão quanto à escolha da viagem. Ela diz que "nos modelos até então 

desenvolvidos não é considerada a influência da percepção do usuários, assim como 

acontece no mundo real. Isto afeta os resultados dos modelos e, consequentemente, a 

exatidão da previsão. Os modelos permanecem inealísticos, até que se encontrem 

regularidades em percepções para que possam ser generalizados." Milena diz que o 

estágio de processamento, próprio de cada indivíduo, "é definido pelas características 

da sua personalidade e pela sua maneira de pensar"; que dos valores básicos que 

levam uma pessoa ao conhecimento de um problema (crenças, sensações, imagens, 



73 

motivos, atitudes e opiniões), somente as opiniões podem ser medidas. E que, no 

caso do transporte público, estas opiniões dizem respeito à qualidade, ao preço e a 

diferenças tecnológicas; e que, dadas as diferenças entre os usuários quanto às suas 

caracterísitcas sacio-econômicas e comp011amentais deve-se recorrer ao 

procedimento de segmentação dos usuários ao se aplicar modelos comportamentais. 

No estudo de caso desenvolvido por Milena, ela adotou como universo uma 

população constituída basicamente de estudantes, professores e funcionários que se 

deslocavam à Cidade Universitária, no Rio de Janeiro. Após a segmentação dos 91 

entrevistados (a amostra), Milena anali sou o comportamento geral da amostra 

pesquisada e descrição do perfil dos grupos gerados pelos processo de segmentação. 

Ela concluiu que o procedimento de segmentação produziu um pequeno número de 

segmentos, tendo em vista "que a população analisada tem atividades relativamente 

limitadas"(p.123) Milena conclui dizendo que " identificou-se os principais 

determinantes que regem o comportamento dos usuários de transporte e ... chegou-se à 

seguinte conclusão: .. por se tratar de comportamento que envolve aspectos 

subjetivos ... ele é bastante complexo. Para o estabelecimento de hipóteses 

comportamentais todo o ambiente deve ser levado em consideração .. . uma vez 

estabelecidas as relações entre o usuário e o seu ambiente, o seu comportamento pode 

ser considerado mais estável, rotineiro e resistente a mudanças, portanto mais simples 

e imediato .. . Devido à complexidade do w mpotla111ento dos usuários fica difícil 

traduzí-lo apenas por um conjunto finito de equações matemáti cas (BODMER, 

1984). 

• Luiz A. dos S. Senna, L uis A. Lindau e A.M. V. de Azambuja 

Com o objetivo de avaliar a demanda potencial de uma integração da 

modalidade ônibus com o trem urbano de Porto Alegre - TRENSURB, esses autores 

aplicaram novamente a técnica de Preferência Declarada. Para tanto, aplicaram uma 

pesquisa preliminar para identificar os principais atributos que predominam no 

processo de decisão dos passageiros atuais e potenciais dos serviços ferroviários, 

obtendo como resultado as variáveis tempo de viagem e custo (tarifa). Com base 

nesses atributos os autores elaboraram questionários utilizando a técnica de PD, 
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considerando diferentes cenários. A partir das informações obtidas os autores 

procederam à calibração de modelos comportamentais, com o auxílio dos quais 

foram estimadas as probabilidades de escolha das alternativas consideradas (ônibus 

direto, ônibus convencional, integração ônibus-trem e carro), e o valor monetário que 

os usuários estariam dispostos a pagar para obterem reduções no tempo médio de 

viagem. A pesquisa de campo compreendeu 90 entrevistados por local, durante os 

meses de maio a junho de 1995. O estudo teve como hipótese a implantação de uma 

integração ônibus-trem para os passageiros que se . deslocam entre Gravataí, 

Cachoerinha e Alvorada até Porto Alegre. Os autores concluem dizendo que "através 

deste estudo fica mais uma vez ressaltado o potencial apresentado pela técnica de 

Preferência Declarada na simulação de alternativas, e, consequentemente, na 

avaliação de projetos." (SENNA el alii, 1995, pp.SSS-593). 

• L.G.Goldncr, Luiz A. dos S. Senna c Licínio da S. Portugal ·r 
Esses autores estimaram o valor do tempo de viagem através do uso de 

técnicas de preferência declarada. Destacar-se-á aqui apenas os aspectos ainda não 

destacados nas referências anteriores que trabalharam com essas técnicas. Os autores 

dizem que "as técnicas de Preferência Declarada (Stated Preference - SP), que estão 

na vanguarda das novas técnicas analíticas disponíveis para os planejadores de 

transportes, investigam dos usuários suas preferências, e baseiam-se 

fundamentalmente em intenções ... que "um grande salto na validação do uso de 

preferência declarada foi dado, em meados da década de 80, quando o Departamento 

de Transporte da Grã-Bretanha avalisou o uso desta técnica para estimar o valor do 

tempo. A aplicação dessa técnica por esses autores se deu em um estudo entre 

usuários de dois shoppings-centers do Rio de Janeiro. Os dados foram coletados em 

dois finais de semana, no mês de agosto de 1993. Foram entrevistadas 200 pessoas, 

das quais 50 responderam às questões. Os autores consideraram uma etapa 

importante a definição dos atributos a serem considerados e em que níveis. Não é 

dito claramente como eles foram definidos. Apenas cita-se que os atributos utilizados 

para o estudo foram o tempo de viagem e o custo da viagem das alternativas 

consideradas, ônibus e carro. Foram considerados três níveis de diferenças de custo e 
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três níveis de direnças de tempo de viagem, a saber baixo(B), médio(M) e alto(A). 

Obteve-se então 32 = 9 combinações, representado o número de cartões no 

experimento. Foram calibrados modelos específicos para cada um dos dois tipos de 

shopping centers considerados e também para a totalidade dos entrevistados 

(GOLDNER et alii, 1994, p.83-93). 

• José Bernardcs Felex 

Seu trabalho trata da utilização de técnicas estatísticas e matemáticas como 

minimização da interferência dos técnicos, administradores e pesquisadores e como 

instrumentos de avaliação do desempenho de transp011e, usando variáveis associadas 

às viagens, aos usuários e aos equipamentos. 

Entre as técnicas descritas estão: 

. Técnica de Delfos, que é uma tentativa de previsão, de quantificação ou 

qualificação dos eventos ou variáveis através de entrevistas sucessivas. 

Técnicas de Estudos de Intenelações entre as variáveis ou conjunto de 

variáveis como: 

estatística multidimensional - na tese foi utilizada apenas uma 

parcela da estatística multidimensional : métodos estruturais: 

cálculo matricial; 

análise canônica - para estimativa de parâmetros que 

simplifiquem as explicações e a verificação da significância das 

interrelações entre um conjunto de variáveis de amostragens 

diferentes; 

análise fatorial - técnica semelhante. Só que para análise de 

interrelações entre conjuntos de variáveis da mesma 

amostragem. 

O autor fez um estudo de caso com aplicação das técnicas citadas, 
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relacionadas à análise de problemas de Zona Azul, e concluiu que é possível 

aumentar a eficiência do uso de informações decorrentes da participação de cidadãos 

nos processos de quantificação e qualificação de atributos associados aos pontos de 

vista dos usuários de equipamentos de transpor1e (FELEX, 1985). 

2.10 Método Científico de Pesquisa 

Sobre o método científico de pesquisa, os seguintes autores se destacaram: 

• Karl R. Popper 

Popper destaca-se pela crítica à indução. Nesta obra ele discute o poblema 

lógico de Hume sobre a indução como forma de provar que a indução não é um 

método científico. 

Popper afirma que "nenhuma quantidade de asserções de teste verdadeiras 

justificaria a alegação de que uma teoria explanativa universal é verdadeira ... " mas 

que .. . a admissão da verdade de asserções de teste às vezes nos permite justificar a 

alegação de que uma teoria cxplanativa universal é falsa." 

Ele preconiza também que "seja qual for o método que possamos usar, 

nossas oportunidades de encontrar regularidades verdadeiras são escassas e nossas 

teorias conterão muitos enganos que nenhum misterioso "cânon de indução", básico 

ou não, nos impedirá de cometer." E que "podemos determinar, no máximo, a 

fa lsidade de teorias" (pp. l8- 19). 

Sobre a testabilidade de uma teoria ele afirmava que ela aumenta e diminui 

com seu conteúdo informativo e, portanto, com sua improbabilidade (no sentido do 

cálculo de probabilidade). Assim, a hipótese "melhor", ou "preferível", com maior 

freqüência será a mais improvável. 

O parágrafo a seguir resume a filosofia do Popper sobre o método científico 
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de pesquisa: 

"a diferença fundamental entre meu processo e o processo para a qual 

apresentei, há muito tempo, a etiqueta de " indutivista" está em que dou ênfase a 

argumentos negativos. Tudo quanto pode ser possivelmente "positivo" em nosso 

conhecimento científico só é positivo até onde certas teorias, em ce1tos momentos do 

tempo, sejam preferidas a outras, à luz de nossa discussão crítica, que consiste de 

refutações tentadas, inclusive testes empíricos. Assim, mesmo o que pode ser 

chamado "positivo" só o é com respeito a métodos negativos (POPPER, 1975, pp.28-

31). 

• L Hegemberg 

Hegemberg inicia sua obra descrevendo a espiral do conhecimento científico 

e da formulação de teorias dizendo que por alguns momentos, um problema de certa 

gravidade impele o homem a fazer uma revisão de seu "mundo" - uma revisão de 

suas crenças e conhecimentos. Certas crenças despontam como suficientemente 

estáveis para não merecerem modificação, ao passo que outras exigem análise e, 

talvez, reformulação. 

Que o problema situa-se num "contexto" - o amplo sistema de crenças, 

opiniões c conhecimentos em que se vive. Nesse contex to, uma pruie emerge, 

colocando-se como algo " relevante para análise do problema", ao passo que outras 

pru·tes ficam em segundo plano, como algo " irrelevante" (para o problema particular 

em foco). 

Que na análise do problema o homem separa de todo o conjunto de crenças 

aceitas, aquelas que serão a "evidência" para o problema em tela - apontando para 

outras ev idências que serão buscadas. 

Fixando o que é e não é relevante - para o problema específico, no contexto 

particular em que se apresenta - pode o homem sumariamente lançar uma conjectura 

quanto ao modo de resolver a dificuldade, como pode, alternativamente, observar, 

identificar, comparar, medir, realizar experimentos, controlar as situações, visando a 
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perceber algumas regularidades que hão de formular-se na condição de "leis" (ou 

"teorias", ou "hipóteses"). 

As leis, defende Hegenberg, devem, naturalmente, explicar o que foi 

constatado. Mas devem ainda, permitir previsões - que se colocarão como elemento 

fundamental para o teste das leis, elemento indispensável para qua as leis se vejam 

aceitas (ainda que em caráter provisório). 

Aceitas as leis, passam elas, naturalmente, por um processo de corroboração 

(os indutivistas diriam que são "confirmadas"). Nascem teorias. Estas também são 

analisadas, procurando-se ver até que ponto os dados empíricos podem "sustentá

las". 

Se as leis ou teorias são refutadas, há uma consideração das fases anteriores, 

com a formulação de novas hipóteses, a realização de novas observações, novas 

medidas, novos experimentos, apresentação de leis adicionais, regularidades que 

passaram despercebidas antes - até que outras explicações e previsões se possam 

concretizar. 

Se as leis e teorias não são refutadas (são "corroboradas"), entram em fase 

de utili zação - transformam-se em "solução" para a dificuldade original e são 

aplicadas, inclusive, se for o caso, em esferas da tecnologia. 

Surge um novo saber - há um novo ajuste intelectual com o contorno. 

Crenças, opiniões, conhecimentos - todos se delineiam com novos contornos. 

Estabilizam-se alguns desses elementos. O homem passa, outra vez, a viver, dentro 

de uma "rotina", com a dificuldade inicial superada. E assim se ajusta ao meio, até 

que novo problema premente o obrigue a tentar corroborá- lo, a contornar as novas 

dificuldades, a estabelecer novas leis, a prever com êxito, a explicar satisfatoriamente 

aquilo que lhe roube o "bem viver" (pp.l -2). 

Sobre a aceitabilidade das hipóteses Hegemberg constata que parece haver 

divergências entre estudiosos, quando se dispõem a discutir essa questão. Que há, 

inclusive, polêmicas acirradas entre alguns deles (especialmente Carnap e seus 
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discípulos, de um lado, e Popper, com seus continuadores, de outro). 

No entanto, ele diz que apesar das discrepâncias (um Carnap e um Hempel 

falando em "grau de confirmação" de hipótese, um Popper falando em 

"corroboração", para não se comprometer com a indução, e assim por diante), o fato 

é que esses especialistas têm um plano semelhante em mente, ao descreverem o 

método científico. Em geral, o sistema de ação é o hipotético-dedutivo: 

um problema se apresenta; ele ditará o que é relevante observar, mas 

tendo em conta uma 

conjectura, ou hipótese, que eleve servir de gma para a resolução da 

questão inicial; 

essa conjectura, ou hipótese, precisa ser submetida a testes, que 

determinam a sua aceitabilidade. 

Hegemberg terminou conciliador dizendo: 

"As divergências são de "segunda ordem", por assim dizer: uns aceitam a 

indução e procuram casos positivos de confirmação; outros rejeitam a indução e 

tentam ("honestamente", por meio de testes severos") refutar a conjectura, que se 

verá acolhida (ainda que em caráter provisório) enquanto não refutada (pp. 155-1 56, 

vol 2) (HEGENBERG, 1976)". 

• Car-1 G. Hempel 

Hempel, nesta obra de referência, contribui para a discussão da 

aceitabilidade ou credibilidade científica de hipóteses, dizendo que: 

"Os diferentes ramos da investigação científica podem ser separados em 

dois grupos maiores: as ciências empíricas e as não empíricas. 

As primeiras procuram descobrir, descrever, explicar e predizer as 

ocorrências no mundo em que vivemos. Suas asserções devem ser, portanto, 

confrontadas com os fatos de nossa experiência e só são aceitáveis se amparadas por 
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uma evidência empírica. 

Tal evidência se obtém de muitas maneiras: por experimentação, por 

observação sistemática, por entrevistas ou levantamentos, por exames psicológicos 

ou clínicos, por estudo atento de relíquias arqueológicas, documentos, inscrições, 

moedas, etc. É dessa referência essencial à experiência que prescindem a Lógica e a 

Matemática pura, que são as Ciências não-empíricas. 

O resultado favorável de uma verificação, i. e., o fato de ser achada 

verdadeira a implicação infericla de uma hipótese, não prova que a hipótese seja 

verdadeira. 

Mas, observando que o resultado favorável de não importa quantas 

verificações não fornece prova conclusiva para hipótese, não devemos pensar que ao 

obter de um certo número de verificações um resultado favorável estaremos como se 

não tivéssemos feito verificação alguma" (p.l9). 

Hempel prossegue dizendo que para se chegar pela primeira vez a hipóteses 

apropriadas deve-se assegurar que elas sejam inferidas de dados anteriormente 

coligidos por meio de um procedimento chamado inferência indutiva, para distinguí

lo da inferência dedutiva, da qual difere, em pontos impmiantes (p.2l ). 

As inft:rêncius indutivas, segundo e le, levam de premissas sobre casos 

particulares a uma conclusão que tem o caráter ele lei gera l ou de princípio. 

"Por esse motivo, diz-se freqüentemente que as premissas de uma inferência 

indutiva implicam a conclusão apenas com maior ou menor probabilidade, enquanto 

as premissas de uma inferência dedutiva implicam a conclusão com certeza." (p.22). 

Para Hempel, ainda, os critérios de confirmação e aceitabilidade ele uma 

hipótese são baseados na quantidade e variabilidade das evidências favoráveis à 

confirmação dessa hipótese, tendo também o apoio dedutivo como reforço. Ele diz: 

"Como já notamos anteriormente, um resultado favorável das verificações, 

ainda que numerosas e exatas, não fornece prova conclusiva para uma hipótese, mas 
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apenas o apoio de uma evidência mais ou menos forte, que é a confirmação dela. 

Quão forte é esse supotie é questão que depende de várias características de 

evidência. 

Na avaliação do que poderia ser chamado a aceitabilidade ou credibilidade 

científica de uma hipótese, um dos fatores mais importantes a ser considerado é, 

naturalmente, a resistência do apoio que lhe dá a extensão e o caráter da evidência 

relevante disponível. 

O aumento em confirmação trazido por um novo caso favorável vai se 

tornando menor à medida que cresce o número de casos favoráveis previamente 

estabelecidos. 

A confirmação depende não somente da quantidade de evidência favorável , 

mas também da sua variedade: quanto maior for esta, tanto mais forte o apoio 

resultante (p.48 e 49). 

O apoio que pode ser reclamado para uma hipótese não prectsa ser 

inteiramente do tipo indutivo. 

Por outro lado, a confirmação de uma hipótese que já tem apoio indutivo 

pode ser reforçada se receber "de cima"um apoio dedutivo. 

Mas para desalojar uma teoria bem estabelecida extgem-se razões 

ponderáveis; exige-se sobretudo que os resultados experimentais adversos possam ser 

repetidos . 

Outro aspecto que afeta a aceitabilidade de uma hipótese é a sua 

simplicidade comparada com a de hipóteses alternativas que justificam o mesmo 

fenômeno" (p.55 e 57). (HEMPEL, 1981 ). 

• W. I. B. Beveridge 

Beveridge mostra as dificuldades que se pode encontrar na adoção de um 

método considerado científico tendo em vista as permanentes mudanças dos fatos no 
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tempo e no espaço e propõe que, para reduzir o problema de todo cientista trabalhar 

com dados do "passado" é necessário admitir o princípio da uniformidade da 

natureza, isto é, que as características e o comportamento de todas as coisas não são 

afetados pela sua posição no tempo e no espaço (BEWERIDGE, 1981 ). 

• Charles Wright 

Wright defende que a questão da percepção é um conceito-chave em método 

científico. A questão subjacente é como raciocinamos sobre os fenômenos que 

condicionam as opções que percebemos como indivíduos e como sociedade (p. lO). 

"Desde Descartes, no século XVI, até o começo do século vinte, a 

comunidade científica sustentou que o conhecimento científico "objetivo" era 

possível, graças ao afastamento do observador do fenômeno observado. Thomas 

Kuhn (1962), Jolm Briggs e David Peat ( 1984) demonstraram que essa crença não é 

verdadeira. O reconhecimento da falta de tal objetividade é especialmente pertinente 

em campos como transporte urbano, que muito depende das ciências sociais e da 

engenharia, mas isto também se aplica às ciências físicas. Werner Heisenberg 

descobriu, no fmal da década de 1920, que não se pode observar o valor de uma 

variável sem perder informações sobre outra variável; o ato de observar modifica o 

próprio sistema que está sendo observado. 

Briggs e Peat vêem a própria ciência como um ato de percepção altamente 

condicionado por cultura, linguagem e treinamento acadêmico. Esse ato de percepção 

encontra expressão nos paradigmas que possibilitam ao cientista organizar o 

pensamento, coletar e anal isar dados. O termo "paradigma" encerra, além das teorias 

dos cientistas, seus pressupostos (geralmente implícitos e sutis), juntamente com os 

símbolos e modelos que empregam para resolver problemas. Assim, o "progresso" 

em ciência ocone ao longo de dois caminhos. O primeiro envolve contribuições 

marginais de cientistas que trabalham dentro de um paradigma aceito, e assemelha-se 

à colocação de detalhes em um mapa cujos contornos e configuração básica são 

conhecidos. O segundo, revolucionário, ocorre quando descobrem deficiências no 

próprio paradigma. Surgem problemas que não podem ser resolvidos ou 
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adequadamente explicados com o paradigma existente. Essa "crise" conduz à 

formulação de um ou mais paradigmas alternativos que se tornam rivais na disputa 

por aceitação no seio da comunidade científica. 

Um dilema final envolve a relação do analista com paradigmas e dados. 

John Briggs e David Peat (1984) mostram que "objetividade" strictu sensu não 

existe: ciência é um ato de percepção, com a conseqüente subjetividade. Gunnar 

Myrdal (1968) argumenta que, nas ciências sociais, o mais perto da objetividade que 

os autores podem chegar é declarar suas preferências e vieses. Isto contradiz muito o 

treinamento metodológico acadêmico. Muitos instrutores, por exemplo, ainda 

aconselham seus alunos a evitarem o uso de pronomes pessoais, e a empregarem, em 

seus escritos, verbos na forma passiva. Eles acham que pronomes pessoais e a voz 

ativa revelam a presença do autor gerando e interpretando os dados, e tornam a 

aparência do texto "menos objetivo", ou "menos científica". 

A máscara de objetividade é particularmente perigosa nos estudos de 

transporte urbano, nos quais os fatores qualitativos são muitas vezes cruciais, porém 

raramente explícitos, e alguns fenômenos essenciais têm sido submetidos a pouca 

pesquisa sistemática". (P.31) (WRIGHT, 1992). 

2.11 Métodos de Escalonamento, Hierarquização, Definição de Pesos Relativos e 

Decisão 

Sobre métodos de decisão, hierarquização e escalonamento, foram 

selecionados os seguintes trabalhos: 

• Aaron Dchter 

Dehter apresentou métodos e procedimentos para análise e seleção de 

alternativas de projetos conforme a eficácia dos projetos em atingir os objetivos 

pretendidos pelos decisores. 
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O Anexo A traz, em detalhes, a descrição do método do Custo-Eficácia, do 

método de Consecução de Objetivos, do Procedimento Delphi, do Procedimento de 

Escalonamento, do Procedimento de Classificação e do Procedimento de 

Comparações Sucessivas. 

Para Dehter, com o método custo-eficácia é possível determinar a ordem de 

prioridade de implementação de um programa de investimentos em transporte 

urbano. 

E que o método de consecução de objetivos pretende basicamente 

determinar o grau de atendimento do projeto e/ou alternativas a objetivos e metas 

pré-estabelecidas. 

Os demais métodos, segundo ele, servem para ponderação de objetivos, 

características, atributos ( procedimento Delphi, procedimento de escalonamento, 

procedimento de classificação e procedimento de comparações sucessivas). 

(DEHTER et alii , cópia xerox, s.d .). 

• Charles Wright 

Este autor apresentou, em sua obra referenciada neste trabalho, as vantagens 

do método Abordagem de Características. criado por ele, em relação à Análise 

Multil;rilerial e a Análi se de Consequências, para ava liação de alternativas. 

O método abordagem de características começa por definir o problema em 

termos de características deficientes. Isto inclui um exame dos traços relevantes do 

contexto urbano, do sistema de transporte existente e dos usuários de transporte. O 

passo seguinte consiste em uma busca sistemática de alternativas que forneçam 

melhores características e estejam dentro das limitações financeiras do setor público 

e dos usuários. O terceiro passo é verificar a coerência, e o quarto, buscar maneiras 

menos dispendiosas de obter desempenho semelhante. O objetivo da análise na 

abordagem de características é, segundo Wright, encontrar as soluções tecnicamente 

apropriadas e descrever as vantagens, desvantagens e custos de cada uma delas. A 

escolha entre essas opções tecnicamente apropriadas é feita pela autoridade pública, 
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depois de um amplo período de debates. 

Wright faz também os seguintes comentários sobre os métodos de análise 

multicriterial e análise de consequências dizendo: 

"A análise multicriterial atribui notas ao desempenho de cada uma das 

diversas alternativas de projeto quanto a um número de características, e seleciona o 

projeto com a nota geral mais alta. Marvin Manheim ( 1979: 363-65) criticou as notas 

duvidosas e as ponderações arbitrárias do método. De fato , a ponderação explícita 

chega perto da técnica 8/C de traduzir impactos físicos de um projeto em numerário. 

Entretanto, algumas equipes de projetos adotaram a idéia no estágio de formulação 

do projeto e tentaram ver se dado projeto poderia ser reprojetado para melhorar seu 

desempenho quanto a uma ou mais características- um passo na direção correta." ... 

" .. .Já a Análise de Consequências , desenvolvida por Veli Himanen (1985) 

do Centro Finlandês de Pesquisa Técnica, essa abordagem examina as conseqüências 

(desempenho em termos de características) do projeto. A análise de conseqüências 

transmite a idéia de que uma modificação ou substituição se justifica quando o 

desempenho de características importantes se mostra deficiente. Embora os aspectos 

sistêmicos desse método não sejam formalizados, há uma coerência implícita deste 

método com muitos aspectos da abordagem de características e da engenharia de 

sistemas ú).258-260)" (Wright, 1992). 

• Sequera Santos e F. A. Howat Rodrigues 

Santos e Rodrigues dizem, em seu trabalho, que nas últimas décadas, o 

processo de tomada de decisão tem se caracterizado pela crescente preocupação com 

a identificação e incorporação de múltiplos objetivos, muitas vezes conflitantes entre 

si, na análise e solução de tais problemas de decisão. Para eles muitas técnicas vêm 

sendo desenvolvidas mais recentemente, de modo a incorporar critérios qualitativos 

ao processo, os quais são fundamentalmente, de caráter subjetivo. 

Uma das técnicas, que tem sido largamente utilizada, é o Método de Análise 

Hierárquica (MAH) desenvolvido por Thomas Saaty, o qual tenta refletir o modo 
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natural de funcionamento da mente humana, através de comparações paritárias 

sucessivas entre os diversos elementos que constituem o sistema analisado. 

O artigo tem o objetivo de testar o potencial do MAH na priorizacão dos 

critérios de seleção de uma rede de transportes, segundo informações levantadas por 

consenso entre os especialistas em transporte urbano. 

Uma das premissas fundamentais da teoria se refere à necessidade da 

independência entre os critérios de decisão. 

Segundo o próprio autor do MAH, "em cada nível, devemos assegurar que 

os critérios representados são independentes ou, no mínimo, suficientemente 

diferentes, e que estas diferenças podem ser capturadas como propriedades 

independentes no nível". 

A estrutura hierárquica da escala de julgamento desse método é bastante 

simples, segundo os autores, compondo-se de apenas dois níveis. 

O segundo nível hierárquico é constituído pelos critérios de decisão e 

caracterizam o nível mais baixo da estrutura. O primeiro nível, mais alto, rerefe-se ao 

objetivo global do sistema considerado, e pode ser definido como a identificação das 

importâncias relativas dos critérios, baseadas nos julgamentos individuais. 

O passo seguinte consiste na comparação destes elemento·, com o intui to de 

se estabelecer quantitativamente as forças relativas dos impactos destes elementos 

sobre os objetivos gerais. 

O Método de Análise Hierárquica - MAH se baseia em uma escala de razão 

obtida através da comparação paritária entre os critérios de decisão adotados. 

Segundo o autor da teoria, dentre todas as escalas testadas, a que melhor se comporta 

nas aplicações reais é aquela cujos limites são I e 9, inclusive, a qual é capaz de 

representar a habilidade humana de criar correspondência entre as variações de suas 

impressões para a representação de todas as situações possíveis. 

Santos e Rodrigues concluem afirmando que o MAH é um instrumento 
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muito versátil para a análise de problemas multicriteriais, especialmente quando este 

necessita incorporar elementos qualitativos, é de fácil aplicação e bem fundamentado 

matematicamente, se utiliza de um procedimento de comparação muito mais fácil e 

objetivo que a comparação simultânea entre os elementos, em função da própria 

limitação humana de avaliar um grande número de elementos e, principalmente, 

possibilita o cálculo da consistência de cada uma das matrizes consideradas e possui 

mecanismos para a correção destas consistências, caso haja necessidade, não só 

através da revisão dos pesos atribuídos, mas também por meio de cálculos 

matemáticos. (pp.V-379-387) SEQUERA SANTOS & HOWAT RODRIGUES 

(1994). 

• Anna Cristina Ferreira e Luiz F. t\~utran M. Gomes 

O trabalho desses autores apresenta o desenvolvimento de dois métodos 

alternativos que visam a redução de interdependências entre critérios no Auxílio 

Multicritério à Decisão. 

O primeiro método utilizado fundamenta-se na Teoria dos Conjuntos 

Aproximativos e o outro é o Método dos Triângulos. 

Sobre a Teoria dos Cmy'untos Aproximativos os autores afirmam que: 

"A necessidade de tomar decisões decorre naturalmente da existência de 

problemas onde a informação torna-se indispensável para sua identificação. A 

informação proporciona ao decisor a percepção das relações entre os elementos do 

sistema em que o problema está sendo inserido, permitindo o conhecimento de suas 

características para obter sua solução. 

A Teoria dos Conjuntos Aproximativos é uma ferramenta que permite uma 

simplificação de modelos na área de Anál ise de Decisões, agregando objetos e/ou 

critérios indiscerníveis do ponto de vista da informação ou aproximando estas classes 

de forma a facilitar a aplicação de outras ferramentas matemáticas. 

Esta teoria assume a representação na forma de uma matriz de decisão, que é 
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o caso especial de um sistema de informação. 

A observação de que os objetos podem ser indiscerníveis em termos de sua 

informação é o ponto inicial da análise. 

Através da Teoria dos Conjuntos Aproximativos pode-se descobrir as 

dependências entre os atributos em um problema de decisão de forma a se obter um 

subconjunto mínimo de critérios, que é o ponto fundamental deste trabalho, 

Já o J\!fétodo dos Triângulos é uma abordagem heurística para reduzir o 

número de critérios em qualquer procedimento do Auxílio Multicritério à Decisão. 

Considerando que critérios são fatores que servem de normas para 

julgamentos de valores (GOMES, 1992), monta-se triângulos em que pares de 

critérios são confrontados entre si, numa escala verbal subjetiva de interdependência, 

mostrada abaixo: 

0 = muito interdependente 

O = interdependente 

• = independente 

Dessa forma, analisa-se a possibilidade de eliminar ou agregar esses 

critérios, visando UI!la diminuição de sua quantidade" (p. l45). 

Os autores observaram que os dois métodos utilizados levam a uma redução 

de doze para cinco critérios, independentes ao máxjmo uns dos outros. Porém, 

ressa ltaram que enquanto a Teoria dos Conjuntos Aproximativos fundamenta-se em 

estrutura matemática, que pennite resolver o problema da indiscernibilidade entre 

elementos de um conjunto, o Metódo dos Triângulos é puramente empírico, baseado 

em julgamento de valor. 

Mas que esses métodos podem ser operacionalizados através de um 

programa de computador, interativo, e ser usado rotineiramente, toda vez que se 

quiser enxugar um conjunto de critérios. 
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E recomendaram a Teoria dos Conjuntos Aproximativos não apenas pelo 

compromisso entre sua base científica e a facilidade de seu emprego, como também 

pelo seu contexto de aplicação. Pois além de detectar as dependências entre atributos 

no sentido de suas concordâncias e chegar a um conjunto reduzido de critérios, o 

software proveniente da Teoria dos Conjuntos Aproximativos, dependendo da 

situação de decisão, também levaria a: 

avaliação da importância de um critério patticular; 

construção de subconjuntos mínimos, de critérios independentes com a 

mesma capacidade de discernimento do conjunto como um todo; 

• interseção não vnia desses subconjuntos mínimos caracterizando um 

núcleo de critério, o qual não pode ser e liminado sem perturbar a 

capacidade de aproximação da decisão; 

produção de regras de classificação (determinísticas ou não

determinísticas) da matriz reduzida; elas explicam a política de decisão e 

podem ser usadas para classificação de novos objetos. (FERREIRA & 

GOMES, 1994, pp. 143- 152). 

• Carlos Alberto Fal'ia 

Faria contribui para este tema com a apresentação, em sua tese de 

doutorado, de resultados de sua pesquisa bibliográfica sobre a atribuição de valores a 

um atributo e seu respectivo escalonamento. 

Na sua tese Faria utilizou, para avaliação dos sistemas de transpmte, uma 

escala de atitudes desenvolvida para transporte urbano por ônibus, em sua tese de 

mestrado, em 1985. Nesta época foi feita uma aplicação prática, para avaliação da 

escala, em três cidades de porte médio atendidas por ônibus urbano elétrico e a diesel 

Faria apresentou a escala de Likert como sendo uma série de proposições 

sobre uma realidade psicossocial referente à atitude a ser estudada. Estas proposições 

são formuladas de modo a envolver todos os três componentes de atitude (cognitivo, 
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afetivo e comportamental), de tal forma que as pessoas, com diferentes pontos de 

vista, possam manifestar atitudes também diferentes. A escala apresenta cinco 

possíveis respostas para cada proposição, variando desde a atitude de concordância 

total até a de discordância total, e a cada resposta é atribuído um valor numérico de 1 

a 5, respectivamente. 

Inicialmente, a escala elaborada é aplicada a um grupo de controle cujos 

indivíduos indicam o grau de concordância ou discordância com relação ao objeto 

avaliado. 

Considerando que a qualidade é dada por um conjunto de atributos das 

características de serviço, Faria, após estudo das característ icas descritas e definidas 

na bibliografia pesquisada fez opção por um conjunto de 17 características de serviço 

que se mostraram mais relevantes para a realização da sua tese e disse que este 

conjunto de características escolhido não deve ser considerado corno definitivo. 

O estudo de caso da tese de Faria constituiu-se na avaliação do Nível de 

Serviço da linha 702U Butantã (USP) - Concórdia, da Companhia Municipal de 

Transportes Coletivos (CMTC) da Cidade de São Paulo. 

A pesquisa de campo para avaliação do Nível de Serviço (NS) do transpo11e 

coletivo por ônibus constituiu-se na aplicação de um questionário, na forma de 

entrevista pessoal, e que continha duas partes distintas. Na primeira patte estavam os 

dados sócio-econômicos e os dados de viagem do usuári.o. A segunda parte era 

constituída pela escala de atitudes. 

A escala de atitudes do tipo Likert fo i considerada, para efeito desse 

trabalho, como um instrumento de avaliação, sem preocupação com a defesa do 

mérito de elaboração ou sua validade, pois ele já o havia feito por ocasião de sua tese 

de mestrado. 

A escolha de apenas uma linha do sistema ônibus deveu-se ao fato de que 

as pesquisas de campo eram muito onerosas, além de demasiadamente demoradas e 

de difícil aplicação, sobretudo, pela característica do processo de avaliação 
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psicométrico que utiliza a escala de atitude do tipo Like11, que extge cuidados 

especiais (pp.l15-117). 

Os dados da pesquisa de campo realizada em apenas 1 (uma) linha de 

ônibus, foram tratados e analisados em computador, tendo sido adotado o Software 

SPSS-X 2.1 para a análise das distribuições sócio-econômicas dos entrevistados e a 

análise fatorial elas 1 7 variáveis características elo transporte apresentados aos 

entrevistados, com o objetivo de obter os escores fatoriais para extrair apenas as 

características com auto-valores maiores que 1 reduzindo-as de 17 para 7. Essas 7 

variáveis explicavam 58,3% da variância total do conjunto inicial dos dados. 

O autor tentou efetuar a rotação de fatores pelo critério Varimax, com o 

objetivo de obter uma estatística mais simples e de fácil interpretação, mas não 

obteve êxito tendo em vista que cada fator está canegado indistintamente por 

características relacionadas com atributos ele qualidade do Sistema. 

O autor procedeu também à análise fatorial com o objetivo de obter os 

escores fatoriais dos indivíduos para em seguida usá-los como dados de entrada da 

análise discriminante, isto é fazer a discriminação dos indivíduos segundo os seus 

respectivos valores de escala. Os escores discriminantes dos indivíduos foram os 

valores básicos para derivar os indicadores do Nível de Serviço. 

Faria conclui dizendo: 

"Verifica-se que cada classe social está ocupando uma determinada região 

da distribuição dos indicadores obtidos. 

Verifica-se que as classes sociais B e C apresentam resultados um pouco 

confusos para o que seria de esperar. Os indicadores representativos ele cada grupo 

apresentam seus valores em ordem decrescente, no entanto, as classes D e C fogem a 

esta regra. Portanto, fica a dúvida sobre quais dos valores é que não está seguindo a 

regra de que os maiores valores positivos conespondem ao menor nível de serviço, 

enquanto que os menores valores (mais negativos) correspondem ao melhor nível de 

serviço. 
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Indicadores do Nível de Serviço para as Classes Sociais 

Classe A ~ 2.00 

Classe B ~ 0.48 

Classe C ~ 1.06 

Classe DE ~ - 1.74 

Devido ao fato de ter oconido uma relativa sobreposição dos indivíduos das 

classes sociais B e C, verificou-se que isto também ocorreu com os respectivos 

indicadores. A média mais baixa da classe B pode ter ocorrido por uma situação que 

não ficou bem caracterizada na atribuição deste grupo que resultou em um pequeno 

número de indivíduos. 

Talvez se os indivíduos das classes B e C estivessem incluídos em um 

mesmo grupo, o indicador de Nível de Serviço deste novo grupo deveria estar 

inserido na ordem decrescente dos valores. Não se optou por considerar esta 

alternativa, neste trabalho, porque o grupo definido desta maneira representaria 73% 

dos indivíduos da população de origem, restando, apenas, 9% para a classe i\ e 18% 

para a classe DE" (pp.l26-127). 

E terminou afi rmando que todo o processo está baseado nos dados das 

entrevistas com os usuários e que emprega a escala de atitudes tipo Likert como 

ponto de partida para este trabalho e advette que essa escala deve ser revista para 

adequá-la à realidade dos sistemas de transporte das grandes cidades (p. 13 1) 

(F ARlA, 1990). 

• Rodrigo A. Garrido c Juan de Diás Ortúzar 

Esses dois autores fizeram um estudo objetivando determinar os pesos 

relativos de variáveis levantadas em estudos recentes no Chile. Primeiramente foi 

aplicado um exercíco do tipo Delphi com a participação de diversos especialistas, de 

modo a se obter uma primeria aproximação do problema de identificação de 
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variáveis. Em seguida, dois pesquisadores realizaram um levantamento de grupos 

semi-estruturados, onde 65 indivíduos foram entrevistados (organizados em treze 

grupos de cinco pessoas). As informações sobre variáveis relevantes foram obtidas 

com base em opiniões sobre o atributo que era mencionado durante as entrevistas. O 

terceiro passo consistiu de uma pesquisa estruturada aplicada sobre uma amostra 

grande de usuários de todos os modos de transporte disponíveis na cidade (ônibus e 

micro-ônibus, táxis compartilhados e metrô), de modo a classificar e atribuir notas às 

varia'veis mais relevantes, previamente identificadas. Por último, uma amostra 

menor de usuários de transportes públicos foi submetida a dois jogos de preferências 

declaradas, SP - stated preference) com o intuito de se determinar a importância 

atribuída às sele características LOS consideradas como mais relevantes na análise 

anterior. Foram estimados modelos, utilizando-se uma combinação linear dos setes 

atributos como uma função de serviço público. 

As variáveis identificadas como relevantes foram: 

Custo do Deslocamento; 

Aparência e conduta do Motorista; 

Risco de Acidentes; 

Variabilidade do Tempo de Espera; 

Uso alternativo do tempo durante o Deslocamento; 

Tempo Gasto no Veículo; 

Tempo Gasto Andando; 

Variabilidade do Tempo nos Deslocamentos; 

Lotação dos Ônibus; 

Conforto do Veículo; e 

Tempo de Espera. 
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Os autores utilizaram a classificação de importância atribuída a essas 

variáveis em quatro amostragens de usuários de ônibus: estudantes, usuários de 

horário de pico, usuários fora do horário de pico e trabalhadores braçais. Os dados 

foram analisados usando-se uma generalização de metodologia de determinação de 

pesos relativos (enfoque da distância mínima), proposta por Cook e Kress. Essa 

generalização está baseada na estrutura de programação matemática de medida de 

distância entre matrizes de comparação de pares de opções, isto é, uma generalização 

do caso das comparações múltiplas ou comparações simultâneas entre diversas 

opções, de modo a se estabelecer uma classificação de preferência entre elas. 

O objetivo do método proposto por Ortúzar e Garrido é transformar os 

dados de classificação em pares de escolhas equivalentes. 

Os autores trabalharam com uma amostragem estratificada de 690 usuários 

de ônibus e microônibus para teste do método. Os 18 estratos foram definidos com 

base na locali zação residencial (norte, sul, leste e oeste da cidade), nível de renda 

(baixa, média e alta, esta última somente para os residentes na pat1e leste de 

Santiago) e período do dia em que foi feito o deslocamento (pico e fora do pcio). 

Foram feitas pelo menos 30 obeservações por estrato. As entrevistas em horário de 

pico foram realizadas nos locais de trabalho, e as fora de horário de pico, nas 

residências dos ent revistados. Foi feita ainda uma amostragem adicional de 70 

trabalhadores braçais e 60 estudantes com o intuito Je conferir a imparcialidade das 

observações desses dois grupos. 

A informação foi analisada somente por nível de renda e por período, 

porque as análises estatísticas dos dados demonstraram que as diferenças em 

percepção não eram afetadas pela localização espacial dos entrev istados. 

A planilha de resultados de pesos relat ivos pode também, segundo os 

autores, contribuir para indicar a disponibilidade do usuário de pagar pela melhoria 

do nível de cada atributo, considerando que, na lista de atributos contenha o atributo 

custo do deslocamento ou preço (GARRlDO & ORTÚZAR, 1994). 

J 
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2.12 Métodos de Avaliação de Desempenho em Transporte Urbano 

• Ricardo Daibert 

Daibert desenvolveu, em sua dissertação de mestrado, um procedimento 

genérico de avaliação do desempenho operacional de linhas e redes de transporte 

coletivo por ônibus em meio urbano, utilizando indicadores encontrados em pesquisa 

bibliográfica. 

Seu trabalho constou de 2 pat1es: a primeira, de apresentação e comparação 

dos principais métodos de determinação de custos operacionais que serviam de 

instrumento de análise do transporte coletivo por ônibus. A segunda patte, onde ele 

seleciona as características básicas para o procedimento de avaliação proposto por 

ele. 

Esse trabalho destinava-se a fornecer ao órgão controlador dos serviços um 

instrumental de avaliação de alternativas de operação (propostas ou já implantadas). 

O autor inicia o seu trabalho definindo desempenho como a representação 

da eficiência e da eficácia na operação e nos niveis econômico e de qualidade do 

serviço. 

Diz que o desempenho de um sistema de transporte coletivo por ônibus pode 

ser representado por caracterísitica.s do sistema divididas em três categorias: 

atributos, variáveis e indicadores, definindo atributos como grupos de características 

genéricas que englobam diversas variáveis cada um, como por exemplo conforto, 

segurança. Já as variáveis e os indicadores eles os diferenciou da seguinte maneira: 

"cada atributo contém um grupo de variáveis que o compõem. Por exemplo o 

atributo conforto é composto de variáveis como temperatura no interior do veículo, 

densidade de passageiros etc. ...que pode ter como indicador de desempenho 

representativo uma taxa que traduza esta densidade." 

Daibert faz ainda uma síntese dos diferentes enfoques teóricos ao tema 
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tratado em seu trabalho especialmente os defendidos por Manheim, Florian, Botzow, 

Alter, entre outros, concentrando-se especialmente em Botzow e Alter, em virtude 

destes terem desenvolvido estudos sobre a quantificação da qualidade dos serviços 

através de indicadores. 

O autor selecionou os atributos: rapidez, conforto, confiabilidade, 

transferência, segurança, conveniência e economia como eixos do seu trabalho e 

selecionou as "variáveis" para representá-los, a partir dos disponíveis na bibliografia 

dos autores citados acima. 

Os critérios de seleção das "variáveis"adotados por Daibert foram os 

seguintes: 

utilização das variáveis em estudos relativos ao tema; 

análises de compmiamento de usuários efetuadas na área de estudo da 

sua tese; e 

viabilidade inclusão das variáveis na metodologia. 

Assim, os atributos, as variáveis e os indicadores selecionados foram: 

QUADRO 02 - Atributos, Variáveis e Indicadores Selecionados 

Atributo Variável Indicador 

Economia Custo Operacional custo diário total 

Conforto Densidade de passageiros taxa de passageiros em pé 
no veiculo por metro quadrado 

Rapidez Tempo de viagem tempo no interior do veiculo 

Tempo de espera tempo médio de espera 

Confiabilidade atrasos regularidade do serviço 

A seguir o autor expõe os critérios adotados por ele para mensurar os 

indicadores escolhidos. 

Para o indicador custo diário total ele adotou o critério de comparação dos 
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custos diários totais reais com custos diários totais previamente definido, chamado de 

"custo desejável", o que corresponderia à meta a ser alcançada. 

Para a taxa de passageiros em pé por metro quadrado no interior do veículo 

foi adotado o seu valor absoluto calculo. 

O tempo no interior do veículo seria mensurado pela avaliação do valor do 

fator de embarque e desembarque. 

E a regularidade do serviço, pela avaliação direta do tempo de espera, a 

partir do "headway"determinado. 

Cada indicador teria o seu desempenho avaliado por níveis de serviço (de A 

a E) conforme a classificação adotada em Botzow. 

Para definição dos valores limites dos níveis de desempenho de cada 

indicador o autor adotou o procedimento de ajustamento de curvas teóricas aos 

valores reais disponíveis, tornando a hipótese aceitável pelo teste de qui-quadrado. A 

adoção desse critério, segundo Daibert, "visa permitir que se trabalhe com valores 

relativos à média do sistema ao qual se aplica o procedimento, com o propósito de 

generalizar as faixas obtidas".(p. 52). 

De posse do desempenho de cada ind icador em separado, o autor procedeu à 

agregação fina l em duas etapas: transformação do valor calculado para o indicador 

em valor adimensional; e agregação dos indicadores de desempenJ10 segundo 

importâncias relativas. 

Considerando os níveis A= I 00 e E=O o autor procedeu a uma interpolação 

linear dos valores dos indicadores em estudo para obtenção elo valor adimensional. 

Para definir a importância relativa desses indicadores Daibert utilizou o 

método de Matriz de Eficácia utilizando opiniões de 11 técnicos da área. 

Cada valor adimensional encontrado foi multiplicado pelo peso respectivo 

de cada indicador e, em seguida, somados para obtenção elo desempenho final da 
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rede. 

As amostras foram obtidas do DTC-RJ (DAIBERT, 1984). 

• Antonio R. Santana Filho 

Este autor propõe um procedimento metodológico para avaliação do 

desempenho de sistemas de transpm1e público muito semelhante ao proposto por 

Daibert. 

Inicia dizendo que existem 2 diferentes níveis de análise e avaliação. O 

primeiro, limitado a aspectos financeiros do sistema, abrange relações entre receitas, 

serviço, recursos públicos e demanda e o impacto destes na situação financeira do 

operador. O stgundo nível é o mais amplo, abrange aspectos operacionais, políticos, 

econômicos e soc1a1s. 

E cita como condicionantes de uma avaliação os seguintes pontos: a 

avaliação deve ser desejável e julgada necessária pelos tomadores de decisão; 

existência de disponibilidade de recursos-humanos, materiais e financeiros- para a 

coleta e o tratamento dos dados; fiscalização atuante c eficaz, para garantir o 

cumprimento da programação estabelecida e evitar interpretações equivocadas dos 

dados levantados; período de avaliação compatível com o tempo de produção das 

intormações. 

O autor adota como medida de desempenJw o conceito de produtividade de 

TOMAZINIS(1975), o qual relaciona "inputs" - capital, energia e trabalho - com o 

"output'- produto, desmembrado em dois componentes: eficiência e eficácia. 

Define eficiência como quão bem um sistema de transporte público utiliza 

os recursos necessários à produção dos serviços e como eficácia como quão bem um 

sistema de transporte público atinge as metas estabelecidas. Os indicadores se 

definem como instrumentos usados para medir ou descrever um dado objeto, 

segundo um determinado ponto de vista ou ângulo particular. 

Assume os critérios de ALLEN ( 1980) de que os indicadores devem ser 
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facilmente compreensíveis e definíveis; metodologicamente corretos e aceitáveis 

pelas partes envolvidas e que devem estar relacionados com um padrão de serviço, 

que é um referencial a partir do qual sistemas existentes ou propostos podem ser 

avaliados. 

O procedimento proposto por Santana Fi lho engloba 6(seis) etapas: 

a pnme1ra, de especificação de que ponto de vista deve ser feita a 

avaliação, qual o nível de análise(financeiro, operacional, político, social 

etc) e qual o nível de avaliação (linha, empresa, área, total). 

a segunda, de escolha e ponderação dos atributos, com o auxílio 

do método psicométrico de comparação de pares (MCP). 

a terceira etapa, de seleção dos indicadores, que, segundo ele, 

deve ser realizada exclusivamente pelos técnicos envolvidos 

com o processo, com base na pesquisa bibliográfica consultada e 

na experiência profissional. 

a quarta, de determinação dos intervalos de variação dos valores 

dos indicadores selecionados, correspondentes a cada nível de 

desempenho definido por Botow (de A -mais alto até E-mais 

baixo). Para esta etapa o autor afirma ter utilizado o método 

psicométrico Escalonamento Semântico Diferencial , 

desenvolvido em sua tese de mestrado, objetivando com Isso 

permitir a inserção do ponto de vista do avaliador; 

a quinta etapa, de coleta de dados que alimentarão os 

indicadores;e 

a sexta etapa, de determinação dos níveis de cada indicador e 

agregação desses níveis para obtenção do nível de desempenho 

global. Para determinção dos níveis dos indicadores Santana 

Filho utilizou também o recurso da interpolação linear, tendo 
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como valores limites A=S e E= I. 

Para agregação dos níveis individuais dos indicadores o autor ponderou cada 

um dos níveis obtidos pelos indicadores pelos dos atributos correspondentes. 

Para agregação dos níveis individuais dos indicadores ele ponderou cada um 

deles pelos pesos dos atributos definidos na segunda etapa. (SANTANA FILHO, 

1992, pp.l o 1-120). 

• M 8 Beatriz B. da Costa, Luis A. Lindau e Luiz A.dos S. Senna 

Esses autores buscaram avaliar a produtividade de empresas de ônibus a 

partir da função de produção. Os autores escolheram uma operadora de Porto Alegre. 

Os dados fornel:iuos referiam-se a um período de dois anos e retratavam a variação 

diária dos insumos e os níveis de producão alcançados. Os dados mensais foram 

coletados em um período de 23 meses, compondo esses dados os referentes ao 

quadro de pessoal da empresa (número de funcionários por categoria, o valor total de 

salários pagos, o valor total dos encargos sociais, total de horas normais e horas 

extras trabalhadas e o número de atestados médicos apresentados), assim como 

informações relativas à atividade de manutenção da frota. 

Os dados diários foram coletados por um período de 23 meses incluindo 

informações sobre a frota da empresa (número de veículos por tipo, idade média da 

frota, por tipo, a quilometragem rodada tota l, o consumo de combustível e 

lubrificantes de toda a frota, por tipo de veícu lo), bem como os dados referentes às 

linhas operadas pela empresa (extensão total de cada linha, total de horas de operação 

de cada tipo de veículo em cada linha, número de ônibus da cada tipo operando em 

cada linha. distância entre a garagem e o terminal de cada linha, quilometragem 

morta realizada pelos veículos de cada tipo em cada uma das linhas da empresa, 

tempo de ciclo de cada linha, número de viagens realizadas pelos veículos de cada 

tipo em cada linha, número de viagens perdidas pelos veículos de cada tipo em cada 

linha, número de passageiros transportados em cada tipo de veículo por linha nas 

modalidades vale-transpm1e, passagens escolares, gratuidades e inteiras, número de 

l 
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horas de operação nas horas de pico de cada linha, número de horas de operação nas 

horas fora de pico de cada linha, o Headway mínimo, ou de pico de cada linha, o 

headway médio de cada linha e o headway máximo ou de entrepico de cada linha. Os 

autores propõem um indicador alternativo que englobe a oferta e a demanda na 

avaliação da produtividade da empresa, a saber o índice de ocupação dos veículos. 

Os autores procederam então ao teste de duas funções de produção: uma que 

utilizava o indicador lugarxquilômetro ofertado como produto da empresa, tendo 

como fatores de produção a idade média da frota, a velocidade média, a 

quilometragem morta, o consumo de combustível, o consumo de lubrificantes, o total 

de horas de operação e o total ele passageiros transportados. A segunda função 

considerava como produto da empresa o quociente entre o total de passageiros 

transportados e o lugarxquilômetro ofertado, com os fatores de produção idade média 

da frota, total de horas de operação, velocidade média, número de viagens, extensão 

da linha, percentual de quilometragem morta, percentual de viagens perdidas, 

percentual de horas no pico, hadway no pico e headway fora do pico. A continuidade 

de trabalho com esta segunda função ficou prejudicada em função da 

indisponibilidade de dados sobre a quilomelrgem por passageiro, segundo os autores. 

Foram estimados dois modelos para cada função com o objetivo de 

comparar o deselllpenho das várias linha da empresa entre elas. em uma primeira 

fase, e uma análise do desempenho de toda a empresa, numa segunda fase. O 

objetivo final do trabalho é testar os efeitos isolados e combinados das distintas 

variáveis em vários modelos, de forma a descrobir as variáveis mais explicativas e a 

forma com que elas participam ela função de produção da operadora, tentando 

investigar como cada uma das linhas da operadora contribui para o desempenho 

global, identificando as melhores e as piores linhas, bem como a forma como poder 

ser ajustadas. 

Os autores baseiam-se no conceito de Produtividade Total do Fatores (Total 

Productivity) de HENSCHER(l992), KIM(l985) e OBENG(J990). 

Concluem os autores dizendo que acreditam "que estimativas da função de 
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produção, estabelecidas a partir do quociente entre demanda e ofe11a, melhor se 

adequam à realidade vigente no setor. Funções estabelecidas a partir de uma análise 

de fatores relacionados somente à oferta ou à demanda podem gerar distorções ao 

não contemplar, por exemplo, a participação da demanda (passageiros) no 

dimensionamento da ofe11a. A função estimada neste trabalho utiliza como indicador 

a relação entre o número de passageiros transportados e o número de 

lugaresxquilômetros ofertados." (COSTA et ali i, 1995, pp. 626-633). 

• Tsuen-Ho Hsu e Yu-Hern Chang 

Esses autores (da Universidade de Taiwan, Departamento de Administração 

em Transportes) propuseram uma metodologia de avaliação do desempenho do 

transporte por ônibus uliliza11do a teoria dos conjuntos desordenados. 

Eles utilizaram um modelo duplo (composto de dois níveis) para avaliar o 

desempenho do transporte por ônibus. O nível básico, com a decisão sintética fuzzy e 

o nível superior com o método da integral fuzzy. A linguística fuzzy é utilizada para 

avaliar o peso e a importância (ou graduação) , em ambos os modelos adotados. Os 

autores definiram como variáveis linguísticas fuzzy "x = importância"e "y = 

desempenho". 

Por meio de entrevistas com especiali stas e autoridades em transporte e por 

observação direta se estabeleceu uma descrição linguística da impotlância de cada 

critério de avaliação de desempenho e do desempenho de cada empresa de ônibus no 

cumprimento de cada critério . Se adotou a decisão sintética fuzzy para se obter a 

avaliação Y de cada critério. Em seguida se adotou o método AHP para se obter o 

peso de cada atributo j , por especialista. Por último, o desempenho operacional da 

empresa de ônibus foi classificado de acordo com o valor da avaliação do sistema. 

Quanto maior o valor melhor o desempenho. O estudo de caso foi feito com I O 

empresas de ônibus de Taipé, China, no período de janeiro a junho de 1991. 

A conclusão do autor é que "embora esse método seja promissor, como 

alternativa para o atual processo de avaliação de desempenho de sistemas de ônibus, 

'·' 
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os procedimentos apresentados aqui são ilustrativos. Para torná-los úteis deve-se 

calibrar as funções dos conjuntos desordenados (HSU & CHANG, l995, cópia 

xerox) . 



.. 

105 

3 PESQUISAS DE CAMPO 

3.1 Metodologia de Aplicação das Pesquisas 

As pesquisas de campo, realizadas entre os meses de setembro a dezembro 

de 1994, tiveram uma duração total de 3 (três) meses. Foram realizadas em 9 cidades 

de grande porte apresentadas a seugir em ordem alfabética: Belém, Belo Horizonte, 

Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. 

A primeira cidade visitada foi utilizada como pesquisa-piloto para ajustes 

nos questionários. Os ajustes foram feitos durante as reuniões, o que permitiu 

aproveitar os dados dessa 13 cidade para o teste de algumas hipóteses. 

O objetivo dessas visitas era buscar evidências para as hipóteses auxiliares, 

apresentadas no item 1.5. 

Portanto, outros aspectos típicos de um sistema gerencial de qualidade como 

observar a filosofia e a postura da alta direção relativamente à qualidade do serviço 

prestado por sua empresa, à política de recursos humanos adotada, ao relacionamento 

com os usuários, à gestão dos processos e organização do trabalho, entre outros, não 

foram objeto da pesquisa. O importante seria identificar o nível da gestão das 

informações, às condições reais existentes nas empresas para que o órgão de gerência 

elevasse o nível de suas exigências do ponto de vista da qualidade gerencial, bem 

como para confirmar a inexistência de um método para acompanhamento e avaliação 

da qualidade do serviço prestado, mantendo a eficiência e a produtividade. 

Para o levantamento dos dados foram utili zadas as técnicas de entrevistas e 
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reuniões com a alta direção de empresas operadoras de ônibus e órgãos de gerência, 

seguidas de observação in loco (no caso das empresas operadoras) de todos os 

processos gerenciais destacados nas entrevistas/reuniões. Essas entrevistas foram 

preparadas com antecipação através de telefonemas, de tal forma que fo i assegurada 

não somente a presença às reuniões dos gerentes de operação e manutenção das 

empresas operadoras, bem como do diretor técnico dos órgãos de gerência. 

Além das respostas dadas em reunião com duração média de 3 horas, os 

processos foram rastreados pelas empresas e órgãos de gerência, para 

acompanhamento do fluxo das informações geradas sobre os mesmos até chegar à 

mesa dos gerentes ou dirigente máximo da empresa ou órgão de gerência. 

Foram elaborados dois tipos de questionários: 

O primeiro, questionário dirigido para as empresas, constando de 3 

partes: 

A primeira, onde se listavam os principais fatores críticos gerenciais das 

áreas de ·operação e manutenção, a fim de serem priorizados pelos respectivos 

gerentes e referendados pelo empresário; se acompanhava os processos através das 

unidades envolvidas com os mesmos e se procurava identificar se os resultados 

desses processos eram exigidos (acompanhados) pelos órgãos de gerência. Os tàtores 

críticos gerenciais listados foram 

da área de manutenção: 

consumo de combustível e lubrificantes 

estado de conservação do ônibus 

desempenho do pessoal da manutenção 

desempenho dos pneus 

panes/quebras de veículos 

consumo de peças e acessórios 

desempenho dos conjuntos mecânicos 

\' 
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da área de operação 

cumprimento dos horários 

passageiros transportados 

custos da operação 

índice de passageiros por quilômetro 

reclamações/sugestões dos usuários 

acidentes 

absenteísmo e rotatividade de pessoal 

panes/socorro de rua. 
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A segunda parte do questionário listava 12 dos problemas mais comuns na 

gerência de uma empresa de ônibus e se pedia ao dirigente máximo para escolher 3 

que melhor se identificavam com os problemas sentidos pela sua empresa; se 

perguntava que ações eram adotadas pela empresa para identificação dos problemas, 

bem como que tipo e periodicidade de informações que a empresa manuseava para 

identificar esses problemas. Os 12(doze) problemas listados foram: 

elevado número de socorros de rua ; 

número elevado de acidentes; 

alto número de reclamações; 

absenteísmo do pessoal de operação e manutenção; 

alta rotatividade do pessoal de operação; 

alta rotatividade do pessoal de manutenção; 

quilometragem média rodada dos pneus; 

falta de capacitação do pessoal de operação e de manutenção; 

índice de passageiros por quilômetro muito baixo; 

furos de horários 

dificuldades de cumprir os horários pré-estabelecidos 

evasão de renda. 

A terceira parte do questionário perguntava sobre tipos e periodicidade de 
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controle de indicadores de qualidade adotados pelas empresas; se o órgão de gerência 

da cidade, onde a empresa opera, mantinha algum programa de estímulo às empresas 

para que elas pudessem implantar um programa de gerenciamento da qualidade dos 

serviços prestados; e que sugestões a empresa poderia apresentar para que isso viesse 

a ocorrer. Vide Anexo B 

O questionário elaborado para os órgãos de gerência continha 4 partes: 

Na primeira se listavam os processos gerenciais que normalmente se 

encontram em um órgão de gerência e se solicitava para classificá-los pela ordem de 

importância; se identificavam as unidades administrativas envolvidas com três dos 

processos classificados como mais importantes; se perguntava como as informações 

relativas a esses processos eram coletadas e qual o fluxo seguido por elas e qual a 

periodicidade de levantamento e tratamento dessas informações. Os processos 

gerenciais listados foram: 

levantamento dos dados da operação; 

recepção, tratamento e análise das opiniões dos usuários; 

fi scalização; 

acompanhamento da base legal; 

programação dos serviços; 

acompanhamento dos preços dos insumos c de custos operacionais; 

acompanhamento das condições das vias; 

gerência da c irculação do trânsito ; 

treinamento de pessoal. 

Na segunda parte do questionário se listava os problemas mats comuns 

enfrentados na gerência do transporte urbano e se solicitava para selec ionar os três 

que melhor se identificavam com os problemas sentidos pelo órgão de gerência 

visitado. Os problemas listados previamente foram: 

descumprimento dos horários; 

elevado número de acidentes; 

·' 
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elevado número de reclamações dos usuários; 

queima de paradas; 

comportamento inadequado do motorista ou cobrador; 

poluição ambiental pela empresa operadora; 

elevado número de gratuidades; 

vandalismo dos usuários; 

baixa ocupação dos veículos; 

falta de limpeza nos ônibus; 

quebra dos veículos em operação; 

custo operacional elevado; 

evasão de renda. 
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Esses problemas mais comuns foram inicialmente elaborados pelo autor 

(com base em sua experiência no setor) no questionário piloto, o qual foi testado na 

la cidade visitada para execução da pesquisa de campo; 

Na terceira pa11e do questionário se tentava identificar o número de 

funcionários envolvidos com os processos selecionados como mais impmtantes; o 

tipo de treinamento específico que receberam esses funcionários para executar as 

funções que desempenJ1am nesses processos; e se o órgão de gerência contratava 

tercei1 os para levantamento c tratamento dos dados operacionais. 

Na quarta parte do questionário se procurava identificar quais as ações que o 

órgão de gerência desenvolvia para estimular a eficiência das empresas operadoras e 

melhorar a qualidade elos serviços; que canais de relacionamento existia entre o órgão 

de gerência e as empresas operadoras e entre o órgão de gerência e os usuários; e se o 

órgão de gerência mantinha algum programa de estímulo à participação do usuário na 

solucão dos problemas por eles reclamados. Vide Anexo C. 
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3.2 Resultados das Pesquisas 

A apresentação dos resultados da pesqutsa não estão pela ordem de 

apresentação das cidades citadas no sub-item anterior. Assim se procedeu para 

cumprir com o acordo de não identificação dos entrevistados. 

Para facilitar a leitura, cada cidade foi identificada numericamente ( 1, 2, 3, 

etc.) e cada empresa visitada nessas cidades recebeu a identificação alfanumérica , 

sendo o número correspondente à cidade e a letra correspondente à ordem de visitas 

( lA, lB ou 2A, 2B etc.). 

O ílt:m 3.2. 1 lraz as tabelas de consolidação dos resultados da pesquisa 

realizada nas duas melhores empresas das cidades visitadas e o detalhamento das 

observações, por empresa. Esse detalhamento se fez necessário tendo em vista 

facilitar a melhor compreensão do resumo aos interessados e contribuir para que 

outras empresas conheçam e absorvam as experiências de modernização gerencia l 

que estão dando certo. 

O ítem 3.2.2 mostra os resultados obtidos das pesquisas junto aos Órgãos da 

Gerência, também conso lidado em Tabelas (04, 05, 06 e 07) e no texto que segue 

imediatamente às tabelas. 

3.2.1 Resultados das Pesquisas Realizadas nas Empresas Operadoras 

A consolidação dos resultados da primeira parte do questionário aplicado 

nas empresas operadoras é mostrada na Tabela O 1; da segunda parte, na Tabela 02 e a 

Tabela 03 resume a gestão da qualidade e produtividade nas melhores empresas, 

conforme fatores críticos gerenciais. A análise desses tabelas está contida no 

capítulo 4. 

•\ 



TABELA 01 - Priorização dos Fatores Críticos Gerenciais da Manutenção e Operação pelas Melhores Empresas1 

EMPRESAS PESQUISADAS2 

FATORES CRÍTICOS GERENCIA IS 1A 18 2A 28 3A 38 4A 48 SA 58 6A 68 7A 78 SA SB 9A 98 

MANUTENÇÃO 

Consumo de Combustível e Lubrificantes X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Estado de Conservação do Ónibus X X X X X X X X 
Desempenho do Pessoal de Manutenção X X X X X X X X 
Desempenho dos Pneus X X X X X X X 
Panes/Quebras de Veículos X X X X X 
Consumo de Peças e Acessórios X X X 
Desempenho do Conjuntos Mecânicos X 
OPERAÇÃO 

Controle do Cumprimento dos Horários X X X X X X X X X X X X X X X X 
Controle dos Passageiros Transportados X X X X X X X X X X X X X 
Controle dos Custos de Operação X X X X X X X X X 
Controle do IPK X X X 
Controle de Reclamações/Sugestões dos X X X X X 
Usuários 

Controle dos Acidentes X X X X X 
Controle do Absenteísmo e Rotatividade de X X X X 
Pessoal 

Controle de Panes/Socorro de Rua X X 

1 Foram indicadas 2 empresas por cidade visitada. 
2 O índice numérico correspondente à cidade pesquisada e o alfabético à empresa. 



TABELA 02 - Resumo da Priorização dos Principais Problemas nas Empresas Operadoras 

CIDADES E MPRESAS PESQUISADAS 
PROBLEMAS 1A 18 2A 28 3A 38 4A 48 5A 58 6A 68 7A 78 8A 88 9A 98 

1. Elevado número de socorros de rua X 
2. Número elevado de acidentes X 
3. Alto número de reclamações X 
4. Absenteísmo do pessoal de operação/ X X X X X 

Manutenção 
5. Alta rotatividade do pessoal de operação X X X X 
6. Alta rotatividade do pessoal de manutenção X 

7. Quilometragem média rodada dos pneus X X 
8. Falta de capacitação do pessoal: 

. de operação X X X X 

. de manutenção X X 

9. lndice de Passageiros por quilômetro X X X 
muito baixo 

1 O. Furos de horários por: 
. atraso de saída dos veículos da X X 

manutenção 
. absenteísmo do pessoal de operação X 
. problemas de panes dos veículos X 

11. Dificuldade de cumprir os horários pré-
estabelecidos por: 
. trânsito carregado X X X X X X X X X X 
. demanda não corresponde aos horários X 
. motorista X 

12. Evasão de renda por: 
. meia passagem roubada X X X X X 
. carona X X X X 
. pular roleta X X 
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TABELA 03 - Resumo da Gestão de Qualidade e Produtividade nas Melhores 
Empresas de Ônibus 

DESEMPENHO DE 
VEICULO/PNEUS 

REGULARIDADE I 
PONTUALIDADE 

Conforme Fatores Críticos Gerenciais 

• Acompanhamento por veiculo, por motorista, do consumo de 
combustrvel; 

• Acompanhamento do custo individual do veiculo, diariamente, 
a partir das ordens de serviços (OS); 

• Verificação (noturna) diária da pressão dos pneus de 1/4 da 
frota; 

• Adoção de TACOMAX (que limita o giro do motor para 
otimização da faixa de torque) e avaliação dos registros com 
software próprio; 

• Acompanhamento diário de quebras/ocorrências em relação à 
frota; 

• Controle de colocação e retirada de pneus; 

• Controle diário de consumo de componentes, por vefculo, 
identificando-se a quilometragem do momento da troca; 

• Controle, por carro, dos serviços de manutenção preventiva e 
acompanhamento estatrstico periódico de manutenção 
preventiva 7.500, 30.000 e 120.000, identificando o percentual 
de frota que passou por esse serviço; 

• Controle diário de resserviços, por vefculo; 

• Medição, por amostragem, de 1 a , 28 e 38 vidas dos pneus 
através de testes com determinados marcas de pneus e 
eliminação do acompanhamento de troca, em virtude do calor, 
da má condição de vias e da má operação; 

• Análise de consistência dos registros de bomba, auferindo 
periodicamente os instrumentos de registros de consumo 
devido constituírem as mesmas fontes de informação para 
avaliação do motor; 

• Acompanhamento sistemático da vida dos pneus e dos 
motivos da troca/retirada e adoção do Método de Solução de 
Problemas e de Projeto de Melhoria. 

• Carta de tempo 3 do motorista; 

3 
- Carta de Tempo- carta de orientação do motorista contendo os principais pontos que compõem a linha, 

bem como os horários programados para passar naqueles pontos. 
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TABELA 03 - Resumo da Gestão de Qualidade e Produtividade nas Melhores 
Empresas de Ônibus 

CONFORTO 

Conforme Fatores Críticos Gerenciais 

continuação 

• Terminais equipados com rádio, que alimentam ,"on-line", o 
sistema de informação da empresa; 

• Guia de viagens por carro; 

• Uso do tocógrafo; 

• Pesquisa de opinião com o usuário feita pela empresa duas 
vezes por ano'; 

• Manutenção preventiva da frota; 

• Ações junto ao Órgão de Gerência para resolver problemas 
de congestionamento e sistema viário; 

• Treinamento e conscientização de funcionários; 

• Monitoração da satisfação dos funcionários; 

• Implantação de Central de Comunicação com o usuário com 
ligação gratuita, com monitoramento por lndice de 
atendimento. 

• Uso do TACOMAX para controle do giro do motor; 

• Sistema de comunicação " Alô Usuário" com programa "Como 
Estou Dirigindo"; 

• Controle diário do estado de limpeza/das avarias dos ônibus, 
pelo manobrista na garagem; 

• Em caso de pane motorista usa linha direta para informar 
imediatamente à empresa; 

• Adoção do Drive-Master, equipamento que permite registrar 
as freiadas e curvas bruscas, identificando a linha, o horário e 
o motorista; 

• Pesquisa de opinião com o usuário feita pela empresa duas 
vezes por ano; 

• Ações junto ao órgão de gerência para alteração de frota/linha 
e intervalos menores; 

• Monitoração do pessoal da lubrificação e lavagem após 
informar-lhes da opinião dos usuários; 
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TABELA 03 -Resumo da Gestão de Qualidade e Produtividade nas Melhores 
Empresas de Ônibus 

SEGURANÇA 

DESEMPENHO DO 

MOTORISTA/ 
COBRADOR I FISCAL 

Conforme Fatores Críticos Gerenciais 

continuação 

• Criação de monitores de qualidade (ex-motoristas) para testar, 
· in loco, a qualidade do estado dos veículos; 

• Acompanhamento diário do índice de conforto, ocupação 
máxima/ocupação prevista; 

• Definição de Carro-Padrão da empresa, com todos os 
subrequisitos de limpeza e conservação. 

• Uso do TACOMAX para controle de velocidade; 

• Adoção do Drive-Master para controle de freiadas e curvas 
bruscas; 

• Projeto Motorista Acidente Zero; 

• Projeto SOL - Segurança (interna e externa); Ordem e 
Limpeza nas áreas de manutenção e operação; 

• Uso do Tacógrafo para controle de velocidade máxima (60 
krn/h). Foi encontrado padrão de 5 "pontos" por período 
trabalhado; 

• Pesquisa de opinião com o usuário feita pela empresa, duas 
vezes por ano; 

• Monitores de qualidade (ex-motoristas treinados 
especificamente) para circular como passageiros. 

• Carta de tempo; 

• Penalidades são redimidas em caso de um período sem 
infração; 

• Ficha de socorro de rua com registros, por tipo de ocorrência, 
e identificação do motorista; 

• Programa motorista/cobrador padrão com os requisitos de 
menor número de acidentes, melhor técnica de operação, 
melhor disciplina no trânsito, obediência ás normas da 
empresa, zelo e moralidade em relação à família e à empresa 
e assiduidade e pontualidade; 

• Programa Motorista Acidente-Zero; 

• Treinamento em mecânica (eixos dianteiro - direção, reparo 
motor; caixa de mudanças, eixos traseiros; sistema de freios); 
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TABELA 03 - Resumo da Gestão de Qualidade e Produtividade nas Melhores 
Empresas de Ônibus 

DESEMPENHO DO 
PESSOAL DE 
MANUTENÇÃO 

Conforme Fatores Críticos Gerenciais 

continuação 

• Treinamento em técnicas de operação (partida de motor, 
manuseio do cambio rotação/aceleração do motor/freio - como 
freiar o veiculo) e condução econômica; 

• Treinamento em direção defensiva, relações humanas e 
legislação de trânsito; 

• Ascensão funcional assegurada por um plano de carreira (em 
geral o cobrador passa a motorista e o lavador passa a 
cobrador); 

• Adoção de Tacógrafos para controle de irregularidades em 
operação (excesso de velocidade, tempo parado, horário); 

• Pesquisa de opinião junto ao motorista e cobrador; 

• Matriz de fatores crlticos de gestão da qualidade da operação, 
cruzada com requisitos de satisfação do usuário; 

• Monitoramento do Plano de Saúde e Assistência Hospitalar; 

• Uso dos registros do Drive-Master (n° de curvas e 
freiadas/arrancadas bruscas em relação ao n° de horas 
trabalhadas) e assignação de notas ao motorista, que é 
premiado, semanal e mensalmente, de acordo com a nota 
obtida. 

• Ficha por carro, registrando serviço e mecânico responsável. 
As ordens de serviço são numeradas e sequenciadas: 

• Controle de reincidência de serviços, por carro e por 
mecânico; 

• Pesquisa de opinião com o motorista sobre o atendimento do 
pessoal de manutenção; 

o Elaboração e monitoramento de Matriz de Fatores Crlticos de 
Gestão de Qualidade na manutenção cruzados com requisitos 
de satisfação dos usuários e funcionários; 

• Pesquisa de opinião com o pessoal de manutenção para 
colher criticas e sugestões; 

• Projeto "Professor Pardal" para os "inventores"; 

• Visitas técnicas aos fabricantes de carrocerias/monoblocos; 
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TABELA 03 - Resumo da Gestão de Qualidade e Produtividade nas Melhores 
Empresas de Ônibus 

Conforme Fatores Críticos Gerenciais 

CONFIABILIDADE DA 
FROTA 

PRODUTIVIDADE DA 
FROTA 

CONTROLE DAS 
RECEITAS I DESPESAS 
I CUSTOS 

continuação 

• Monitoramento do Plano de Saúde e Assistência Médica; 

• Adoção de Plano de Carreira. 

• Controle da frota realizada em relação à prevista, por linha, 
por dia; 

• Controle de resserviços por veículo; 

• Programação e realização de inspeção diária identificando os 
responsáveis pelos eventuais serviços, bem como o 
encarregado do turno de manutenção; 

• Manutenção Preditiva, fazendo-se programação de análise do 
óleo do motor com o objetivo de prevenir o desgaste do motor; 

• Acompanhamento da vida útil de componentes-chave do 
motor; 

• Acompanhamento diário do indicador de confiabilidade por 
carro: quilometragem média entre falhas (MKBF); 

• Controle diário de quilometragem útil em relação à 
quilometragem total rodada; 

o Controle da frota util em relação às viagens diárias por linha, 
separando-se dias úteis, sábados e domingos; 

• Controle da média passageiros/veiculo, por linha por dia, ou 
perfodos; 

• Controle de frota realizada em relação à frota programada, por 
linha, dia ou por períodos; 

• Acompanhamento diário do indicador taxa de ocupação 
máxima = ocupação máxima/ocupaçãoprevista, por carro; 

• Controle diário de arrecadação por linha, por cobrador, por 
faixa horária, por tipo de pasagem (inteira, vales, passes, 
etc.); 

• Controle de excesso de passageiros por linha, diariamente, 
por cobrador, comparando a média prevista com a real; 
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TABELA 03 - Resumo da Gestão de Qualidade c Produtividade nas Melhores 
Empresas de Ônibus 

PRODUTIVIDADE DA 
MÃO-DE-OBRA 

Conforme Fatores Críticos Gerenciais 

continuação 

• Análise diária de consistência por linha, por cobrador, da 
receita, identificando as causas das diferenças entre as 
receitas em espécie e a receita informada ao SIG; 

• Análise diária de consistência de catracas; 

• Manutenção trabalha com orçamento fixo; 

• Controle de meias passagens e gratuidades através de 
definição prévia de média (%) por cada linha, por faixa 
horária. Havendo distorções é iniciada uma fiscalização 
durante 3 (três) dias; 

• Controle de despesas mensais de reposição de peças e 
acessórios, por veículo, e média da frota; 

• Manutenção de estoque mínimo no almoxarifado com 
software de acompanhamento, on line, do fluxo de entrada e 
saída de peças; 

• Acompanhamento diário, por faixa horária e por linha, da 
produtividade das viagens = viagens remuneradas/viagens 
realizadas; 

• Acompanhamento diário, por faixa horária, por linha, da 
produtividade da demanda = passageiros realizados/ 
passageiros previstos; 

• Acompanhamento diário do custo/km, por carro e seus itens 
principais como mão-de-obra, peças, combustrvel, rodagem e 
lubrificantes; 

• Programa "minimização de custos" concentrando-se no fator 
de utilização de motoristas e cobradores e no consumo de 
combustrvel; 

• Programa "maximização de receita" monitorando participação 
percentual no sistema, n° de erros/planilha mensal, % de frota 
reserva, % de quilometragem ociosa e fator de cumprimento 
de viagem. 

• Controle diário de horas trabalhadas e adicional noturno do 
pessoal de operação; 
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A seguir, o detalhamento das observações feitas nas empresas. 

3.2.1.1 Cidade 1 

• Empresa lA 

A empresa 1 A demonstrou fazer acompanhamento de todas as suas 

atividades com sistema de informação em tempo real, com terminais locali zados 

nas salas dos diretores; unidades móveis com rádio-comunicação e "pontos de 

regulação", os quais orientam os motoristas a controlar o cumprimento do horário 

estabelecido para a linha, em um determinado ponto, na tentativa de melhorar a 

regularidade e a pontualidade do serviço. 

Além disso, os fiscais de terminais de linJ1as da empresa alimentam, com o 

auxílio do rádio, o sistema de informação da empresa com os dados de catraca, vales 

e passes, bem como de horário real. 

Quando o cobrador chega à empresa para prestar conta, esta já está fechada, 

restando apenas o trabalho de análise de consistência. 

A empresa faz acompanhamento de indicadores, estando entre os principais 

adotados os seguintes: 

de pontualidade: horários reali zados por horários programados; 

de regularidade: viagens realizadas por viagens programadas; 

de segurança: número de acidentes por período de operação. 

As avaliações desses indicadores são feitas para determinadas faixas 

horárias e determinados dias da semana, a fim de assegurar maior representatividade 

da avaliação. 

Segundo a empresa 1 A o órgão de gerência da cidade não tem programa de 

estímulo às empresas para implantar e manter programa de produtividade e 

qualidade. Os beneficios que a empresa obtém são remetidos para dentro do sistema, 
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que é na média, ineficiente. A empresa sente necessidade de acompanhamento pelo 

órgão de gerência, das suas atividades gerenciais e de um tratamento diferenciado 

entre as empresas, conforme as semelhanças de condições da operação. 

A empresa mantém um sistema de comunicação com o usuário, com linha 

direta sob a campanha "Como Estou Dirigindo?", estimulando o usuário a usar o 

sistema. 

Toda a frota é equipada com Tacomax (equipamento usado para controlar 

giro do motor e velocidade operacional) e o controle dos registros do Taxomax é 

feito à noite, pelo manobrista, na garagem. 

Os custos também são acompanhados, diariamente, por cano, contando com 

as informações de controle de combustível registrada na bomba e com as registradas 

nas ordens de serviço que vão para a área de manutenção. 

A empresa faz também o controle diário de arrecadação, por linha, por 

cobrador, por tipo de passagem; o controle de excesso de passes por dia, por linha e 

por cobrador, comparando a média prevista com o real; o controle de oconências 

registradas no Tacomax; a análise de consistência da receita , identificando as 

diferenças entre a receita em espécie e a receita informada ao Sistema de Informação 

Gerencial, pelo fiscal da empresa; análi se de consistência de catracas, por cano, bem 

como controle de resserviços da manutenção. 

A manutenção preventiva tem acompanhamento estatístico periódico, 

identificando o percentual da frota que realizou referido serviço. 

Os relatórios gerenciais são emitidos diariamente e estão em consonância 

com alguns dos processos priorizados pela empresa lA (controle de consumo de 

combustível e lubrificantes, controle de desempenho do pessoal de manutenção, 

estado de conservação do ônibus, controle dos passageiros pagantes e controle do 

cumprimento de horários). 

Isto significa que a gerência desta empresa já apresenta condições de 
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priorizar os processos mais importantes e acompanl1á-los através de um sistema de 

informação, parcialmente em tempo real. 

Os efeitos da modernização gerencial na empresa 1 A estão representados na 

manutenção de 96% de índice de pontualidade; na melhoria da média do índice de 

consumo de combustível de 2,7 km/l para 3,2 km/1 nos veículos pesados e para 3,6 

km/l nos veículos leves, representando ganhos de 18,5% e 33,3% respectivamente; 

na redução de 52,6% no índice de rotatividade; na redução de 32,8% no número de 

acidentes; e redução do consumo de pneus em cerca de 17%. 

Vale destacar as palavras finais do entrevistado: "A qualidade é resultado de 

decisão de fazer de forma certa o que tem de ser feito e esta decisão tem que ser 

tomada por alguém que realmente tenha o poder ele comandar o processo ele 

mudança, inclusive elos membros da sociedade". 

• Empresa lB 

A empresa 1 B demonstrou fazer um melhor controle dos seus processos da 

área de manutenção que de operação. A sua estrutura organizacional reflete esse viés. 

Priorizou os processos: controle de consumo de combustível, de desempenho dos 

pneus e ele consumo de peças e acessórios, na área ele manutenção; já na área de 

operação ela priorizou o controle dos passageiros transportados, do cumprimento dos 

horários e de panes durante a operação. 

Os indicadores usados para auxiliar no gerenciamento desses processos são: 

o número de viagens realizadas em relação às viagens programadas 

(traduzidas em quilometragem); e 

percentual de quebras/ocorrências em relação à frota em operação. 

Entre os problemas mais sentidos pela empresa estão: 

o absenteísmo de pessoal, tanto de operação como de manutenção, o que 

não tem trazido maiores consequências na operação em virtude do 
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acompanhamento diário do "Relatório de Lotação de Pessoal", que 

permite gerenciar o problema das faltas com a utilização de reservas; 

a falta de capacitação do pessoal; e 

. a dificuldade de cumprir os horários pré-estabelecidos por trânsito 

carregado. 

Perguntadas sobre a existência de algum programa de estímulo ao 

gerenciamento da qualidade e produtividade pelas empresas operadoras, a empresa 

IA defendeu a necessidade de co-gestão entre órgãos de gerência e as empresas; a 

implantação de acompanJ1amento, on-line, de todas as atividades operacionais das 

empresas e tratamento individualizado, de acordo com as semelhanças de operação, 

de tal forma que os beneficios obtidos pelas empresas eficientes não sejam remetidos 

para dentro do sistema, que é ineficiente. 

Já a Empresa 1 B sugeriu que, para que as empresas da sua cidade sejam 

estimuladas a oferecer qual idade e eficiência, seria necessário rever os critérios que 

definem os índices de passageiros e frota. 

3.2.1.2 Cidade 2 

• E•utwesa 2A 

A empresa 2A decidiu concentrar seus esforços no controle de desempenho 

do motorista e do cobrador, partindo da posição de que a qualidade do serviço está 

nas mãos do pessoal de operação. 

Zero. 

Criou os Programas Motorista e Cobrador Padrão e Motorista Acidente 

Os requisitos para premiação do Motorista/Cobrador Padrão são o tempo 

de serviço na empresa, menor índice de acidente de trânsito, capacidade 

profissional, incluindo melhor técnica de operação e execução de suas 

funções, disciplina no trânsito, decidido pelo melhor índice de obediência 
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às normas da empresa. Entre essas normas incluem-se: i) conduzir-se 

com atenção e urbanidade ao usuário; ii) não fumar no veículo; iii) não 

atrasar ou adiantar horários de viagem e evitar atritos com passageiros; 

iv) zelar e manter o veículo e os equipamentos; v) cultivar a moralidade 

na família e na empresa; e vi) apresentar-se bem (cabelos cot1ados, 

devidamente uniformizado, roupas limpas). 

Esse prêmio classifica 03 candidatos que recebem 50% do salário como 

prêmio para o 23 e 3° lugares e um salário, uma placa e um diploma de 

motorista/cobrador padrão para o 1 o lugar. 

O programa Motorista Acidente Zero inclui os requisitos estar inscrito no 

Programa Motorista-Padrão e não envolver-se em qualquer acidente de trânsito, 

independentemente de comprovação de culpa ou não durante O 1 ano. 

Também foi realizado um seminário de sensibilização para a qualidade, 

incluindo assuntos como o desperdício no Brasil e no mundo, os 

5 Ss nas empresas, comprometimento e envolvimento do empregado com a qualidade 

do serviço. 

A empresa não está informatizada mas controla o consumo de combustível e 

lubri ficante por carro e por dia e gera estatística, por can·o, do con umo de óleo 

diesel por n° de viagens.; identificado o problema, o carro é enviado para manutenção 

corretiva; controla também a troca de pneus, por carro. A empresa decidiu não fazer 

o controle do desempenho dos pneus pois, segundo o entrevistado, a troca é muito 

frequente em virtude do calor, da péssima situação das vias (pavimento e sinalização) 

e da má operação do veículo. 

Foi efetuada uma medição, por amostragem, de uma determinada marca de 

pneu (adotada pela empresa), após alguns testes, e definida as 13
, 2~ e 33 vidas, que 

soma cerca de 65 mil quilômetros. 

Foram encontradas evidências de controle do desempenho do pessoal de 

manutenção a partir da ficha Parte Diária do Veiculo-PDV (um tipo de Ordem de 
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Serviço onde o motorista e o mecânico são identificados) . Faz também controle de 

cumprimento dos horários, através de uma Ficha de Controle de Terminal preenchida 

pelo fi scal intermediário, localizado em 3 pontos intermediários situados durante o 

percurso da linha. Esse fiscal intermediário também fiscaliza "caronas", avanço de 

sinais, trafegar com portas abe11as e queima de paradas. Essa Ficha de Controle de 

Terminal contém os registros clássicos diários de catraca e horário e número de 

veículos e o controle de entrada e saída da operação, por linha, por dia. 

O controle de acidentes é feito pelo chefe de tráfego que anota manualmente 

a ocorrência e o motivo. 

A empresa optou por acompanhar a receita de meia passagem e gratuidades 

a partir de uma média (%) pré-ddiniua. No entanto, reconhece que essa média 

prejudica os cobradores sérios ou alguns motoristas/cobradores acabam prejudicando 

os estudantes, deixando-os nos pontos de parada. 

Outra opção pitoresca feita pela empresa 2A foi não empregar mulheres 

pois, segundo a gerência, trazem muitos problemas, entre eles o envolvimento com 

os motori stas e brigas familiares. 

Importante ressaltar que esta empresa não tem problema com absenteísmo. 

Dos fatores críticos apresentados furam priorizauos os seguintes: 

da área de manutenção: 

controle do consumo de combustível; 

controle de desempenho dos pneus; e 

controle do desempenho do pessoal de manutenção. 

de operação: 

controle de cumprimento dos horários; 

controle do absenteísmo e da rotatividade do pessoal; e 
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controle de acidentes. 

Dentre os maiores problemas sentidos pela empresa 2A estão: 

a dificuldade de cumprir horários por causa do trânsito carregado e 

porque a demanda não corresponde aos horários; e 

a evasão de renda. 

• Empresa 2B 

A empresa 2B pesquisada nessa cidade alcançou um nível bem mais elevado 

de informatização. É parte de um grupo de empresas que operam o transporte urbano 

e tem um nível de profissionalização satisfatório, que o constmiu com pessoal 

egresso do poder público. 

A manutenção é terceirizada dentro do próprio gmpo de empresa e presta 

serviços a outras empresas do setor. 

O estado do veículo é avaliado diariamente pelo chefe da oficina, que revisa 

o carro e despacha-o para a lavagem e lubrificação e depois para consertos, pelo 

pessoal de oficina da escala noturna. 

A empresa considera importante também o controle de consumo de 

combustível e lubrificante através das Ordens de Serviço ou Ficha do Mecânico. 

O controle de socorros de rua é feito diariamente também. Nele se registra a 

ocorrência, bem como os componentes que foram trocados em decorrência do 

socorro. 

A empresa elabora a sua programação de viagens (após acordo com o órgão 

de gerência), em planilha que oferece condições de avaliacão por turno. 

Diariamente é gerado um relatório em computador, por carro, a partir das 

informações reais registradas na Ficha de Controle de Terminal e da Programação de 

Viagens, pré-elaborada. O sistema de computador pennite o cálculo de passageiro 
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transportado e índice de passageiro por quilômetro-IPK, por carro, por faixa horária, 

no dia X da semana, destacando, em cor, as distorções. Registra as ocorrências 

classificadas em viagens normais, viagens interrompidas e recolhimento do carro , 

que servem de esclarecimento das distorções no número de passageiros 

transpor1ados. Permite, também, uma visão geral da linha no que se refere ao total de 

passageiros transportados, total de viagens realizadas e média do IPK da linha, 

informações essas que são confrontadas com a programação citada anteriormente. 

A empresa 28 priorizou os seguintes fatores críticos: 

controle de desempenho de pessoal de manutenção; 

controle do estado de conservação de veículos; 

controle do consumo de combustível e lubrificantes. 

Os seus maiores problemas são: 

dificuldade de cumprir horários por trânsito carregado; 

furos de horários por absenteísmo do pessoal; 

evasão de renda. 

Perguntadas sobt e a exislêm;ia de algum estímulo para que as empresas 

investissem em melhoria da qualidade do serviço, a resposta de ambas foi negativa. 

A empresa 2A sugeriu que o controle da operação deveria ser transferido 

para as empresas e que os órgãos de gerência deveriam voltar-se para o 

acompanhamento, por amostragem, tanto dos itens importantes de custo e de 

desempenho operacional como da opinião do usuário sobre o desempenho da 

empresa. 

A empresa 28 di sse que o retorno do órgão de gerência para as empresas 

dos resultados do seu Relatório Gerencial mensal da Central de Reclamações e o 

treinamento do pessoal das empresas constitui um estímulo às empresas, porém 

muito tímido. Ela sugeriu também ampliar o número de treinandos, modernizar os 

·. 
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programas de treinamento e valorizar o trabalho do motorista e do cobrador com 

premiação. 

3.2.1.3 Cidade 3 

• Empresa 3A 

A empresa 3A priorizou os seguintes fatores críticos gerenciais: 

da área de manutenção 

consumo de combustível e lubrificantes; 

desemp.en.ho do pessoal de manulenyão; 

estado de conservação dos ônibus; 

da área de operação 

controle dos passageiros pagantes; 

controle do cumprimento dos horários 

controle dos custos de operação. 

Os maiores problemas enfrentados pela empresa 3A são o abscnteísmo do 

pessoal de operação e manutenção e a falta de capacitação do pessoal de operação. 

Esta empresa demonstrou manter controle para os dias úteis, sábados e 

domingos: 

do consumo de combustível por carro; 

da quilometragem mmia em relação à quilometragem útil; e 

da frota útil, por linha. 

Faz controle diário, computadorizado, da arrecadação, por turno, 

diferenciando-as, como todas as outras empresas, em passes, gratuidades e vales. 
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Controla o índice de regularidade (viagens realizadas por viagens programadas), o 

índice de conforto (passageiro por viagem e passageiro por veículo) e o índice de 

passageiro por quilômetro (como fazem todas as demais), além do controle mensal de 

despesas com peças e acessórios, por carro, bem como da média da frota. 

Faz controle e inspeção diária no veículo através das informações contidas 

na Ficha de Inspeção Diária, que identifica o responsável pelo serviço, bem como o 

encarregado de turno da manutenção. A manutenção preventiva é efetuada nos 

10.000, 20.000 e 70.000 quilômetros. 

Os dados relativos a consumo de óleo diesel e serviços fora da manutenção 

preventiva são introduzidos no computador. Não são gerados relatórios diariamente, 

mas os gerentes podem ter acesso, ao necessitar. Da mesma forma os dados clássicos 

de catraca e cumprimentos de horários/viagens, registrados no Boletim Diário de 

Operações - BDO, iniciado pelo "catraqueiro", na garagem e complementado e 

fi scalizado pelo cobrador e "catraqueiro", respectivamente, também são introduzidos 

em computador, diariamente, confrontado-se com os quadros de horários 

programados pelo órgão de gerência. 

• Empresa 3B 

A empresa 3B não está informatizada. Não faz o controle de seus custos, 

limita-se apenas ao controle operacional. É uma filial e todas as informações são 

enviadas para a Matriz, localizada em outra cidade. 

Dos fatores críticos gerenciais apresentados esta empresa priorizou: 

da área de manutenção 

consumo de combustível e lubrificantes; 

consumo de peças e acessórios; 

lavagem e lubrificação de veículos; 

da área de operação 
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controle do índice de passageiros por quilômetro- IPK; 

controle dos acidentes. 
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Os maiores problemas que atingem a empresa são o índice de passageiros x 

quilômetro muito baixo, a dificuldade de cumprir horários por trânsito carregado e o 

absenteismo do pessoal de operação e manutenção. 

Quanto ao controle dos itens de operação a empresa procede como o 

exemplo que segue: no controle de combustível, o bombeiro preenche as informações 

e um func ionário administrativo repete a mesma operação, na mesma ficha, só que 

desta vez datilografado, e envia, diariamente, para a Matriz. 

Alguns processos são registrados com mais detalhe. No caso de acidentes, 

por exemplo, a empresa registra os dados referentes aos mesmos através das fichas 

"Espelho de Danos Materiais" e "Boletim de Acidentes de Veículos", que geram a 

consolidação mensal - enviada para a Matriz - no "Relatório Mensal de Danos 

Diversos". No entanto, todos os registros estão direcionados apenas para identificar a 

culpabilidade do funcionário e o valor que deve ser descontado dele. 

Um outro exemplo de controle mais detalhado que a empresa faz na própria 

filial é o acompanhamento da receita arrecadada. Os registros de terminal (catraca e 

horário) e a ficha de arrecadação do cobrador são conferidos e consolidados 

diariamente, por linha, deferenciando-se bem os passes, vales e gratuidades. Esta é a 

única área computadorizada da empresa filial. 

Os registros referentes ao consumo de peças e acessórios e consumo de 

combustível também são bem detalhados. 

A filial, empresa visitada, não recebe retorno do processamento e análise das 

informações enviadas. Todos os funcionários da filial são contratados, isto é, não há 

nenhuma relação familiar com o empresário. A empresa apresenta taxa alta de 

rotatividade. 
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A empresa 3A afirmou que o órgão de gerência estimula as empresas a 

implantar e manter programas de gerenciamento da qualidade e eficiência através de 

cursos periódicos para o pessoal de operação e sugeriu que o órgão de gerência 

implantasse um programa de alfabetização do pessoal de operação em virtude de 

grande número de motoristas e cobradores serem analfabetos. 

A empresa 3B afirmou não perceber nenhum estímulo do órgão de gerência 

para a melhoria da qualidade e eficiência e sugeriu redução de impostos, um sistema 

viário mais adequado às exigência do poder público e cursos para executivos das 

empresas, em horários convenientes. 

3.2.1.4 Cidade 4 

• Empresa 4A 

A empresa 4A demonstrou ter um estilo de gerência profissional e moderno, 

na área de manutenção. O controle dos processos nessa área está mais avançado do 

que na área de operação, sob a filosofia de manter a frota sempre operando, com 

segurança. 

Existe uma plano de carreira para o pessoal que trabalha na manutenção. 

A manutenção faz o controle c a avaliação de consumo de combustível e 

lubrificantes diariamente. Foi estabelecida uma média de consumo por linha. 

Havendo divergência da média a manutenção ordena conferir se é falha do 

instrumento de registro do consumo do diesel (bomba). Se não for este o caso, o 

carro é enviado para a oficina para revisão. Não havendo problema, o motorista é 

responsabilizado, pois os registros permitem a sua identificação. Os dados referentes 

ao consumo de combustível são cuidadosamente rastreados em função de outros 

controles, como por exemplo o acompanhamento da vida útil de certos componentes 

do motor. 

O desempenho do pessoal da manutenção é avaliado diariamente pelo 
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engenheiro mecânico (gerente de manutenção) incluindo hora de início e término do 

serviço e resserviços, a partir das informações contidas nas ordens de serviço. Ao 

fmal do mês faz-se uma consolidação dessa aval iação. O gerente de manutenção faz 

controle aleatório da qualidade do serviço de manutenção (anda com os carros 2 

vezes por semana). 

Os ônibus são revisados, diariamente, pelo encarregado noturno da garagem. 

A frota da empresa está equipada com Drive-Master, equipamento destinado 

a registrar curvas e freadas bruscas. O controle e a avaliação deste item são feitos 

diária e mensalmente, identificando, além do carro, da linha e do horário, o motorista 

responsável. 

O desempenho dos veículos é avaliado pelo relatório obtido a pmtir dos 

dados da ordem de serviço, que identifica o veícu lo. 

A empresa acompanha os motivos de retirada/troca de pneus, e controla sua 

vida real; faz programação para análise periódica do óleo do motor e do motor de 

cada carro, como parte da manutenção preditiva, com o objetivo de prevenir o 

desgaste dos componentes do motor; faz programação semanal de manutenção 

preventiva ou vistoria e controla a vida útil ele alguns componentes mais importantes. 

A manutenção funciona em J(três) turnos (de 8:00 às 16:30 horas; de 16:30 

às 24:00 horas e de 24:00 às 8:00 horas). No turno da manhã se realizam as 

manutenções corretiva e preventiva, a recuperação (lanternagem e pintura), a 

montagem (ele caixa, diferencial e motor) c a capotaria. 

Nos outros turnos funciona apenas a manutenção corretiva. 

A manutenção é completamente informatizada. 

Foi implantado um Programa de Qualidade na empresa, em 1994, apoiado 

no modelo gerencial Crontrole de Qualidade por Toda a Empresa - CQTE e no 

Método de Solução de Problemas- MSP. 
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O controle de pneus (que é o 2° mator custo da empresa, segundo o 

entrevistado) é feito com o apoio do MSP. 

O almoxarifado administra um estoque mínimo, tendo como auxílio o 

controle computadorizado do fluxo de entrada e saída de peças. 

O Projeto SOL - Segurança (externa e interna), Ordem e Limpeza, com o 

objetivo de reduzir o número de acidentes (internos e externos), aumento do espaço 

físico e conscientização da importância do "saber" não sujar e manter ambientes 

limpos, foi um sucesso , a partir do Programa de Qualidade. 

Foram criados Círculos de Controle de Qualidade e foi realizada a 1 a 

Semana de Qualidade Total, com l 00% de sensibilização. A empresa está iniciando, 

agora, a padronização dos processos, nas áreas de manutencão e de operação com 

vistas à certificação pela IS0-9000. 

Todos os setores são auditados (internamente) uma vez por mês. 

A empresa 4A priorizou os seguintes fatores críticos: controle do consumo 

de combustível, controle do desempenho do pessoal da manutenção, controle do 

estado de conservação dos ônibus, na área de manutenção; e controle dos passageiros 

transportados, contro le do cumprimento dos horários e controle dos furos de horários, 

na área de operação. 

Os maiores problemas sentidos pela empresa 4/\ são a dificuldade de 

cumprir horários por causa do trânsito carregado e a evasão de renda, com 

passageiros saltando a catraca. 

• Empresa 4B 

A empresa 4B também pode ser classificada como uma empresa de gestão 

profissionalizada e moderna. 

Ela elabora Plano de Metas, no final de cada ano, para todas as áreas (de 

operação, de manutenção e administrativa). No meio do ano a empresa é cobrada 
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pelo Diretor de Desenvolvimento do grupo, ao qual pe11ence, sobre o cumprimento 

do Plano, que deve ser registrado em Relatório de Atividades. 

Além dos controles diários de passageiros, quilometragem e receita, por 

carro, para efeito dos cálculos da câmara de compensação tarifária, a empresa faz 

também: controle de combustível, lubrificantes e pneus, por carro e por linha (diário, 

com consolidação mensal); avaliação mensal, por linha, do IPK médio, do consumo 

de diesel e respectiva despesa e do consumo de lubrificantes do motor, caixa e 

diferencial; da troca de pneus, câmaras e protetores; de consumo de peças e 

acessórios e componentes do motor; de material de consumo em geral, por linha, o 

que permite que a empresa possa ter o custo por linha (despesa total da 

linha/quilometragem total). 

Faz também o "Acompanhamento Mecânico da Frota", através da geração 

de relatório mensal identificando o carro, o setor (se na preventiva, se na corretiva

após vistoria ou pedido do motorista, ou se por pane durante a operação), o motorista, 

o mecânico, o defeito reclamado e o serviço executado, relatório que tem como fonte 

principal as Ordens de Serviço (OS). 

O "Relatório Estatístico por Grupo de Defeito" permite identificar 

problemas nos veículos, na forma de operação do motorista e na atuação do 

mecânico. 

A empresa faz também uma síntese comparativa mensal, por linha, de 

indicadores gerenciais mais significativos para ela, do ano em curso em relação ao 

ano anterior, das áreas de operação, manutenção e administrativa incluindo, dentre 

outros, índice médio de consumo de diesel, consumo de óleo motor, consumo de 

lonas de freio, perdas de viagens realizadas em relação às especificadas, perdas de 

viagens admitidas em relação às viagens realizadas, número de acidentes, 

rotatividade do pessoal, produtividade da mão-de-obra (no caso 

funcionários/veículo), variação de passageiros transportados e IPK. 

As fontes de dados que alimentam esses indicadores são o Mapa de Controle 
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Operacional, preenchido nos terminais, e o tacógrafo. 

A "Estatística de Ocorrências" da manutenção é outro relatório que expressa 

o nível de controle gerencial da empresa 4B, a qual sintetiza, por grupo de serviço, o 

número de ocorrências registradas, mês a mês, durante um ano, e registra o índice de 

socorros, por viagem realizada e por quilometragem rodada. 

Quanto à política de pessoal a empresa realizou uma Pesquisa de Opinião 

com os motoristas e cobradores, objetivando conhecer a sua avaliação sobre o 

atendimento que lhes é prestado pelas áreas administrativa, operacional e de 

manutenção. 

A pesquisa teve um índice de resposta muito bom: foram devolvidos 84% de 

559 questionários, com I O perguntas fechadas (múltipla escolha) sobre a qualidade 

da prestação do serviço das áreas citadas. Os questionários foram distribuídos em dia 

de pagamento, os quais eram respondidos e colocados em 5 urnas espalhadas na 

garagem no mesmo dia. Havia no final do questionário oportunidade para escrever 

comentários ou sugestões. 

A conclusão da pesquisa é que o atendimento é considerado satisfatório 

(acima de 70%), ficando a manutenção abaixo desse índice (50 a 64%). 

A empresa promove, desde 1992, o seminário "A Qualidade no Dia-a-Dia", 

no qual as gerências de operações, de manutenção e administrativa, bem como a 

Inspetoria de Tráfego e convidados externos (do Órgão de Gerência e de outras 

cidades) com o apoio da Diretoria de Desenvolvimento, fazem apresentações de suas 

experiências de gestão da qualidade dos serviços externos e internos da empresa. 

A rotatividade de pessoal vem baixando, ano a ano, tendo registrado um 

índicede 41%em l989, atéchegara l3,4%em 1993. 

Quanto ao controle de fatores críticos gerenciais da operação a empresa, 

como a maioria das demais visitadas, restringe-se ao controle de passageiros 

transportados, quilometragem e viagem realizadas, através de despachantes da 
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empresa nos terminais, com o preeenchimento do Mapa de Controle da Operação, 

elaborado pelo Órgão de Gerência. Essas informações são dirigidas ao gerente de 

operações que as consolida no Mapa de Produção de Transporte-MPT. 

A empresa 4B priorizou os seguintes fatores críticos gerenciais: 

• controle do consumo de combustível; 

• desempenho de pneus, câmaras e protetores; 

• controle dos passageiros transpmiados; 

• controle do cumprimento dos horários; e 

• controle do absenteísmo e rotatividade do pessoal. 

Os problemas mais sentidos por ela são a dificuldade de cumprir horários 

por trânsito canegado e a evasão de renda por passageiros saltando a catraca. 

As empresas da cidade 4 dizem que não têm incentivos do órgão de gerência 

para que elas busquem a qualidade dos serviços, exceto as exigências relativas à 

Câmara de Compensação Tarifária. 

E sugeriram que se instalasse parcenas entre o órgão de gerência e as 

empresas no sentido de educar não somente os funcionários, mas os passageiros. 

Entre os funcionários , incluem-se os funcionários do órgão de gerência que, 

segundo elas devem melhorar a qualidade no relacionamento com as empresas e com 

os clientes. 

3.2.1.5 Cidade 5 

• Empresa SA 

A empresa SA é uma empresa estruturada com base em modernos conceitos 

de administração empresarial. A diretoria da empresa detem um nível de 

profissionalização especializada bem mais elevado que as demais visitadas. Uma 



136 

firma foi contratada para administrar a empresa cujo capital tem origem externa ao 

setor. 

Tráfego e Manutenção estão reunidos em uma Gerência de Operações. Essa 

atiiculação entre tráfego e manutenção permite à empresa gerenciar mais eficaz e 

eficientemente os processos afins. 

À outra gerência cabe a administração de pessoal e financeira da empresa. 

Além da estrutura clássica funcional a empresa SA criou 3 Comitês: de 

Qualidade, de Recursos Humanos e de Reegenharia, objetivando integrar as diversas 

áreas e mobilizá-las para a gestão da qualidade. 

A empresa faz acompanhamento e análise mensal de custos por carro. O 

software adotado para este fim permite identificar os veículos que estão fora do 

parâmetro definido pela empresa como média ideal de consumo de combustível e 

permite também visualizar os componentes de custo mais imporiantes para a empresa 

(mão-de-obra, peças, combustível, rodagem e lubrificantes) e sua participação no 

custo unitário do veículo, por tipo de frota (Motores MWM, MBB, Volvo ou 

MBB/S). 

A empresa também faz o Relatório Diário da Frota, que contém o controle 

de consumo de combustí vel, no dia e acumulado, pem1itindo o software a 

consolidação por tipo de frota e o confronto com a leitura inicial e final das bombas, 

no período. 

Com relação ao controle da operação (horários e passageiros transportados) 

a empresa faz acompanhamento diário, por lote, por linha, por faixa horária, 

registrando, em computador, as partidas previstas, realizadas, remuneradas e no 

horário para cada faixa horária, bem como o número de passageiros previstos e 

realizados. Essas informações permitem que a empresa calcule, diariamente, os 

indicadores de: 

pontualidade = vtagens realizadas no horário(± 2 mm do horário 
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previsto )/viagens realizadas; 

regularidade= viagens realizadas/viagens programadas(O.S.O.); 

produtividade = viagens remuneradas/viagens previstas; 

produtividade da demanda = passageiros realizados/passageiros 

previstos; e 

taxa de ocupação = ocupação máxima/ocupação prevista. 

Além desses indicadores a empresa adota também: 

o índice de segurança = quilometragem percorrida/acidentes; e 

o índice de confiabilidade da frota = quilometragem percorrida entre 

falhas, os quais são calculados mensalmente. 

As informações permitem gerar relatório consolidado, por linha, por lote, 

por garagem e empresa como um todo, dos indicadores citados, em dias úteis, 

sábado e domingo. 

A empresa SA mantém a circulação de dois jornais. Um destinado aos 

funcionários - cuja estmtura permite um bom nível de comunicação com os 

funcionários e o outro destinado aos usuários. 

A empresa também criou um plano de carreira que permite a ascensão de 

pessoal de serviços gerais para cobrador, de cobrador para motorista/fiscal, além de 

algumas promoções no setor administrativo. 

A conscientização do funcionário (administrativo, da manutenção e da 

operação) tem sido uma preocupação constante da empresa. Essa conscientização 

concentra-se nos seguintes pontos: 

a missão da empresa; 

o que a empresa tem que fazer para dar certo: 
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o que o usuário quer e o que a empresa deve fazer para garantir a 

satisfação do usuário; 

. o que o funcionário quer e o que a empresa deve fazer para garantir que o 

funcionário fique satisfeito; 

o que a prefeitura quer; 

o que o dono da empresa quer e o que se deve fazer para deixar o 

empresário satisfeito; 

o que a comunidade quer e o que a empresa precisa para satisfazer à 

comunidade; 

dicas para o funcionário ter sucesso na empresa: 

se é motorista 

se é cobrador 

se trabalha em contato com o público 

se trabalha na manutenção ou limpeza 

o que o funcionário pode esperar da empresa; 

a importância da comunicação direta com o chefe ou a comunicação 

social e combate às fofocas; 

a importância do lucro c do patrimônio para a empresa; 

os motivos pelos quais a empresa tem que punir os funcionários; 

as punições e as premiações. 

A filosofia empresarial que se manifesta em cada ítem desses acima citados 

foi consolidada em um manual do funcionário. 

A empresa 5A faz pesquisas periódicas com os funcionários para captar suas 
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opiniões; mantém um barbeiro na empresa para cuidar da apresentação dos 

operadores; oferece cursos de qualidade para todos os funcionários e criou 

instrumentos de incentivo e premiação para os funcionários que se destacam; mantém 

funcionando durante 16 horas uma Central de Atendimento direta ao Usuário, com 

ligação gratuita; selecionou alguns motoristas que andam nos ônibus como 

passageiros, para avaliar a qualidade do serviço e sugerir melhorias, os chamados 

Monitores da Qualidade; faz pesquisa de opinião com seus usuários e criou o 

"Espaço do Cidadão", jornal do ônibus que traz informações de interesse do 

usuários. 

O programa de qualidade implantado junto com o surgimento da empresa (a 

empresa é nova no setor) permitiu que ela adotasse metas de satisfação do usuário e 

do funcionário; e definisse os requisitos de qualidade do poder público, do acionista e 

da comunidade, bem como as áreas/pessoas responsáveis para atender os respecitvos 

requisitos e metas. 

Os requisitos dos usuários são: 

mais ônibus, menos lotação; 

mais ônibus, menor intervalo; 

regularidade, pontualidade; 

estado do veículo, limpeza; 

atend imento e apresentação dos operadores 

condução do veículo. 

Esses requisitos são testados a cada nova pesquisa de opinião, que é 

realizada duas vezes por ano. 

A empresa também definiu, dentro do seu Programa de Qualidade, os 

fatores críticos da qualidade da gestão da empresa e respectivos indicadores, 

padrinhos (funcionários responsáveis) e metas a serem atingidas. 
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Dentre os fatores críticos e indicadores destacam-se: 

Fator Crítico Indicador 

Programação da Operação % de programação realizada 

% de fiscais treinados 

% de motoristas/cobradores orientados 

Manutenção da Frota MKBF( quilometragem média entre 

falhas) 

Disponibilidade da frota 

Recolhida anormal 

Limpeza dos Veículos Informação dos fi scais 

Informação dos motoristas/cobradores 

Informação dos usuários 

Comunicação com o Usuário Retorno/ Grau de satisfação do usuário 

Carta ao usuário 

A partir desse "Painel da Qualidade" da empresa foram elaboradas matrizes 

combinando os requisitos de satisfação do usuário, do funcionário , do poder público, 

do acionista e da comunidade, com os fatores críticos e respectivos padrinhos 

(responsáveis), de forma a orientar cada área, cada funcionário. 

A empresa 5A destacou o consumo de combustível, o desempenho dos 

pneus, câmaras e acessórios e o estado de conservação dos ônibus, como os itens de 

controle mais importantes na área de manutenção. 

Para a área de operação os itens priorizados foram: controle do cumprimento 

dos horários, controle do absenteísmo e rotatividade do pessoal, controle dos custos 
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de operação, controle dos acidentes e controle das reclamações e sugestões dos 

usuários. 

Entre os problemas mais sentidos a empresa 5A citou o absenteísmo do 

pessoal de operação e manutenção, os furos de horários e as dificuldades de cumprir 

os horários, por motivos vários. 

Afirmou existir um programa de estímulo ao gerenciamento da qualidade e 

eficiência, por iniciativa do órgão de gerência local e sugeriu que qualquer que seja o 

modelo a ser implantado, ele tem que motivar o desempenho demonstrado e sua 

evolução e que a motivação deve ser concretizada monetariamente. 

• Empresa 5B 

A empresa 58 priorizou o controle do consumo de combustível e 

lubrificantes; o controle do desempenho de pneus, câmaras e protetores; e o controle 

do consumo de peças e acessórios como fatores críticos gerenciais da área de 

manutenção. Da área de operação, ela priorizou o controle do cumprimento dos 

horários e o controle dos custos de operação. 

Os problemas mais sentidos por ela são o absenteímo de pessoal, tanto de 

operação como de manutenção, a alta rotatividade do pessoal de operação e a falta de 

capacitação do pessoal de operação. 

A empresa 5B concentra-se no controle do consumo de combustível, do 

consumo de pneus, do consumo de peças e acessórios, do cumprimento dos horários 

e dos custos de operação. 

O Sistema de Controle da Manutenção acompanha e avalia o consumo por 

carro, por dia, com geração de relatório consolidado mensal. Os dados são 

introduzidos em rede de micro-computadores. Periodicamente é feita a análise de 

consistência do consumo real, por carro, pela gerência de manutenção. 

Os dados de origem são os clássicos como registro da bomba, 
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odômetro,encerrante da catraca, além dos registrados do Tacomax. 

Quanto ao controle de pneus, 1 a vida, depois de aferida a quilometragem por 

veículo, os dados são lançados no sistema de informação, o qual permite a 

identificação dos pneus fora da média. Para calcular a média de vida do pneu se 

exclui aqueles que apresentarem quilometragem menor que 0,75 vezes a média 

anterior. Cada pneu tem seu histórico no sistema. 

Os pneus recapados são acompanhados pela recapadora que envia 

periodicamente um relatório à diretoria. 

O controle de peças e acessórios é feito no almoxarifado, que introduz no 

sistema o fluxo de entrada e saída de peças, classificados por "centros de custos". O 

controle de custos é feito pelo sindicato, que mantém uma esquema de consultoria 

coletiva às empresas. 

O controle de cumprimento dos horários é feito como as demais empresas, 

combinando a fiscalização da empresa com a fiscalização do órgão de gerência. 

O entrevistado da empresa SB afi1mou que o órgão de gerência tem um 

projeto de estímulo à implantação e manutenção da gestão de qualidade e eficiência 

pelas empresas, mas sugere que esse projeto deva respeitar a realidade do transporte 

urbano na cidade onde opera, especialmente nu que se refere aos efeitos que esse; 

projeto pode gerar nos custos para as empresas e para o sistema. 

3.2.1.6 Cidade 6 

• Empresa 6A 

A empresa 6A tem uma estrutura semelhante à encontrada na maioria das 

empresas (o diretor-presidente, o próprio empresário; o diretor administrativo, 

parente; o diretor de operações, parente, ao qual estão vinculadas a gerência de 

operações e gerência de manutenção; e o diretor financeiro , parente. Os gerentes de 

operação e manutenção são profissionais contratados. 
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Ela faz parte de um grupo empresarial que opera o transporte urbano na 

mesma cidade e é comprovadamente a empresa mais eficiente do grupo. 

A área mais desenvolvida desta empresa é a área de manutenção, não 

somente em termos de profissionalização, como também no que se refere à 

infraestrutura de apoio, tamanho e atualização técnica. 

Como o modelo de remuneração está baseado principalmente na 

quilometragem, a confiabilidade e a disponibilidade da frota passa a ser crucial. A 

supressão de um horário implica em multa de I 00 km a menos no pagamento à 

empresa pela Câmara de Compensação, administrada pelo órgão de gerência. 

Em caso de pane durante a operação, a multa pode ir de 50 km até 150 km a 

menos, na hora do acerto de contas. 

Na manutenção, os ítens melhor controlados são: combustível e 

lubrificantes; resserviços da manutenção e quebras ou panes de veículos. 

Os registros da bomba e de troca de óleo de cat1er são introduzidos no CPD 

da empresa (gerenciado por uma firma de software pet1encente ao grupo) e geram um 

relatório diário de consumo do diesel e óleo de carter, por carro. Os parâmetros 

adotados para controle do consumo de combustível são os prescritos nos Manuais da 

Volvo e da MB. 

Quanto ao controle dos resserviços de manutenção é gerado um relatório 

diário, com consolidação mensal pela divisão de "Programação e Controle da 

Manutenção" sobre os serviços efetuados, por carro. 

A empresa criou um sistema de controle de qualidade e durabilidade de 

peças/componentes, classificado em motor, caixa de câmbio, diferencial, embreagem, 

freios, embuchamento, alternador, bateria e motor de arranque. Porém, ainda não está 

em uso. 

A empresa 6A faz também acompanhamento diário da perda de 

quilometragem, por motivo, através do relatório "Perda de Quilometragem", que 
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identifica, além do motorista, o carro, a data, o motivo e a quilometragem perdida. As 

informações permitem rastrear as quebras por veículo ou por motorista. A empresa 

também adota a geometria e o balanceamento a laser, com equipamento produzido na 

própria cidade. 

Ela faz também acompanhamento do consumo de combustível e óleo de 

cárter, por tipo de serviço e por gmpo de motor (MB-1113, 1313; MBOF 1318; 

VOLVO 858 At1iculado, etc.). 

O controle da operação é praticamente limitado ao preenchimento da Ficha 

de Controle do Veículo-FCV, onde são anotados a catraca inicial e o horário real de 

saída da garagem, a qual é conferida/fiscalizada pelo fiscal do órgão de gerência, que 

fica em cabint localizada na garagem da empresa, no portão de saída dos 

veículos(vide anexo D). Esta ficha funciona também como cartão de ponto do 

motorista e cobrador, é complementada durante o período de operação com dados de 

catraca e horário real. A FCV é elaborada pelo órgão de gerência, que envia para a 

empresa juntamente com a escala diária dos motoristas e cobradores. 

A 1 a via vai para o órgão de gerência e a 23 via fica com a empresa. Ambos 

introduzem esses dados nos seus sistemas individuais de informação. A pat1ir daí são 

gerados os relatórios de controle de quilometragem e de viagens perdidas. 

O órgão de gerência exige e controla a programação mensal e o 

cumprimento de vistoria, com visita do seu pessoal duas vezes por semana, de ta l 

forma que l (um) veículo seja vistoriado a cada seis meses. 

A empresa não faz acompanhamento de custos, nem tampouco de quaisquer 

indicadores de qualidade pois, segundo a empresa, o órgão de gerência o faz. 

A empresa recebe, do órgão de gerência, relatório mensal de resumo dos 

acidentes no período. 

A rotatividade e o absenteímo do pessoal de operação é um problema sério. 

Segundo a empresa o motivo é o baixo salário dos motoristas e cobradores, que é 
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controlado pelo órgão gerência. Assim empresas de turismo e fretamento, bem como 

empresas de transporte de combustíveis atraem os melhores, já treinados pelo órgão 

de gerência. 

Todos os ônibus são equipados com tacógrafos . 

A Empresa 6A indicou como muito importantes o controle do consumo de 

combustível, controle dos resserviços de manutenção e controle de quebras ou panes 

de veículos, na área de manutenção. E o controle do cumprimento dos horários, 

controle do absenteísmo e da rotatividade do pessoal e controle dos custos de 

operação, na área de operação. 

Os seus maiores problemRs são o elevado número de socorros de rua. 

absenteímo do pessoal de operação e alta rotatividade do pessoal de manutenção. 

• Empresa 6B 

A empresa 6B já alcançou um nível de modernização razoável. Porém o 

modelo gerencial pareceu muito centralizador. Ao lado do Diretor-Presidente (o 

empresário) foi criado o Departamento de Operações para administrar as já existentes 

áreas de tráfego e manutenção. Esse depat1amento está sob a responsabilidade de um 

administrador de empresa, contratado, não pertencente à tàmí lia do empresário. 

Ainda predomina a filosofia de CPD, cuja responsabi lidade está nas mãos dos filhos 

do empresário. Na tesouraria também há um filho controlando. 

Esta empresa priorizou os fatores críticos gerenciais controle de consumo de 

combustível e lubrificantes, controle do consumo de peças e acessórios e controle de 

quebras ou panes dos veículos, da área de manutenção; e o controle de passageiros 

transportados, o controle dos custos de operação e o controle de acidentes, da área de 

operação. 

Os seus maiores problemas, à época da entrevista eram o elevado número de 

acidentes, a alta rotatividade do pessoal de operação e os furos de horários, por 

motivos diversos. 
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Na área de tráfego a empresa concentra-se no controle dos dados de catraca 

e cumprimento dos horários, contidos na FCV (ficha de controle do veículo) e de 

acidentes. A empresa pretende implantar um sistema de controle de custos para ter 

condições de comparar com os cálculos feitos pelo órgão de gerência. Já tentou uma 

vez, com contratação de consultoria externa, que não deu certo. 

Quanto aos controles da área de manutenção o de consumo de combustível, 

este é feito diariamente separado por carro e por tipo de linha. Porém, somente foram 

encontradas evidências de acompanhamento da média de consumo por tipo de motor, 

por tipo de linha. 

A avaliação fica prejudicada pela ausência de parâmetro ou meta. 

Também não foram encontradas evidências de avaliação e monitoramento 

dos pneus, apesar de terem sido encontrados dados disponíveis para esse tipo de 

avaliação do tipo cadastro de pneus contendo registro de marca, número de fogo, 

número de série, tempo de vida (se novo ou recapado) etc.; cadastro de pneus 

recapados (data, número de fogo e pneus recusados para recape) e cadastro de 

movimento de pneus (data de instalação, retirada, conserto ou inutilização, carro, 

posição, mecânico responsável (borracheiro) e número da ordem de serviço. 

Ainda relacionado com a manutenção vale destacar um relatório de defeitos 

diários chamado de Ficha de Vistoria, semi-pronto para preenchimento, pelo 

motorista, que facilita e agiliza sobremaneira o trabalho do motorista (em geral semi

analfabeto) e reduz as possibilidades de má interpretação ou erros. Esta ficha contém, 

em seu verso, o relatório de inspeção de frota, preenchido pelo "apontador", que 

controla os carros na saída e na entrada, localizado no portão da garagem. Neste 

espaço se identifica a situação dos equipamentos quando da entrada. O motorista que 

esquecer de anotar qualquer defeito que ocorreu na hora de receber o carro será 

responsabilizado por ele. 

No que tange ao controle da área de operação foram encontrados registros 

tradicionais das ocorrências, por tipo e natureza (com vítima, sem vítima) de 

., 
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acidentes; de socorro de rua (com horário de solicitação do socmTo, horário de saída 

e do retorno do socorro, entre outros); de ocorrências em geral (como discussão do 

pessoal da empresa com os usuários, alteração de motorista/cobrador em tráfego, etc., 

identificando o local, a hora e a data). 

Os veículos são equipados com tacógrafo, para controle de velocidade, por 

exigência do órgão de gerência, o qual controla periodicamente os registros, e os 

carros são vistoriados 1 (uma) vez por semana, de acordo com programação definida 

pelo órgão de gerência. 

Foram encontrados também registros de substituição de veículos, por 

motivo. Porém, não foram encontradas evidências de monitoramento desses dados. 

A empresa aplica teste de álcool nos motoristas, diariamente, classificados 

em 7(sete) faixas de concentração de álcool no sangue e respectivos efeitos na 

condução e o examinado assume a responsabilidade dos resultados. 

A empresa ressente-se da alta rotatividade, justificada pelos baixos salários 

dos motoristas e cobradores, salários estes que são controlados pelo órgão de 

gerência. Também não faz acompanhamento de nenhum indicador de qualidade e 

produtividade. 

As empresas da cidade 6 afirmaram não existir nenhum programa de 

estímulo ao gerenciamento de qualidade e eficiência pelas empresas e que a 

fiscalização do órgão de gerência é muito rígida, chegando a prejudicar o passageiro 

pois retira ônibus da operação somente pela falta de um triângulo, por exemplo. E 

sugeriram que o órgão de gerência precisa mudar a sua linha de conduta, de punição, 

para premiação. 

3.2.1.7 Cidade 7 

• Empresa 7A 

A empresa 7 A apresenta estrutura e organização empresarial genuinamente 
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profissionalizada. A ma10na dos profissionais de nível superior, que ocupam os 

cargos de gerência são parentes em 1 o grau, do empresário, embora as decisões 

estejam muito centralizadas no chefe da família/empresa. 

A empresa é informatizada; os veículos são equipados com Drive-Master e a 

fiscalização da empresa é equipada com rádio-comunicação móvel. 

As instalações de todas as áreas (administrativa, tráfego e manutenção) são 

limpas e organizadas. Os veículos também se destacam pela limpeza. A empresa 

priorizao acompanhamento dos pneus, câmaras e protetores (segundo testemunho do 

gerente de manutenção, o pneu é o termômetro da empresa); de quebras dos veículos 

durante a operação e do estado de conservação dos veículos. 

Da lista de fatores críticos apresentada ao entrevistado da empresa 7 A foram 

priorizados o controle de passageiros pagantes, do cumprimento dos horários/viagens 

e o controle dos acidentes. 

Neste sentido a empresa adotou algumas medidas que valem ser destacadas 

como a implantação de um Programa de Acompanhamento e A vali ação dos 

motoristas a partir dos registros do Drive-Master. O sistema de computador permite a 

geração de relatório semanal, identificando o motorista, o número de horas 

trabalhadas, o número de curvas e freadas/arrancadas irregulares e a nota decorrente 

desse dest:lltpenho, que é assignada comparando o número de curvas ou 

freadas/arrancadas irregulares em relação ao número de horas trabalhadas. 

A avaliação é feita semanalmente e todo motorista que apresentar nota 

acima de 8(oito) recebe um prêmio (cesta básica de alimentos, por exemplo). 

A avaliação mensal permite premiar aqueles motoristas que se destacaram 

sempre com nota I O, com prêmios mais valiosos. 

Este programa tem como base a concepção de que o motorista é a base do 

sucesso na operação. E que a postura de punir não consegue obter resultados 

melhores que a filosofia do estímulo e da responsabilidade. 
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Além do Drive-Master a seleção e o recrutamento são muito rígidos e existe 

um plano de carreira para essa área, permitindo a evolução profissional. 

Devido às condições do tráfego da cidade, como também à frágil 

fiscali zação pelo órgão de gerência, a empresa elabora e altera sua programação da 

oferta a partir de rádio-comunicação entre equipe móvel de inspetores e chefe de 

tráfego; e o órgão de gerência não toma conhecimento. 

A empresa afirma acompanhar os indicadores de regularidade e de 

segurança. Porém não foram encontradas evidências de tais afirmações. 

Entre os seus maiores problemas estão a dificuldade do cumprir horários 

pré-estabelecidos, por trânsito carregado e a evasão de rendél, em razão do passageiro 

passar por cima da catraca. 

• Empresa 7B 

A empresa 78 priorizou os fatores críticos gerenciais controle do consumo 

de combustível, controle do desempenho do pessoal de manutenção e controle do 

estado de conservação dos ônibus, na área de manutenção. 

Dentro da área de operação foram os seguintes os fatores priorizados: 

controle dos passageiros transportados, controle do índice de passageiros por 

quilômetro e controle das reclamações/sugestões dos usuários. 

Os seus maiores problemas são absenteímo do pessoal de operação e 

manutenção, dificuldade de cumprir horários por trânsito carregado e evasão de 

renda, por mercado negro de vales-transporte. 

O único indicador usado pela empresa 78 é o número de reclamações por 

motivo, que tem periodicidade diária. 

Sobre o gerenciamento das informações relativas aos fatores críticos 

priorizados não foi possível fazer o levantamento direto, como se procedeu nas 

demais, e a empresa não cumpriu com a promessa de enviar posteriormente, ficando 
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a análise prejudicada. 

Ambas as empresas da cidade 7 afim1aram não existir, por iniciativa do 

órgão de gerência local, nenhum programa de estímulo à gestão da qualidade e 

eficiência pelas empresas e sugeriram: 

intervenção do órgão de gerência para que as empresas obtenham linhas 

de crédito para treinamento e aperfeiçoamento da mão-de-obra; 

maior estabilidade na política de reajuste tarifário para que a empresa 

possa decidir pelo investimento na qualidade de vida dos funcionários e, 

consequentemente, na qualidade dos serviços; 

melhor gert!m;iamt!nto de tfânsito p elos órgãos de gerência c prioridade 

para o transprote coletivo na circulação urbana. 

3.2.1.8 Cidade 8 

• Empresa 8A 

A empresa 8A faz parte de um consórcio de 5(cinco) empresas constituído 

em 1989. Esse consórcio nasceu de um acordo entre a associação das empresas 

operadoras e o órgão de gerência local para assumir os encargos da maior empresa 

operadora na cidade, que falira. 

O consórcio é administrado por um conselho, que contratou uma equipe de 

profissionais para sua gerência executi va. Esta gerência executiva está inserida na 

eshutura da empresa visitada. 

A pru1icipação de cada empresa se dá com base no critério equilíbrio entre 

receita e quilometragem. 

A administração do consórcio centraliza as receitas e as guias operacionais. 

A administração é financiada por uma taxa paga pelas associadas; é informatizada e 

tem ligação on-line com as garagens de todas as empresas associadas. 
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O consórcio mantinha, à época da pesquisa de campo, 3 projetos: 

o Projeto de Participação Operacional, onde um motorista e um cobrador 

de cada linha recebem o repasse integral de redução de 5% no consumo 

de combustível. A avaliação é feita diariamente através de um sistema de 

pontuação. 

o Projeto de Autonomia Gerencial , através do qual cada gerência da(s) 

empresa(s) tem que ser rentável com receitas externas e internas. 

Somente a Gerência de Recursos Humanos não tem receita externa. O 

gerente tem participação na receita. O saldo vai para um caixa único, que 

depois é repat1ido entre as gerências. 

o Projeto Relacionamento com o Usuário, o qual constitui de reuniões 

periódicas com associações de bairros para levantamento de opinião do 

usuário sobre o serviço prestado pelas empresas do consórcio. 

A empresa faz a programação e o controle operacional para todas as 

empresas do consórcio, mantem um sistema de manutenção preventiva informatizado 

com base na quilometragem e no retrabalho da oficina e um sistema de contro le de 

custos, com informação imediata. Diariamente é gerado um relatório com os dados 

de demanda, receita, quilometragem e IPK, ex igidos para efeito de cálculos da 

câmara de compensação. 

O consórcio acompanha também, diariamente, o índice de cumprimento de 

viagens e mensalmente, as despesas com peças e acessórios por centro de custo, por 

empresa associada. 

Como o controle da receita e a quilometragem são vitais para o consórcio, é 

gerado diariamente um relatório com informações de quilometragem perdida, custo, 

receita e compensação, por empresa. 

Não foram encontradas evidências de gestão da qualidade do serviço e sim, 

de controle daqueles ítens cruciais para o desempenho econômico e ampliação do 
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consórcio. 

A empresa 8A priorizou os fatores críticos gerenciais controle do consumo 

de combustível e lubrificantes, controle de resserviços da manutenção e controle de 

quebras ou panes de veículos, na área de manutenção. E controle dos passageiros 

pagantes, controle do cumprimento dos horários e controle dos custos de operação, 

na área de operação. 

Para o gerenciamento desses fatores críticos a empresa administradora do 

consórcio mantém: 

um sistema de manutenção preventiva informatizada, com base na 

quilometragem e no consumo de combustível, com informação imediata; 

um sistema de análise do retrabalho de oficina, com informação imediata; 

um sistema avançado de controle de custos, também com informação 

imediata; 

um relatório, diário, informatizado, com todos os dados operacionais e 

medição diária de desempenho; 

uma análise diári a com a fi scali zação visando o aprimoramento do 

desempenho operaciona l medido; 

avaliação do desempenho do pessoal de operação. 

Os maiores problemas sentidos pela empresa, à época da entrevista eram: 

falta de capacitação do pessoal de operação, dificuldade de cumprir horários por 

trânsito carregado e evasão de renda, por " carona". 

• Empresa 8ll 

A empresa 8B também é originária de uma empresa operadora antiga que 

faliu. A entidade representativa das empresas urbanas operadoras na cidade 8, 

constituiu um pool de empresas para adquirir suas ações e administrá-la. 

·.' 
,. 
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Esse pool de empresas somente deixou de fora a empresa operadora pública 

e uma empresa privada. 

Foram contratados gerentes com experiência em outras empresas, 

permanecendo, no entando, a prática do "se é parente, é melhor ainda". 

A empresa 8A priorizou os fatores críticos gerenciais controle do consumo 

de combustível, controle de quebras ou panes dos veículos e controle do estado de 

conservação dos ônibus, da área de manutenção; e os controles de passageiros 

transpm1ados, do cumprimento dos horários e de reclamações ou sugestões dos 

usuários, da área de operação. 

Os seus problemas maiores são a baixa quilometragem média rodada dos 

pneus e o baixo Índice de Passageiros por Quilômetro - IPK. 

O banco de dados da empresa, apesar de operado centralizadamente (CPD), 

está disponível a todos os setores, on-line. Assim os dados do posto de 

abastecimento, por exemplo são inseridos no banco de dados, e tratados, cruzados 

com dados da manutenção e transformados em informações gerenciais para o gerente 

geral, que tem um micro-computador em sua sala. 

O fluxo das informações segue roteiro semelhante ao adotado nas demais 

empresas. Apenas a título de exemplo, para os leitores não familiarizados com o 

processo produtivo de uma empresa de ônibus urbano, apresenta-se, a seguir, as 

rotinas de alguns controles: 

Controle de Combustível: Preenchimento da planilha de controle de 

abastecimento, identificando o can·o, o odômetro, a quantidade de 

combustível. Essa ficha é preenchida diariamente, registrando-se a leitura 

da bomba no início e no final do abastecimento do dia, sendo possível a 

comparação entre o total contido na bomba e o total abastecido, no dia. 

Esses dados são digitados pelo Centro de Processamento de Dados. 

Simultaneamente são introduzidos dados da manutenção corretiva, por 
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carro, por período que, cruzados com os dados de consumo, poderão 

oferecer um relatório de avaliação do desempenho por carro, com 

respectivos motivos. 

Controle de Quebras /Panes dos Veículos: A equipe de fiscalização ou o 

motorista informam à gerência de tráfego, por rádio ou por telefone, 

respectivamente. Nesse momento é preparada uma Ordem de Serviço e 

enviada ao gerente de Manutenção que deverá socorrer em rua ou 

recolher o carro para serviços internos. 

A gerência de manutenção introduz em computador os dados referentes à 

ordem de serviço, solicitados e realizados, com a devida identificação do 

carro, do motorista, do dia, do tempo levado para execut8r os serviços e 

das peças ou componentes consertados ou trocados. 

O cruzamento dessas informações, cujos softwares variam de empresa a 

empresa, dependendo do que lhe é mais importante, oferece as condições 

gerenciais mínimas de avaliação do desempenho do veículo e das causas 

das panes/quebras, que representam multa ou queda na receita. 

No caso do carro estar indo no sentido centro-bairro e comunicar pane, a 

ordem é trocar o carro e trazer o outro de volta para a garagem. 

Controle dos passageiros transportados: o registro dos dados é feito por 

um boletim diário, que no caso específico chama-se Boletim de 

Acompanhamento Diário - BAC, no qual estão registrados o número do 

carro, a linha, o sentido da viagem, o tipo de saída da garagem4
, os 

horários de saída e chegada na garagem, a leitura inicial da catraca, a 

diferença da catraca (leitura inicial menos leitura final) e a quantidade de 

passagens classificadas em vale transporte, escolar, gratuito, passes e 

outros. 

4 Se é normal, direta, semi-direta, se é garagem-terminal ou terminal-garagem, troca de 
carro. 
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Além disso, o boletim identifica a tripulação e registra o horário previsto 

de início e término do seu turno, confrontando-o com o realizado. 

Nesse boletim também é possível anotarem-se as ocorrências (quebra, 

troca de pneu, acidente, troca de tripulação em viagem etc.) campo este 

preenchido apenas pelo fiscal da empresa. 

Esses dados são introduzidos em computador que gera, diariamente, o 

relatório de controle operacional com o resumo das viagens realizadas e 

perdidas e a perda relativa; o número de passageiros, pagantes, o número 

de passageiros equivalentes, a quilometragem percorrida e os indicadores 

passageiro-equivalente por viagem e o índice de passageiro por 

quilômetro . 

Esse relatório pode ser feito para a empresa como um todo, por dia, para 

o mês completo ou por linha, para o mês completo. 

Quanto ao Controle de Cumprimento dos Horários: o entrevistado afirma 

que o Boletim de Acompanhamento Diário (o que ele chama popularmente de 

Boletim de Cobrador, que não é só do cobrador pois o motorista também é 

responsável por ele) é a principal fonte de infom1ação para gerenciamento deste 

processo. 

Constata-se daí que há apenas a preocupação no cumprimento das viagens, 

não do horário, pois o boletim não permite o acompanhamento do cumprimento dos 

horári os em todos os pontos mais imp011antes do itinerário. 

A empresa 8A afirmou desconhecer programa de estímulo de iniciativa do 

órgão de gerência, para o gerenciamento da qualidade e eficiência dos serviços 

prestados pelas empresas, e sugere que se invista, a cut1o prazo, nos técnicos dos 

órgãos de gerência para que eles acompanhem a evolução das empresas. 

A empresa 8B afirmou não existir nenhum programa de estímulo às 

empresas para o gerenciamento da qualidade e de eficiência dos serviços prestados 
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por elas e sugere que o órgão de gerência deve obstaculizar menos, reduzir a 

burocracia e trabalhar mais em conjunto com as empresas, isto é, acabar com 

autoritarismo. 

3.2.1.9 Cidade 9 

• Empresa 9A 

A empresa 9A pnonzou um único fator crítico gerencial na área de 

manutenção, que foi o controle do consumo de combustível e lubrificantes. 

Na área de operação, ela priorizou oito dos nove apresentados: controle dos 

passageiros transportados, dos passageiros pagantes, do cumprimento do horário, do 

índice de passageiros por quilômetro, dos custos de operação, de panes durante a 

operação, de acidentes e de reclamações ou sugestões dos usuários. 

A empresa gera relatórios gerenciais destacando-se o relatório de 

desempenho operacional, por computador, diariamente, procedendo da seguinte 

forma na coleta e tratamento das informações pertinentes: 

Planilha de abastecimento e digitação diária; 

Boletim de Prestação de Contas do Cobrador com ver i ti cação pelo 

controle de catraca e digitação; 

. Controle diário do cumprimento dos horários feito pelos fiscais nos 

tem1inais; 

Dados da contabilidade mensal e do serviço de manutenção, bem como 

do serviço de pessoal; 

Controle de oconência (panes) dos terminais; 

. Controle do setor de tráfego dos acidentes oconidos; 

Central de Atendimento ao Usuário durante 24 horas. 
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A empresa 9A tem uma estrutura piramidal pesada dividida em diretoria, 

departamentos, setores e unidades. Vale destacar a especialização dentro do 

Departamento de Planejamento e Operação de Tráfego em setor de tráfego I, 

encarregado do acompanhamento de motoristas e carros, incluindo a elaboração de 

escalas e as vistorias nos veículos; o setor de Tráfego 11, encanegado do 

acompanhamento dos trocadores ou cobradores e acompanhamento da prestação de 

contas e o setor de operação, encarregado de fi scalização nos terminais e do 

acompanhamento dos acidentes, além da unidade de controle de tráfego que realiza 

as pesquisas, cuida dos reparos dos veículos e administra os fretamentos. 

A empresa mantem ainda um Centro de Processamento de Dados - CPD, 

vinculado à Diretoria-Superintendência para digitação dos dados e geração dos 

relatórios, centralizadamente. 

• Empresa 9B 

A empresa 9B, empresa pública, pnonzou 6 dos 1 O fatores críticos 

gerenciais da área de manutenção, listados previamente, e 7 dos 9 apresentados para 

a área de operação. Porém, ao ser solicitada, selecionou 3 de cada área, a saber: 

controle de desempenho de pneus, câmaras e protetores e controle de desempenho 

dos conjuntos mecânicos, da área de manutenção. 

Da área de operação os fatores críticos selecionados pela 23 vez foram: 

controle dos passageiros transportados, controle do cumprimento dos horários e 

controle dos custos de operação. 

A empresa 9B tem problemas com a evasão de renda, por meia passagem 

roubada, furos de horários por panes de veículos e baixa quilometragem média dos 

pneus. 

O gerenciamento do controle de pneus é feito com o auxílio dos seguintes 

relatórios: Posição Geral dos Pneus, que identifica n° de fogo e matrícula do pneu, 

sua posição atual, a marca, a data de colocação, a situação do pneu e o motivo; o 
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Relatório de Pneus Sucateados, por no de fogo, marca, tipo, dimensão, carro, posição 

data, quilometragem, e motorista, por motivo de sucateamento (separação de lonas, 

talão danificado, aquecimento, quebra de carcaça, corte lateral , perfuração acima do 

limite e outros). 

Com relação aos demais fatores críticos priorizados: controle de 

desempenho de conjuntos mecânicos, controle de cumprimento de horários e controle 

de custos de operação, apenas do último se encontrou evidência de acompanhamento 

pela gerência, através da edição da planilha para cálculo de custos e tarifa feita para 

todas as empresas no centro de processamento de dados do sindicato das empresas, 

ao qual a empresa 9B também está filiada. 

A empresa faz, entTetanto, o acompanhamento de vmgcns perdidas, por 

motivo, por dia do mês, gerando relatório mensal, que oferece uma visão da 

quantidade de viagens perdidas por dia, sem identificar, o carro, nem o motorista que 

o dirigiu no período. 

A partir do Relatório de Desempenho a empresa pode analisar os seguintes 

indicadores: viagens realizadas por viagens perdidas; quilometragem realizada por 

quilometragem morta; índice de passageiros por quilômetro, índice de passageiros 

por viagem e receita por quilômetro, todos muito importantes para a remuneração da 

empresa pela Câmara de Compensação Tarifária. 

No que se refere ao relacionamento com os usuários a empresa 9B tem 

conseguido manter bons canais de comunicação com as comunidades, apesar de não 

dispor de Central de Atendimento ao Usuário. 

O que a empresa faz é acompanhar, pela imprensa, a origem e o tipo de 

reclamações, identificar corretamente o reclamante, investigar a veracidade da 

denúncia para, em seguida, tomar providências, as quais são informadas ao 

reclamante por correspondência. 

A gestão de recursos humanos pela empresa 9B adota como filosofia básica 

a idéia de que o funcionário é parte da empresa, oferecendo-lhe as seguintes 
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oportunidades: 

associação dos programas de reciclagem e treinamento à política de 

promoções no plano de carreira, estimulando aqueles que demonstram seu 

bom desempenho, com a merecida promoção; 

oferta de bolsa de estudos para funcionários, filhos e dependentes junto ao 

INSS; 

auxílio educação, pelo sistema de reembolso; 

assistência médica através de convênio extensivo aos familiares, com 

participação integral da empresa no pagamento da taxa de inscrição ou 

descontos entre 50% a 80% do preço da rede particular de assistência 

médica em geral, sendo ainda assegurado aos dependentes do funcionário, 

caso este venha a falecer em serviço, a vigência do convênio por mms 

cmco anos. 

Manutenção de um consultório médico para atendimento em casos leves 

ou primeiros socorros. 

Assistência odontológica, através de convênio onde a empresa financia em 

até 4 (quatro) parcelas o tratamento em clínicas particulares credenciadas, 

benefício este exclusivo aos dependentes; 

oferta de lanches diurnos e noturnos e refeições matinais, além dos tickets 

refeições; 

manutenção de dormitórios para as categoria de motoristas e cobradores, 

visando minimizar as dificuldades de acesso ao trabalho em horário 

noturno; 

estímulo à assiduidade e pontualidade com uma gratificação de 10% do 

salário do funcionário. Faltas, excesso de vale (para trocadores), batidas 

(para motoristas) e/ou qualquer infração das normas da empresa implicam 
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na perda de gratificação. 

Ambas as empresas da cidade 9 afirmaram não existir, por iniciativa do 

órgão de gerência, nenhum programa de estímulo ao gerenciamento da qualidade e 

eficiência pelas empresas. 

Elas sugeriram que o órgão de gerência deveria buscar financiamento para 

implantação do Gerenciamento Embarcado de Transporte - GET, para controle, on

line, de pontualidade, da regularidade e dos passageiros transportados. Esse sistema 

funciona com código de barra e os dados podem entrar direto no centro de 

informações do órgão de gerência, do sindicato ou da empresa que quiser aderir ao 

programa. 

Sugeriram também treinamento com pessoal de operação e manutenção 

dentro dos novos conceitos de gestão da qualidade e produtividade. 

3.2.2 Resultados das Pesquisas Realizadas nos Órgãos de Gerência 

Os resultados das observações feitas nos órgãos de gerência em nove 

cidades brasileiras de grande porte objetivando buscar evidências para as hipóteses 

auxiliares H l> H2 e H5, descritos no ítem 1.5, estão resumidos nas tabelas 04, 05, 06 e 

07 e descritos em detalhes no texto que segue após as tabelas. 

O detalhamento foi considerado necessário para demonstrar as evidências 

que levaram à confirmação das hipóteses H 1, H2 e H5 ou para divulgar as boas 

experiências principalmente no que se refere ao relacionamento com o usuário e com 

as empresas concessionárias ou permissionárias, bem como ao registro e à avaliação 

das reclamações/ sugestões dos usuários. 
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TABELA 04 - Resumo da Prior ização dos Processos Gerenciais do Transporte Urbano pelos Órgãos de Gerência 

ORGAOS DE GERENCIA 

PROCESSOS 1 a) 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Levantamento de dados da operação X X X 
2. Recepção, tratamento e análise das opiniões dos usuários X X X X 
3. Fiscalização X X X X X X 

- dos horários 

- do estado do ônibus 

- do comportamento dos motoristas 

- da poluição ambiental provocada pelo ônibus 

4. Acompanhamento da base legal X 
5. Programação dos serviços X X X X X X 
6. Acompanhamento dos preços dos insumos e de custos X X X 

operacionais 

7. Acompanhamento das condições das vias 

8. Gerência da circulação do trânsito 

9. Treinamento do pessoal 

- das empresas operadoras X X 
-interno 

obs: foi solicitado enumerar até 3 processos gerenciais mais importantes do transporte urbano daquela cidade. 
a) este órgão de gerência não nos recebeu para entrevista, prometendo enviar o questionário e respectivos anexos por correio, o que não o fez. Nesse 
interim houve mudança de gestão, foi feito um contato com a nova direção, que também não cumpriu com a promessa de enviar os dados. 



TABELA OS - Resumo dos Problemas mais Sentidos pelos Órgãos de Gerência Referente à Operação 

do Transporte Urbano 

ORGAOS DE GERENCIA 

PROCESSOS 1 a) 2 3 4 5 6 7 

1. Descumprimento de horários X X X X 
2. Número de Acidentes X 
3. Elevado número de reclamações dos usuários 

4. Queima de parada X X 
5. Comportamento inadequado do motorista ou cobrador X X X X X 
6. Poluição do ambiente pela empresa operadora 

7. Velocidade operacional alta/baixa 

8. Número elevado de gratuidades X X X X 
9. Vandalismo dos usuários X 
10.Baixa ocupação dos veicules, IPK baixos 

11 . Falta de Limpeza nos Onibus 

12.Quebra dos veículos em operação 

13. Custo operacional elevado X 
14.Evasão de renda 

8 9 

X 

X 
X 

X 

X 

X 



163 

TABELA 06 - Resumo da Gestão da Qualidade e Produtividade pelos 

Órgãos de Gerência 

INFORMAÇAO E 
TRATAMENTO AO 
USUÁRIO 

Conforme Alguns Atributos Selecionados 

Acompanhamento mensal das reclamações por motivo, por 
empresa e por número de viagens, com produção de gráficos 
comparativos e análise pela "seção de controle de qualidade", 
vinculada à diretoria técnica. O trabalho é feito manualmente, 
em todas as fases. 

Reuniões com centros (conselhos) comunitários para ouvir 
reclamações/sugestões de alteração na programação 
operacional (quando solicitado), com produção de relatório 
detalhado da situação encontrada e das propostas feitas, o qual 
segue para a área de planejamento. 

Controle diário informatizado das reclamações dos usuários, por 
empresa, por motivo, com indicações de número de 
reclamações, por motivo/frota. Sem análise. 

Acompanhamento diário, por linha e por empresa, do índice de 
passageiro/ viagem, sem identificação da faixa horária. 

Manutenção do 158, na Gerência de Atendimento do Usuário, 
com consolidação mensal das reclamações de acordo com 4 
itens de controle pré-definidos (estado de conservação do 
ônibus, descumprimento de horários, queimas de parada e 
reclamação usário/oprador). Sem análise. 

Funcionamento de comissões regionais de transporte (por 
administração regional) com treinamento programado dos 
representantes dos usuários sobre aspectos gerais da cidade, 
demanda, oferta e gerenciamento do transporte na cidade, 
levantamento do sistema e problemas de trânsito e circulação. 
Reuniões nos bairros e permanência de um técnico do órgão de 
gerência nas sub-prefeituras. Manutenção de "Jornal do Ónibus" 
com informações aos usuários. 

Realização periódica de Pesquisa de Satisfação do Cliente", 
contendo perguntas sobre tempo de espera, cumprimento dos 
horários, cuidado dos motoristas com a subida e descida, 
educação do mot/cobr. , lotação do ônibus, segurança na 
direção, aparência do motorista, limpeza dos ônibus, estado de 
conservação dos ônibus. 

Programa Bairro Total, anexado às visitas semanais do Prefeito 
a um determinado bairro. 

Demonstrativo mensal das reclamações recebidas, por natureza 
de reclamações, destancando-se o detalhamento daquelas 
referentes ao motorista e ao cobrador. Sem análise. 

Reuniões do Orçamento Participativo com a comunidade, onde 
na oportunidade se conversa com o usuário, ou 
encaminhamento à câmara dos vereadores. 
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TABELA 06 - Resumo da Gestão da Qualidade e Produtividade pelos 

Órgãos de Gerência 

CONFORTO 

REGULARIDADE 

Conforme Alguns Atributos Selecionados 

continuação 
Controle diário informatizado das reclamações dos usuários, por 
empresa, por motivo, com indicações de número de 
reclamações, por motivo/frota. Sem análise. 

Acompanhamento diário, por linha e por empresa, do fndice de 
passageiro/ viagem, sem identificação da faixa horária. 

Fiscalização dirigida esporádica nas garagens, para conferência 
de limpeza e equipamentos de segurança. 

Realização periódica de "Pesquisa de Satisfação do Cliente", 
contendo perguntas sobre tempo de espera, cumprimento dos 
horários, cuidado dos motoristas com a subida e descida, 
educação do motlcobr., lotação do ônibus, segurança na 
direção, aparência do motorista, limpeza dos ônibus, estado de 
conservação dos ônibus. 

Programação dos serviços com base em 6,5 
passageiros/ônibus, por tipo de carro: 

Comum - 80 passag. 

Padron - 11 O passag . 

• Articulado - 150 passag. 

• Biarticulado - 250 passag. 

Multa de -50 Km em caso de pane de vefculo. 

Uso do tacógrafo para controle de velocidade. 

Acompanhamento diário do fndice de viagens realizadas/viagens 
programadas, por linha, por empresa. 

Manutenção de Postos de Fiscalização, munidos de micro
coletores de dados, incluindo horário de passagem e 
identificação do vefculo. 

Realização periódica de "Pesquisa de Satisfação do Cliente", 
contendo perguntas sobre tempo de espera, cumprimento dos 
horários, cuidado dos motoristas com a subida e descida, 
educação do motlcobr., lotação do ônibus, segurança na 
direção, aparência do motorista, limpeza dos ônibus, estado de 
conservação dos ônibus. 

Fiscalização 24 horas/dia na porta da garagem da empresa; de 
6:00 às 24 horas, em postos fixos. Obrigatoriedade do uso do 
tacógrafo. 

?' 

., 
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TABELA 06 - Resumo da Gestão da Qualidade e Produtividade pelos 

Órgãos de Gerência 

CONFIABILIDADE 

DESEMPENHO 
OPERJECON. 

Conforme Alguns Atributos Selecionados 

continuação 
Multas de -100 Km em caso de furo de horário e de -200 km em 
caso de supressão de horários. 

Uso de tacógrafo para consistência das anotações de horários. 

Realização periódica de "Pesquisa de Satisfação do Cliente", 
contendo perguntas sobre tempo de espera, cumprimento dos 
horários, cuidado dos motoristas com a subida e descida, 
educação do mot/cobr., lotação do ônibus, segurança na 
direção, aparência do motorista, limpeza dos ônibus, estado de 
conservação dos ônibus. 

Programação com Ordens de Serviço da linha, da frota, do 
número de viagens, dos horários e do quantitativo do pessoal de 
operação, com respectiva escala e fiscalização 24 horas, no 
portão da garagem. 

Pesquisas periódicas de demanda nas 235 feiras em 8 faixas 
horárias diferentes. 

Avaliação mensal das supressões de horários. 

Relatório mensal da idade da frota, por tipo de linha (expresso, 
convencional, alimentador, etc), por empresa. 

Acompanhamento diário da velocidade média de linha. 

Acompanhamento quinzenal do IPK (real e equivalente), do 
índice de passageiro/veiculo, do índice de quilometragem morta 
e quilometragem/veículo. 

Acompanhamento do fndice de passageiro/veículo/dia. 

Implantação de sistemática de remuneração pela qualidade a 
partir de avaliação de satisfação do usuário no que se refere ao 
motorista/cobrador e ao veiculo; do cumprimento da 
programação (de frota e de viagem), com previsão para 
implantação de fiscal eletrônico, e de gestão da qualidade, de 
acordo com os critérios do Prêmio Nacional de Qualidade. 

Geração de relatório mensal de desempenho dos operadores. 

Acompanhamento de parâmetros ajustados com desvio padrão. 

Ex: o cumprimento das viagens deve ser de 99,8%, no mlnimo. 

Acompanhamento periódico do fator de utilização da oferta pela 
demanda para redimensionamento da frota. 
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TA BELA 06 - Resumo da Gestão da Qualidade e Produtividade pelos 

Órgãos de Gerência 

Conforme Alguns Atributos Selecionados 

continuação 
Relatório diário de comparativo de quilometragem programada e 
quilometragem real, e de passageiros transportados, por linha, 
por carro. 

Avaliação mensal, por empresas, das supressões de horários 
fazendo-se comparações entre todas as empresas. 

Demonstrativo e avaliação mensal de autos de infração, por 
natureza e por quantidade relativa de todos as empresas. 

Geração de demonstrativo mensal de empregados admitidos 
pelas empresas e de número de empregados das empresas por 
categoria. 

Controle diário da média diária mensal de quilometragem, por 
empresa (dias úteis, sábados e domingos). 

Acompanhamento diário do IPK médio, IPV médio e velocidade 
média, por linha. 

Análise dos balancetes mensais das empresas para 
comparação com a planilha de custos. 

SEGURANÇA Obrigatoriedade do uso do Tacógrafo. 

Avaliação periódica do tacógrafo para controle de velocidade. 

Demonstrativo mensal de número de acidentes, por tipo (colisão, 
atropelamento, outros) com reg istro de número de vitimas. 

Estabelecimento de padrões técnicos para os veículos, 
considerando o acesso ao ônibus, o tipo de catacra, alavanca de 
emergência. 

Geração de um cadastro de acidentes de trânsito, incluindo 
todos os modos pois o órgão de gerência também gerencia o 
trânsito. Não há identificação da natureza dos acidentes com o 
trânsito urbano, nem da empresa operadora. 

Geraçãode um relatório indicando o percentual da frota, por 
empresa, envolvida em acidentes, por ano. 

CUSTO OPERACIONAL/ Acompanhamento diário do custo por quilômetro, por linha, por 
RECEITAS empresa. 

Acompanhamento diário de passageiros transportados (inteiras, 
meias, vales) e IPK, por carro, por linha, das empresas, para 
controle dos dados da Câmara de Compensação, administrada 
pelas empresas. 
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TABELA 06 - Resumo da Gestão da Qualidade e Produtividade pelos 

Órgãos de Gerência 

Conforme Alguns Atributos Selecionados 

continuação 
Acompanhamento quinzenal da receita total por linha, da receita 
por veiculo/dia, do custo por veiculo/dia, da receita e custo por 
quilômetro. 

Administração da Câmara de Compensação que remunera por 
quilômetro rodado. 

Atualização periódica dos parâmetros de planilha de custo 
padrão, através de pesquisas. 

Verificação diária de catraca. 

Acompanhamento diário do custo por passageiro, por linha, por 
empresa, com consolidação mensal. 

Controle diário da quilometragem média a pagar/arrecadada. 

Acompanhamento mensal do preço dos insumos para o cálculo 
de planilha de custos. 

CUSTO FINANCEIRO __ 
DO TRANSPORTE 



Atributos/ 

Cidades 

01 

02 

TABELA 07 - Resumo, por Cidade, da Gestão da Qualidade e Produtividades pelos Órgão de Gerência 

Conforme Alguns Atributos Selecionados de Qualidade e Produtividade 

INFORMAÇÃO E CONFORTO REGUlARIDADE CONFIABILIDADE DESEMPENHO SEGURANÇA CUSTO 
TRATAMENTO OPERJECON. OPERACIONAU 
AO USUÁRIO RECEITAS 

Não nos forneceu informações 

Ac:.crnpanharre 
mensal das 
redali ar;Xles íXX IT"Ctvo. 
íXX errçresa e íXX 
número de viagens. com 
produ;:ão de Qláficos 
~e análise 
para a presidência pela 
"se;ão de controle de 
qualidade". WloJiada à 
direloria 1éc:nica o 
trabalho é feito 
manualrren1e. em b:las 
as fases. 

ReuniOes com cemos 
(ronseihos)~ 

para ouvir re:::!an'liil:; 
suges:ões de alteração 
na programaçOO 
operaci:ml (quando 
sdci!ado). com 
produ;:ão de relatório 
dE!taii'OOo da sitl.a;3> 
encontr.lda e das 
p-oposlas feilas, o qual 
segue para a área de 
planejamento. 

CUSTO 
FINANCEIRO DO 
TRANSPORTE 
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TABELA 07 - Resumo, por Cidade, da Gestão da Qualidade e Produtividades pelos Órgão de Gerência 

Conforme Alguns Atributos Selecionados de Qualidade e Produtividade 

continuação 
Atributos/ INFORMAÇÃO E CONFORTO REGUlARIDADE CONFIABIUDADE DESEMPENHO SEGURANÇA CUSTO CUSTO 

TRATAMENTO OPERIECON. OPERACIONAU FINANCEIRO DO 
Cidades AO USUÁRIO RECEITAS TRANSPORTE 

03 Comole diário Comole diário ~ ~hamen1o Ao::in"panharne élário 
inblliêiliz:a:Xldas aifoll liêiliz:a:Xldas diário do iréce de (lJÍnZel13l do IPK (real e do ClJSIO per qui!Orretro, 
reclarraçóes dos reclarraçóes dos vQge!1s equivalenle). do iréce per !ma. per errpesa 
usuários. per~ usuános. per errpesa ~ de passag.M!iOJIO, do ~diário 
per rrdillo. com per rrdillo. com prograrl"'Oa:s, per linha, fn:fice de 
ildicações de raimero incfcações de raimero per erTp'eSa quib 1 e.ragem morta e de passageiros 
de reclarraçóes, per de reclarraçóes, per ~· ~ (1111eiras. 
~Sem ~Sem rreias, vales) e IPK pata 
análise. análise. conb'oie dos dados da 

Cãmatade 

~ ~ Coe I pel ISaÇâo, 
diário. per linha e per diário, per linha e per adtrinisttada pela 
~dofnáce de ~do in:ficede Feder.lção das 

passageiro' viagem. sem passageircY viagem. ~· 
ide itif>cação da faixa sem identific:ação da 
l"orária. faixa horária 

04 Manu1erção do 158, na F~ditY,Jida Man.Jten;:ào de Poslos ~do ~ 
Geren:iade espcx'ádica nas de FISCalizaçao, IPK (passag./Km) e de quinzenal da receita 1Ct3l 
Alendirrenlo do Usuário. garcgens, pata rrunidcs ~ mat)o passag.M!iOJblóa per linha. de receita per 
com consolic:lação c:hecagem de fi'1lleza e oo;etores de dados. ~ doaJSIO per 
mensal das equiparrle:m:)s de irduirdo hor.fn:l de ..eOJb'áa. da receita e 
reclarraçóes de ao:::rdo segwança. passagem e a.soperq~. 
com 4 itens de conb'oie identific:ação do veíOJIO. 
pré.deliOOos (eslado de ~ Actrinisua a Câmara de 
cxnservação do Oribus, quirrzenal do fn:fice de COi I pel ISaÇâo. 
~de pa:ssageio:slvi per 
horários. queirras de lma,per~ 
patada e redatra;âo 
usário'~. 



TABELA 07 - Resumo, por Cidade, da Gestão da Qualidade e Produtividades pelos Órgão de Gerência 

Conforme Alguns Atributos Selecionados de Qualidade e Produtividade 

continuação 
Atributos/ INFORMAÇÃO E CONFORTO REGULARIDADE CONF!ABILIDADE DESEMPENHO SEGURANÇA CUSTO CUSTO 

TRATAMENTO OPERIECON. OPERACIONAU FINANCEIRO DO 
Cidades AO USUÁRIO RECEITAS TRANSPORTE 

04 Func::ior.atrEnt de 
a:rriss6es regionais de 
lranSpJI1e (p:r 
adrTirlislraçâo regiooal) 
com treinamento 
programado dos 
representarrtes dos 
usuários sot.re aspec::O:ls 
gerais da ciJade. 
demlnda. áerla e 
gee ciamerrto do 
lranSpJI1e na cidade. 
levantamento do sis!ema 
e problemas de transitl 
e cira.dação. Rariões 
nos bairros e 1 analistl 
do 6cgão de gerência 
nas~. 

Manulerçãode. Jcmal 

do Onbus" COOl 

i 11om a;x5es aos 
usuários. 

05 RealizaçOO periédi:a de Realiza:;:OO peRXfç3 de RealizaçOO periédi:a de Reafll3Ç3o pei6dica de b •!Pai itação de 
Pesquisa de Satisfação Pesqúsa de Satisfação Pesquisa de Satisfação Pesquisa de Satisfação do sislemática de 
do croen11f, conlelldo do Clien1e". conlelldo do Clien1e", conlelldo Clien1e". conlelldo ~pela 
petguni3S sot.re 1err'ço perguntas sot.re 1err'ço pergun3S sot.re 1err'ço pergumas sot.re 1err'ço de qualidade a partir de 
de espera, ClJil1lrimenb de espera,~ de espera, espera, ~dos avaliação de satisfação 
dos hc:xáros. a.Jid<m dos hcxátbs. a.Jid<m runlJiotnen1D dos hcxáíos. a.Jid<m dos dousuárX>noquese 
dos rno1Drislas com a dos rT'CIICnStaS com a hcxáíos, a.Jid<m dos rno1Drislas com a subida e reéeao 
subida e descida, subida e descida, rno1Drislas com a descida, edu::açao do I'T"dl:llistaf< e aJ 
edu:a;ão do rrd/cd:x .. edu:ação do rrd/cd:x., subida e descida, rrr::Jk:J::tx .. laaçâodo lléa.do:do 
laação do ônibus, lotação do ônibus. edu:ação do rrr::Jk:J::tx., ônibus, segurança na ClJITl)rimento da 



TABELA 07- Resumo, por Cidade, da Gestão da Qualidade e Produtividades pelos Órgão de Gerência 

Conforme Alguns Atributos Selecionados de Qualidade e Produtividade 

continuação 
Atributos/ INFORMAÇÃO E CONFORTO REGULARIDADE CONFIABILIDADE DESEMPENHO SEGURANÇA CUSTO CUSTO 

TRATAMENTO OPERIECON. OPERACIONAU FINANCEIRO DO 
Cidades AO USUÁRIO RECEITAS TRANSPORTE 

05 segurança na direção, segurança na direção, kltaç;)o do ãlbus, áre;:âo. aparênOa do prograrra;ão (de frOO e 
aparêOOa do IT'dcris1a. aparênOa do IT'dcris1a. segurança na áre;:âo. mJCorisla ~dos de viagem) a:m previsao 
~dosOnb:s, irrpeza dos OOibus. apanlncia do rnc:ctrisa Onhls. estm de para~de 
estm de CXli'ISeNaÇâo estm de CXli'ISeNaÇâo ~ dosOnibus. ~dosõnibJs. fiscal eleú'Onico e de 
dosOnibus. dosOnibus. estm de conservação gestão da qualidade, de 

dosõnibJs. acordo com os oi1érios 
do Prêrrio Nacional de 
Quafldade. 

06 Prograrra BaiTo Total, Progamaç:ão dos FISCa'izaçtlO 24 ~com Geração de relalório Ot:xigab:lrieda do uso Adrrinist'ação da 
at1ell3:1o às visitas seNi;os com base em hctas/ãa na pona da Qdens de SeM;o e mensal de~ do Tacógrafo. Câmltade 
semanais do Prefui1o a 6,5 passageiros!Onibus, gasagemda~ fiscalização 24 horas. dos operadores. CoTle ISaÇâo que 
um de!eminado bairro. per tipo de carro de 6:00 às 24 horas, ~da Avafa;:ão peri6dica do rerrunera por quilOrretro 

Com.rn- 80 passag. Em p:lSIDS fixos. ~dafrofa, ~de tao:igrafo para c:onttole rodado. 

Derronsta1M> mensal do rú"nero de viaJens, parameo-os ajuslados de velocidade. 
das redarnaçx')es Padron - 1 1 o passag. Obriga1oriedade do uso dos hotários e do com desVo padrão. Atualização periódiCa 
receOdas. per naueza do tac::ógS). qualílaM do pessoal de Derronsta1M> mensal dos palâmelros de 
de~ MoJiado- , 50 passag. operação, com Ex: o OJI'l'lXirnenlo das de nürrero de 300enles. p01iha de o.:siD padrão, 
deslanca'1dc>se o Programação I"'Irária respediva escala viagens deYe ser de r-o-tipo (c:disao, a!r3vés de pesquisas 
det:llalharnent ~-250 com Ülde1'l de SeM;o. 99,8%, no mínimo. ~. out'1:ls) peOOdicas. 
daquelas refelen1es ao passag. com definicão de Pesquisas peri6dicas de com regislro de l'lÚ'T'ero 
rnocc:rista e ao cob:ador. l1clc'M;) a passar em demanda nas 'r" feiras 

~ de vitimas. Verificaçao diâria de 
de1erminacbs pon1Ds. Em 8 faixas horárias 

peri6c:ic:o do falor de C3lr.IC:a. Multa de -SO Km em cliferentes. 
casode~de utilíz:açao da o(ef1a pela 

veíallo. Mullas de-100 Km em Avaliaçâo mensal das demanda para ~diário 
caso de furo oe horário supressões de horáf'os. reórnensionamento da com consordat;ão 

Uso do tao:igrafo para e de -200 l<m em caso frOO. mensal. dos passagei os 

contole de llelocidade. desupre:ssãode Rela1óOO mensal da 
pagan1eS. per carro, per 

horáf'os. idade da frOO, por tipo de Relatório diário de tinha, por errpresa, com 

6ma (expresso, ~de c::x:nsdidação mensal per 
Uso de t:lcóga!o para ~ quibiiellage" errpresa, 

CXliiSislêiiCia elas arm:ntador, e<!:). per ~equib're-
anocações de hotários. errpresa, tragem real, e de passa Acotrpanharnent diário 

geiros transpor1ados, do CUSlD por passageiro, 



TABELA 07 - Resumo, por Cidade, da Gestão da Qualidade e Produtividades pelos Órgão de Gerência 

Conforme Alguns Atributos Selecionados de Qualidade e Produtividade 

continuação 
Atributos/ INFORMAÇÃO E CONFORTO REGULARIDADE CONFIABILIDADE DESEMPENHO SEGURANÇA CUSTO CUSTO 

TRATAMENTO OPERIECON. OPERACIONAU FINANCEIRO DO 
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3.2.2.1 Cidade 1 

A direção do órgão de gerência dessa cidade esqutvou-se de conceder a 

entrevista pessoalmente, tendo restado então a alternativa de deixar o questionário 

para preenchimento, após uma conversa com o chefe de gabinete da presidência, ao 

qual foram explicados todos os itens do questionário. Esta segunda tentativa também 

malogrou, apesar de terem sido feitos 3 contatos telefônicos para reiterar a solicitação 

de envio do questionário e respectivos anexos. 

3.2.2.2 Cidade 2 

A entrevista ao Órgão de Gerência nessa cidade 2 - OG-2 foi feita 

diretamente com o presidente. Ele concedeu a primeira patte da entrevista, sem a 

presença da área técnica. Assim, a parte do questionário relativa à priorização de 

processos gerenciais do transporte urbano dessa cidade foi feita por ele. A área 

técnica do OG-2 é composta por uma diretoria de operações e uma diretoria técn ica. 

À diretoria de operações estão vinculadas as funções de concessão e fiscalização e à 

diretoria técnica estão vinculadas as funções de planejamento e controle operacional 

do transporte e planejamento e operação de engenharia de tráfego. 

Existe uma unidade de controle de qualidade à qual está vinculada a unidade 

de recepc,;ão de reclamações dos usuários, através do telefone 158. 

A priorização dos processos gerenciais foi feita pelo presidente do órgão 

com relat iva facilidade, resultando daí os seguintes processos priorizados: 

treinamento de pessoal interno e das operadoras; 

fiscalização; e 

. levantamento de dados da operação. 

Para a definição do plano de treinamento, a seção de treinamento recebe 

informações da seção de controle de qualidade sobre os tipos de infrações cometidas 

pelos prepostos das empresas como também da divisão de controle operacional. 

I 
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Quanto à fiscalização, o entrevistado admitiu grande dificuldade com o quadro de 

fiscais, muito viciado e corruptível. Sobre o levantamento de dados da operaçc7o o 

órgão mantém pesquisa periódicas de sobe-e-desce e do estado de conservação dos 

ônibus além do controle de operação nos terminais incluindo horários de 

saída/chegada, leitura da catraca e frequência. Essas pesquisas são realizadas às 

terças, quartas e quintas-feiras, 3 linhas por semana. 

Os maiores problemas sentidos pelo órgão na gerência do transporte desta 

cidade são: descumprimento dos horários, tratamento inadequado do passageiro pelo 

motorista e cobrador e queima de paradas. 

Foram encontradas evidências de acompanhamento, porém sem avaliação 

sistemática, dos seguintes indicadores: 

número de reclamações por motivo; e 

horários realizados por horários programados. 

Não foram encontradas evidências de programas de estímulo às empresas 

permissionárias para a melhoria da eficiência e da qualidade dos serviços prestados. 

Quanto aos canais de relacionamento com as empresas e os usuários, o 

órgão de gerência citou as reuniões do Conselho Consultivo do órgão de gerência e 

reuniões com associações de moradores promovidas pela seção de controle de 

qualidade, respectivamente. 

Foram também encontradas evidências de tratamento estatístico e análise 

sistemática, embora manual, das reclamações e sugestões dos usuários, e um fluxo 

bem definido das providências relativas às avaliações. 

Sobre o treinamento dos servidores do órgão de gerência pôde-se verificar 

que, em O 1 (um) ano, cerca de 30 funcionários participaram de fonna isolada (um a 

três, no máximo, por curso) dos seguintes cursos: de administração de reuniões, 

administração de pessoal no setor público, gramática e redação oficial, contabilidade 

pública, relações interpessoais, noções básicas de higiene e saúde, arquivo e controle 
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de documentação, segurança no trabalho, administração de material, fundamentos de 

administração e métodos e qualidade ambiental. 

Porém, não foi encontrada evidência de plano de treinamento e capacitação 

dos recursos humanos para atender às exigências de gerência dos processos 

prioritários selecionados no início da entrevista. 

O órgão de gerência conta com um regulamento atualizado ( 1990) 

destacando-se as seguintes regras contratuais básicas: 

a definição e alteração das características operacionais de cada linha cabe 

ao órgão de gerência, através de Ordens de Serviço; 

a avaliação do desempenho dos serviços será de responsabilidade do 

órgão de gerência; 

Não foram encontradas evidências de avaliação do desempenho operacional 

das empresas e muito menos da qualidade dos serviços prestados. 

3.2.2.3 Cidade 3 

As respostas à entrevista realizada no órgão de gerência 3 foram dadas pelo 

Diretor Técnico, que tem sob sua responsabilidade o planejamento e a programação 

do transporte e do tráfego. A diretoria de operações, por sua vez, tem sob sua 

responsabilidade o gerenciamento do transp01ie por ônibus e taxi, além do tráfego e 

trânsito. A ela estão vinculadas a vistoria e a coordenação da Central de 

Informações( 158). 

Da lista de processos mostrados ao entrevistado ele priorizou: 

o levantamento de dados da operação; 

a programação dos serviços ; e 

o acompanhamento dos preços dos insumos e de custos operacionais. 

O levantamento de dados da operação é registrado no Boletim Diário da 
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Operação-BDO, que contém os dados operacionais clássicos como a hora de saída do 

ponto inicial e de chegada no ponto final da linha, tempo de viagem, registro da 

catraca, número e tipos de vales-transporte, arrecadação em dinheiro e número e tipos 

de passes estudantis. Este boletim é recolhido a cada término de período de trabalho 

do motorista e do cobrador, os quais são os responsáveis peJo preenchimento do 

mesmo. 

Esses dados são digitados pelo pessoal da gerência de processamento de 

dados, funcionalmente vinculada à presidência. 

Esporadicamente, a fiscalização (unidade da gerência de controle de 

transporte por ônibus) realiza pesquisa de catraca para cruzamento das informações 

das empresas contidas no BDO. 

A gerência de organização e sistemas, vinculada à diretoria técnica é quem 

aplica pesquisas operacionais (sobe e desce, por exemplo). 

A programação dos serviços, o segundo processo considerado ma1s 

impot1ante pela direção da empresa é feita com alimentação das pesquisas 

operacionais e de catraca ou de solicitações da comunidade, através de ofícios ou de 

reuniões com a comunidade, pela gerência de planejamento, que também é 

responsável pelo acompanhamento dos custos de operação. 

O relatório gerencial gerado a pa11ir desses dados é de responsabilidade da 

gerência de processamento de dados. 

Existe uma Câmara de Compensação, gerenciada pelo sindicato das 

empresas, com cálculo feito pelo órgão de gerência, somente a cada reajuste de tarifa. 

Os três maiores problemas sentidos pelo órgão no gerenciamento do sistema 

são o comportamento inadequado dos motoristas e cobradores, o descumprimento de 

horários que tem, em geral, como causa, os congestionamentos , e o elevado número 

de gratuidades. 

Quanto às ações adotadas para estimular a eficiência e a qualidade dos 
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serviços das empresas operadoras foram citadas: o acompanhamento constante da 

operação, a notificação e a cobrança. 

Sobre os canais de relacionamento com os usuários destacou-se o 158 e com 

as empresas, reuniões para discutir as planilhas de custos e a tarifa. 

As ações do órgão de gerência baseiam-se em um regulamento aprovado em 

1989, destacando-se, entre outras condições de contrato, as seguintes: 

delegação mediante permissão por um prazo de 5 anos e autorização, 

com prazo de O 1 ano; 

os itinerários, pontos de paradas, horários, frequência, frota, terminais e 

características dos veículos são fixados e reajustados somente pelo órgão 

de gerência; 

exigência de cadastramento do pessoal de operação no órgão de gerência; 

a frota reserva exigida é de 20%(vinte por cento); . 

uma lista enorme de exigências quanto ao comportamento dos motoristas. 

Por ocasião da licitação as empresas são obrigadas a apresentar documentos 

que comprovem o patrimônio real equivalente ao serviço licitado, provas de 

identidade c idoneidade dos proprictários,diretores ctc.,provas de rcgularidde fiscal c 

os balanços dos últimos 2 (dois)anos. Porém nenhuma comprovação do seu 

desempenho. 

O relatório gerencial, geralmente rodado para um período de 15 dias de 

operação, contém, por empresa e por linha, além de quantitativo absoluto e relativo 

de passageiros (vales, inteira, meias) os seguintes indicadores: 

índice de cumprimento de viagens 

índice de quilometragem morta 

taxa de ocupação do veículo 
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índice de passageiros por veículo 

taxa de passageiros por viagem 

receita por linha 

receita por quilômetro 

A Central de Informações está informatizada. Porém não foram encontradas 

evidências de acompanhamento sistemático, nem avaliação crítica para alimentação 

da reprogramação dos serviços. 

Não foram encontradas evidências de gestão sistemática da qualidade dos 

serv iços. Apenas do desempenho operacional, vinculado ao cálculo tarifário. 

3.2.2.4 Cidade 4 

O Diretor-Presidente, juntamente com o Diretor Técnico e uma assessora 

foram os entrevistados na visita ao órgão de gerência da cidade 4. 

Estão sob sua jurisdição o transporte por ônibus e taxi, o trânsito e o sistema 

viário. 

Seu organograma contempla uma diretoria de desenvolvimento, uma 

diretoria de trânsito e sistema viário e uma diretoria de transportes públicos, à qual 

estão vinculadas todas as funções de gerenciamento (incluindo programação, 

operação e controle). 

O atendimento ao usuário está diretamente vinculado ao diretor-presidente. 

Da lista dos processos gerenciais apresentada, a grande maioria foi 

considerada muito importante. Portanto, para direcionar um pouco a priorização, 

solicitei que fossem escolhidos 3 ou 4 deles, a fim de que se pudesse acompanhar as 

unidades envolvidas , o fluxo das informações e os relatórios gerenciais originados a 

partir desses atividades selecionadas. 

Assim, obteve-se a seguinte seleção: 
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levantamento de dados da operação; 

fiscalização dos serviços; 

recepção, tratamento e análise das informações dos usuários; e 

treinamento do pessoal (interno e das operadoras). 

O levantamento de dados baseia-se, principalmente, no Mapa de Controle 

Operacional, preenchido diariamente pelas empresas (pessoal de operação), o qual é 

fi scalizado esporadicamente, pela gerência de operação de transpo11e. Os dados desse 

mapa são processados pela gerência de controle, que depois distribui os relatórios 

para as empresas (com suas notas de débito/crédito, pois como na maioria das 

cidades visitadas, existe uma câmara de compensação tarifária), e para as áreas de 

programação, fi scalização, tarifas e financeira do órgão de gerência. Essas 

infomações seguem também direto para o diretor-presidente, como elas estão. 

A fiscalização permanente é feita pelos fi scais localizados em postos fixos 

munidos de micro-coletor de dados, incluindo as viagens e horários efetivamente 

realizados c a identificação do veículo. Além disso funciona a fiscalização esporádica 

nas garagens das empresas para leitura de cat raca, a cargo da gerência de contro le. 

Foi encontrada também a modalidade da fiscalização dirigida em função de 

reclamações tecebidas e dos resultados das análises feitas pela gerência de operação 

de transporte. Essas informações são enviadas posteriormente para o prontuário das 

empresas, de posse da gerência de controle e para a gerência de estudos e 

programação, para reprogramar os características do serviço. 

Além disso, é feita uma vistoria semestral. 

As infrações e as reclamações dos usuários estão sendo tratadas 

estatisticamente com o objetivo de divulgar de forma coletiva, isto é, tornar público 

entre as empresas, como elas estão perante as demais. Assim, no caso das 

reclamações, o órgão de gerência selecionou quatro ítens para a comparação entre as 

empresas: estado de conservação dos veículos, descumprimento do quadro horário, 
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queima de paradas, relação usuário-operador, destacando apenas aquelas empresas 

com mais de 1 O reclamações no total, no período de um mês. 

Quanto ao gerenciamento do processo de recepção, tratamento e análise das 

reclamações/sugestões dos usuários, o órgão de gerência criou o plantão da Gerência 

de Atendimento ao Usuário nas sub-prefeituras para encorajar os usuários a exercer o 

seu direito de cidadãos. 

Cerca de 120 estagiários estão envolvidos com sobe-e-desce e contagem 

volumétrica. Os estagiários são cadastrados no órgão de gerência, mas eles somente 

trabalham esporadicamente, por projetos. Em geral são estudantes do 2° grau. 

Já a fiscalização permRnente é sustentada por uma quadro de cerca de 50 

fiscais, com 2° grau completo. 

Os maiores problemas sentidos pelo órgão de gerência nessa cidade são a 

que1ma de paradas, o comportamento inadequado do motorista ou cobrador e o 

elevado número de gratuidades. 

O pessoal interno do órgão de gerência recebeu ou está recebendo o seguinte 

tipo de treinamento para fazer face às suas atribuições: curso de gerência, noções 

básicas de transporte e trânsito, relações interpessoais, fiscalização, informática, 

técnicas de comunicação por telefone e secretária. 

O levantamento de dados da operação conta com o apoio de cerca de dois 

mil despachantes das empresas, que controlam o preenchimento do Mapa de 

Controle Operacional. 

Quanto aos canais de relacionamento com as empresas permissionárias e 

passageiros, o órgão de gerência citou a Comissão de Revisão da Planilha de Custos, 

que segundo ele, contribuiu sobremaneira para melhorar o relacionamento entre 

ambos, originando um ambiente de confiança mútua; o Comitê Executivo da 

entidade articuladora dos municípios da região metropolitana; e as Comissões 

Regionais e Locais de Transporte, que têm um claro objetivo de aproximar os 
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usuários do poder concedente. 

A propósito das comissões locais está sendo executado um programa de 

treinamento do usuário e da comunidade em geral, incluindo conceitos e informações 

sobre a cidade, o modelo institucional vigente do transporte, a programação 

operacional e cálculo do custo operacional e tarifa, o trânsito e a estreita vinculação 

entre a pesquisa/sugestão e a programação dos serviços. 

O órgão de gerência, à época da pesquisa estava propondo a criação do 

Conselho Municipal de Transporte, que objetiva promover a gestão democrática do 

sistema municipal de transporte. A composição proposta pretende assegurar uma boa 

representatividade, facilitando assim o gerenciamento do sistema. 

Ainda dentro da área de gestão de Recursos Humanos, o órgão de gerência 

criou uma jornal para os motoristas e cobradores, após a promoção de um concurso 

entre eles para escolha do nome do jornal. O objetivo do jornal é educar os 

motoristas e cobradores na sua conduta no trânsito e com o público, bem como na 

sua participação como colaboradores das pesquisas realizadas pelo Órgão de 

Gerência e de oferecer um espaço para suas reclamações e sugestões relativas às 

condições de operação. 

O relatório gerencial que chega às mãos do Diretor-Presidente tem as 

seguintes informações: empresa, linha (extensão, frota, viagens realizadas, passageiro 

realizado, receita da linha) e alguns indicadores operacionais e financeiros como 

Passageiros/Viagem, PassageiroNeiculos/Dia, Receita/Quilômetro, Custo/ 

Quilômetro, e Índice de Passageiros por Quilômetro. 

O órgão de gerência promoveu, à época da pesquisa de campo, uma revisão 

na planilha de custos e no método de cálculo tarifário . Os problemas que o 

incentivaram a adotar essa medidas estavam associados a quatro fatores: preços 

elevados dos insumos; coeficientes da planilha superestimados; 

operacional do sistema; elevado número de gratuidades. 

ineficiência 

Em avaliação feita na apresentação do relatório da citada revisão, o Diretor-

,. 
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Presidente diz que, "hoje, a situação está superada no que se refere à qualidade dos 

cálculos. Permanece a pressão dos preços dos insumos, que o plano de estabilização 

busca conter, e a ainda baixa eficiência do sistema, que o novo gerenciamento 

procura modificar". 

Essa revisão foi feita por um grupo de trabalho com representação de 

entidades de classe de reconhecida representatividade junto ao setor, sendo o seu 

resultado a expressão do consenso entre todos os integrantes. 

Foram encontradas evidências de acompanhamento sistemático dos 

seguintes indicadores: 

. . 
passage1ros por v1agem; 

passageiros por veículo por dia; 

receita por veículo por dia; 

receita por quilômetro; 

custo por quilômetro; e 

índice de passageiro por quilômetro. 

Foi encontrada evidência de avaliação sistemática de qualidade de serviço, 

com o tratamento estatístico das infrações e reclamações dos usuários. Porém, as 

evidências de atuação efetiva para melhoria contínua dos ítens avaliados são pouco 

representativas, pois a participação do número de ligações em relação ao número de 

passageiros transportados é muito baixa. 

3.2.2.5 Cidade 5 

Nesta cidade, a pnme!l'a parte do questionário, na qual se solicitava a 

classificação dos processos gerenciais mais importantes, foi respondida pelo Diretor

Presidente do órgão de gerência; as demais, foram respondidas pelo Diretor Adjunto 

de Qualidade, acompanhado de um assessor. 
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Inicialmente todos os processos foram considerados muitos importantes, 

tendo sido posteriormente escolhidos 4 dentre eles, por solicitação de pesquisador, 

ficando para seleção final os seguintes: 

recepção, tratamento e análise das opiniões dos usuários; 

fiscalização dos serviços; 

programação dos serviços; e 

acompanhamento dos preços dos insumos e dos custos operacionais. 

As informações relativas ao primeiro processo-recepção, tratamento e 

análise das opiniões dos usuários são originadas das seguintes fontes: 

pesquisas de opinião de avaliação da qualidade; 

pesquisa de avaliação da qualidade realizada pelas empresas em parceria 

com o órgão de gerência; 

pesquisa de imagem; 

pesquisa de requisitos dos usuários; e 

central de reclamações. 

As pesquisas são realizadas por empresa profissional, a qual, após o 

tratamento dos dados, os envia para a gerência de pesquisa, que as consolida em 

relatório gerencial. Este relatório é utilizado pela Diretoria para reuniões de diretoria 

e reuniões com as empresas. 

Sobre o gerenciamento da Central de Reclamações a Diretoria de Controle 

Operacional, através da Divisão de Apoio técnico, gera um relatório mensal que 

contem: 

um demonstrativo anual, mês a mês, das reclamações, sem especificar o 

tipo de reclamação, com gráfico demonstrativo de variação da quantidade 

de reclamações, no mês, em relação à média anual; 

•I 
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um quadro e um gráfico analítico da quantidade de ligações telefônicas, 

mês a mês; 

uma análise das reclamações (totais) por empresas e passage1ros 

transportados (no caso específico o quadro mostra que ocorreram em 

média 135.000 passageiros/ano por reclamação, que, se colocando na 

relação inversa, isto é, quantos passageiros dos transportados reclamam, 

não chega a alcançar 1% (um por cento) dos passageiros transportados no 

ano); 

um quadro discriminando os tipos de reclamações e respectiva 

participação em relação ao total destacando-se as reclamações contra o 

pessoal de operação (operador) que reune cerca de 82% do total das 

reclamações do ano. 

Quanto à análise de informações solicitadas pelos usuários o relatório as 

discrimina, destacando-se a solicitação de informações sobre itinerário. 

A planilha para registro das reclamações/solicitações contem em sua 1 a parte 

uma padronização das ocorrências, classificadas em problemas com arrecadação 

(problemas com panes, com vale-transporte, com troco, etc.); problemas com a 

circulação/operação (superlotação , não cumprimento ele horários); problemas com 

equipamentos/instalações (iluminação interna, limpeza); problemas com 

procedimentos de trabalho do pessoal operacional (operador dormindo ou fumando, 

inobservância do ponto de parada); problemas com a segurança operacional (excesso 

de velocidade, ultrapassagem no sinal vermelho); problemas de tratamento ao 

público (agressão verbal, desrespeito ao idoso, outros). 

A 23 parte da planilha é reservada para registro dos dados do reclamante. 

As pesquisas de opinião são realizadas por institutos de pesquisa 

especializados; semestralmente é realizada a pesquisa de opinião e trimestralmente 

são executadas as pesquisas de avaliação da qualidade das empresas e dos requisitos 

dos usuários. A pesquisa de imagem tem periodicidade bi-anual. Essas informações 
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são tratadas e monitoradas pela diretoria de qualidade. As demais são tratadas pelas 

unidades de planejamento e controle operacional, respectivamente. 

O segundo processo - fiscalização - conta com as seguintes fontes de 

informações: 

inspeção mecânica nas garagens; 

fiscalização de campo; e 

fiscal eletrônico (em implantação), equipamento que mede o 

cumprimento dos horários. 

Os dados fiscalizados em campo sob a responsabilidade da gerência de 

fiscalização seguem para a diretoria de controle operacional. Não foram encontradas 

evidências de produção de relatórios gerenciais para avaliação sistemática do 

desempenho operacional dos operadores. 

Já o processo programação operacional é alimentado com as informações 

geradas por pesquisa visual e pelos relatórios de operação. 

A programação dos serviços é alimentada pelo departamento de fiscali zação, 

que as envia para a Diretoria de Controle Operacional. 

Nessa diretoria é elaborada a plru1 ilha "Linhas em Operação" que contem, 

além da identificação da empresa e da linha, as seguintes características operacionais: 

tempo de viagem (dia útil, sábado e domingo, no pico da manhã, no 

entrepico e no pico da tarde); 

frota para cada período citado acima; 

tempo ocioso mínimo; 

horário de funcionamento (tempo de operação com horário inicial e final) 

para os dias úteis, sábado e domingo; 

n° de partidas por faixa horária 
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itinerário; e 

horários previstos de pat1idas, para dias úteis, sábdo e domingo. 

Não foram encontradas evidências de integração entre a unidade responsável 

pela qualidade e as demais, nem de um ciclo de avaliação dos resultados dessa 

integração. 

O órgão de gerência da cidade 5 concebeu um plano de desenvolvimento de 

qualidade do sistema de transporte por ônibus, em parceria com o sindicato das 

empresas com o objetivo de criar um estado permanente de atendimento às 

expectativas dos usuários quanto à qualidade o serviço e à redução dos custos do 

serviço oferecido. 

O órgão de gerência elegeu, como aspectos percebidos de qualidade dos 

serviços as seguintes características: 

boa frequência 

boa regularidade (fator de cumprimento das viagens) 

tempo de viagem curto 

taxa de ocupação aceitável 

ausência de quebras 

ausência de acidentes 

sensação de direção segura 

tratamento cortês do motorista e cobrador 

bom aspecto do veículo 

conforto do veículo · 

boa imagem do sistema 
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A evolução do custo de serviço abaixo da evolução salarial foi selecionada 

como o aspecto de percepção da produtividade do sistema. 

Entre outros projetos componentes do referido plano destacam-se: 

desenvolvimento, implantação, controle e divulgação permanente de 

indicadores de qualidade para medir o grau de atendimento às 

necessidades do cliente; 

desenvolvimento e divulgação de "rankings" das empresas operadoras 

segundo indicadores de qualidade; 

melhoria da capacidade gerencial das empresas operadoras; 

desenvolvimento dos processos atuais de produção de dados para 

indicadores de qualidade; 

desenvolvimento de serviços especiais para o deficiente fisico e mental. 

3.2.2.6 Cidade 6 

Na cidade 6 a entrevista foi concedida pelo diretor de operações do órgão de 

gerência que fez uma apresentação geral do sistema de transporte urbano da cidade. 

O órgão de gerência visitado administra o transporte coletivo da cidade e 

fiscaliza os serviços de táxi e transporte escolar; administra também os terminais de 

transporte coletivo e estacionamentos públicos. 

A receita do sistema é considerada pública por Lei Municipal, administrada 

pelo órgão de gerência, da qual um determinado percentual é destinado ao custeio do 

órgão, dispensando portanto o repasse de dotação orçamentária para cumprimento 

das suas funções . O vale-transp011e também é administrado pelo órgão de gerência. 

A filosofia da direção do Órgão de Gerência da cidade 6 - OG-6 é que as 

operadoras não devem ter nenhuma ingerência sobre as tarifas e que a qualidade dos 

serviços dependem exclusivamente do poder público. As catracas são lacradas com 
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é direito do OG-6 de exigir afastamento de qualquer preposto que tenha 

cometido falta grave ou que violar reiteradamente dever previsto 

(detalhadamente) no Regulamento em questão; 

. os agentes de fiscalização podem reter o veículo nos casos previstos no 

Regulamento (veículo sem condições de segurança, catraca adulterada ou 

sem funcionar, motorista alcoolizado, entre outros); 

as multas são fixadas em valor conespondente a determinado número de 

quilômetros rodados - podem ir de lO Km a 200 Km. 

É interessante observar que a permissionária que operar suas linhas, 

objeto da permissão, com índice de eficiência igual ou superior a 98% da 

quilometragem programada no mês, estará isenta de multa de supressão 

de horário, desde que: 

a supressão de horário não tenha ocorrido no início da operação; 

a substituição do veículo tenha oconido 30 (trinta) minutos após 

a constatação, registrada na saída da garagem. 

a permissionária pode repassar aos agentes de operação responsáveis 

(motoristas e cobradores) as multas decorrentes de infrações consignadas 

como responsabilidades destes. 

Os três processos gerenciais priorizados como os mais importantes foram: 

a programação dos serviços (que significa gerenciamento de custos e 

qualidade, segundo o entrevistado); 

a fiscalização dos horários pré-estabelecidos (que representa fiscalização 

da qualidade do serviço); e 

o acompanhamento dos preços dos msumos e de custos operacwnats 

(gerenciamento de custos). 

O primeiro - programação dos serviços - está sob a responsabilidade da 



FALTA A PÁGINA 191 



192 

desvio padrão das médias, eliminando-se as médias fora do desvio. O resultado é a 

obtenção do índice de consumo para pneu diagonal e radial, câmaras, protetores, 

recapagem e recauchutagem. 

Para o cálculo de custos de pessoal de operação, motorista, cobradores e 

pm1eiros o quantitativo é dimensionado em função da escala elaborada pelo OG-6, 

com uma média de até 36 horas semanais, contadas as horas efetivamente trabalhadas 

e de pegada e recolhida. 

Para o pessoal de manutenção adota-se o quadro base de cada empresa 

vinculado à frota operante e ao Plano de Manutenção elaborado pelo OG-6. 

O capital é remunerado em l% ao mês do capital empregado na compra do 

veículo, conigido mensalmente por índice do governo federal. 

As pesquisas são todas realizadas pelo OG-6. Não há contratação de 

terceiros. 

A carga máxima de pesquisadores para levantamento de campo pode chegar 

a 600 pessoas. Para pesquisas tradicionais usa-se até cerca de l 00 pesquisadores por 

cada pesquisa. 

Os maiores problemas sentidos pelo OG-6 são o elevado número de 

acidentes, o vandalismo dos usuários e o custo operacional elevado. 

A equipe básica envolvida com os três processos priorizados se mantem a 

mais de 1 O anos nessas atividades. 

Indagado pelas ações que o órgão de gerência tem desenvolvido para 

estimular a eficiência das empresas operadoras e melhorar a qualidade dos serviços o 

entrevistado respondeu: 

parâmetros, ajustados com desvio padrão; 

relatório de desempenho das operadoras e distribuição entre elas; 

a qualidade operacional é definida e fiscalizada pelo órgão de gerência; e 
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a exigência de cumprimento de 99,8% das viagens programadas. 

Sobre os canais de relacionamento entre o órgão de gerência e as empresas 

operadoras e os usuários foi citado o programa da Prefeitura "Bairro Total" através 

do qual se faz reunião semanal em determinado bairro. 

À pergunta se o órgão de gerência mantém algum programa de estímulo à 

par1icipação do usuário na solução dos problemas por eles reclamados, o entrevistado 

respondeu negativamente. 

A Central de Reclamações que existe funciona como uma central de 

reclamações da Prefeitura que recebe ligações relativas a diversos tipos sobre 

diversos serviços públicos municipais. 

Um telefone direto do OG-6 recebe reclamações e fornece informações aos 

usuários mesclando com outras atividades de atendimento ao público (passe-escolar e 

recepção do pessoal das operadoras). 

No relatório gerencial analítico do órgão de gerência, o Boletim Estatístico, 

de periodicidade mensal, pode-se encontrar demonstrativos: 

de atividades simples, como o número de cadastramento de pessoal de 

operação; 

dos "Registros de Ocorrência" lavrados pela fiscalização, no mês, por 

empresa, por natureza e total; evolução mensal dos Registros de 

Ocorrências, por natureza; 

de supressão de horários, no mês, por empresa, por tipo de serviço, com 

comparação absoluta e relativa entre as empresas; 

de evolução mensal da supressão de horários, por motivo de supressão e 

por empresa (no mês e acumulado do ano); 

de comparação relativa entre as empresas do quantitativo de supressões 

de horários; 
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das reclamações recebidas, por natureza de reclamação, por 

permissionária; 

de acidentes com veículos, por empresa e por tipo de acidente, com 

comparação absoluta e relativa entre as empresas; 

de evolução mensal dos acidentes com veículos, por empresa; 

das punições ao pessoal de operação, por empresa e tipo de punição; e 

das punições aplicadas aos prepostos da empresa, por empresa, 

identificando a função do preposto, a data da punição, a linha, o tipo de 

infração cometida e as providências adotadas. 

3.2.2. 7 Cidade 7 

O Órgão de Gerência da cidade 7 - OG-7, ao que parece, não tinha muito o 

que contar de sua atuação como unidade gerenciadora do transporte público local. 

Ainda assim o entrevistado, secretário municipal de transportes, respondeu 

ao questionário, o que nos permitiu sistematizar no texto que segue. 

Os processos mais impot1antes são: 

a recepção, o tratamento e a análi se das opin iões dos usuários; 

as relações com as empresas operadoras; e 

o acompanhamento da qualidade do serviço das empresas. 

Sobre o gerenciamento desses processos, o primeiro - recepção, tratamento 

e análise das opiniões dos usuários - estava, à época da pesquisa de campo deste 

trabalho , desativado, para, segundo o entrevistado, ser terceirizado, limitando-se o 

OG-7 aos recursos de telefones diretos da Secretaria e de clippings de reportagens 

publicadas na imprensa local. 

O segundo - relações com as empresas - era dirigido diretamente pelo 
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secretário, através de reuniões cuja tônica era o "diálogo franco", buscando realçar 

as qualidades positivas e só impor quando necessário, devido a "impasse" ou 

"interesse público maior", conforme palavras do secretário. 

O gerenciamento do terceiro - acompanhamento da qualidade do serviço 

das empresas - é feito através de fiscalização direta que é descontínua, por falta de 

pessoal em quantidade e qualidade adequada. Ou através de recursos específicos 

orientados por denúncia feita pelo usuário por correspondências diretas dos usuários 

ou associações de comunidade. 

Os maiores problemas sentidos pelo OG-7 são o vandalismo dos usuários 

do transporte coletivo, a super lotação dos veículos e descumprimento dos horários. 

Perguntado sobre as ações que o órgão de gerência tem desenvolvido para 

estimular a eficiência das empresas operadoras e melhorar a qualidade dos serviços o 

entrevistado citou: 

tarifa justa, que cobre os custos operacionais e remunera a prestação dos 

serv1ços; 

exigência de renovação da frota; 

exigência de nClva padronização dos veículos quanto à segurança e ao 

conforto dos usuários: 

constante diálogo, com identificação de aspectos positivos a realçar e 

enos a corrigir. 

Sobre os canais de relacionamento com os usuários não foram encontradas 

evidências de funcionamento de quaisquer tipo. O que se pôde obter foi a síntese de 

uma pesquisa realizada pela entidade representativa das empresas operadoras sobre 

as principais queixas dos passageiros, ressaltando-se o receio de assalto, o tempo de 

espera e os ônibus lotados como as três mais impor1antes questões desses usuários, 

alcançando 65% das respostas à pesquisa, realizada por um instituto profissional. 
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3.2.2.8 Cidade 8 

Na cidade 8 o dirigente máximo do órgão de gerência (OG-8) respondeu aos 

itens considerados mais impottantes do questionário, passando em seguida para sua 

assessona, para complementação das respostas e acompanhamento na coleta das 

evidências. 

A estrutura do OG-8 é pesada como as encontradas nos demais órgãos de 

gerência, chegando a ter 7 níveis verticais na sua pirâmide organizacional, a saber: o 

secretário, as assessorias, as supervisões (de tráfego e trânsito), as coordenações, as 

equipes, os núcleos e os grupos, todos vet1icalmente vinculados. 

O OG-8 é responsável não somente pelo planejamento e controle 

operacional do transpot1e público do município como da circulação viária e 

sinalização do trânsito, do transporte escolar e da lotação. 

Foram priorizados os seguintes processos gerenciais do transporte: 

recepção, tratamento e análise das opiniões dos usuários; 

fiscalização dos horários; 

programação dos serviços; 

acompanhamento dos preços dos insumos e de custos operacionais; 

gerência de circulação do trânsito. 

O gerenciamento do primeiro processo -recepção, tratamento e análise das 

opiniões dos usuários - conta, segundo o respondente, com a participação de Central 

de Informações, da equipe de fiscalização, da assessoria comunitária e da assessoria 

de comunicação. As informações básicas necessárias para a gestão deste processo são 

coletadas através do telefone 158, das reuniões de orçamento pat1icipativo, de 

correspondências de comunidades ao órgão de gerência ou à imprensa, do 

atendimento direto pelo gabinete (individual ou em grupo), de abaixo-assinados e de 

pedidos de vereadores. 
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A demanda gerada por essas fontes é cadastrada no sistema, enviada ao(s) 

setor( es) competente( s) e, posteriormente, dado o retorno ao reclamante ou 

demandante pessoalmente ou por correspondência, via secretaria geral do governo 

e/ou gabinete do prefeito. 

O segundo processo - fiscalizaçc7o dos horários- é gerenciado envolvendo a 

coordenação de planejamento e a coordenação de controle operacional iniciando-se 

pelo levantamento de campo com a equipe de fi scalização e cruzamento com as 

informações enviadas pelas empresas, via disquete, pela equipe de estatística. A 

periodicidade do levantamento e tratamento desses dados é diária. A tabulação é feita 

manualmente. Aproximadamente 150 funcionários estão envolvidos com a pesquisa 

de campo, entre eles os "apontadores", os fiscais da fi scalinção e os fiscais de 

operação, conforme o entrevistado. 

O terceiro processo - programação dos serviços - envolvendo "apenas" a 

coordenação de planejamento é gerenciado com base em dados históricos de 

oferta/demanda e onde é feita a revisão das tabelas de horários. 

A coordenação de planejamento refaz as tabelas de programação dos 

serviços, envia para a equipe de estatística, que é subordinada a ela, a qual cadastra, 

finali za e envia para as empresas e para a equipe de fi scalização, para que execute e 

controle os serviços programados. Cerca de l 00 funcionários estão envolvidos com 

este processo. 

O acompanhamento dos preços dos insumos e de custos operacionais -

processo 4 - é gerenciado pela equipe de coordenação de estudos econômicos, com 

base nos balanços mensais das empresas cujos itens de custo são comparados com os 

levantamentos realizados pelo setor público. Seis funcionários se ocupam dessa 

tarefa. 

O processo 5 - gerência de circulação do trânsito - é gerenciado pela 

coordenação de Engenharia de Tráfego e pela Coordenação do Sistema Viário, com 

base em pesquisas nos cruzamentos, em dados estatísticos de acidentes do cadastro 
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de Acidentes de Trânsito e em dados de problemas de sinalização do Cadastro de 

Sinalização. 

Os 3 matores problemas sentidos pelo OG-8 são: o elevado número de 

reclamações dos usuários, o comportamento inadequado de motoristas e cobradores e 

o elevado número de gratuidades. 

Sobre a existência de canais de relacionamento entre o órgão de gerência e 

as empresas e os usuários, foram citados os seguintes: reuniões com dirigentes de 

empresas; conselho municipal de transportes urbanos; reuniões nos bairros com 

coordenador de relações comunitárias e técnicos responsáveis pelo problema em 

questão. 

Sobre as ações que o órgão de gerência tem desenvolvido para estimular a 

eficiência das empresas operadoras e melhorar a qualidade dos serviços foram 

citados o treinamento dos operadores e um seminário sobre qualidade total. 

O material que se pôde reunir sobre o gerenciamento dos processos 

priorizados não foi suficiente para constituírem evidências de que pelo menos um ( l) 

dos 5 processos é gerenciado corretamente. Ao que parece o órgão de gerência 8 está 

imerso em um mar de formulários e planilhas sem saber direito o que fazer com eles, 

pois o número de f01mulários que se consegiu reunir é bem maior que as 

informações gerenciais que este órgão consegue gerar. 

Foram encontrados diversos formulários , sem data e sem continuidade e 

alguns totalmente em branco, como por exemplo: 

demonstrativo das reclamações dos usuários de ônibus, por motivo, por 

mês e total anual, destacando-se as reclamações de furos de horários e 

comportamento da tripulação; 

de índice de cumprimento de viagens, por empresa, por mês; 

de registro de passageiros transportados por tipo de serviços, número de 

viagens, quilometragem rodada, idade média da frota e a frota operante; 
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demonstrativo, mês a mês, com total anual, da pat1icipação percentual da 

frota de cada empresa operadora, envolvida com acidente (somados 

ônjbus, linhas regulares, lotação, escolar e táxi); 

de registro do total de acidentes ocorridos no mês na cidade, por tipo de 

veículo (incluindo o ônibus urbano) e tipo de acidente; 

de registro dos acidentes ocorridos nos principais cmzamentos da cidade, 

por tipo de veículo e de acidente, sem especificar o ônibus. 

Aqui também ficou clara a inexistência de um método de gestão da 

qualidade e da eficiência do transporte urbano. 

3.2.2.9 Cidade 9 

O órgão de gerência da cidade 9 goza de uma peculiaridade que reflete a 

dispersão institucional típica de algumas cidades brasileiras no setor de transporte 

urbano. O poder de delegação, fisca lização e penalização está a cargo da 

administação direta - a Secretaria de Transportes do Município - STM; e o 

gerenciamento (melhor dizer: o acompanhamento da operação) está sob a 

responsabilidade de uma instituição da administração indireta, vinculada à STM, que 

identificamos neste texto com OG-9. 

Além disso, como nas demais cidades, aí também funciona a Câmara de 

Compensação Tarifária, que por lei é administrada pelo "órgão gestor" (que a lei não 

define se é a STM ou a Autarquia a ela vinculada), tendo, no entanto , sua receita 

gerenciada pelo sindicato das empresas de transpot1e do estado. A lei deixa ainda em 

aberto quem apura a remuneração diária (pode ser o "órgão gestor" ou, a critério do 

prefeito , o sindicato das empresas). 

Atualmente quem "apura" é o sindicato das empresas. 

A remuneração das empresas, eleve por lei, ser assegurada com base na 

quilometragem percorrida, no número de passageiros transportados, no tipo e idade 
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do veículo e no desempenho operacional. 

Os principais itens do contrato de prestação dos serv1ços entre o poder 

público e as empresas operadoras, além dos j á citados acima, são que: 

a delegação da operação do serviços é feita sob regime de permissão; 

durante o tempo de vigência da permissão, a permissionária fica sujeita a 

avaliação mensal de desempenho operacional por pa11e da STM. Os 

critérios, os requisitos, a pontuação, os conceitos e os indicadores são, 

por força de lei, detenninados em normas e instruções complementares, a 

serem baixadas pela STM; 

a prorrogação da permissão é condicionada à comprovação de bom 

desempenho comprovado em avaliação mensal sobre qualidade dos 

serviços prestados pela empresa; entre as obrigações das permissionárias, 

comuns a todas as exigências feitas em outras cidades, está a de que elas 

são responsáveis pela capacitação do pessoal de operação; 

os procedimentos operacionais somente podem ser fixados e alterados 

pela STM; a conta da CCT deve, por lei, ser movimentada pelo sindicato 

das empresas, a partir de planilhas de apuração de crédi tos e débitos de 

cada empresa permissionária, a ser fornecida pelo "órgão gestor" de 

transporte do município; 

a fiscalização dos serviços deve ser exercida pelos Fiscais de Transporte 

do Município, cuja vinculação não fica definida; 

a empresa permissionária é responsável pelo pagamento da multa das 

infrações cometidas por seus prepostos; 

é assegurada a participação da comunidade organizada no planejamento e 

fisca lização do sistema local de transportes urbanos bem como acesso às 

informações do Conselho Municipal dos Transportes Urbanos. 
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levantamento de dados da operação; 

fiscalização (dos horários, do estado do ônibus e de comportamento do 

motorista) ; e 

programação dos serviços. 

Os dados para gerenciamento do pnme1ro processo priorizado -

levantamento dos dados de operaçcio - são oriundos das empresas operadoras 

contidas no Boletim de Controle Diário6 (para os ônibus) e no Boletim Resumo de 

Linha (para cada linha)7 os quais são processados por uma divisão de suporte técnico 

e, em seguida, verificados pelas gerências de áreas de operação 8, unidades essas 

situadas no 4° nível hierárquico da estmtura organizacional do OG-9. Acima delas 

está o diretor do departamento técnico, que divide com o departamento financeiro e o 

departamento administrativo as funções do órgão. 

A partir da verificação são gerados os Boletins de Controle da Operação, os 

quais são analisados pelo diretor do departamento e enviado ao diretor geral seguido 

de cópia para a Câmara de Compensação Tarifária. 

Ou seja, os dados originam-se das empresas, são manipulados pelo Órgão de 

Gerência e voltam para as em presas, desta vez centralizado no Sindicato. 

O segundo processo - .frscalizaçcio dos horários - também é gerenciado a 

partir de informações dos Boletins de Controle Diário (BCD) - preenchido pelas 

empresas. Os formulários de vistoria nos veículos, executada pelo órgão de gerência, 

foram citados como a segunda fonte mais importante para o gerenciamento desse 

processo; e os formulários de ocorrência, preenchidos pelas empresas, constituem a 

60 Boletim de Controle Diário está dividido em 4 partes: identificação do(s) motorista(s); 
identificação do vefculo, com catraca e odõmetros inicial e final; controle das viagens, 
incluindo hora de chegada, catraca e hora safda, no terminal Bairro-Centro e no Terminal 
Centro-Bairro; e a identificação do(s) cobrador(es) com respectivos dados das passagens, 
~asses, etc. 

Boletim de Resumo da Linha contém o n° do BCD, o n° do vefculo, o n° da viagem, as 
catracas inicial e final e a quantidade de valor, inteiras, meias e total de passagens. Além da 
identificação da empresa, linha, data, dia da semana e condições de operação. 
8 A cidade está dividida em 3 áreas para gerenciamento da operação. 
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terceira fonte. 

As gerências de área elaboram relatórios que são enviados à diretoria com 

cópia para as empresas. 

A programação dos serviços - o terceiro processo priorizado - utiliza-se 

igualmente dos dados contidos nos Boletins de Controle Diário - preenchido pelas 

empresas, e nos Boletins de Controle Operacional, de responsabilidade do Órgão de 

Gerência, além das pesquisas de campo. 

A divisão de planejamento, também vinculada ao Depat1amento Técnico e 

localizada no 4° nível hierárquico do OG-9, elabora e implementa as ordens de 

serviços operacionais e comunica às gerências de área, para controle. Juntamente 

com as ordens de serviços enviadas às gerências de áreas seguem também os 

relatórios operacionais das linhas contendo a extensão a cumprir da linha, o número 

de paradas, a tarifa, o percentual de utilização que deve ser respeitado (para os dias 

úteis, sábado e domingo), o itinerário; a situação da pavimentação da rota, e a 

programação de frota e viagens. A ação nesse processo é esporádica, por indução da 

diretoria ou solicitação da comunidade ou de empresas. 

Cerca de 250 funcionários estão envolvidos com esses processos. 

Os maiores problemas sentidos pela OG-9 são: o descumprimento dos 

horários, a queima de paradas e a evasão de renda. 

Sobre as ações que o órgão de gerência tem desenvolvido para estimular a 

eficiência das empresas operadoras e melhorar a qualidade dos serviços prestados por 

elas o órgão de gerência citou: 

o incentivo na remuneração do serviço; 

acompanhamento operacional e assessoramento. 

Entre os canais de relacionamento cultivados entre o órgão de gerência e as 

empresas e os usuários foram destacados o contato direto com as gerências de áreas e 
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serviço de atendimento ao cliente, pelo telefone 158, respectivamente. 

Não foi possível reunir evidências de que o órgão de gerência cumpre seu 

papel de fiscal da qualidade e da eficiência dos serviços. Ao que parece o OG-9 

funciona mais como auxiliar técnico das empresas na administração da Câmara de 

Compensação Tarifária . 
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4 ANÁLISE DA TEORIA E PRÁTICA DE GESTÃO DO 

TRANSPORTE URBANO 

Neste capitulo são feitos dois tipos de análise: uma, que considera o 

desenvolvimento teórico referente a métodos e técnicas de avaliação do desempenho 

e de qualidade do transporte urbano por ônibus; outra, que toma por base as 

evidências encontradas na pesquisa de campo realizada entre os órgãos de gerência e 

as empresas operadoras. 

4.1 Análise da Teoria dos Métodos de Gestão do Transporte Urbano. 

Nel'te item são considerados todos os trabalhos pesquisados que tenham 

desenvolvido propostas de métodos e técnicas de avaliação do nível de serviço, do 

desempenho operacional da eficiência e da qualidade do transporte urbano; de 

métodos e técnicas de escolha, classificação, hierarquização e escalonamento de 

critérios e atributos; de métodos de captação da opinião do usuário, assim como de 

métodos de redução de efeitos exógenos às variáveis sócio-econômicas . 

Assim se procedeu tendo em vista que um método de gestão incorpora métodos e/ou 

técnicas de levantamento e tratamento de informações relevantes, de seleção, 

escalonamento e hierarquização dessas informações; de análise e avaliação dessas 

informações e de decisão sobre informações relevantes, excluindo os prováveis 

efeitos que estão fora de controle do processo decisório. 
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O Método dos Intervalos Sucessivos, cujo uso para avaliação da qualidade 

foi proposto por Faria, é um tipo de escala psicológica intervalar, destinada a ordenar 

itens indicando a distância relativa entre eles, construída a partir da entrega ao 

usuário de uma lista de itens (características) para serem ordenadas conforme a 

importância atribuída pelo usuário a cada uma delas. 

O método dos intervalos sucessivos está baseado na quantificação e 

mensuração de atributos de Hays e Siegel. A escala intervalar "é caracterjzada por 

uma unidade constante de mensuração, que atribui um número real a todos os pares 

de objetos no conjunto ordenado. É uma escala mais forte do que o ordinal porque 

tem todas as suas características e as distâncias entre dois números quaisquer da 

escala são conhecidos. Nesta escala o ponto zero e a unidade de medida são 

arbitrários" (FARIA, 1985, p. 47). 

A Escala do Tipo Likert, outro método adotado por Faria, permite a 

formulação e ordenação em escala ordinal de várias proposições referentes às 

características (atributos de qualidade) do transporte, conforme determinados 

componentes de atitude humana. "As proposições são formuladas de modo a 

desenvolver todos os três componentes de atitudes (cognitivo, afetivo e 

comportamental), de tal forma que as pessoas com diferentes pontos de vista possam 

manifestar atitudes também diferentes. A escala apresenta cinco poss íveis respostas 

para cada proposição, variando desde a atitude de concordância total até a 

discordância total, e a cada resposta é atribuído um valor numérico de 1 a 5, 

respectivamente" (F ARJA, 1990). Este método pennite escalonar as características 

de nível de serviço (atributos de qualidade), conforme o nível sócio-econômico, a 

faixa etária e o sexo do usuário, e de acordo com o número de viagens realizado pelo 

usuário, por dia. Este método é inspirado nos métodos psicofísicos de Fechnerian, 

Thurstone e Stevens (STEVENS, 1975), que deram origem à psicometria , uma área 

da psicofísica que estuda os procesos psicológicos de avaliação que emprega escalas 

de mensuração de nível ordinal. 

Ambos são métodos comprovadamente científicos para as funções a que se 
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a escala de atitudes exige que a pesquisa seja realizada em um ambiente 

tranquilo e nunca durante a viagem ou nos terminais e pontos de parada. 

A aplicação do questionário na pesquisa de FARIA foi feita com 

estudantes, em sala de aula; 

as proposições construídas para aplicação da escala tipo Likert, permitem 

o direcionamento das respostas do usuário pelo interessado na entrevista, 

ou poderão ser elaboradas de tal forma que o usuário a confunda. O 

próprio Faria entrega argumentos para esta minha afirmação dizendo ... : 

"A proposição: os ônibus costumam quebrar em serviço porque são 

muito usados indica que o usuário deve ter um nível satisfatório de 

conhecimento sobre o transporte coletivo urbano para concordar ou 

discordar. Não é porque alguma vez o ônibus no qual ele viajava quebrou 

que ele pode concordar com a afirmativa acima;" 

eles superestimam a capacidade do usuário, sozinho, sem a ponderação 

de técnicos e administradores experientes, definirem o nível de serviço, 

de acordo com aquela característica apresentada; 

as pesqUisas de campo são muito onerosas, sobretudo pelas 

características do processo de avaliação desses métodos. Por isso Faria 

trabalhou, em sua tese de doutorado, que aprofunda a sua teoria de 

utilização de métodos psicométricos para avaliação do nível de serviço 

do transporte urbano, apenas com l (uma) linha na cidade de São Paulo, 

segundo ele próprio afirma (FARIA, 1990 pp. JI S- 117); e 

o método não incorpora um ciclo de avaliação que permita monitorar os 

processos diretos e indiretos responsáveis pela qualidade e produtividade 

do transporte urbano. 

Já a adoção das técnicas de Preferência Declarada ( Stated Preference) pelos 

autores Novaes, Costa, Senna, Lindau, L. Portugal, Ortúzar, fundamentados 
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metodologicamente em E. P. KROES e R. J. SHELDON (1988); T. FOWKES eM. 

WARDMAN (1988); T. MORIKAWA (1989); T. FOWKES (1991); P. DAVIDSON 

(1991); e O. A. HENSHER (1993), elas representam um grande avanço nas técnicas 

de captação da opinião do usuário, pois trabalham com expectativas e permitem 

estudos comportamentais de demanda, de escolha moda! e de divisão do mercado 

entre as empresas operadoras. No entanto, ela exige uma pesquisa preliminar para 

definição dos atributos e/ou variáveis mais relevantes para o usuário; além disso a 

estmtura fatorial resultante pode se tornar muito grande dependendo do número de 

atributos com os quais se trabalhe. Portanto, a aplicação no controle operacional 

permanente do tranporte urbano torna-se muito difícil. É uma técnica 

comprovadamente válida para modelar as probabildades de comportamento do 

usuário ou tlo mtrcatlo, mas pouco útil para a avaliação periódica da qualidade dos 

serviços de transporte urbano. 

A adoção de técnicas estatísticas e matemáticas multivariadas como 

intrumentos de avaliação do desempenho do transporte, para minimização ela 

interferência elos técnicos, administradores e pesquisadores, como defende Felex e 

outros citados no referencial teórico sobrepõe a estatística à experiência dos técnicos 

e administradores. 

Apesar de seu inquestionável valor científico, as técnicas propostas e usadas 

por FELEX ( 1985) como a técnica tipo Delphi, os Métodos Estruturais, o Cálculo 

Matricial, a Análise Canônica e a Análise Fatorial , algumas delas são de difícil 

aplicação prática, no dia a dia elas atividades de um órgão de gerência de transporte 

urbano no Brasil. 

O próprio Faria, após executar a análise fatorial das 17 variáveis 

características do transporte coletivo por ônibus (que ele havia definido 

previamente), através do método dos componentes principais, com rotação varimax, 

reduziu essas características a 07 que explicaram somente 58,3% da variância total 

do conjunto inicial dos dados, o que representa um nível de significância baixo. 

A simplificação pretendida por Faria na rotação dos fatores pelo critério 
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Varimax não foi tão fácil obtê-la em virtude de cada fator estar, como disse o Faria, 

carregado indistintamente por características relacionadas com o tempo de viagem, 

com o conforto, com o desempenho do sistema etc. (FARIA, 1990 pp.ll8-l20). Isto 

significa dizer, as variáveis já eram discerníveis entre si e, portanto, não poderiam ser 

agregadas. 

Na sequência, a análise discriminante feita por Faria, na tentativa de 

discriminar os indivíduos segundo os seus respectivos valores de escala, agrupando

os de acordo com suas similaridades sócios-econômicas é um método estatístico 

valioso. 

Porém, como os padrões adotados para enquadramento dos dados sócio

econômicos dos indivíduos em classes foram padrões talvez não adequados aos 

usuários de transporte urbano, cujo nível sócio-econômico é muito próximo, o 

resultado foi que as classes B e C de indivíduos apresentaram resultados "um pouco 

confusos que o que seria de se esperar", segundo Faria. "Isto é, ocorreu uma relativa 

sobre-posição de indivíduos das classes sociais B e C e verificou-se que isto ocorreu 

também com os respect ivos indicadores. E diz o Faria novamente: "talvez se os 

indivíduos das classes B e C estivessem incluídos em um mesmo grupo a ordem dos 

indicadores do nível de serviço tivesse sido outra. O autor preferiu continuar com a 

classificação adotada porque se tivesse juntado as dusst!s B e C o novo grupo 

" representaria 73% dos indivíduos da população de origem restando, apenas, 9% para 

a classe A e 18% para a classe DE (considerado uma só pelo padrão de c lassificação 

sócio-econômica adotado por Faria). 

Em resumo, a técnica estalfstica, se os dados da entrada foram 

cuidadosamente preparados e se os órgãos de gerência dispuserem de sofisticados 

softwares estatísticos poderão, teoricamente, reduzir a subjetividade. No entanto, pela 

pesquisa de campo realizada esses métodos não resultarão em melhoria de qualidade 

e da eficiência do transporte. 

O cálculo matricial e a técnica ou o procedimento Delphi, citados ainda por 

Felex, são porém passíveis de aplicação no gerenciamento da qualidade e 
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produtividade do transporte urbano, tendo em vista que, com a técnica Delphi, por 

exemplo, pode-se proceder, em reunião aberta (que constitui a primeira parte dessa 

técnica), à listagem dos requisitos dos usuários e dos atributos que correspondem a 

esses requisitos. Essa reunião aberta pode ser composta por técnicos do órgão de 

gerência e das empresas ou de outras áreas de serviços públicos que interrelacionam 

com transp011e. Após esta primeira fase prepara-se uma planilha com os 

requisitos/atributos listados para receberem um peso cada uma. 

A segunda parte da técnica Delphi pode ser aplicada com representantes dos 

usuários, por área de operação, ou por nível de renda que comporão um grupo 

fechado, sem comunicação ou troca de idéias entre os membros. As respostas são 

analisadas pelo grupo coordenador de aplicação da técnica, para avalição dos 

resultados, quando são colocados sob um mesmo denominador, podendo-se utilizar 

uma escala simples ou fracionada, onde os resultados aparecem em fom1a de 

proporção de uma escala ordinal. 

Esta fase pode repetir-se quantas vezes for necessário, rodando a planilha 

entre os membros do grupo, até que se obtenha resultados sem variações 

significativas em relação à escala anterior. 

O cálculo matricial é também útil e factível de utilização na gestão da 

qualidade e produtiv idade do transporte urbano, na medida em que se pode construir 

uma matriz de atributos de qualidade relacionados com os condicionantes para 

satisfazê-los a fim de determinar o escalonamento final, que corresponde às 

condições concretas de atendimento das necessidades e desejos dos usuários . 

Ou se pode calcular o peso relativo dos atributos entre sí, montando uma 

matriz de comparação de pares de pesos para, em seguida, calcular a probabilidade 

agregada do atributo i ser preferido ao atributo j. 

Além desse aspecto, a proposta está centrada em técnicas que permitem, no 

máximo, a análise da intenelação entre variáveis ou um conjunto de variáveis (como 

o cálculo matricial, a análise canônica, a análise fatorial), que pode sim aumentar a 
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eficiência do uso de informações decorrentes da participação de usuários nos 

processos de quantificação e qualificação de atributos de qualidade, porém não 

possibilita a instauração de ciclo de avaliação para a melhoria. 

Os métodos e procedimentos para análise e seleção de alternativas de 

projetos, apresentados por Dehter, conforme a eficácia dos projetos em atingir os 

objetivos pretendidos pelos decisores, como o método do custo-eficácia, bem como 

métodos de ponderação como os métodos Delphi, de Escalonamento, de 

Classificação e de Comparações Sucessivas (DEHTER et alli, s.d.), suficientemente 

detalhados no Anexo B, não são métodos que constituam um instrumento de 

avaliação contínua, dinâmica, dos atributos e indicadores de qualidade e 

produtividade do transporte urbano, apenas técnicas auxilial'es ao método. 

O método abordagem de características aplicado por WRIGHT (1992), a 

partir dos postulados de Lancaster, inclui um exame dos traços relevantes do 

contexto urbano, do sistema de transpot1e existente e dos usuários de transporte. O 

passo seguinte consiste em uma busca sistemática de alternativas que forneçam 

melhores características e estejam dentro das limitações fi nanceiras do setor público 

e dos usuários. O terceiro, é verificar a coerência, e o quarto, buscar maneiras menos 

dispendiosas de obter desempenho semelhante. O objetivo do método, segundo 

Wright, é encontrar as solucões tecnicamente apropriadas e descrever as vantagens, 

desvantagens e custos de cada uma delas . A escolha é feita pela autoridade pública, 

depois de uma amplo período de debates. 

A proposta do Wright é revolucionária especialmente no campo de avaliação 

de projetos; o método possibilita uma pré-seleção de alternati vas (combinação de 

características dos diversos modos de transporte) de oferta de novos serviços ou de 

reestruturação dos serviços, a título de estimativa . 

No entanto, para avaliacão do desempenho do modo ônibus, que é o objeto 

desta tese, o método não pode ser aproveitado tendo em vista que um método de 

gestão implica em traduzir os requisitos dos usuários, transformá-los em planos e 

fatores críticos de controle, selecionar os indicadores que traduzam os requisitos dos 
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usuários acrescidos dos requisitos da autoridade pública, o acompanhamento da 

evolucão desses indicadores e a adoção de medidas para melhorá-los. 

Quanto ao Método de Decisão de SEQUERA SANTOS & HOWAT (1994), 

que propuseram o uso do Método de Análise Hierárquica - MAH, desenvolvido por 

Thomas Saaty, para priorização dos critérios de seleção de projetos a partir de 

informações levantadas por consenso entre os especialistas em transporte urbano, 

oferece uma grande contribuição para a comparação paritária entre critérios de 

decisão adotados e a força relativa do impacto desses critérios sobre os objetivos 

fixados pelos decisores. 

É um instmmento versátil, como dizem os autores, para a análise de 

problemas multicriteriais, especialmente quando se trata de incorporar elementos 

qualitativos, e bem fundamentado matematicamente, permitindo a comparação 

simultânea entre os elementos. 

Porém, esse método de julgamento de preferências sobre os critérios de 

decisão, somente poderia ser aproveitado na fase de atribuição de pesos dos atributos 

pelos técnicos dos órgãos de gerência, que constitue um elemento do método de 

gestão proposto nesta tese. 

Porém, vale lembrar novamente que as condições concretas é que vão 

definir a viabilidade de seu uso. 

Quanto às proposições de FERREIRA & JONNES (1994), de utilizar a 

Teoria dos Conjuntos Aproximativos e o Método dos Triângulos visando a redução 

da interdependência entre critérios pode-se dizer o seguinte: 

O primeiro permite a agregação de critérios indiscerníveis do ponto de vista 

da informação ou aproximando-os de forma a facilitar a aplicação de outras 

ferramentas matemáticas. 

Através desse método pode-se descobrir as dependências entre os atributos 

em um problema de decisão, de forma a se obter uma sub-conjunto mínimo de 

I / .. 



213 

critérios (ou atributos). 

Como os atributos que foram selecionados para compor o método a ser 

proposto nesta tese são suficientemente conhecidos e definidos, com independência 

comprovada, esse método não representa uma alternativa para o objeto deste 

trabalho. 

O segundo método também tem o objetivo de reduzir o número de critérios 

e atributos em qualquer procedimento do Auxílio Multicritério à Decisão. Portanto, 

apesar de seu valor científico, não caberia no contexto deste trabalho pelas mesmas 

razões acima citadas. 

Além disso, a agregação pode levar a ~m nível de generalização tal dos 

atributos ou indicadores que inviabilize o acompanhamento sistemático dos 

resultados dos processos responsáveis pela qualidade e produtividade do transporte 

urbano. Um exemplo absurdo seria que se reunisse todos os atributos de qual idade no 

atributo " Melhoria da Qualidade de Vida". Para gerenciar é necessário desagregar. 

O método para determinar a importância relativa de um conjunto de 

atributos classificados por indivíduos, desenvolvido por GARRIDO & ORTÚZAR 

(1994), com base em um problema de programação linerar (Cook e Kress) é também 

passível de uso para o gerenciamento do transporte urbano, 11a fase de clefiui<,:ão dos 

pesos relativos de atributos de qualidade e produtividade identificados como 

relevantes em pesquisas prévias nas quais se podem adotar o procedimento Delphi e 

os jogos de preferências declaradas (SP-stated preference). 

Essa importânc ia relativa pode inclusive indicar a disponibilidade do 

usuário em pagar a conta de melhoria de detenninaclo atri buto, se na lis tagem dos 

atributos anali sados o custo de des locamento estiver incluído. Pode também facilitar 

o cálculo da média dos pesos dados aos atributos em pesquisa de campo. 

No entanto, este método não cobre todo o ciclo de avalição necessário para o 

gerenciamento da qualidade e ela eficiência do transporte público por ônibus que se 

pretende propor aqui. 
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DAIBERT (1985) desenvolveu, em sua tese de mestrado, um procedimento 

genérico de avaliação do desempenho operacional de linhas e redes de transporte 

coletivo por ônibus em meio urbano, utilizando indicadores encontrados em pesquisa 

bibliográfica. 

Seu trabalho consta de duas pm1es: a primeira, de apresentação e 

comparação dos principais métodos de determinação de custos operacionais que 

serviam de instrumento de análise do transporte coletivo por ônibus. A segunda 

parte, onde ele seleciona as características básicas para o procedimento de avaliação 

proposto por ele. 

Esse trabalho destinava-se a fornecer ao órgão controlador dos serviços um 

instrumental de avaliaçao de alternativas de operação (propostas ou já implantadas). 

O autor selecionou os atributos: rapidez, conf011o, confiabilidade, 

tranferência, segurança, conveniência e economia como eixos do seu trabalho e 

selecionou as "variáveis"1 para representá-los, a partir dos disponíveis na 

bibliografia. 

Os critérios de seleção das "variáveis" adotados por Daibert foram os 

seguintes: 

utilização das variáveis e 111 estudos relativos ao tema; 

análises do comportamento de usuários efetuadas na área de estudo da 

sua tese; e 

viabilidade de inclusão das variáveis na metodologia. 

Cada indicador tem o seu desempenho avaliado por níveis de serviço (de A 

a E) conforme a classificação adotada em Botzow. 

Para definição dos valores limites dos níveis de desempenho de cada 

indicador o autor adotou o procedimento de ajustamento de curvas teóricas aos 

1 O conceito de variáveis de Daibert difere do conceito adotado nesta Tese. Por isso, as 
aspas. 

I ' 
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valores reais disponíveis, tomando a hipótese aceitável pelo teste de qui-quadrado. A 

adoção desse critério, segundo Daibert, "visa permitir que se trabalhe com valores 

relativos à média do sistema ao qual se aplica o procedimento, com o propósito de 

generalizar as faixas obtidas".(DAIBERT, 1985, p. 52). 

De posse do desempenho de cada indicador em separado, o autor procedeu à 

agregação final em duas etapas: transformação do valor calculado para o indicador 

em valor adimensional; e agregação dos indicadores de desempenho segundo 

importâncias relativas. 

Considerando os níveis A=lOO e E=O o autor procedeu a uma interpolação 

linear dos valores dos indicadores em estudo para obtenção do valor adimensional. 

Para definir a importância relativa desses indicadores Daibert utilizou o 

método de Matriz de Eficácia (detalhes da base teórica deste método podem ser 

encontrados no Anexo B), utilizando opiniões de 11 técnicos da área. 

Cada valor adimensional encontrado foi multiplicado pelo peso respectivo 

de cada indicador e, em seguida, somados para obtenção do desempenho final da 

rede. 

SANTANA FILHO (1992) propõe um procedimento muito semelhante ao 

do proposto por Daibert para avaliação do desempenho de sistemas de transporte 

público. 

O procedimento proposto por Santana Filho engloba 6 (seis) etapas: a 

primeira, de especificação de que ponto de vista deve ser feita a avaliação, qual o 

nível de análise(financeiro, operacional, político, social etc) c qual o nível de 

avaliação (linha, empresa, área, total). A segunda, de escolha e ponderação dos 

atributos, com o auxílio do método psicométrico de comparação de pares (MCP). A 

terceira etapa, de seleção dos indicadores, que, segundo ele, deve ser realizada 

exclusivamente pelos técnicos envolvidos com o processo, com base na pesquisa 

bibliográfica consultada e na experiência profissional. A quarta, de determinação dos 
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intervalos de variação dos valores dos indicadores selecionados, correspondentes a 

cada nível de desempenho definido por Botzow (de A-mais alto até E-mais baixo). A 

quinta etapa, de coleta de dados que alimentarão os indicadores e a sexta etapa, de 

determinação dos níveis de cada indicador e agregação desses níveis para obtenção 

do nível de desempenho global. Nesta etapa ele diz ter utilizado o método 

psicométrico Escalonamento Semântico Diferencial, desenvolvido em sua tese de 

mestrado, para determinar os níveis de desempenho individuais dos indicadores. Para 

agregação dos níveis individuais dos indicadores ele ponderou cada um deles pelos 

pesos dos atributos definidos na segunda etapa. 

As diferenças entre os métodos propostos por Daibe11 e Santana Filho 

limitam-se às técnicas adotadas para os seguintes passos: 

. Seleção dos atributos: 

Daibert faz a seleção inversa. Seleciona as variáveis e os 

indicadores diretamente influenciáveis por modificações no 

padrão de operação; o atributo segue a seleção feita . 

Santana seleciona os atributos pelo método psicométrico 

denominado Método ele Comparação de Pares(MCP), com a 

participação exclusiva de técnicos envolvidos com o processo. 

. Dejlniçüo dos valores-limites elos níveis ele desempenho dos indicadores: 

Daibe11 os definiu utilizando o procedimento de ajusta1nento de 

curvas teóricas aos valores reais disponíveis, tornando possíve l a 

hipótese aceitável pelo teste de qui-quadrado. 

Santana os definiu utilizando o método psicométrico de 

escalonamento semântico diferencial. 

Agregaçlio elos níveis de desempenho individuais dos indicadores: 

. Daibert tomou os valores adimensionais encontrados para cada 
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indicador (o nível de desempenho) e procedeu a uma soma 

ponderada pela importância relativa de cada indicador. Para 

definir o peso relativo dos indicadores e le utilizou o método 

Custo-Eficácia, trabalhando opiniões de ll técnicos da área. O 

Anexo D detalha a aplicação desse método no trabalho de 

Daibert. 

Santana ponderou os valores individuais dos indicadores pelo 

peso de cada atributo definido na 13 etapa do procedimento 

proposto por este. 

O procedimento proposto por Daibert e por Santana (com pequenas 

alterações), de avaliação de desempenho de uma linha ou ou rede a partir de 

indicadores quantitativos da operação, refletiu um avanço considerável na teoria de 

avaliação do desempenho no Brasil e contribuiu para a aplicação dessa teoria no 

transporte urbano por ônibus. 

Porém reflete as limitações intrínsecas da época (início da década de 80) 

relativas aos conceitos de indicador e variáveis, bem como ao conceito da 

participação dos clientes nos processos de escalonamento e seleção dos atributos e 

seus respectivos indicadores. 

Outra limitação do procedimento proposto por Daibert é que ele deixa de 

fora dois fatores chaves: a opinião do usuário e os condicionantes do desempenho 

que estão fora de controle das empresas operadoras, isto é, que são de exclusiva 

responsabilidade do setor público, como por exemplo as condições físicas e 

operacionais da rota. 

Além disso, a agregação é direcionada para analisar alternativas 

operacionais e não para avaliar a empresa permissionária. 

E por último o procedimento não permite instaurar um ciclo de avaliação 

dinâmico dos serviços prestados. 
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Quanto à proposta de avaliação do desempenho de transporte urbano através 

do Fator de Produtividade Total, defendida por Ma Beatriz B. da Costa, Luiz A. dos 

S. Senna, Luis A. Lindau (COSTA et ali i, 1995) fundamentados em Hensher ( 1992) 

e KIM (1985), vale destacar os comentários de O. Fontes Lima Jr. com os quais 

concordo plenamente: "Talvitie e Obeng (1990) apontam para problemas na 

definição das variáveis de entrada consideradas para o sistema de transportes. Os 

sistemas de transportes são compostos por várias formas de capital e torna-se difícil 

de se agregar todas em uma análise de produtividade total dos fatores. Isto se deve ao 

fato de que não há abordagem uniforme para mensuração do capital. Waisman (1985) 

afirma que, conceitualmente, serviços de capital são medidos através no número de 

máquinas-horas ou do número de horas de serviço prestados por diversos tipos de 

equipamentos e instalações. Contudo, estes ítens são de difícil mensuração, o que 

pode ser contornado considerando-se que o fluxo de serviços de capital é 

proporcional ao estoque de capital existente. No entanto, observa Waisman, a 

utilização de medida de estoque de capital implica em dois problemas de defícil 

mensuração: as reduções no fluxo de serviços de capital ao longo do tempo, devido à 

elevação do tempo gasto em reparos e manutenção e, também, a queda da eficiência 

desses serviços devido ao desgaste decorrente do uso contínuo e prolongado. 

Tanto Waisman ( 1985) quanto Talvitie e Obeng ( 1990) consideram a 

existência de problemas também na mensuração do fator trabalho. Talvitie e Obeng 

alertam para a questão da imprecisão associada às atuais medidas de trabalho (p. 

579). 

Mais adiante, referenciando-se a Mclaughlin e Coffey (1990) Fontes Lima 

destaca que os fatores de entrada e saída de um sistema podem ser medidos segundo 

uma base desagregada ou agregada. A adoção de medidas agregadas é mais adequada 

na avaliação de política econômica global, em decisões referentes aos fatores 

trabalho e capital e na determinação de estratégias e políticas de preços; contudo, não 

auxiliam na determinação de fontes específicas de ineficiência. Para tanto, mostram

se mais adequadas as medidas desagregadas, úteis na tomada de decisões opracionais 
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sobre escolha de método de trabalho e no desenvolvimento de sistemas de premiação 

de trabalhadores (p.581). 

Fontes Lima conclue dizendo que a escolha de um método de mensuração 

de produtividade está vinculado ao objetivo ou meta pré-estabelecido. Ou seja, não 

adianta se estabelecer um conjunto de medidas sem que se tenha uma definição que 

permita interpretar adequadamente os resultados deconentes da mensuração (p.583) 

(FONTES LIMA, 1994, pp.575-584). 

Ja o método de avaliação de desempenho proposto por HSU & CHANG 

(1994) ainda merece maior estudo tendo em vista as próprias restrições colocadas 

pelos autores nas suas conclusões. 

Os indicadores propostos por HELLGREN & LUMSDEN (1994) são de 

uma grande valia para uso das empresas transportadoras de carga, não se aplicando 

diretamente ao caso específico do transporte urbano. 

Quanto às evidências encontradas durante a pesquisa de campo, pode-se 

dizer que foi possível reunir informações para a conoboração das hipóteses 

auxiliares, condicionantes da hipótese geral. A formulação dessas hipóteses encontra

se no item 1.5. 

Antes porém de iniciar os comentários sobre as evidências reunidas, é 

necessário explicitar que adotei o método da inferência científica indutiva. 

A formulação das hipóteses foi poss ível a partir da longa experiência de 

pesquisa e familiaridade com o transporte urbano, que permitiu inferi-las a pat1ir de 

dados anteriormente coletados e analisados. 

As hipóteses auxiliares determinaram quais dados deveriam ser reunidos a 

um certo momento da investigação. Elas foram formuladas como condicionamentos 

de hipótese geral; isto é, se elas fossem confirmadas , com grande probabilidade seria 

confirmada a hipótese geral. 
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Os dados reunidos na pesquisa foram considerados relevantes relativamente 

às hipóteses auxiliares, na tentativa de sua confirmação. 

Evidentemente que o resultado favorável de não importa quantas 

verificações não fornece prova conclusiva para as hipóteses, pois a confirmação 

depende não somente da quantidade de evidências favoráveis, mas de sua variedade: 

quanto maior for este, tanto mais forte o apoio resultante. 

4.2 Evidências Reunidas para Teste das Hipóteses 

Evidências reunidas em 9 cidades seria variedade suficiente? Sim, pois são 9 

cidades em condições de operação, capacitação de recursos humanos, cultura, crença 

e nível de organização político-institucional bastante distintos. 

Sobre a quantidade de evidências, o amplo espectro do questionário e o 

rastreamento de gestão de no mínimo três processos gerenciais, por cada órgão de 

gerência, fornecem dados suficientes para inferir sobre as teorias inicialmente 

elaboradas. 

4.2.1 Evidências relativas à hipótese auxiliar H 1 

Hipótese H1: a forma de obtenção e tratamento, bem como o volume das 

informações geradas pelos órgãos de gerência constituem um entrave para a gestão 

de qualidade e produtividade em transporte urbano. 

Em geral os órgãos de gerência, ou melhor, seus dirigentes entrevistados, o 

dirigente máximo ou o seu auxiliar mais próximo dirigente da área técnica, não 

tiveram dificuldade em priorizar os processos gerenciais que lhes foram apresentados 

na la parte do questionário. Esta continha uma lista dos processos mais comumente 

encontrados na gerência do transporte urbano, como segue: 

•.) 
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levantamento dos dados de operação; 

recepção, tratamento e análise das opiniões dos usuários; 

fiscalização (dos horários, do estado de conse1vação do ônibus, do 

comportamento dos motoristas, da poluição ambiental provocada pelos 

ônibus); 

acompanhamento da base legal ; 

programação dos serviços; 

acompanhamento dos preços dos insumos e dos custos operacionais; 

acompanhamento das condições da via; e 

treinamento do pessoal (das mepresas operadoras e do pessoal interno). 

Aqueles dirigentes que sentiam dificuldade em separar três dos nove 

processos listados, da 1 a vez, ao serem estimulados acabavam selecionando-os, em 

segunda rodada. A limitação a 3 (três) processos gerenciais teve dois objetivos: o 

primeiro, observar a facilidade de priorização; o segundo, comparar com os 3 (três) 

problemas mais sentidos pelo órgão na sua função de gestor do transporte urbano, 

constante da 23 parte do questionário; e o terceiro, para limitar o volume de dados 

com os quais se trabalharia na fase de observação e análise das evidências. 

A Tabela 04 dá uma visão consolidada da priorização dos processos pelos 

órgãos de gerência. 

Na segunda par1e do Capítulo 3 podem ser conferidas, com mais detalhes, as 

informações relativas aos processos priorizados, o volume de infmmações que 

circulam, o fluxo que as informações seguem e o volume de funcionários, 

envolvidos. 

Pelo resultado da seleção estimulada de três de uma lista de nove processos 

apresentados aos oito órgãos de gerência visitados (Tabela 04) pode-se dizer que a 

programação dos serviços é o processo que tem recebido maior atenção dos órgãos 
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de gerência, seguindo-se a fiscalização, o levantamento de dados da operação , a 

recepção, tratamento e análise das reclamações dos usuários, o acompanhamento dos 

preços dos insumos e de custos operacionais, o treinamento do pessoal das 

operadoras e o acompanhamento da base legal. 

No entanto, não foram encontradas evidências que mostrassem uma 

coerência entre a priorização efetuada pelos dirigentes dos órgãos de gerência e a 

gestão dos respectivos processos. 

A Tabela 05 mostra um resumo dos problemas mais sentidos pelos órgãos 

gestores das 9 cidades visitadas. Destacaram-se, entre eles, o descumprimento dos 

horários, o comportamento inadequado dos motoristas ou cobradores e o número 

el~vatlo de gratuidadcs. 

Comparando-se os 3 processos selecionados como os prioritários para os 

órgãos de gerência e os três maiores problemas sentidos, por eles constata-se que, 

ainda que haja coerência na priorização de ambos, pois os problemas são 

identificados pelo processo fiscalização, o ciclo da melhoria não está funcionando 

bem. Do contrário, esses problemas não existiriam ou os maiores problemas seriam 

outros. 

As ev idências reunidas sobre o gerenciamento dos processos priorizados 

pelos órgãos de gerência mostram que a obtenção dos dados relativos aos mesmos 

ainda é feito manualmente, por motoristas e cobradores semi-analfabetos, por 

fiscais/despachantes localizados em terminais, com pouca mobilidade e recursos para 

um controle mais eficaz e sem muito compromisso ou consciência da importância da 

sua função e, eventualmente, por estagiários do 2° grau. 

À época da pesquisa de campo (outubro/dezembro de 1994) se estavam 

dando os primeiros passos para a adoção de moderna tecnologia para permitir a 

automação dos processos de arrecadação e bilhetagem. São Paulo já havia optado 

pelos bilhetes tipo os usados no Metrô. Curitiba já usava fichas (plásticas ou 

metálicas). 

I 

" 
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Além disso em Fortaleza e Campinas já se iniciavam os primeiros passos de 

adoção da tecnologia embarcada que combina um microcomputador de bordo com 

um receptor de geoposiconamento. Em São Paulo estavam sendo instaladas etiquetas 

e sensores eletrônicos nos veículos, que deverão substituir o trabalho manual dos 

fiscais. Algumas empresas estavam projetando implantar computadores de bordo, 

capazes de armazenar dados. 

Em geral os dados para gerar informações sobre esses processos podem ser 

obtidos de 3 fontes principais: 

da planilha de controle diário de operação, preenchida pelo cobrador e 

avalizada pelo fiscal; 

dos boletins de ocorrências, preenchidos pelos fiscais de rua; e 

dos boletins das Centrais de Reclamações. 

O primeiro é regular e obrigatório, com entrada diária. O segundo e o 

terceiro são eventuais, que dependem da mobilidade e do empenho do fi scal e da 

credibilidade que o usuário tem do retorno às suas reclamações, respectivamente. 

O tratamento dos dados para transformá-los em informações gerenciais é, 

em sua grande maioria, feito com a ajuda de computadores, prevalecendo ainda a 

tecnologia de informações centralizada, do tipo CPD. 

A organização do trabalho é do tipo piramidal, pesada, com no mínimo 

4(quatro) níveis de decisão . Não era objeto desta tese analisá-la em profundidade, 

mas os organogramas anali sados e o fluxo que as informações seguiam até 

transformar-se em relatórios gerenciais indicavam uma grande centralização de 

responsabilidades e, consequentemente, reduzido auto-controle das unidades 

"responsáveis" por determinada tarefa ou fase do processo. Não há visão global do 

processo pelos funcionários dos distintos níveis hierárquicos. Juntamente com as 

informações relativas aos processos priorizados e às unidades vinculadas a eles, esses 

funcionários estão ocupados com outras atividades, especialmente aquelas relativas 
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ao processamento e análise de dados para adminitração das Câmaras de 

Compensação Tarifária. Alguns órgãos de gerência o fazem para entregar essas 

informações ao sindicato para que ele proceda a administração da Câmara, inclusive 

fmanceira . 

Portanto, pode-se concluir que as evidências reunidas relativas à forma de 

obtenção e levantamento dos dados apontam na direção da comprovação da hipótese 

Hl> pois a análise feita acima cabe também aos demais órgãos de gerência excluídos 

dos processos mais citados. 

São raros os casos em que há coerência entre o previsto no Regulamento e 

as ações do órgão de gerência, no que se refere à definição de metas e controle, 

avaliação e monitoramento do desempenho das empresas contratadas para operar o 

transporte urbano. 

Na maioria dos órgãos de gerência visitados os relatórios gerenciais 

limitam-se ao controle de itens diretamente relacionados com a administração 

tarifária. 

O volume de dados coletados e tratados é maior do que as informações 

necessárias para o controle dos processos prioritários apontados, os quais não se 

refletem nos relatórios gerenciais. 

4.2.2 Evidências relativas à hipótese H2 

Hipótese H2: A ausência de um método que auxilie os órgcios de gerência a 

implantar e manter um sistema gerencial de qualidade e de produtividade é uma das 

causas de diJpersão de esforços e do resultado insatisfatório na qualidade e 

eficiência do transporte urbano. 

Método, como está definido no item 1.3, é um procedimento baseado em 

determinados critérios que permite o uso de uma ou mais técnicas selecionadas para 

orientar o conhecimento e a modificação de um determinado fenômeno. 

•\ 
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Da análise das evidências reunidas na pesquisa junto aos órgãos de gerência 

a hipótese H2 pode ser confirmada. 

Naqueles órgãos de gerência, onde se constatou a existência de um cíclo de 

avaliação e melhoria e elevado nível técnico, esse ciclo está concentrado em aspectos 

chaves para a saúde financeira da Câmara de Compensação Tarifária. Evidentemente, 

o custo com deslocamento é um atributo importante para o usuário. E o controle de 

itens básicos para a administração de Câmara de Compensação Tarifária traz 

necessariamente o controle do cumprimento do número de viagens (embora não 

pontuais), da ocupação do veículo e de quebras durante a operação, que influenciam 

diretamente na qualidade dos serviços. 

Porém, o controle de ítens como a segurança, a pontualidade, o 

comportamento do pessoal da operação, o estado de conservação e limpeza dos 

ônibus, a queima de paradas, a poluição ambiental, o comportamento de usuários fica 

em plano secundário. Além disso, a compensação tarifária sem a crítica e exclusão de 

custos irreais e a ausência de instrumentos diferenciadores dos esforços das melhores 

empresas, desestimula à busca da eficiência, o que traz os custos operacionais para 

cima, anulando parte do objetivo das Câmaras, que é a solução para o desequ ilíbrio 

entre a incapacidade de pagamento e os custos operacionais altos. 

A Tabela 05 pode dar uma boa visão dos problemas sentidos pelos órgãos de 

gerência, apesar dos seus esforços. Esses problemas são pela ordem de respostas a 

cada um: comportamento inadequado do motorista e cobrador, descumprimento de 

horários, número e levado da gratuidades, queima de paradas, custo operacional 

elevado, evasão de renda, número elevado de acidentes e elevado número de 

reclamações dos usuários. 

As ações que indicaram estar no caminho de gestão da qualidade e eficiência 

dos serviços ainda são muito recentes, não provam continuidade e nem transmitem a 

certeza de que haverá um ciclo evolutivo, que acredita-se seja somente possível com 

o reconhecimento público e material da melhoria na gestão além, evidentemente, da 

estabilidade institucional e técnica do órgão de gerência. 
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Evidências reunidas junto às empresas operadoras apontadas como as 

melhores, indicam que elas têm condição de responder às exigências. Para não perder 

receita elas profissionalizaram, informatizaram e modernizaram, de maneira geral , a 

área de manutenção, pois o gerenciamento dos processos pertencentes a essa área 

significa ônibus na rua (quilometragem e passageiro) e menor custo (melhores 

índices de consumo que as demais, maior tempo de vida dos componentes e 

agregados, maior desempenho dos pneus e camaras etc). 

Isto significa dizer que elas responderiam bem a um estímulo de iniciativa 

do poder público. 

Por conseguinte, se o poder público local conta com o auxílio de um método 

de gestão da qualidade e produtividade do transporte público urbano por ôni bus, 

somado às condições de resposta das empresas, os resultados dos seus esforços serão 

mais eficazes. 

4.2.3 Evidências reunidas para teste da hipótese H3 

Hipótese H3: Os indicadores de qualidade e produtividade 110 transporte 

urbano constituem uma unidade, não pvdenc/o ser tratados isoladamente. 

Os indicadores de produtividade selecionados para esta Tese expressam a 

intensidade de utili zação do serviço, a eficiência energética, a racionalidade do tempo 

investido, a realização do programado, a eficiência da manutenção, o desempenho 

operacional e o desempenho econômico. 

Já os indicadores de qualidade, defi nidos como o grau de resposta às 

necessidades do cliente, eles podem expressar : o confot1o, a segurança, a 

acessibilidade, a modicidade, a rapidez a conveniência e o bem estar. 

Neste momento cabe relembrar a definição de produtividade adotada para 

esta tese que é o quociente entre o produto obtido e os insumos utilizados para obter 

esse produto. 
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A pesquisa bibliográfica somada à pesquisa de campo possibilitaram a 

reunião, entre outros, dos seguintes indicadores: 

de produtividade: utilização de capacidade ofet1ada, utilização média dos 

veículos, aproveitamento do tempo de produção, índice de cumprimento 

de viagem, confiabilidade da frota, produtividade do pessoal de operação, 

produtividade de frota, índice de passageiros por quilômetro, índice de 

passageiros por viagem, receita tarifária por passageiro x quilometro e 

margem de cobertura do custo operacional, entre outros; 

de qualidade: densidade no interior do veículo, frequência de 

acelerações/freadas anonnais, frequência de acidentes com passageiros, 

índice de regularidade, índice de surpressão de horário, índice de 

desembolso com transporte, índice de direitura de rota, índice de poluição 

ambiental, e índice de satisfação com prepostos. 

Mais detalhes podem ser encontrados no item 5.2. 

A observação ela estrutura desses indicadores, acrescidas das observações 

feitas nas empresas e órgãos de gerência, indicam a negação da hipótese H3. Isto 

significa dizer que, embora os dados sejam oriundos de um mesmo processo; embora 

a ação sobre determinadas variáveis estruturantes de indicadores de produtividade, 

por exemplo, possa encadear alterações nos indicadores de qualidade, os dois não 

podem ser tratados como uma unidade, no que se refere à avaliação dos resultados do 

gerenciamento da qualidade e da produtividade. 

Portanto, a hipótese H3 não se confirmou. 

4.2.4 Evidências reunidas para teste de hipótese auxiliar H4 

Hipótese H4: As empresas operadoras das cidades de grande porte 

alcançaram um nível de desenvolvimemo tal que permite que o órgão de gerência 

eleve os níveis de exigência em qualidade dos serviços. 
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A primeira questão a ser esclarecida aqui refere-se à representatividade dos 

dados levantados. Os critérios adotados para considerar essa amostra válida (2 

empresas por cidade) são: 

à excessão de 2 (duas), as demais empresas (16) têm origens e evolução 

muito semelhante às pesquisadas, isto é, origem familiar e evolução da 

profissionalização da empresa começando pela capacitação dos próprios 

parentes (filhos, sobrinhos, etc.); 

as condições de operação podem ser diferentes, dependendo da área que 

lhe cabe servir; porém, as condições de remuneração são iguais, devido à 

existência da Câmara de Compensação Tarifária; 

o órgão de gerência mantém padronizada a coleta de dados e oferece, 

gratuitamente, a programação dos serviços e, em alguns casos, o 

tratamento dos dados. 

Pm1anto, se as empresas visitadas chegaram a esse patamar as demais 

poderão alcançá-lo. É uma questão apenas de nível de desenvolvimento, que poderá 

ser acelerado a partir de estímulos do órgão de gerência, como ocorreu na década de 

80. 

As empresas demonstraram relativa faci lidade de priorizar fatores críti cos 

gerenciais da lista que lhes foi apresentada a qual está repetida aqui para facilitar a 

compreensão do leitor: 

Fatores críticos de controle gerenciais apresentados às empresas, para 

priorização: 

Fatores críticos da área de Manutenção: 

consumo de combustível e lubrificantes; 

desempenho de pneus; 

desempenho dos conjuntos mecânicos; 



desempenho do pessoal de manutenção; 

consumo de peças e acessóiios; 

quebras ou panes de veículos; e 

estado de conservação dos ônibus. 

Fatores críticos de controle em Operação: 

passageiros transportados; 

cumprimento dos horários; 

absenteísmo e rotatividade do pessoal; 

índice de passageiro por quilômetro; 

custos de aperação; 

panes durante a operação; 

acidentes; e 

reclamações (sugestões) dos usuários. 

Os fatores foram priorizados pelas entrevistadas, na seguinte ordem: 

Fatores críticos gerenciais da área de manutenção: 

1°. consumo de combustível e lubrificantes; 

2°. estado de conservação dos veículos; 

3°. desempenho do pessoal de manutenção; 

4°. desempenho dos pneus; 

5°. panes/quebras dos veículos; 

6°. consumo de peças e acessórios; 

229 
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7°. desempenho dos conjuntos mecânicos. 

Fatores críticos de controle gerencial da área de operação: 

1 o cumprimento dos horários; 

2° passageiros transportados; 

3° custos de operação; 

4° reclamações/sugestões dos usuários; 

5° acidentes; 

6° absenteísmo e rotatividade do pessoal; 

8° índice de passageiros por quilômetro; e 

9° panes/socorros de rua. 

Mantendo a mesma linha de seleção dos 3 (três) fatores críticos mais 

impm1antes o resultado geral foi o seguinte: 

da área de manutenção: 

consumo de combustível e lubrificantes; 

desempenho do pessoal de manutenção; 

desempenho dos pneus; 

da área de operação: 

cumprimento dos horários; 

passageiros transportados; e 

custos da operação. 

É interessante observar que os resultados da priorização feita pelas empresas 

apresentou uma dispersão bem menor que os resultados da priorização feita pelo 
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órgão de gerência. 

Tendo por base o acompanhamento da gestão dos três fatores críticos de 

maior imp011ância nas áreas de manutenção e de operação, respectivamente, citados 

pela maioria das empresas, pode-se dizer que existem algumas semelhanças, porém, 

também, diferenças nos métodos gerenciais e na infra-estrutura disponível dessas 

empresas. 

As semelhanças são: 

todas elas ocupam-se de acompanhar dados de operação relativos à 

receita operacional (passagens inteiras, meias, passes, gratuidades), à 

quilometragem rodada c às viagens realizadas, de certa forma 

padronizadamente, de acordo com planilhas exigidas pelo órgão de 

gerência; 

já fazem acompanhamento de custos por carro, por dia identificando os 

itens de custo; 

fazem acompanhamento dos acidentes, identificando local , tipo do 

acidente, gravidade e responsável, tipo do veículo envolvido e motivo; 

fazem manutenção preventiva programada; 

estão adotando planos de carreira para o seu quadro de pessoal 

promovendo-os pelo bom desempenho; 

acompanham o desempenho do motorista e do mecânico pela análise de 

relatórios gerenciais próprios, elaborados a partir das ordens de serviços 

de manutenção ou através do tacógrafo; 

mantêm fiscais secretos (desconhecidos dos cobradores e motoristas) 

para fiscalizar evasão de renda e comportamento inadequado do pessoal 

da operação; 

fazem acompanhamento do desempenho de pneus; 
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fazem acompanhamento dos soconos de rua e motivos; 

fazem acompanhamento de despesas com peças e acessórios; 

fazem acompanhamento de retirada/troca de pneus, por motivo; e 

reclamam da alta rotatividade e do absenteísmo do pessoal de operação. 

As diferenças estão na gestão de recursos humanos, na tecnologia de 

informações, na organização do trabalho, na adoção de modernos equipamentos, na 

utilização de métodos mais modernos de gestão dos fatores críticos dos serviços, e na 

postura da alta direção, que algumas empresas, as mais profissionalizadas, 

comprovaram ter atingido um nível bem mais avançado que as demais, como por 

exemplo: 

acompanhamento da operação com sistema de informações em tempo 

real, que funciona pela comunicação direta entre os "pontos de 

regulação", que são os pontos de referência para controle da regularidade 

e pontualidade, e o(s) operadores de micro, que digitam os dados. Todas 

as unidade da empresa estão ligadas em rede de microcomputadores. 

Com isso, a prestação de contas já está fechada quando o cobrador chega, 

ao concluir o seu turno, restando apenas o trabalho de análise de 

~.:onsistênci a ; 

adoção do Tacomax em toda a frota, para controlar o giro do motor e a 

velocidade operacional; 

acompanhamento estatístico da manutenção preventiva; 

adoção de programa Motorista Acidente Zero, cujo critério é não 

envolver-se em qualquer acidente de trânsito, independentemente de 

comprovação de culpa ou não durante l ano; 

manutenção terceirizada prestando serviços a outras empresas; 

programação própria dos serviços, com controle diário; 
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adoção de planos de carreira para o pessoal das áreas de manutenção e 

operação; 

rastreamento dos dados referentes ao consumo de combustível da 

seguinte maneira: havendo divergência da média de consumo pré

estabelecida, procura-se, inicialmente, falhas no instrumento de registro 

do consumo do combustível (bomba); se não for este o caso, o carro é 

enviado para revisão. Não havendo problema, o motorista é 

responsabilizado, pois os registros permitem a sua identificação. Essa 

atividade é exercida criteriosamene em função de outros controles que a 

empresa faz, como por exemplo o acompanhamento da vida útil de certos 

componenlc::s <.lo mulur; 

frota equipada com Drive-Master, equipamento destinado a registrar 

curvas e freadas bruscas, para avaliação de desempenho do motorista; 

trabalho de manutenção em 3 turnos, ficando os turnos da tarde e noite 

apenas com manutenção corretiva; 

almoxarifado administrado pelo estoque mínimo e orçamento fixo 

mensal; 

elaboração de Plano J e Metas para áreas de manutenção, operação e 

administrativa , com controle semestral ; 

acompanhamento de indicadores do tipo índice médio do consumo de 

diesel, consumo do óleo do motor, consumo de lonas de freio, perdas de 

viagens em relação à programada, número de acidentes por mo ti v o, 

rotatividade de pessoal, produtividade da mão-de-obra, variação de 

passage1ros transportados e variação do lPK, por linha, por mês, 

comparando a evolução em relação ao ano anterior; 

elaboração de estatística de ocorrências registrando, entre outros, o índice 

de socorros de rua, por viagens realizadas e quilometragem rodada; 
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. realização de pesquisas de opinião com os motoristas e cobradores com 

respostas eficazes, resultando em redução significativa de rotatividade; 

contratação, pelo empresário, de firma especializada para administrar a 

empresa; este caso está presente em duas da 18 empresas visitadas; 

as áreas de tráfego e manutenção foram reunidas em uma só gerência: a 

de operações, permitindo melhor gerenciamento dos processos de ambas 

as áreas; 

. acompanhamento e monitoração diária dos indicadores de pontualidade, 

regularidade, produtividade (viagens remuneradas por viagens perdidas) 

e taxa de ocupação (ocupação máxima por ocupação prevista), índice de 

segurança e índice de confiabilidade de frota; 

produção de jornais destinados à educação dos funcionários e usuários, 

fazendo o marketing da empresa sobre a sua missão e o papel que o 

funcionário e o usuário têm que cumprir para que todos os clientes 

fiquem satisfeitos; 

manutenção de Centrais de Atendimento ao Usuário para registro de 

reclamações e fornecimento de informações; 

elabora<;ão de Paineis da Qualidade onde são definidos os fatores críticos 

da finalidade ela gestão e respectivos indicadores, seus 

"paelrinhos"(funcionários responsáveis) e metas a serem atingidas; 

aplicação periódica de teste de alcoolismo entre o pessoal de operação; 

definição de que o pneu é tem1ômetro de uma empresa, pois os seus 

defeitos dizem como dirige o motorista; 

existência de Projeto de Participação Operacional onde um motorista e 

um cobrador (os melhores) de cada linha recebem o repasse integral ele 

redução de 5% no consumo de combustível, com avaliação feita 
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diariamente através de um sistema de pontuação; 

associação de programas de reciclagem e treinamento de funcionários à 

política de promoções dentro de plano de carreira; 

manutenção de dormitórios para as categorias de motoristas e cobradores, 

visando minimizar as dificuldades de acesso ao trabalho em horário 

noturno; 

estímulo à assiduidade e pontualidade com uma gratificação de l 0% do 

salário do funcionário; 

empresas reunidas em consórcio administradas por empresa especializada 

financiada por uma taxa de administração. A empresa administradora tem 

ligação on-line com todas as garagens das empresas associadas e 

centraliza a programação e o controle de operação, bem como alguns 

setores de manutenção. Cada gerência de consórico tem autonomia e 

deve ser rentável , com base em receitas internas e externas, tendo o 

gerente direito à participação na receita. O saldo vai para um caixa único 

que é repartido entre as gerências do consórcio. 

As evidencias resumidas aqui e classificadas, entre as comuns entre as 

empresas visitadas e exclusivas de algumas empresas mais avançadas, indicam no 

sentido da corroboração da hipótese H4, de que as empresas operadoras das cidades 

de grande porte atingiram um nível de desenvolvimento tal que permite que o órgão 

de gerência reformule o seu paradigma gerencial e eleve o nível de exigência em 

qualidade e eficiência dos serviços. 
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5 O MÉTODO DE GESTÃO PROPOSTO 

No referencial teórico foram encontrados métodos de hierarquização , 

classificação, escalonamento e ponderação de atributos, (DEHTER et alii, sd.; 

WRIGHT,l992; FARIA,1985 e GARRIDO & ORTÚZAR,l994); de redução de 

indiscernibilidade e interdependência de variáveis (FERREIRA & GOMES, 1994)); 

de tradução da percepção do usuário por meio de técnicas psicométricas (FARIA, 

1985), ou de técnicas de preferência declarada (NOVAES, 1995; NODARI et alii, 

1995; SENNA et alii, 1995 e GOLDNER et alii, 1994); de análise de intenelação de 

variáveis ou um conjunto de variáveis (GARRIDO & ORTÚZAR, 1994); métodos e 

técnicas estatísticas para simplificação do número de critério e atributos (SEQUERA 

& HOWAT, 1994) e para a discriminação de indivíduos segundo seus valores de 

escala e s imilaridades sócio-econômicas (BODMER, 1984; FELEX, 1985 e r ARIA, 

1990), de métodos de avaliação de desempenho (DAIBERT, 1985; SANTANA 

FILHO, 1992; HELLGREN & LUMSDEN, 1995; IISU & CHANG, 1995 

;HENSHER, 1992 e COSTA et alii, 1994), assim como de métodos para redução dos 

efeitos exógenos na comparação de dados sócio-econômicos (SANT' ANNA, 1995). 

Porém, não fo i encontrado um método que permitisse a instauração de um 

ciclo de avaliação sistemático e que permitisse também a tradução dos requisitos dos 

usuários em fatores críticos dos processos gerenciais do órgão de gerência. 

Essa constatação acrescida das evidências reunidas para teste das hipóteses 

aux iliares deu a certeza de que haveria condições de proceder ao teste da hipótese H0. 
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A hipótese H0 diz que é possível gerenciar eficazmente a qualidade (com 

produtividade) utilizando um método que instrumentalize o órgão de gerência para: 

identificar os requisitos de qualidade dos usuários; 

considerar as expectativas de qualidade e eficiência do poder público; 

ponderar esses requisitos com as condições reais de pavimentação e 

circulação da rota, assim como as condições da frota; 

definir as características (atributos) que traduzam esses requisitos e os 

fatores críticos que os determinam; 

definir os ítens de controle (indicadores) desses fatores críticos; 

obter condições ele avaliação objetiva das empresas, através dos 

resultados dos seus esforços gerenciais relativos a esses requisitos. 

O teste da hipótese H0 foi realizado com a concepção e teste de consistência 

de um método que instaurasse um ciclo de avaliação e melhoria da qualidade do 

transporte urbano, para permitir a eficácia dos resultados dos esforços gerenciais do 

poder público nesse setor. 

5.1 A Lógica do Método 

O método proposto compreende 5 etapas e segue o procedimento 

representado no Fluxograma contido na Figura 02. 

Para efeito operacional, desenvolveu-se um programa computacional, 

operável em ambiente Windows, com rotinas auto-explicativas que permite aplicar o 

método proposto e que, a seguir, é descrito em suas etapas, divididas em fases (ou 

passos) de processamento. 

O Front-end do programa foi desenvolvido em linguagem de programação 
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orientada a eventos (VISUAL BASIC 3.0- Profissional Edition) e o Banco de Dados 

é armazenado e recuperado pelo Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 

Relaciona! (SGDBR), Access 2.0. 

A programação em linguagem VISUAL BASIC 3.0 e ACCESS 2.0 foi 

desenvolvida por um especialista na área, especialmente contratado para viabilizar a 

agilização dos cálculos necessários para aplicação d método proposto. 

5.1.1 Etapa 1 

Etapa de escalonamento e seleção dos atributos relevantes de qualidade, a 

partir de uma listagem previamente elaborada pelo órgão de gerência. 

Esta etapa consta de 7 fases: 

• Etapa l/Fase 1 

Na fase l da etapa 1 se procede à elaboração de uma listagem de atributos 

de qualidade e produtividade e dos indicadores associados a cada um desses 

atributos. 

O banco de dados do programa contém uma sugestão de listagem, cri ada a 

partir das informações obtidas durante a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo 

realizadas para elaboração desta Tese e no item 5.2 se detalham todos os atributos, os 

indicadores associados a cada um deles, a forma de cálculo, as definições de cada 

variável estruturante desses indicadores e seus padrões usuais. 

A exclusão de possíveis atributos e indicadores disponíveis na literatura 

citada deu-se com base na análise da interrelação ou interdependência entre esses e os 

selecionados ou na dificuldade de obtenção das variáveis que estruturam esses 

indicadores, como, por exemplo a obtenção da taxa de carga calórica no interior do 

ônibus como indicador de confmto. 

Para a eliminação dos atributos interdependentes se procedeu considerando 
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o grau de facilidade de utilização por parte de usuários potenciais e até que ponto a 

perda de informação é rninimizada na redução do conjunto inicial de atributos. 

Como a grande maioria dos atributos são autoexplicativos e independentes, 

não se considerou necessária a adoção de técnicas sofisticadas de redução de 

indiscemibilidade de critérios e/ou objetos, corno a Teoria dos Conjuntos 

Aproximativos ou o Método dos Triângulos (vide item 2. 11 ), através dos quais os 

critérios são confrontados entre si. 

Pode-se dizer que a listagem disponível no programa para seleção e 

escalonamento dos atributos é representativa agregando satisfatoriamente as 

características que podem definir a qualidade e a produtividade do transporte urbano 

por ônibus. 

Entretanto, o programa computacional pem1ite adicionar ou eliminar 

atributos e indicadores associados, dependendo do interesse do operador. 

Cada atributo e indicador recebeu um código. 

Os atributos e respectivos indicadores de qualidade listados foram : 

Conforto: área disponível por passageiro no interior do veículo; 

densidade no interior do veículo; disponibilidade de assentos; freqüência 

de acelerações/desacelerações anormais; taxa média de ocupação dos 

veículos; conforto térmico no interior do veículo; ventilação nos 

veículos; nível de ruído no interior do veículo; área disponível nos pontos 

de embarque/desembarque; facilidade de embarque/desembarque; índice 

de conforto; 

Segurança: freqüência de acidentes com passagetros; freqüência de 

acidentes com terceiros; gravidade de acidentes com passageiros; 

gravidade de acidentes com terceiros; 

Confiabilidade: intervalo médio; índice de regularidade; índice de 

pontualidade; freqüência de panes; índice de supressão de horários; 
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FIGURA 09 - Fluxograma do Método de Gestão da Qualidade e Produtividade 

do Transporte Urbano por Ônibus 
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índice de reclamações por motivo; 

Acessibilidade: distância média de caminhada; 

Modicidade: índice de desembolso com transporte ; índice de tarifa social; 

Rapidez: tempo total de viagem; velocidade média comercial; velocidade 

média operacional; 

Conveniência: índice de direitura da rota; índice de pontos com abrigos; 

Ecoequilíbrio: índice de poluição ambiental (provocada pelos ônibus nos 

tenninais ou nas vias). 

Entre os atributos e respectivos imlicaJun:s Je proJutiviJaJe estão listados: 

Intensidade de Utilização do Serviço: utilização da capacidade ofettada; 

utilização da frota; utilização média dos veículos; 

Eficiência Energética: eficiência energética; 

Racionalidade do Tempo Investido: aproveitamento do tempo de 

operação; aproveitamento do tempo de produção; 

Realização do Programado: índice de cumprimento da oferta; índice de 

cun1primento de viagens; índice de cumprimento ela quilometragem; 

índice de cumprimento dos horários; 

Desempenho da Manutenção: disponibilidade da frota; confiabilidade da 

frota; tempo médio de liberação da frota; 

Desempenho Operacional: produtividade do pessoal operacional; 

produtividade do pessoal operacional e administrativo; produtividade do 

pessoal de manutenção; produtividade da frota; índice de passageiros por 

quilômetro; índice de passageiros transpmtados por viagem; índice de 

quilômetros percorridos por veículo por dia; 

Desempenho Econômico: custo médio por passageiro pagante; custo 
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médio por passageiro; receita tarifária média; margem de cobet1ura do 

custo operacional; eficiência econômica da frota; eficiência econômica da 

manutenção; tarifa média; índice de consumo de combustível ; índice de 

rentabilidade média. Vide Anexo E cotnendo as variáveis que compõem 

cada indicador. 

• Etapal/Fasc 2 

Na fase 2 o órgão de gerência define notas para os atributos de qualidade 

listados. Recomenda-se a adoção da técnica tipo Delphi tendo em vista que ela 

contribui para que a opinião de um grupo prevaleça sobre a opinião individual e para 

que se preserve o anonimato da atribuição das notas, o que torna o processo mais 

racional. Maiores detalhes desta técnica ver Anexo B. 

• Etapa l/Fase 3 

Na fase 3 o usuário atribui uma nota a cada atributo, por meto de 

pesquisas de opin ião. i\ lista de atributos apresentada ao usuário deverá ser a mesma 

elaborada pelo órgão de gerência na fase I . O processamento dos resultados da 

pesquisa pode ser feito adotando-se o procedimento de escalonamento (Anexo A) ou 

o tnétodo dos pesos re lativos proposto por GARRIDO & ORTÚZAR ( 1994). Sugere

se a técnica de escalonamento que é mais simples e atende ao objetivo pretendido. 

Resumidamente, o procedimento de escalonamento é o seguinte : 

(5,1) 

j = I, 2, 3 ... n 

onde: 

Rj - total de pontos obtidos pelo atributo a 

Rij - pontos dados ao atributo j pelo usuário i 
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n - número de atributos em análise 

m - número de usuários 

O cálculo do peso relativo dado pelo usuário será obtido por: 

R 
P':' =--~-

' n L Ri 

(5,2) 

j =k 

• Etapa l/Fase 4 

Na fase 4 se calcula as médias dos pesos atribuídos pelo órgão de gerência e 

pelos usuários e do peso final que cada atributo recebeu no período de avaliação 

anterior. Essa média será ponderada, considerando a importância que cada um 

daqueles pesos deverá ter no período de avaliação em curso. 

fcx. PF. + p P" +y P~) 
X .= " ; ; ; 

; (a+ p +y) 
(5,3) 

onde: xj = média dos pesos do atributo}, 

P/ = Pt::>o do ataibuto j , dado pelos usuários u 

Pj = Peso do atribulo j , dado pelos técnicos do órgão de gerência t 

P~- = Peso Final do atributo j calculado no último período de 

avaliação 

a = coeficiente de ponderação do peso inicial do atributo j 

p = coeficiente de ponderação do peso dado pelos usuários para o 

atributo j 

y = coeficiente de ponderação do peso dado pelo órgão de gerência 
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para o atributo j 

O peso inicial dos atributos aj é igual ao peso final que eles obtiveram no 

último período de avaliação. 

O peso do usuário é o resultado da pesquisa de opinião. 

O peso do órgão de gerência é o resultado final do procedimento adotado 

na fase 1, para a qual se sugeriu a aplicação do método Delphi. 

A ponderação de cada um dos pesos (PFi, p iu e ~1 ) é feita considerando 

os seguintes aspectos: 

. em que medida o Peso Final, que o atributo "a" obteve no último período 

de avaliação, mantém sua importância; 

em que medida fatores externos conjunturais não terão influenciado na 

nota dada pelos usuários ao atributo "a" no período de avaliação em 

curso; 

em que medida o órgão de gerência pretende dar ao atributo "a" maior 

importância do que ele vem recebendo. 

A fai ·a de variação dos coeficientes de ponderação é a seguinte: 

Muito importante 

Importante 

Pouco Importante 

Insignificante 

1,00 

0,75 

0,50 

0,25 

A escolha do valor do coeficiente fi ca à critério do órgão de gerência. O 

peso final obtido pelo atributo no período anterior pode, por exemplo não ser tão 

importante quanto o peso que o usuário deu ao atributo no período de avaliação atual. 
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Os requisitos dos usuários podem mudar de um período para o outro. 

. Etapa l/Fase 5 

Na fase 5 aplica-se um fator de redução à média calculada dos pesos dos 

atributos (X), objetivando reduzir a influência de fatores condicionantes da melhoria 

de qualidade e que estão fora de controle das empresas operadoras, como as 

condições físicas da rota, as condições de circulação da rota e as condições da frota. 

As condições da frota foram aqui sugeridas como fatores externos ao 

controle da empresa, tendo em vista que a renovação da frota é função da politica de 

remuneração adotada pelo setor público. 

Esses fatores não dependem da capacidade de gerenciamento das 

empresas. Portanto, devem ser considerados quando se procede à avaliação das 

mesmas. 

Atribuiu-se uma amplitude de notas a cada fator, a qual c01-responde ao 

estado de cada um. Essas notas conespondem às adotadas por um dos sistemas de 

notas brasileiro. Os valores que cada estado dos condicionantes recebe são fixos e 

conespondem ao limite superior de cada classe de notas . 

Coll(Jições Físicas da Rota- CR 

péssima 0,2 

l'UII11 0,4 

regular 0,6 

boa 0,8 

excelente 1,0 

Condições de Circulação da Rota - CC 

péssima 0,2 
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ruun 0,4 

regular 0,6 

boa 0,8 

excelente 1,0 

Condições da Frota - CF 

péssima 0,2 

ruim 0,4 

regular 0,6 

boa 0,8 

excelente 1,0 

A ponderação da influência desses fatores em cada atributo será feita 

adotando-se procedimento proposto por SANT' ANNA (1995). Vide Anexo. 

Resumidamente o procedimento é o seguinte: 

U = ( a. X ,.C, + jl.X,.C, + y Xr C;) 
I a+fl+F 

onde: 

uj = nota obtida pelo atributo j após redução da influência dos fatores 

externos 

xj = média obtida pelo atributo j 

ci = nota do condicionante i 

(5 ,4) 

a., p e y =coeficiente de ponderação do condicionante i sobre o atributo j. 

Assim, o atributo confiabilidade, por exemplo terá uma redução do seu peso 

se as condições da circulação forem considerados "ruins". 
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Cada atributo será ponderado em níveis distintos de acordo com a influência 

que os condicionantes externos terão sobre os resultados dos indicadores associados 

àquele atributo. 

• Etapa l/Fase 6 

Na fase 6 se calcula a posição relativa de cada atributo de qualidade, 

considerando-se a soma dos pesos de todos os atributos igual a 100%. 

(5,5) 

onde: uj = nota final obtida pelo atributo j 

PRj = Posição do peso do atributo j em relação ao total dos pontos obtidos 

pelos atributos 

Uj = Nota obtida pelo atributo j após redução da influência de fatores 

externos. 

Em seguida procede-se à Classificação dos atributos de Qualidade 

A Tabela 08 detalha os procedimentos da Etapa 1, com atributos de 

qualidade. 

• Etapa l/Fase 7 

E na fase 7 se procede à seleção dos atributos de qualidade. Esta seleção é 

feita adotando-se como critério um valor de cm1e que o órgão de gerência definirá, 

dependendo de cada realidade de avaliação. 

Obs: Os atributos de produtividade não são escalonados previamente. A sua escolha 

dependerá das variáveis disponíveis nas empresas para cálculo dos indicadores, a 

exemplo de DAIBERT, 1985. 

• 

.· 



I; 
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5.1.2 Etapa 2 

Etapa de escolha dos indicadores de qualidade associados aos atributos 

selecionados e definição dos indicadores de produtividade. 

A etapa 2 consta de 3 fases: 

• Etapa 2/Fase 1 

Na fase 1 a, se escolhem os indicadores de qualidade. Essa escolha é feita de 

acordo com a conveniência e as possibilidades do órgão de gerência de obter as 

variáveis que compõem os indicadores ou da capacidade do órgão de gerência de 

adaptar-se, com rapide7., às novas ex igências de coleta de dados para o(s) 

indicador( es) escolhido(s). 

O procedimento de seleção no programa operacional é simples, pois os 

mesmos já se encontram agrupados em uma lista sugestão e associados ao seus 

respectivos atributos, identificados por códigos compatíveis. Supondo que a seleção 

dos atributos tenha sido a que segue: 

. conforto no interior do veículo 

. segmança 

. confiabi lidade do serviço 

. regularidade, 

o usuário potencial da rotina computacional poderá, ao chamar um dos atributos 

escolhidos, ter a lista dos respect ivos indicadores associados, com as suas definições 

e a fórmula de cálculo. 

Na fase 1 b se escolhem os indicadores de produtividade. 

Os indicadores de produtividade são selecionados em comum acordo com as 

empresas. 



TABELA 08 - Escalonamento de Atributos de Qualidade 

Peso Peso do Peso do Média Condição Condição de Condições Nota Final Peso Ordenamento 
lnicial1> órgão de Usuário da Frota Circulação Físicas da Relativo 

ATRIBUTOS gerência da Rota Rota 

PF1 p t pu 
J ~ Mii Mij Mii Ui PR1 PF1 

Conforto PF, P/ I 
- x , M3, M21 M,, u, % PF1 

Segurança PF2 - - x2 M32 M22 M,2 u2 % PF2 

Confiabilidade PF3 - - x3 M33 M23 M,3 u3 % PF3 

Acessibilidade PF4 - - ~ M34 M24 M,4 u4 % PF4 

Modicidade PF5 - P.u Xs M3s M2s M,s Us % PF5 5 

Rapidez PF6 - - Xs M3s M2s M,s Us % PF6 

Conveniência PF7 - - X1 M37 M21 MH u7 % PF7 

Ecoequilíbrio PF8 P.t - Xs M38 M2s M,s Us % PF8 8 

TOTAL % 
o o -1) Peso lmc1al = Peso F mal do Atnbuto no C1clo de Avahaçao ante no r o 



A seleção obedecerá aos seguintes critérios: 

simplicidade; 

disponibilidade das variáveis que os compõem; 

mensuração a partir de dados disponíveis; e 
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aceitação pelos interessados na avaliação (órgão de gerência e empresa). 

A escolha dos indicadores de produtividade é feita, pm1anto, independente 

da fase l. Os atributos de produtividade são definidos pelo processo inverso: isto é, 

no programa, ao selecionar os indicadores automaticamente se explicitam os 

atributos, pois aqueles estão associados a estes. 

• Etapa 2/Fasc 2 

Na fase 2 desta etapa se procede à identificação das variáveis que 

alimentarão o indicador (VI3
) que poderão confirmar ou não a escolha dos 

indicadores. Caso o órgão de gerência considere necessário poderá escolher outro 

indicador. 

• Etapa 2/Fase 3 

Cálculo dos valores realizados R,; dos indicadores, por linha, por empresa. 

Esse cálculo pode ser feito introduzindo-se os dados coletados em campo ou 

constantes dos arquivos nas variáveis componentes das fórmulas dos indicadores, 

disponível ao usuário no programa e que estão explicitados no item 5.2. 

5.1.3. Etapa 3 

Análise comparativa entre os resultados finais obtidos para cada indicador e 

as metas fixadas para os mesmos, considerando uma amplitude de variação aceitável 

(Vmij ± x), a qual deve ter sido definida previamente. 

• Etapa 3/Fase 1 

Definição da meta para cada indicador (Vmu) e dos limites de variação 
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aceitáveis para os usuários (Vmij ± x), em relação a essa meta fixada. 

• Etapa 3/Fase 2 

Análise dos desvios dos resultados dos indicadores, para cada linha e cada 

empresa, sendo os desvios o resultado da subtração entre o valor realizado menos o 

valor da meta fixada. 

(5,6) 

onde: 

/Dii = o desvio do indicador i do atributo a, da linha j 

Rij = o valor realizado do indicador i, do atributo a, pela linha j 

mij = o valor meta do indicador i, do atributo a, para a linha j 

Essa análise é feita calculando-se o desvio entre o valor realizado-( Rif), de 

cada indicador em relação à meta que lhe foi fixada pelo órgão de gerência ( mii). A 

meÚt pode ser um percentual de melhora ou o valor absoluto decorrente do percentual 

de melhoria necessário, conveniente e exequível. 

!\ ddinição dos limites superiores e inferiores de variação dos indicadores, 

ou de sua amplitude de variação, deve ser arbitrada pelo órgão de gerência. 

TABELA 09 · Valores dos Indicadores 

Indicador Valor Padrão Meta Limite Inferior Limite 
Realizado Superior 

/f R f p1 Vm1 Vm1-x Vm1+x 

la 
2 R~ p2 Vm2 Vm2-x Vm2+x 

la 
3 R~ p 3 Vm3 Vm3-x Vm3+x 

la 
4 R: p4 Vm4 Vm4-x Vm4+x 

onde: I? -Indicador associado ao atributo a 
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R;j- Valor Realizado do Indicador i do atributo a, da linha j 

P; - Padrão nacional ou regional do indicador i 

Vmii- Valor Meta do indicador i, da linhaj 

Vm; ±x-Limites superior e inferior de variação do valor realizado em relação 

à meta i 

5.1.4. Etapa 4 

A vali ação de desempenho por linha e por empresa e cálculo das notas das 

linhas, por empresa. 

• Etapa 4/Fase 1 

Ponderação dos desvios dos valores realizados dos indicadores em relação à 

meta, pelo peso dos atributos a que cada indicador está ligado. 

Com essa ponderação se objetiva considerar o desvio na proporção da 

importância do atributo ao qual o indicador está associado, mantendo, com isso, 

coerência nos critérios de avaliação com os requisitos dos usuários e do poder 

público. 

onde: PNf = Pontuação da linJm i, da empresa E 

/Dij = Desvio do indicador i, do atributo a, da linha j 

PFa = Peso Final do atributo a 

o indicador 

J = número de linhas 

(5,7) 
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• Etapa 4/Fase 2 

Cálculo da Nota Final, por linha, e Cálculo da Nota da Empresa. 

A nota final da linha é calculada pela subtração dos desvios entre o valor 

realizado e a meta fixada. 

NFLi = 1- PNf (5,8) 

O cálculo da nota da empresa é feito calculando-se a média das notas finais 

de todas as linhas da empresa, ponderada pela quantidade de passageiros 

transportados por cada linha. 

(5,9) 

aj = número médio de passageiros transpmtados pela empresa E, na linha j 

NFLj = Nota Final da Linha j 

A Tabela lO generaliza a sistemática de cálculo da Etapa 4. 

5.1.5 Eíapa 5 

Ordenamento das empresas conforme as notas obtidas e definição da média 

aceitável para o período de avaliação. 

• Etapa 5/Fase 1 

Ordenamento das empresas conforme a nota obtida. 



TABELA 10 - Avaliação de Desempenho 

E~ PRESA CUMPRIMENTO DOS ATRIBUTOS DESVIOS 
PONTUAÇÃO NOTA 

PONDERADOS DA LINHA FINAL DA 
LINHAS ATRIBUTO 1 ATRIBUT02 ATRIBUTO 3 ATRIBUT04 LINHA 

R,; 1 m,, lo,; Rff 2 m,J 1o; Rt 3 m,i IO;I R: 4 
miJ 10: PF1 PF2 PF3 PF4 PNE 

I 
NFLi 

01 VR11 Vm,, to, , - - 10,2, - 3 m,, - - - - 10;, - - - PN1 NFL, 

02 VR12 Vm12 10 ,2 - 2 m,2 - - - - - - - /0;2 - /0;2 - PN2 NFL2 

03 VR,3 Vm13 10, 3 - - - - - - R~ - - /0;3 - - - PN3 NFL3 

04 VR14 Vm14 10 ,4 - - - - - - - - - /0 ,\ - - lO~ PN4 NFL4 

Média MIO MIO MIO MIO MNE 
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• Etapa 5/Fase 2 

Cálculo da Média Aritmética das Notas Finais de todas as Empresas. 

n 

_INFE, 
MNFE = --"1 ~::..:.., __ 

n 

MNFE = média das notas das empresas 

NFEi = nota final da empresa i 

i = empresa 

n = número de empresas 

(5,10) 

• Etapa 5/Fase 3 

Cálculo do desvio padrão da nota final da empresa em relação à média. 

n 

L ( NFEJ - MNFE ) 2 

}• 1 S= 
n 

(5,11) 

Esta fase objetiva identificar o quão distante da média estão as notas de cada 

empresa. 

• Etapa 5/Fasc 4 

Expurgo das Empresas fora do Desvio Padrão 

se S > MNFE - NFE1 --+ E, permanece para cálculo de nova média 

se S < MNFE- NFE1 --+ E, é eliminada 

Nesta fase se busca retirar a(s) empresa(s) que esteja(m) abaixo da média 

(menor desvio padrão) a fim de definir um novo patamar a ser atingido no próximo 

período de avaliação. 

·' 

.I 
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• Etapa 5/Fase 5 

Cálculo de nova média para definição da média mínima do próximo período 

de avaliação. 

n=k 

};NFE; 
MNFE' = ....:.i--'- 1-

n - k 

onde K é o número de empresas eliminadas na fase anterior. 

A Tabela 11 resume esta etapa. 

TABELA 11 - Ordenamento das Empresas 

EMPRESA NOTA POSIÇAO POSIÇÃO TESTE DE 
FINAL ATUAL NO ANTERIOR EXECUÇÃO 

RANK NO RANK 

A NFEA R3 R3 S ~ MNFE- NFEA 

8 NFE8 RI R2 S ~ MNFE- NFE8 

c NFEc R2 RI S ~ MNFE-NFEc 

D NFE0 R4 R4 S < MNFE- NFE0 

M!::DIA 1) MNFE 

5.2 Menu dos Indicadores de Qualidade e Produtividade 

5.2.1 Indicadores de Qualidade 

5.2.1.1 Conforto 

(5,12) 

LISTA 
FINAL 

NFEA 

NFE8 

NFEc 

-

MNFE' 

5.2.1.1.1 Área Dispouível por Passageiro no Interior do Veículo (m2/pass} 

área útil total do veículo 

n° de passageiros no veículo (no pico) 
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área útil total do veículo: área compreendida pelo espaço ocupado pelos assentos e 

corredores. 

passageiros no veículo (no pico) : total de passageiros (sentados ma1s em pé) 

contados em pesquisa de carregamento. 

5.2.1.1.2 Densidade no Interior do V cículo (pass/m2
) 

5.2.1.1.2.1 Alternativa A 

n° de passageiros em pé (no pico) 

área útil do veículo para passageiros em pé 

passageiros em pé (no pico): n° de passageiros contados menos a capacidade para 

passageiros sentados. 

área útil do veículo para passageiros em pé: área compreendida pelo espaço ocupado 

pelo corredor. 

TABELA 12 - Capacidade por tipo de veículo 

Tipo de Ónibus Capacidade 6 

Sentado em pé total 
COMUM 1 43 40 83 

PADRON 2 56 37 93 

ARTICULADO 3 53 82 135 

BIARTICULAD04 nd nd 250 

TRÓLEBUS 5 37 75 11 2 

Fontes: 

1) MB 037 I U (prospecto Mcrccdes-Benz) 

2) MB03 7 I UP (prospecto Mercedez-Benz) 

3) VOLVO 858-Articulndo (prospecto VOLVO) 

4) URBS 

5) TRÓLEBUS MARFERSA (prospecto MAFERSA) 

6) Considerando o nível máximo de 7 pnsslrn2 



5.2.1.1.2.2 Alternativa B (Faria, 1985, p.ll) 

HOPx 0-60 x A 

60 X S 

onde: HOP =intervalo operacional (ou headway operacional) 

A = capacidade do ônibus em n° de passageiros (vide Tabela 12) 

S = área disponível para passageiros em pé (em nl) 

D = demanda horária de passageiros 
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(5 ,13) 

Obs: O limite máximo adotado para este indicador para o pico no Brasil é de 7 ,O 

pass/m2
, o equivalente a 0,14 m2/passageiro. Um passageiro sentado ocupa 

aproximadamente uma área de 0,3 15 m2
, enquanto que o passageiro em pé 

pode ocupar apenas 0,20 m2
• Isto quer dizer que um passageiro sentado ocupa 

uma área aproximadamente 50% maior (Faria, 1985, p. 61 ). 

TABELA 13 - Padrão de Fruin para Ocupação de Espaços 

SITUAÇAO AREA EM ML DE OCUPAÇAO 
POR PASSAGEIRO 

1. área adequada para livre circulação 1.17 

2. Área com circulação restrita 0.90 - 1.17 

3. Area com circulação restrita que causa distúrbios 0.63-0.90 
devido a mobilidade 

4. Circulação severamente restrita sem contato 0.27-0.63 
pessoal 

5. Circulação impossível e contato pessoal inevitável 0.18- 0.27 

6. Area equivalente ao corpo humano, contato físico 0.14-0.18 
inevitável, desconforto físico e psicológico, 
disposição de pânico 

Fonte: BOTZOW, 1974, apud FARJA, 1985, p.60 
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5.2.1.1.3 Disponibilidade de Assentos 

no de viagens com mais de n passageiros em pé 
n° total de viagens 

11° de viagens com mais de n passageiros em pé: n = n° de passageiros contados em 

pesquisa visual menos a capacidade para passageiros sentados. 

n° total de viagens: do período em análise (período de pico, dia (útil ou fim-de-

semana), mês, etc. 

5.2.1.1.4 Freqüência de acelerações anormais 

11° de "pontas" registradas pelo equipamento 
tempo de operação 

Obs: 1. O equipamento já testado e em uso por alguns visitados na pesquisa de 

campo é o DRIVE-MASTER. 

2. O limite supm1ável de aceleração pelo ser humano é de 0,54 m/s2 para 

passageiros em pé, sem segurar-se; 1.13 m/s2 para passageiros em pé, 

segurando-se em algum dispositivo; e de 2,94 m/s2 para passageiros sentados 

(FARIA, 1985, P.58). 

5.2.1.1.5 Taxa média de ocupação (pass/pass) 

passageiros transportados 
lugares oferecidos 

passagetros transportados: total de passageiros (pagantes mats gratuitos) 

transportados por dia. 

lugares oferecidos: n° de viagens programadas vezes a capacidade total do veículo 

(vide tabela 12). 
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5.2.1.1.6 Conforto Térmico e C) 

TABELA 14- Níveis de Serviço em Função da Temperatura Interna do Veículo 

~· Temperatura Baixa (° C) 
·' 

Temperatura Alta (° C) Nlvel de Serviço 

22,2 24,4 A 

20,0 25,5 B 

17,8 26,7 c 

14,4 28,9 o 

10,0 32,2 E 

<10,0 >32,2 F 

Fonte: AGUIAR, 1985, p.82 

5.2.1.1.7 Ventilação nos Veículos [(m3/min)/pass.] 

quantidade de ar fornecida por minuto 

n° de passageiros no veículo, no momento 

TABELA 15 - Níveis de Serviço em Função da Ventilação no Veículo 

Ventilação (m3/min/passageiro) Nlvel de Serviço 

>1,00 A 

de 0,84 a 1,00 B 

de 0,71 a 0,84 c 

de 0,56 a 0,71 o 

de 0,42 a 0,56 E 

<0,42 

Fonte: AGUIAR, 1985, p.83 
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5.2.1.1.8 Nível de Ruído no Interior do Veículo (decibel) 

TABELA 16 - Níveis de Serviço em Função do Nível de Ruído no Interior do 

Veículo 

Ruldo (dB) N lvel de Serviço 

<60 A 

de 60 a 75 8 

de 75 a 85 c 

de 85 a 90 o 

de 90 a 95 E 

>95 F 

l'onte: AGUIAR, 1985, p.85 

5.2.1.1.9 Área Disponível no Pontos de Embarque/Desembarque (m2/pass) 

área útil total no ponto de E/D 

n° de passageiros no ponto E/D 

área útil total no ponto de E/D: área de circulação do pedestre no terminal ou estação. 

no de passageiros no ponto E/D: passageiros contados em um dia útil no período de 

piCO. 

5.2.1.1.10 Facilidade de Embarque/Desembarque (em) 

Altura média do chão ou meio-fio ao primeiro degrau do veículo. 

5.2.1.1.11 Índice de Conforto 

tl0 de passageiros transportados 

n° de lugares sentados oferecidos 
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n° de passageiros transportados: no período de uma dia. 

n° de lugares sentados oferecidos: n° de viagens vezes o n° de lugares. sentados do 

veículo padrão da linha (vide tabela 12). 

5.2.1.2 Segurança 

5.2.1.2.1 Freqüência de Acidentes com Passageiros (acidentes/ pass) 

n° de passageiros acidentados durante um período 

passageiros transportados no período 

5.2.1.2.2 Freqüência de Acidentes com Terceiros (acidente/viagem) 

n° total de acidentes ocorridos com terceiros durante um período 

total de viagens realizadas durante o período 

5.2.1.2.3 Gravidade de Acidentes com Passageiro (acidente tipo x I acidentes 

ocorridos) 

n° de acidentes do ti po "n" ocorridos com passageiros 

Il0 total de acidentes ocorridos durante o período 

5.2.1.2.4 Gravidade de Acidentes com terceiros (acidente tipo x I acidentes 

ocorridos) 

11° de acidentes tipo "n" ocorridos com terceiros 

n° total de acidentes ocorridos com terceiros no período 
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5.2.1.3 Confiabilidade 

5.2.1.3.1 Regularidade (min) 

5.2.1.3.1.1 Intervalo Médio 

Intervalo médio (no pico) ou o tempo decorrido entre passagens sucessivas 

de ônibus, na linha, por sentido. 

TABELA 17 - Níveis de Serviço em Função do Índice de Cumprimento da 

Freqüência de Serviço 

Freqüência de Serviço Nfvel de Serviço 

até 8 min de 9 a 12 min de 13 a 20 min mais de 21 min 

de 85 a 100 de 90 a 100 de 95 a 100 de 98 a 100 A 

de 75 a 84 de 80 a 89 de 90 a 94 de 97 a 97 8 

de66a74 de 70 a 79 de 80 a 89 de 90 a 94 c 

de 55 a 65 de 60 a 69 de 65 a 79 de 75 a 89 D 

de 50 a 54 de 50 a 59 de 50 a 64 de 50 a 74 E 

<50 <50 <50 <50 F 

Fonte: AGUIAR, 1985, p. I 00 

5.2.1.3.1.2 Índice de Regularidade 

n° de viagens realizadas 
n° total de viagens programadas 

5.2.1.3.2 Índice de Pontualidade (veíc/veíc) 

n° de veículos chegando num ponto + 3 ou - 1 minuto 
n° total de veículos programados para passar neste ponto naquele horário 

'· 
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Obs: Ferraz definiu o seguinte padrão de qualidade para "confiabilidade"1
, após 

pesquisa com usuários de cidade de porte médio. 

>98% Bom 

entre 95% e 98% Regular 

< 95% Ruim 

(FERRAZ, 1990, p. 36) 

5.2.1.3.4 Tempo médio de espera no ponto de parada (min) 

5.2.1.3.5 Freqiiência de Panes 

veículos quebrados no período de operação 

n° de viagens no período de operação 

5.2.1.3.6 Índice de Supressão de Horários 

n° de horários suprimidos 

n° de horários programados 

5.2.1.3.7 Índice de Reclamações 

n° de reclamações por um determinado motivo 

n° de passageiros transportados 

5.2.1.4 Acessibilidade 

5.1.4.1 Distância média de caminhada (KA WAMOTO, 1985, pp.26-27) 

d = d , + d2 + d3 +d4 
4 

1 Confiabilidade, para Ferraz, assemelha-se a pontualidade. 

(5,14) 
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onde: d1 =distância da rota em questão à rota alternativa x 

d2 = distância da rota em questão à rota alternativa y 

d3 = distância entre o limite da área de influência do ponto de parada e este 

ponto (um lado) 

d4 = distância entre o limite da área de influência do ponto de parada e este 

ponto (outro lado) 

Ferraz definiu os seguintes padrões para a acessibilidade para cidades de porte 

médio, ouvindo usuários: 

< 250 metros Bom 

entre 250 metros e 400 Regular 

> 400 metros Ruim 

(FERRAZ, 1990, p.36) 

5.2.1.5 Modicidade 

5.2.1.5.1 Índice de Desembolso com Transporte 

Desembolso Mensal 

Salário Médio 

Desembolso mensal: tarifa da linha vezes o n° médio de viagem por passageiro. 

Salário Médio: Média da Renda do Usuário da linha. 

O padrão adotado no Brasil é de no máximo 6%. 

5.2.1.5.2 Índice de Tarifa Social 

n° de passageiros com tarifa social 

n° de passageiros pagantes 
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passageiros com tarifa social: passageiros que gozam de tarifa especial excluindo-se 

os descontos e gratuidades. 

Passageiros pagantes: o n° de passageiros transportados no período (dia, mês, ano) de 

operação programada, que pagaram tarifa - plena ou com desconto - e tiveram sua 

passagem registrada na catraca do veículo (WAISMANN, 1983, p. 70). 

5.2.1.6 Rapidez 

5.2.1.6.1 Tempo Total de Viagem 

TI= Tcop +TE+ TO+ Tcpo + Ttr (5, 15) 

onde: Tcop = tempo médio de caminhada da origem ao ponto de parada 

TE= tempo médio de espera pelo próximo ônibus 

TO = tempo médio dentro do ônibus 

Tcpo = tempo médio de caminhada do ponto ao destino 

Ttr = tempo de transbordo 

5.2.1.6.2 Velocidade média comercial (Km/h) 

extensão da rota 

tempo total gasto 

5.2.1.6.3 Velocidade média Operacional (Km/h) 

extensão da rota 

tempo de viagem efetiva 

(KA W AMOTO, 1984, p. 30) 

2 Incluindo o tempo parado no terminal. 
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5.2.1.7 Conveniência 

5.2.1.7.1 Índice de Direitura da Rota (FERRAZ, 1990, p. 30) 

Extensão da linha 

Extensão média percorrida por carro 

Extensão da linha: do ponto de origem até o ponto de destino. 

Extensão média percorrida por carro: particular. 

Ferraz adotou o seguinte padrão para o índice de direitura da rota para cidades de 

pot1e médio, a partir de pesquisas com o usuário: 

< 1,3 Bom 

entre I ,3 e 1 , 7 Regular 

> 1,7 Ruim 

(FERRAZ, 1990, p. 36). 

5.2.1.7.2 Índice de Pontos com Abrigos (FERRAZ, 1990, p. 36) 

n° de pontos de parada com abrigos 

n° total de pontos de parada da linha 

O padrão indicado por Ferraz para este índice é de: 

> 50% Bom 

entre 25% e 50% Regular 

<25% Ruim 

'· 
'; 
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5.2.1.8 Ecoequilíbrio 

5.2.1.8.1 Índice de Poluição Ambiental Provocado pelo Ônibus 

Para tanto utiliza-se a Escala Ringelman que consiste em uma comparação 

visual da tonalidade da fumaça emitida, com as tonalidades padrão impressas em um 

cartão, que variam desde o cinza-claro até o preto, em numeração de 1 a 5. 

A medição deve ser feita por ônibus, classificando a sua emissão de acordo 

com a escala Ringelman. 

Portanto, a estrutura do indicador seria: 

11° de ônibus em situação irregular 

n° de ônibus da frota 

5.2.2 Indicadores de Produtividade 

5.2.2.1 Intensidade de Utilização do Serviço 

5.2.2.1.1 Utilização da Capacidade Ofertada [(passageiro x Km) I (veic. x Km)] 
(METRÔ, 1988, p. 17) 

passageiros x quilômetro 

capacidade x quilômetro 

passageiros x qui lômetro: passageiros transp01tados pela linha vezes o percurso 

médio (ou viagem média) por passageiro naquela linha. 

capacidade x quilômetro = quilometragem percorrida pelos veículos em operação x 

capacidade de cada carro 

5.2.2.1.2 Utilização da Frota [l<m I veíc.] (METRÔ, 1988, p. 27) 

veículo x quilômetro 

n° de veículos na frota 
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veículo x quilômetro: é o resultado da soma da quilometragem perconida por cada 

veículo na operação comercial; é calculado multiplicando-se, para cada linha, o 

número de viagens realizadas pela extensão da linha e pelo número de veículos 

operantes na linha. 

n° de veículos na frota: da linha em análise 

5.2.2.1.3 Utilização Média dos Veículos (pass./veíc.) 

n° de passageiros transportados 

n° de veículos da frota 

5.2.2.2 Eficiência Energética 

5.2.2.2.1 Índice de Eficiência Energética (pass. x km)/ll 

Passageiro x quilômetro 

Litros de Combustível 

passageiro x quilômetro: já definido no item 5.2.2.1.1. 

5.2.2.3 Racionalidade do Tempo Investido 

5.2.2.3.1 Aproveitamento do tempo de operação [(veíc. x Km)/h] 

veículo x quilômetro 

horas de operação 

veículo x quilômetro: já definido no item 5.2.2.1.2. 

horas de operação: horas úteis de operação. 

5.2.2.3.2 Aproveitamento do tempo de produção [(pass. x Km)/(veíc. x Km)] 

passageiros x quilômetro 

horas de operação 
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passageiros x quilômetro: já definido no item .5.2.2.1.1. 

horas de operação: já definido no item 5 .2.2.3 .1. 

5.2.2.4 Realização do Programado 

5.2.2.4.1 Índice de Cumprimento da Oferta(%) 

veículo x quilômetro realizado 

veículo x quilômetro programado 

veículo x quilômetro: já definido no item 5.2.2.1.2. 

5.2.2.4.2 Índice de Cumpdmento de Viagens(%) 

viagens realizadas 

viagens programadas 

viagens realizadas: na linha no período em análise. 

Viagens programadas ou especificadas: para a linha e o período em análise. 

5.2.2.4.3 índice de Cumprimento da quilometragem(%) 

quilometragem rodada 

quilometragem especificada 

5.2.2.4.4 Índice de Cumprimento dos Horários(%) 

horários realizados+ 3 min - l rnin 

horários programados 
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5.2.2.5 Desempenho da Manutenção 

5.2.2.5.1 Disponibilidade da Frota (METRÔ, 1988, p. 26-36) 

O= T- TI · 100% 
T 

onde: D = Disponibilidade 

TI= TMP + TMC +TMO 

TMP = tempo consumido em manutenção preventiva no período 

TMC = tempo consumido em manutenção corretiva no período 

TMO = tempo consumido em outras atividades de manutenção 

T = NVxNDx HO 

NV = quantidade de veículos da frota 

ND = n° de dias de operação 

HO = horas consideradas operacionais 

(5,16) 

(5,17) 

5.2.2.5.2 Confiabilidade da Frota/Quilometragem média entre falhas ou quebras 

(MKBF) (Km) (METRÔ, 1988, p. 28) 

quilometragem percorrida pela frota no período 

quantidade de falhas ocorridas no período 

5.2.2.5.3 Tempo Médio de Liberação (h) (METRO, 1988, p.29) 

Tola! 00; tenljn) !l~enlleaenlleyp da ~n de Setviçoe adevoltçã:> oo veículo 

Total de falhas e avruias, no período, com intervenção não progran1ada 

.. 
; 
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5.2.2.6 Desempenho Operacional 

5.2.2.6.1 Produtividade da Mão-de-obra 

5.2.2.6.1.1 Pr·odutividade do Pessoal de Operação 

passageiro x quilômetro 
homens-hora de operação 

ou 

receita operacional 
homens-hora pagos 

passageiro x quilômetro: já definido no item 5.2.2.1.1 . 

homens-hora de operação: o n° total de homens-hora empregados na operação do 

transporte. 

receita operacional: a receita gerada pela atividade comercial do transporte, incluindo 

a receita tarifária e outras receitas decorrentes de venda de serviços ligados à 

operação do transporte. 

5.2.2.6.1 .2 Produtividade do pessoal operacional e administrativo 

passageiro x quilômetro 
horas úteis dos empregados 

ou 

receita operacional 
homens-hora pagos 

passageiro x quilômetro: já definido no item 5.2.2.1.1. 

horas úteis do total de empregado: horas efetivamente trabalhadas, que refletem a 

disponibilidade da mão-de-obra para a operação. 
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receita operacional: já definido no item 5.2.2.6. 1.1 . 

homens-hora pagos: a soma dos produtos do n° de empregados pelas horas que lhe 

foram pagas. 

5.2.2.6.1.3 Produtividade do pessoal da manutenção 

veículo x quilômetro 

horas úteis do pessoal de manutenção 

ou 

passageiro x quilômetro 

despesas com pessoal de manutenção 

veículo x quilômetro: o resultado da soma da quilometragem percorrida por cada 

veículo na operação comercial, isto é, quilometragem útil. 

horas úteis de pessoal da manutenção: horas efetivamente trabalhadas. 

passageiro x quilômetro: já definido no item 5.2.2.1.1 . 

5.2.2.6.2 Produtividade da Frota 

ou 

receita tarifária 

despesas de manutenção da frota 

passageiro x quilômetro 

capacidade x quilômetro 

receita operacional: já definida no item 5.2.2 .6.1.1. 

despesas de manutenção da frota: despesas com a manutenção dos veículos operantes 

na linha (somente para o caso em que o veículo é vinculado à linha). 
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5.2.2.6.3 Índice de Passageiros por Quilômetro (IPK) 

n° médio de passageiros transportados diários 

quilometragem rodada média diária 

5.2.2.6.4 Índice de Passageiros Transportados por Viagem 

total de passageiros transportados 

no de viagens realizadas 

5.2.2.6.5 Índice de Quilômetros percorridos por Veículo por Dia 

total de quilômet ros rodados 

no de veículos da frota efetiva 

5.2.2.7. Desempenho Econômico 

5.2.2.7.1. Custo Médio por Passageiro Pagante 

custo operacional 

passageiros pagantes 

t;USlo operaciona l: o custo total dos recursos empregados na operação dos veículos 

necessários (e/ou disponíveis) para a operação programada e cmnercial. 

passageiros pagantes: já definido no item 5.2.1.5.2. 

5.2.2.7.2 Custo Médio por Passageiro 

custo operacional 

passageiro equivalente 

custo operacional: já definido no item 5.2.2.7.1. 

passageiro equivalente: é a soma ponderada dos passageiros que pagaram a tarifa 

inteira , meia ou outros descontos. 
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5.2.2.7.3 Receita Tarifária Média 

receita tarifária 

passageiro x quilômetro 

receita tarifária: receita gerada pela venda de passagens. 

passageiro x quilômetro: já definido no item 5.2.2.1.1 . 

5.2.2.7.4 Margem de Cobertura do Custo Operacional 

receita tarifária 

custo operacional 

receita tarifária: já definida no item 5.2.2.7.3. 

custo operacional: já definido no item 5.2.2.7. 1. 

5.2.2.7.5 Eficiência Econômica da Frota 

receita operacional 

custo operacional por veícxkm 

receita operacional: já definida no ítem 5.2.2.6.1.1. 

custo operacional por veículo x quilômetro: já definido no item 5.2.2 .7. 1. 

5.2.2.7.6 Eficiência Econômica da Manutenção 

receita operacional 

custo com manutenção 

5.2.2.7.7 Tarifa Média (ANTP, 1990, Mod.4, p. 9) 

tarifa ponderada 

n° de passageiros transportados 
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tarifas ponderadas: soma ponderada dos diferentes níveis tarifários. 

5.2.2.7.8 Índice de Consumo de Combustível (ANTP, 1990, Mod.4, p.9) 

despesas com combustível por mês 

percurso médio mensal 

percurso médio mensal: quilometragem mensal percorrida média. 

5.2.2.7.9 Índice de Rentabilidade Média (ANTP, 1990, Mod. 4, p.9) 

receita total 

n° de passageiros transportados 

5.2.2.7.10 Índice de Tarifa Social 

n° de passageiros com tarifa social 

n° de passageiros pagantes 

5.3. O Teste de Consistência e Simulação do Método 

Para o teste de consistência do método foi utilizado um programa de 

microcomputador, aplicativo do Windows, desenvolvido especificamente para este 

fim, de acordo com lógica descrita no item 5. 1. A fim de entender melhor a descrição 

do teste de consistência descrito neste item recomenda-se acompanhar 

simultaneamente as telas contidas no Apêndice. Para entender os cálculos intrínsecos 

a cada tabela aconselha-se consultar a descrição contida no item 5.1. São feitas as 

chamadas durante todo este item. O Manual de Operação encontra-se no Apêndice. 

É importante destacar que o objetivo do teste de simulação foi de identificar 

possíveis inconsistências no método proposto e eventuais problemas operacionais 

que pudessem ocorrer com o programa desenvolvido para agilizar os cálculos 
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inerentes ao método proposto. Para tanto foram utilizados dados das empresas 

visitadas durante a pesquisa de campo, sendo porém fictício o cadastro das empresas 

e linhas. 

Foram testados dois períodos de análise, cada um com extensão de 30 

(trinta) dias. O Apêndice mostra as telas e respectivos relatórios de apenas um 

período e uma linha por empresa. Assim foi feito para evitar a produção de um 

volume excessivo de relatórios para atingir um só objetivo, o de visualizar a estrutura 

dos relatórios e os procedimentos operacionais. 

É muito importante observar que não era objetivo desta Tese fazer avaliação 

da qualidade e da produtividade dos serviços prestados pelas empresas visitadas. O 

principal objetivo das visitas às empresas era u Je testar a hipótese II4. Portanto, não 

cabia a preocupação em apresentar nem analisar o conteúdo dos seus relatórios. 

Assim, apesar de se haver trabalhado com dados obtidos dos relatórios das 

empresas e dos órgãos de gerência, os resultados dos relatórios contidos no Apêndice 

devem ser vistos como exercício de simulação da operação do método proposto. 

Para o teste simulou-se analisar dois períodos distintos, porém sequenciais .. 

A descrição contida neste item, bem como as telas apresentadas no Apêndice 

referem-se ao 1° período (01/l0/95 a 01111195). 

O programa permite a introdução e o processamento ilimitado de dados de 

empresas e linhas e dispõe, em seu banco de dados, de uma listagem de 60 

indicadores de qualidade e produtividade, cujo cadastro pode ser alterado para 

inclusão ou exclusão de indicadores, de acordo com o interesse do usuário . 

Introduziu-se no campo "Manutenção no Cadastro das Empresas" dados 

relativos a 5 (cinco) empresas: nome da empresa, número ou código e endereço 

completo, fictícios. 

O mesmo se fez referente ao cadastro das linhas: nome da linha, número, 

código e média de passageiros transportados no mês. Foram inseridos dados 
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correspondentes a 20 linhas com nomes fictícios, porém os dados foram baseados 

nos relatórios colhidos durante as pesquisas de campo. O Anexo O traz alguns 

exemplos dos tipos de informações que se obteve durante as pesquisas. 

O próximo passo foi inserir os condicionantes, que são fatores que estão fora 

do controle da empresa operadora e que afetam a qualidade dos serviços. Para a 

simulação se escolheram os fatores: condições de circulação da rota da linha, 

condições físicas (de pavimentação) da rota e condições da frota. Esta última se 

justifica em virtude de que a renovação da frota é decorrente da política tarifária ou 

de financiamento adotada para o setor. 

As notas recebidas pelos fatores externos escolhidos variaram de 0,2 a I ,O 

(isto é, de péssima a excelente). Vide Apêndice, tela "Manutenção no Cadastro de 

Condicionantes". 

Para iniciar o processamento da primeira etapa foi chamada a planilha 

"Escalonamento dos Atributos" (vide Apêndice, tela "Escalonamento dos Atributos 

de Qualidade"). 

Em seguida, foram inseridos pesos para cada atributo contido na suposta 

lista feita pelo órgão de gerência "x". Na coluna Peso Inicial se introduziu pesos aos 

atributos que podiam variar na escala de I a I O; na coluna "Peso do Órgão de 

Gerência" se introduziu pesos para cada atributo, igualmente na escala de I a I O, 

resultantes de um suposto exercício de aplicação do método Delphi entre técnicos do 

órgão de gerência; e na coluna "Peso do Usuário" introduziu-se os pesos 

correspondentes a cada atributo resultantes de um suposta pesquisa de opinião com 

usuários, cuja média teria sido calculada pela técnica ele escalonamento, conforme 

descrito no item 5.1.1, Etapa l/Fase 3. 

A seguir se procedeu ao cálculo da média elos 3(três) pesos inseridos na 

planilha para cada atributo. Essa média foi ponderada, considerando a impm1ância 

que cada um dos pesos (inicial, do órgão de gerência e dos usuários) deverá ter no 

período de avaliação em curso. 
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Para a simulação do primeiro período de análise o órgão de gerência "x" 

considerou o peso inicial com o grau de importância " 1,0", o peso do usuário com o 

grau de impor1ância "0,75" e o peso do órgão de gerência com o grau de impor1ância 

"0,75". A faixa de variação contempla valores desde 0,25 (insignificante) a 1,0 

(muito impor1ante). Vide item 5.1.1, Etapa l/Fase 4, bem como a tela "Manutenção 

na Tabela de Grau de Importância", no Apêndice. 

Os valores adotados para a importância dos pesos (inicial, do usuário e do 

órgão de gerência) são fixos para um período ou mais. Porém podem ser alterados, 

dependendo do interesse do órgão de gerência. 

O próximo passo foi aplicar fatores de redução à média calculada dos 3 

pesos acima mencionados. Esses fatores de redução dizem em que intensidade os 

fatores externos, definidos no Cadastro dos Condicionantes, devem influenciar no 

peso final de cada atributo. Por exemplo, o condicionante "Condições de Circulação 

da Rota" afeta o atributo confiabilidade com mais intensidade do que o atributo 

modicidade ou o atributo ecoequilíbro. 

Os valores que os fatores de redução ou os coeficientes de ponderação 

receberam na simulação do primeiro período de análise (O 1110/95 a O 1/11/95) foram 

os que estão contidos na tela "Manutenção na Tabela de Coeficientes de Ponderação 

dos Condicionantes". 

Na próxima fase se calculou a posição relativa de cada atributo de 

qualidade, dividindo a nota final pela soma das notas de todos os atributos 

constantes da lista. Vide item 5. 1.1 , Etapa I /Fase 6. 

O próximo passo foi definir o corte para a seleção dos atributos. A próxima 

tela "Seleção dos Atributos de Qualidade" exibe as médias das notas de todos os 

atributos de todas as linhas, de todas as empresas, após ser colocada a data do 

período de análise que interessa. A partir dessa média foram selecionados os 

atributos conforto, segurança e confiabilidade. 

Feita a escolha dos atributos partiu-se para a seleção dos indicadores 
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relacionados a cada atributo selecionado. A seleção dos indicadores foi feita 

considerando a disponibilidade de dados para alimentar as variáveis que estruturam 

cada indicador. 

Os atributos e respectivos indicadores selecionados foram o conforto 

(densidade no interior do veículo), a segurança (freqüência de acidentes com 

passageiros) e a confiabilidade (intervalo médio). 

O próximo passo foi introduzir na planilha "Valores dos Indicadores", por 

empresa, por linha, os valores realizados, o padrão, a meta e os limites inferior e 

superior de variação aceitável da meta fixada para cada indicador de qualidade, que 

no caso foi adotado o valor de ±1 0%. O padrão entra nesta planilha como orientador 

do órgão de gerência "x", que define a meta. 

Assim, os padrões adotados para os quatro indicadores testados foram a 

densidade no interior do veículo (6,5 pass/m2
), a freqüência de acidentes com 

passageiros (O acidentes) e o índice de regularidade (1). 

Em seguida simulou-se que o órgão de gerência "x" avaliou as suas 

condições de obtenção das variáveis. As variáveis analisadas foram: número de 

passageiros em pé (no horário de pico); capacidade de passageiros em pé (adotou-se 

o ônibus convencional como padrão da frota da linha); número de passageiros 

acidentados, por mês, na JinJ1a; passageiros transportados, por mês, na linha; c 

intervalos reais entre horários programados, por linha. 

Procedeu-se então ao cálculo dos va lores reali zados de cada indicador para 

cada linha (vide cálculos no item 5. 1.2, Etapa 2/Fase 3 e tela "Valores dos 

Indicadores de Qualidade", no Apêndice). 

Os valores adotados para as variáveis de cada indicador foram baseados nos 

relatórios colecionados durante a pesquisa de campo nas empresas e nos órgãos de 

gerência. 

A segUir se efetuou a análi se dos desvios, por empresa, por linha, dos 
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valores realizados dos quatro indicadores escolhidos em relação à meta fixada. Vide 

item 5.1 .3, Etapa 3/Fase 2 e a tela "Cumprimento dos Atributos" , no Apêndice. 

O próximo passo foi avaliar o desempenho de cada linJ1a da empresa para 

definir a sua posição em relação às demais no cumprimento das metas fixadas para 

cada indicador escolhido. 

Para essa avaliação foi considerado um dado fundamental , que é a média de 

passageiros transportados no mês por cada linJ1a, tendo em vista que o efeito dos 

resultados dos indicadores de qualidade da linha que transporta mais passageiros é 

mais significativo que o daqueles alcançados por uma linha que transporta menos 

passageiros. Assim, se obteve a pontuação final da linha. Vide descrição do 

procedimento no item 5. 1.4, Etapa 4/Fase l e tela "Cumprimento dos atributos", duas 

últimas colunas. 

A seguir se calculou a nota final da linha, considerando-se 1 ,O a nota 

máxima e subtraindo-se os pontos negativos ou positivos alcançados pela linJ1a para 

cada indicador. Vide item 5. 1.5, Etapa 4/Fase 2 e tela "Cumprimento dos Atributos". 

Para o cálculo da média de cada empresa se somou as notas finais de todas 

as linJ1as dessa empresa, ponderada pelo número de passageiros transportados e se 

dividiu o resultado pelo total de passageiros transportados em todas as linhas da 

empresa. Vide item 5. 1.5, Etapa 5/Fasc 2 c tela "Cumprimento dos Atributos", no 

Apêndice. 

Essa média foi transferida para a próxima planilha "Ordenamento das 

Empresas" na qual se visualizaram todas as empresas com seus respectivos 

resultados ou notas. 

O passo seguinte consistiu no cálculo da média aritmética das notas das 

cinco empresas em avaliação e do desvio padrão da nota de cada empresa em relação 

à média do sistema. Vide item 5. 1.5, Etapa 5/Fase 2 e 3 tela "Ordenamento das 

Empresas", no Apêndice. 



:,I 

283 

Após o cálculo do desvio padrão de cada uma das cinco empresas em 

relação à média, procedeu-se à comparação entre ambos, objetivando excluir a(s) 

empresa(s) cujo desvio padrão estivesse abaixo da média. Vide item 5.1.5, Etapa 

5/Fase 4 e tela "Ordenamento das Empresas". 

Concluída esta etapa se calculou nova média, para definir a média aceitável 

para o próximo período de avaliação. Vide item 5.1.5, Etapa 5/Fase 5 e mesma tela 

acima, no Apêndice. 

As conclusões sobre o teste de consistência e a simulação do método e do 

programa de computador são: 

• o programa satisfaz todas as exigências dos procedimentos necessários ao 

método de gestão de qualidade e produtividade proposto; 

• o programa permite rodar quantos ciclos de avaliação quantos 

demandados; 

o tamanho do período de avaliação não é impedimento para uso do 

programa; 

a ampliação de linhas e empresas é perfeitamente assimilada pelo 

programa: 

• a definição de outros condicionantes da qualidade dos serviços e suas 

respecti vas notas é livre, assim como de seus níveis de influência sobre 

cada atributo; 

• as linhas e empresas também podem ser avaliadas pelos indicadores de 
produtividade; 

• o ciclo de avaliação é dinâmico e a flexibilidade e a simplicidade são 
características predominantes do método. 
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6 CONCLUSÕES 

O problema que estimulou a formulação desta tese foi a constatação de que 

o paradigma gerencial adotado pelos órgãos gestores do transporte urbano está 

defasado diante da realidade de modernização das empresas operadoras e da demanda 

dos usuários por participação eficaz nas decisões. 

Foi elaborado, então, um projeto de pesquisa que tinha como tese a assertiva 

de que é possível gerenciar eficazmente a qualidade (com produtividade) utilizando 

um método que auxilie a identificar os requisitos dos usuários; ponderar esses 

requisitos com os requisitos do poder público, tendo em consideração os seus 

interesses políticos e sua experiência técnica; e definir as características (atributos) 

que traduzam esses requisitos e os fatores críticos que os determinam, bem como os 

seus ítens de controle(indicadores), para obter condições objetivas de avaliação das 

empresas operadoras através dos resultados dos seus esforços gerenciais relativos a 

esses requisitos. 

Quatro hipóteses auxiliares foram testadas inicialmente, com vistas a 

confirmar inferências feitas a respeito da ineficiência e ineficácia dos resultados dos 

esforços dos órgãos de gerência, das condições concretas existentes nas empresas 

operadoras para que o órgão de gerência reformule o seu paradigma gerencial e eleve 

o nível de exigência em qualidade e eficiência, e da inexistência de método 

semelhante ao que se propõe para auxiliar na gestão da qualidade e produtividade do 

transporte urbano. 

As hipóteses auxiliares à hipótese H0 (tese) foram as seguintes: 
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H 1: A forma de obtenção e tratamento, bem como o volume das 

informações geradas pelos órgãos de gerência constituem um entrave 

para a gestão da qualidade e produtividade do transporte urbano; 

H2: A ausência de um método que auxilie os órgãos de gerência a 

implantar e manter um sistema gerencial da qualidade e produtividade é 

uma das causas da dispersão de esforços e do resultado insatisfatório na 

qualidade e eficiência do transporte urbano; 

H3: Os indicadores de qualidade e de produtividade no transporte urbano 

constituem uma unidade, não podendo ser tratados isoladamente; 

H4 : As empresas operadoras das cidades de grande porte alcançaram um 

nível de desenvolvimento gerencial tal que permite que o órgão de 

gerência reformule o seu paradigma gerencial e eleve o nível de 

exigência em qualidade e eficiência dos serviços. 

Essas hipóteses auxiliares determinaram quais os dados que deveriam ser 

coletados no momento da investigação. Elas foram formuladas como condicionantes 

da hipótese geral, isto é, se elas fossem confirmadas, com grande probabilidade seria 

confirmada a hipótese geral - H0. Isto significa dizer que os dados reunidos foram 

considerados relevantes relativamente às hipóteses auxiliares, na busca de sua 

confirmação. 

A Função Desdobramento da Qualidade (Quality Function Deployment) 

metodologia desenvolvida por W. Edward Deming, no Japão, que tem como seu 

principal difusor o Prof. Dr. Keki Bhote, constituiu a base metodológica do objeto 

desta tese. 

Para orientar a pesquisa foi adotado o método da inferência indutiva, tendo 

em vista a intimidade do pesquisador com a área de transporte urbano, o que permitiu 

fazer inferências a partir de observações feitas em momentos anteriores à formulação 

da tese e reunir evidências variadas em campo e na literatura técnica para 

comprovação das hipóteses auxiliares. 



" 

. ~ 

287 

As evidências foram reunidas em extensa revisão bibliográfica e em 

pesquisas de campo realizadas em 9 (nove) cidades brasileiras de grande porte, tendo 

sido visitados o órgão de gerência e duas empresas operadoras reconhecidas como as 

melhores em cada cidade. 

Sobre a suficiência da quantidade e variedade das evidências pode-se dizer 

que são satisfatórias, pois as 9 cidades visitadas apresentam condições de operação, 

capacitação de recursos humanos, cultura, crença e nível de organjzação político

institucional bastante distintas. Além disso, o amplo espectro do questionário e o 

rastreamento da gestão de, no mínimo, 3 processos gerenciais, por cada órgão de 

gerência e empresa, fornecem dados suficientes para inferir sobre as teorias 

inicialmente formuladas. 

As informações levantadas durante a pesquisa permitiram formar o quadro 

da realidade gerencial do transporte urbano nas grandes cidades brasileiras conforme 

se descreve a seguir. 

As empresas de transporte urbano experimentaram um grande 

desenvolvimento gerencial no início da década de 90, em grande pat1e sustentado 

pela migração de técnicos do poder público para essas empresas. Porém, esse 

movimento de profissionalização teve como motivo propulsor a administração da 

receita e do lucro, o que é "natural" olhando do ponto de vista da empresa 

concessionária ou permissionária de um serviço, cujo consumidor é relativamente 

cativo. 

A produção em regime de concessão ou permissão, com as "garantias" 

contratuais decorrentes, não estimulou as empresas operadoras do transporte coletivo 

urbano brasileiro a tomarem a decisão de acompanhar o movimento mundial pela 

revolução do paradigma da qualidade. Assim, a liderança da fi::;calização continua 

sendo função do poder público, apesar das profundas alterações nas relações entre o 

governo e a iniciativa privada. 

Ocorre que o poder público perdeu, relativamente, a liderança mantida na 



288 

década de 80, com algumas exceções, onde o órgão de gerência manteve uma certa 

estabilidade nos seus quadros . A estrutura se mantém pesada, ainda predomina o 

velho modelo gerencial por tarefas e não por processos, não há articulação eficaz 

entre as unidades que coletam e tratam os dados com as que fiscalizam, a opinião do 

usuário não encontrou canal suficientemente representativo para influenciar no 

planejamento e na avaliação dos serviços, e se gasta muito em recursos financeiros, 

de tempo e humanos na coleta e no tratamento dos dados necessários à administração 

tarifária, em detrimento da gestão da qualidade e da eficiência do transp011e. 

Sobre as evidências reunidas para teste da hipótese Hb as observações 

indicaram que a forma de obtenção dos dados relativos aos processos gerenciais 

priorizados pelos entrevistados (apenas para reduzir o volume de informações e o 

tempo de tratamento), ainda é feita manualmente, por motoristas e cobradores semi

analfabetos, por fiscais/despachantes localizados em terminais, com pouca 

mobilidade e recursos e sem muito compromisso ou consciência da importância da 

sua função e, eventualmente, por estagiários do 2° grau. 

A adoção de tecnololgia mais moderna na fiscalização e controle dos 

serviços eram, à época das pesquisas (setldez de 1994) apenas projeto, ou estavam 

em implantação. 

Sabe-se que as cidades de São Paulo, Fortaleza e Campinas encontram-se 

em estágio re lativamente avançado na concepção da tecnologia embarcada, que 

combina microcomputador de bordo com um receptor de geoposicionamento, o que 

significava um passo siginificativo na aceleração e na fidelidade da coleta e do 

tratamento dos dados, embora esses equipamentos sejam passíveis de erros e fraudes 

também. 

Em geral os dados para gerar informações sobre esses processos podem ser 

obtidos de 3 (três) fontes principais: 

da planilha de controle diário da operação, preenchida pelo cobrador e 

avalizada pelo fiscal; 
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dos boletins de ocorrências preenchidos pelos fiscais de rua; e 

dos boletins das Centrais de Reclamações. 

O primeiro é regular e obrigatório, com entrada diária. O segundo e o 

terceiro são eventuais, que dependem da mobilidade e do empenho do fiscal e da 

credibilidade que o usuário tem do retorno às suas reclamações, respectivamente. O 

tratamento dos dados é, na sua grande maioria, feito com a ajuda de computadores. 

A organização do trabalho é do tipo piramidal pesada, com no mínimo 4 

níveis de decisão. Não foi objeto da Tese analisá-la em profundidade, mas os 

organogramas analisados e o fluxo que as informações seguem até transformar-se em 

relatórios gerenciais, indicaram uma grande centrali zação de responsabilidades c 

consequentemente reduzido auto-controle das unidades "responsáveis" por 

determinada tarefa ou fase do processo. 

Não há visão geral do processo pelos funcionários dos distintos níveis 

hierárquicos. Juntamente com as informações relativas aos processos priorizados, os 

funcionários estão ocupados com outras atividades, especialmente aquelas relativas 

ao processamento e análise de dados para a administração das Câmaras de 

Compensação Tarifária ou organismos similares, chegando a casos em que o órgão 

de gerência os elaboram pma, em seguida, entregá-los ao sindicato das empresas para 

que ele proceda à administração financeira da Câmara. 

As evidências reunidas, portanto, apontam na direção da comprovação da 

hipótese H1.: 

A forma de obtenção e tratamento, bem como o volume das informações 

geradas pelos órgãos de gerência constituem um entrave para a gestão da qualidade 

e produtividade do transporte urbano 

Sobre as evidências relativas à hipótese H2, pôde-se concluir que, naqueles 

órgãos de gerência onde se constatou a existência de um ciclo de avaliação, esse ciclo 

está concentrado em aspectos chaves para a saúde financeira da Câmara de 
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Compensação Tarifária. Evidentemente, o custo com deslocamento é um atributo 

impm1ante para o usuário. E o controle de ítens básicos para a administração da 

Câmara de Compensação Tarifária traz necessariamente o controle do cumprimento 

do número de viagens (embora não pontuais), da ocupação do veículo e de quebras 

durante a operação, que influenciam diretamente na qualidade dos serviços. Porém a 

segurança, a pontualidade, o compot1amento do pessoal da operação, o estado de 

conservação dos veículos, a poluição ambiental, a acessibi lidade, a conveniência, 

entre outros, ficam relegados a segundo plano. 

Além disso, a compensação tarifária sem a crítica e a exclusão de custos 

meats, e a ausência de instrumentos diferenciados dos esforços da melhores 

empresas desestimula à busca da eficiência, o que eleva os custos operaciOnats, 

anulando parte do objetivo das CCTs, que é a solução para o desequilíbrio entre a 

incapacidade de pagamento e os custos operacionais altos. 

As ações que indicaram estar no caminho da gestão da qualidade e efi ciência 

dos serviços ainda são muito recentes, não provam continuidade e nem transmitem a 

certeza de que haverá um ciclo evolutivo, principalmente pela ausência de método 

sistêmico e sistemático. 

Portanto, as evidências reunidas junto aos órgãos de gerência indicam no 

sentido de confirmação da hipótese I-12.: 

A ausência de um método que auxilie os órgãos de gerência a implantar e 

manter um sistema gerencial da qualidade e produtividade é uma das causas da 

dispersão de esforços e do resultado insatisfatório na qualidade e eficiência do 

transporte urbano. 

Já as evidências reunidas junto às empresas operadoras, apontadas como as 

melhores, indicam que elas têm condições de responder às exigências que os órgãos 

de gerência venham a fazer. 

Para não perder receita as empresas profissionalizaram, informatizaram e 

modernizaram, de maneira geral, a área de manutenção, pois o gerenciamento dos 
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processos pet1encentes a essa área significa ônibus na rua (quilometragem e 

passageiros) e menor custo (melhores índices de consumo que as demais, maior 

tempo de vida dos componentes e agregados, maior desempenho dos pneus e 

câmaras etc.). Isto significa dizer que elas responderam bem a um estímulo de 

iniciativa do poder público. 

As evidências selecionadas para teste da hipótese H3 indicam que a 

observação da estrutura dos indicadores de produtividade e dos indicadores de 

qualidade, encontrados na pesquisa bibliográfica, mais os indicadores em uso nos 

órgãos de gerência e empresas visitados sugerem a negação da hipótese. 

Isto significa dizer que, embora os dados sejam oriundos de um mesmo 

processo e a ação sobre os indicadores de produtividade, por exemplo, possa 

desencadear alterações no indicadores de qualidade, os dois não podem ser tratados 

como uma unidade, no que se refere à avaliação dos resultados do gerenciamento da 

qualidade e da produtividade. 

Portanto a hipótese H3: 

Os indicadores de qualidade e produtividade no transporte urbano 

constituem uma unidade, ncio podendo ser tratados isoladamente, não pode ser 

confirmada. 

Sobre as informações reunidas para teste da hipótese I-14, pode-se dizer o 

seguintes: 

As empresas demonstraram ter alcançado um nível de modernização 

gerencial satisfatório para cumprir com as funções mínimas de uma empresa e que 

estão aptas a responderem à elevação do nível de exigência em qualidade pelo setor 

púbico, assim como para assumirem responsabilidades até agora em mãos do órgão 

de gerência. 

Seus dirigentes demonstraram facilidade para pnonzar fatores críticos 

gerenciais da lista que lhes foi apresentada, em questionário específico. 
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Considerando os 3 fatores críticos de maior importância no gerenciamento 

das áreas de manutenção e de operação, respectivamente, citados pelas empresas, 

pode-se dizer que existem algumas semelhanças, porém também diferenças nos 

métodos gerenciais e na infraestrutura disponível nessas empresas para se exigir 

melhor qualidade de gestão. 

As semelhanças dizem respeito à coleta de dados da operação e a alguns 

ítens de controle como consumo de combustível e pneus, acidentes, desempenho do 

pessoal de operação e de manutenção, das despesas com peças e acessórios e outros 

ítens de custo, em geral exigidos pelo poder público. 

As diferenças estão na gestão de recursos humanos, na tecnologia de 

informação, na organização do trabalho t:: ua poslura da alta direção em relação aos 

funcionários e aos usuários. 

As empresas mais profissionalizadas comprovaram ter atingido um nível 

bem mais avançado que as demais, nestes aspectos. As evidências reunidas e 

classificadas, entre as comuns entre as empresas e exclusivas de algums empresas 

mais avançadas, indicam no sentido da corroboração da hipótese H4 . 

As empresas operadoras das cidades de grande porte alcançaram um nível 

de desenvolvimento gerencial tal que permite que o órgão de gerência reformule o 

seu purudigma gerencial e eleve o nível de exigência em qualidade e efic iência dos 

serviços. 

No referencial teórico foram encontrados métodos de hierarquização, 

classificação, escalonamento e ponderação de atributos, redução de indiscemibilidade 

e interdependência entre variáveis, de determinação de pesos relativos de variáveis, 

de tradução da percepção do usuário por meio de técnicas psicométricas e de 

preferência declarada (Stated Preference), de análise de interrelação entre variáveis 

ou um conjunto de variáveis, para seleção de alternativas, de métodos e técnicas 

estatísticas para s implificação do número de critérios ou atributos, e pam a 

discriminação de indivíduos, segundo seus valores de escala e similaridade socio-

. I 
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econômicas e de avaliação do desempenho e métodos para redução de efeitos 

exógenos nacomparação de dados sócio-econômicos. 

Todos eles de comprovado valor científico para as funções para as quais se 

propõem. Porém não constituem instrumento de gestão sistêmica e sistemática da 

eficiência e qualidade do transporte urbano, pois não cobrem a lacuna de um método 

que permita a instauração de um ciclo de avaliação sistemático e que permita, 

também, a tradução dos requisitos dos usuários em fatores críticos dos processos 

gerenciais do órgão de gerência. 

Esta conclusão, acrescida da comprovação das hipóteses auxiliares, deu a 

certeza ao pesquisador da necessidade e da existência de ambiente propício para 

propor o Método de Gestão da Qualidade e Produtividade do Transporte Urbano por 

Ônibus, procedimento elaborado para operação em ambiente Windows, testado em 

sua consistência e operacionalização, para utilização por parte dos órgãos de gerência 

como auxílio na tomada de decisões relativas à melhoria da qualidade e da eficiência 

do transporte público por ônibus. 

As conclusões mais relevantes desta Tese são as seguintes: 

As evidências reunidas comprovaram as hipóteses auxiliares que, somadas 

ao teste de consistência do método proposto, COI!fimwram parcialmente a tese. 

A confirmação é parcial porque, apesar de constituir um instrumento valioso 

para a gestão da qualidade e produtividade do tranporte urbano, o método sozinho, 

não assegura a eficácia pretendida. 

De posse desse método os órgãos de gerência serão estimulados: 

a priorizar os processos relevantes para o satisfação dos requisitos dele 

e dos usuários (os mais importantes clientes da empresa); 

a definir os fatores críticos que influenciam esses requisitos, 

a reorganizar o trabalho conforme as necessidades de gerenciamento 
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desses processos; 

a treinar o seu pessoal conforme os novos paradigmas e sobretudo,· 

a repassar para as empresas operadoras aquilo que elas são capazes de 

executar, reservando-se o órgão ele gerência para as funções de 

promotor, normatizador e fiscalizador da qualidade e da eficiência do 

transporte urbano por ônibus. 

Porém, será necessário utilizar esse método dentro de um contexto de 

alterações de postura da alta gerência, de reorganização do trabalho em função de 

processos-chaves relacionados com os indicadores selecionados, de inserção 

consciente dos funcionários na gestão dos processos, e de implantação de canais mais 

modernos de relacionamento com os usuários, com as empresas e com a comunidade 

e de moderna tecnologia de informação. 
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ANEXO A 

MÉTODOS DE CLASSIFICAÇÃO E PONDERAÇÃO 

(DEHTER, s.d.) 

• Método do "Custo-Eficácia": 

"Este método é apresentado sob a forma de uma matri z na qual se 

relacionam os objetivos de determinado programa de investimentos e os impactos 

causados pelo mesmo. Com este método é possível determinar-se a ordem de 

prioridade de implementação de um programa de investimentos em transpot1es 

urbanos, para alocação ótima de recursos. 

O mélotlu permite a consideração de variáveis de natureza di versa. 

Na construção da Matriz de Eficácia pat1e-se do pressuposto de que ex istem 

11 objetivos ou critérios (01) a serem avaliados em m alternativas de projetos (Pi) e 

que para cada um desses objetivos existe um coefici ente de utilidade (uj), G= 1 ,2, .. . 

n), que é a ponderação de cada critério escolhido para representar os efeitos que o 

programa produzirá em setores representativos. 

Respeita-se a restrição: 

n 

L (a,l) 
j= 1 

Considere-se Eu a eficácia, isto é, a medida do grau em que o 
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objetivo j será atendido se a alternativa i for adotada. Para se encontrar estes valores, 

pode-se utilizar os princípios da Teoria da Decisão e outros métodos específicos, 

conforme será visto nos ítens a seguir, sendo que: 

O < c . . < I 
- C.IJ -

Considere-se ui a utilidade ou eficácia total da alternativa 

i (i = I ,2, ... , m). Ao se comparar vários projetos, quanto maior for a utilidade, 

melhor será o projeto. 

• Método de Consecução de Objetivos 

O Método de Consecução de Objetivos pretende basicamente determinar o 

grau de atendimento do projeto e/ou alternativas a objetivos e metas pré

estabelecidas. Pode ser explicado conforme os passos seguintes: 

I 0 
- Listagem de objetivos e metas aos quais o plano deverá atender, 

preparada pela equipe técnica encatTegada da elaboração do estudo. 

Considerando os objetivos e metas tais como: substituição de 

combustível, economia de divisas, aumento do nível de emprego, uso 

de tecnologia nacional, aumento de acessibilidade, etc.; 

2° - Dt:smellll.m.unento dos objetivos e metas em critérios e fatores que os 

identifiquem. Nesta etapa, são definidas as unidades de medida para 

cada um dos critérios e fatores ; 

3°- Estabelecidos os critérios e as unidades de medida, tabulam-se os 

resultados obtidos em cada uma das alternativas. Esta etapa consiste na 

montagem de uma tabela, contendo, para cada alternativa, os resultados 

da quantificação dos fatores considerados , expressos nas unidades 

apropriadas. 

4° - Determinação do limite superior de variação de cada um dos fatores 

considerados. Esse limite pode ser definido a partir das respostas a 
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serem obtidas com perguntas do seguinte tipo: 

o O que é preferível? 

o Quem mais necessita do projeto? 

. O que atenderá melhor aos objetivos do projeto? 

. Qual fator é mais significativo para o projeto? (p.74) 

5° - Transformação dos resultados, obtidos em unidades heterogêneas de 

medida, em unidades homogêneas. Para isso, torna-se necessário 

estabelecer a escala de referência que, no presente caso, será tomada 

como a participação relativa de cada um dos fatores referida ao seu 

limite superior determinado na etapa anterior; 

6° - Geração de uma escala de valores relativos de cada objetivo. A 

determinação desta escala será função da importância de cada objetivo 

no contexto analisado, sendo esta estabelecida através do consenso da 

equipe da elaboração dos estudos; 

7° - Determinação do índice ou grau de consecução dos objetivos. A 

ponderação dos objetivos será feita com base nos resultados da quinta 

etapa (unidades homogêneas), relacionadas com os valores relativos a 

cada objetivo, determinados na etapa anterior. Esta etapa permitirá 

manter uma tabela que indica o valor da participação de cada fator nas 

várias a lternativas. O somatório destes valores representará o grau de 

consecução dos objetivos estabelecidos no plano; 

8°- A ordenação das alternativas, conforme o grau de consecução de 

objetivos, indicará as prioridades." 

Dehter apresenta em seguida, baseado em William Aquino Pereira os 

métodos de ponderação dos objetivos. 

"A ponderação dos objetivos pode ser feita mediante diversos 
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procedimentos. Segundo Aquino Pereira, entre os procedimentos de ponderação de 

objetivos, são usados com maior freqüência, por serem simples, operacionais e de 

resultados confiáveis, os seguintes: 

Delphi; 

Escalonamento; 

Classificação; 

Comparações Sucessivas. 

Como já foi dito, todos os procedimentos requerem a formação de uma 

equipe interdisciplinar, com o conhecimento dos objetivos básicos a que o plano se 

propõe, além de estarem a par da conjuntura do local que se pretende intervir. Com 

isso, os planejadores terão a segurança de contarem com um levantamento dos efeitos 

que a comunidade espera e do grau de eficiência a ser obtido com as proposições. 

• Procedimento Delphi 

Divide-se basicamente em duas partes: a primeira é a geração dos objetivos; 

a segunda a ponderação dos objetivos e das metas . Para o estabelecimento dos 

objetivos, são realizadas várias reuniões durante as quais os participantes especificam 

as idéias importantes, formulam os objetivos julgados significativos e mensuram as 

metas. Após a conclusão desta etapa, são elaborados questionários e entregues ao 

grupo que representa os interesses da comunidade a ser atendida pelo projeto que está 

analisando, onde os participantes assinalam escores para cada objet ivo ou meta. 

A composição deste segundo grupo é fechada, isto é, não existe 

comunicação ou troca de idéias entre seus membros. Após a resposta, os 

questionários voltam ao grupo de coordenação para avaliação dos resultados, quando 

eles são colocados sob o mesmo denominador, podendo ser utilizada uma escala 

simples ou um método fracionado, onde os resultados aparecem sob a forma de 

proporção de uma escala ordinal. 
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Após a análise, são feitos novos questionários, já com a distribuição das 

opiniões, de modo a servirem de marcos de referência. Nesses questionários, os 

membros do segundo grupo são instados a repetirem a ponderação dos objetivos, 

usando a informação contida como referência. 

Os participantes, cujas opiniões caem nos extremos da distribuição, são 

questionados a apresentar, por escrito, a justificativa de sua opinião. Novamente, os 

resultados são analisados, determinando-se uma nova distribuição de ponderações, 

que voltam a ser remetidas ao segundo grupo. 

O processo se repete por três ou quatro vezes, ou até o momento em que não 

se apresentem variações significativas em relação à apuração anterior. 

A ponderação dos objetivos, segundo o Procedimento de Delphi tem sua 

validade justificada por três razões básicas: 

A opinião de um grupo prevalece sobre a opinião individual; 

O anonimato permite uma grande racionalidade; 

O grupo de organizadores deve consolidar a opinião do grupo 

comunitário. 

O primeiro argumento garante a validade dos objeti vos formulados, desde 

que as pessoas participantes do grupo sejam representativas da comunidade. O 

segundo está baseado no entendimento de que no grupo abet1o os problemas 

interpessoais podem oconer como resultado de diferenças de status entre os 

participantes e motivar radicalizações. Finalmente, o terceiro decorre da necessidade 

de que, no contexto do planejamento urbano e particularmente em transpot1e, a 

consol idação das opiniões emitidas é essencial. 

• Procedimento do Escalonamento 

Neste, os objetivos são ordenados de acordo com a respectiva importância, 

recebendo valores que variam desde k-1, para o mais importante, até zero, para o 
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último motivo classificado. Cada indivíduo dos responsáveis pela classificação dos 

objetivos não deve tomar conhecimento do escalonamento feito pelos demais (p.75-

77). 

Os valores obtidos são transformados em percentuais, que simplifica a sua 

utilizacão. 

Então pode-se fazer: 

(a,2) 

para: 

k = 1,2,3, ... , n 

sendo: 

Rk -total de pontos obtidos pelo objetivo k; 

Rik - pontos dados ao objetivo k pelo representante i; 

n - número de objetivos a serem analisados; 

m - número de representantes. 

O cálculo do peso dos objetivos será obtido a partir de: 

(a,3) 

• Procedimento da Classificação 

A ponderação dos objetivos é feita mediante a colocação dos objetivos junto 

a uma escala que varia de O a I O. Isto feito, solicita-se aos membros que indiquem a 

classificação de cada um dos objetivos, conforme a referida escala. 

A ponderação será feita calculando-se os valores em percentuais. Os 



,. 

'· 
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resultados permitirão ordenar os objetivos, segundo a sua importância e de acordo 

com os valores calculados. 

• Procedimento das Comparações Sucessivas 

Com este método, os membros da equipe, individual e isoladamente, devem 

listar os objetivos segundo a importância atribuída a cada um. Para o objetivo 

classificado em primeiro lugar deverá ser atribuído o valor V = 100. Os valores 

referentes aos outros objetivos deverão representar a respectiva posição em relação 

ao primeiro colocado. 

O passo seguinte será a comparação entre o primeiro colocado e os demais. 

Três situações distintas poderão ocorrer: 

O objetivo colocado em primeiro lugar é preponderante sobre os demais em 

conjunto. Neste caso, a sua ponderação será: 

(a,4) 

O primeiro objetivo é tão importante quanto os demais em conjunto. A sua 

ponderação será então: 

(a,5) 

O primeiro objetivo é menos importante em relação aos outros em conjunto. 

Assim, a sua ponderação será: 

(a,6) 

Verificando-se uma das duas primeiras situações, prossegue-se através da 

comparação dos demais objetivos com todos os outros. Porém, se for encontrado um 

resultado de acordo com a terceira situação, torna-se necessário examinar o segundo 

objetivo e estabelecer a sua ponderação em relação aos demais. Se então for 

constatada a ocorrência da primeira ou da segunda situações, iterar-se-á o 

procedimento. E assim por diante. 
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Para a ponderação final deverá ser adotada a média dos pesos atribuídos pela 

equipe em conjunto. (p.78 e 79) (DETHER, s.d.) 
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ANEXOB 

QUESTIONÁIUO DAS EMPRESAS 

J 





"> 
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PRODUTIVIDADE COM QUALIDADE: UM MÉTODO DE GESTÃO PARA O 
TRANSPORTE URBANO POR ÔNIBUS 

QUESTIONÁRIO DAS EMPRESAS 

DATA ........................ ...... ..... .... ..... ... .. ...................... ... . 
CIDADE ...................... .... .............................. ..... ......... . 
EMPRESA .... .............. ... .......... ...... ............ ............. .... . 
CARGO DO INFORMANTE ........................ ............. .. 
FROTA: ..... .. ... ...................... ........................... ............. . 
LINHAS: .................................... ...... ..... ........... .... .. ..... .. . 

1. Classifique pela ordem de importância, marcando com um X, os processos 
de gerência da operação e da manutenção de sua empresa: 

1. Controles na Manutenção: 
Muito importante Menos importante 

(1) consumo de combustível e lubrificantes ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(2) desempenho de pneus, câmaras e 

protetores ( ) ( ) ( ) ( ) · ( ) 
(3) desempenho dos conjuntos mecânicos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(4) desempenho do pessoal de manutenção. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(5) resserviços de manutenção ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(6) consumo de peças e acessórios ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(7) quebras ou panes dos veículos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(8) lavagem e lubrificação dos veículos ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(9) estado de conservação dos ônibus ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(1 O) desempenho dos agregados ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 

2. Controle na Operação 

(1) dos passageiros transportados ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(2) dos passageiros pagantes ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(3) do cumprimento dos horários ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(4) do absenteísmo e rotatitivade do pessoal ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(5) do Índice de Pass. por Quilômetro-IPK ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(6) dos custos de operação ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(7) de panes durante a operação ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(8) dos acidentes ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
(9) de reclamações ou sugestões ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
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2. Que passos sua empresa segue para rastrear os processos marcados na 
pergunta 1.1 (manutenção) e 1.2. (operação)? 
Aqui, cite quais as unidades por onde circulam as informações desde o início 
até o final e, se possível, quanto tempo leva para passar de uma para outra 
unidade: 

2.1. Manutenção 
1 ................................ ........... ............ .......................... ...... ...................... ... . 

2 ....... ............................ ... .. ....... ........ .. .............. .............. ......... ........ .......... . 

3 ............ ..... ............ ............. ... .. ... .. ..... .. ......... ...... .. ................... ...... ........... . 

2.2.0peração 
1 ..... ..... .............. ... ... ..... ............... .. .... ...... .... ................ .............................. . 

2 ....... ..... ... ............................ .... ..................................................... ....... ..... . 

3 .. .... ......... ..... ............... .. .............. ..... .. ... ... ........ .. ............................ ......... .. 

3 Esses processos escolhidos por V.Sa. coincidem com os que o órgão de 
gerência exige? 

OPERAÇÃO: 
SIM( ) NÃO( EM PARTE( 

MANUTENÇÃO: 
SIM( ) NÃO( EM PARTE( 

Quais os que são exigidos pelos órgãos de gerência e por que? 
1 ........... ... ............................................ .. ....................................... .. ........... . 

2 ... .. ..... ........ .. ..... ......... .. ...... ...... ............ ... ... .. ....... ...... ...... .. .. ...................... . 

3 ...... ..... .... ...... ...................... .... .. ..... ..... ........... ........ ................ .................. . 

4 ....................... ...... ........... ..... .... ... ....... ................... ... .. ...... .. ...... .............. .. 



•• 

4. Escolha os 3 problemas que melhor se identificam com aqueles mais 
sentidos por sua empresa: 

(1 ). número elevado de socorros de rua 
(2). número elevado de acidentes 

(3). alto número de reclamações ( ) 
(4). absenteísmo do pessoal de operação e manutenção ( ) 
(5). alta rotatividade do pessoal de operação ( ) 
(6). alta rotatividade do pessoal de manutenção ( ) 
(7). quilometragem média rodada dos pneus ( ) 
(8). falta de capacitação do pessoal 

- de operação ) 
- de manutenção ) 

(9}. Índice de Passageiros por Quilômetro muito baixo ) 
(1 0). furos de horários por 

- atraso de saída dos veículos da manutenção ( ) 
- absenteísmo do pessoal da operação ( ) 
- problemas de panes dos veículos ( ) 

(11.) dificuldade de cumprir os horários pré-estabelecidos: 
- trânsito carregado ) 
- demanda não corresponde aos horários ) 
- motorista ) 

(12) evasão de renda: 
- por meia passagem roubada 
- carona 
- pular roleta 
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5. Que ações e documentação são usadas pela empresa para identificar os 3 
problemas escolhidos na pergunta anterior? 

Problema 1: 
1 ....... ...... ............................. .... .... .... ..................................... .......... .. ....... . .. 

2 ............ .......... .. ................ ........... ...................... .......... ............ .......... ... ... .. 

3 .. ........... ..... ............. ... ..... .. ......... .......... .... ............. ...... ... ... ... .. ........... .... .. .. 



Problema 2: 
1 ......... .......... .......... ..... ... ... ...... ... .. .... .. .. .... ...... ..... ............................ .... ...... . 

2 ...... ..... ............ .. ......................... .. ........ .... .. .. .... ...... .............. .............. ...... . 

3 ............. .. .. ... ... ..... .. ....... ............................ .. .... ... ... .... ...... ........ ......... ...... .. . 

Problema 3: 
1 .................... ........... ................................ .................................. .. ... .. ....... .. 

2 ...... .......... ... ......... ............................. ............. ........ ............ ... .... ............... . 

3 .. ....... .............. ... ...... ................ ........... ..... ................. .............................. . . 

6. Qual é a periodicidade de análise das informações armazenadas na 
documentação? 
1 ............................................................................... ..... ... ....................... . .. 

2 ........ ..... .. ..... ..... ................ ........... ..... .... .... ... .. ... ..... .... ............... .... ... .. ...... . 

3 ........ ........ ..... ........ ..... ............................... ............ ...... ........... .. ................ . 

7. A empresa faz acompanhamento de algum índice ou indicador dos 
serviços, tais como pontualidade, regularidade, segurança , confiabilidde e 
conforto para o passageiro? 

SIM ( NÃO ( 

8. Quais são os indicadores usados? 



·' 

9. Quais são as informações que a empresa coleta para compor esses 
indicadores? 

1 O. Qual a periodicidade de coleta dessas informações do ítem 1 O? 
- diária ( ) - semanal ( ) - mensal ( ) 
- de outro tipo (especifique): ...................................................... .. 
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11. O órgão de gerência de sua cidade mantêm algum programa de estímulo 
às empresas para implantar e manter um programa de qualidade e eficiência 
interno à empresas? 

12. O que V.Sa. acha que poderia ser feito? 

13. Como é a estrutura da sua empresa? 
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ANEXO C 

QUESTIONÁRIO DOS ÓRGÃOS DE GERÊNCIA 

·' 



( 

I 

PRODUTIVIDADE COM QUALIDADE : UM MÉTODO PARA GESTÃO DA 
QUALIDADE DO TRANSPORTE URBANO POR ÔNIBUS 

QUESTIONÁRIO DOS ÓRGÃOS DE GERÉNCIA 
DATA ... ......... ............. ........ .. ...... ... . 
CIDADE .. ..... ...... .... ... ....... ... .. ... ..... . 
EMPRESA ... ..... ...... ...... .... .... .. ...... . 
CARGO DO INFORMANTE. .... .. ....... ........ .. ... ..... .. ..... .... .. . . 

1. Classifique pela ordem de importância, marcando com um X, os processos 
gerenciais do transporte da sua cidade: 

Muito importante Menos importante 
1 . levantamento de dados da operação ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
2. recepção, tratamento e análise das 

opiniões dos usuários ) ( ) ( ) ( 
3. fiscalização: 

- dos horários ) ( ) ( ) ( ) ( 
- do estado dos ônibus ) ( ) ( ) ( ) ( 
- do comportamento dos motoristas ) ( ) ( ) ( ) ( 
- da poluição ambiental provocada 

pelos ônibus ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
4. acompanhamento da base legal ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
5 programação dos serviços ) ( ) ( ) ( ) ( ) 
6. acompanhamento dos preços dos insumos 

e de custos operacionais ( ) ( ) ( ) ( 
7. cadastramento do rede viária de transporte 

coletivo e acompanhamento de suas condi 
ções ) ( ) ( ) ( ) ( 

8. gerência da circulação do trânsito ) ( ) ( ) ( ) ( 
9 treinamento do pessoal 

interno ( ) ( ) ( ) ( ) ( 
operadoras ( ) ( ) ( ) ( ) ( 

2. Quais são as unidades administrativas que estão envolv idas com os 
processos mais importantes selecionados pelo órgão de gerência: 

Processo 1: 

·············· ··· ····· ··················· ····· ··· ·· ·· ··· ········· ········ ·· ····· ··· ·· ·· ········· ·· ····· ·· ··· ··· ··· 



.. 

·f 

Processo 2: 

Processo 3: 

Processo 4: 

3. Como são coletadas as informações relativas aos processos escolhidos 
como mais importantes? 

Processo 1 

Processo 2 



{·. 

I 

Processo 3 

4. Qual é o fluxo seguido por essas informações coletadas e como elas são 
tratadas para transformar-se em ítem de controle da alta direção? 

Processo 1: 

Processo.2: 

Processo 3: 

5 Qual é a periodicidade de levantamento e tratamento dessas informações? 

Processo 1 : ... .. ..... ... ....... .... ..... .................... .... .......... ............. ... . . 

Processo 2 .. ..... ... ..... ........ ....... .............. .. .. ..... .. ..... ... ... .... ..... ... .. . . 

Processo 3 .... .... ... .... ... .... .......... ... .... .. .... ...... .. .... .... ... .... ..... .. ... ... . 



( 

6. Quantos funcionários estão envolvidos com a pesquisa de campo e qual é 
a formação escolar dos mesmos? 

7. Identifique os 3 maiores problemas sentidos pelo seu órgão de gerência: 

(1) descumprimento de horários ) 
(2) número de acidentes ) 
(3) elevado número de reclamações dos usuários ) 
(4) queima de parada ) 
(5) comportamento inadequado do motorista ou cobrador ) 
(6) poluição do ambiente pela empresa x ) 
(7) velocidade operacional 

alta ( 
baixa ( 

(8) nº elevado de gratuidades ( 
(9) vandalismo dos usuários que destroem placas de sinalização, 
interior do ônibus, sujam terminais e paradas ( ) 
(10) baixa ocupação dos veículos; IPK baixo ( ) 
(11) falta de limpeza nos ônibus, terminais e paradas ( ) 
( 12) quebra de veículos em operação ( ) 
(13) custo operacional elevado ( ) 
( 14 )evasão de renda ( ) 

8. Qual é a estrutura administrativa do seu órgão de gerência(organograma)? 

9. Identifique o número e respectivos níveis dos funcionários envolvidos ern 
cada um dos processos selecionados pelo órgão de gerência na questão 1. 

Processo 1: 
Técnico de Nível Superior: ......... .............. ..... ........ .. ..... .... .. ....... ........ .... . 
Pessoal de nível médio .............. . : ... ........... ... ..... .. ....... ............. .. ... .. ... .. . . 
Pessoal de apoio administrativo ... .. ....................... .... ..... .. ... .. ...... ..... ... .. 
Estagiários ..... .... ... ...... ............ ...... ... .... ..... .. ... ..... ...... ... .. .. ... ....... ... ........ . 

Processo 2: 
Técnico de nível superior .... .... ...... .. .... .... .. ..... .... .......... ............ ......... ... . 
Pessoal de nível médio .................. .. .... .... ................... .. ............ .. .... .... . .. 
Pessoal de apoio administrativo .. ............ ............ ...... .................. ... ...... . 
Estagiários .... .. .. ...... ...... ... ..... .. ..................... .... .. ..... .... ......... ..... ... ....... .. . 



Processo 3: 
Técnico de nível superior .. ......... ... .... ......... ..... ... ...... .... .. ............ ..... ... ... . 
Pessoal de nível médio .. ... .... .............. ... ........ .... ... ... ........... .. ........... ... .. . 
Pessoal de apoio administrativo .... .. .......... ... .. .... ... .. ... ............. .. ....... ... .. 
Estagiários .. .. ................... .... .... ... ... ... ....... ... .. .. ... ........ ........ ..... ... ....... ... .. . 

1 O. Que tipo de treinamento específico receberam esses funcionários para 
executar as funções que hoje desempenham? 

11 . Caso o órgão não execute diretamente o levantamento dos dados de 
campo quem o faz? 

12. Quais as ações que o órgão de gerência tem desenvolvido para estimular 
a eficiência das empresas operadoras e melhorar a qualidade dos serviços? 

13. Quais são os canais de relacionamento 
Órgão de gerência x Empresas 
Órgão de gerência x Usuários 

14. O órgão de gerência mantém algum programa de estímulo à participação 
do usuário na solução dos prolemas por eles reclamados? 
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l ANEXOD 

DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À PESQUISA DE CAMPO 

ÓRGÃOS DE GERÊNCIA - pag. 324 a 347 

EMPRESAS - pag. 348 a 394 



( CARGO/FUHÇ~ II IKTEJNl - 18 "I 
ADHIHI S TRATIVO os 

SUPERVI SOR/ PHC -
FI SCAIS/PHC -
FISCAI S / -

I Jl 
os I 

TOTAL 0 5 I I 

I 

- O I RETOR I A DE OPERAÇlSES 
41E~HC I A DE COHTROLE E F I SCM. I ZAÇKo 0.0 TRANSPORTE COLE TIVO 

SETOR DE FI SCAL I ZAÇ~O E COHTROLE DE SERVI ÇOS 
DEHOKSTRATIVO DO PESSOAL EH SERV I ÇO HO ~S DE OUTlJBR0/94 

:SER V I C <> E X T E RNO - N A T UREZA 

POST O FIKO G A R AGE H S VOLANTES I TI HERAHTES 

IWitll TIIU: l«liTE IWitll rm l«liiE rtAIR.W FCI.QJIST IWtl TAIIJE l«liTE Mlil TNIE l«liTE 

- - - - - - - - - - - - - -

os os os 01 0 1 01 01 - 0 1 01 0 1 # # # 

08 03 0 8 M18 12 •18 1 2 12 - - 0 1 - - -
2 1 17 12 - - - - - os os 04 os os 04 

3 6 2 S 2 S 18 13 18 13 12 Jl 07 08 os os os 0 4 

a s 11 76 "19 "16 

OBSERVAÇOES: 

I 
FàiiAS 

ITOTa~. J (I} 

liCEO 

- 05 

0 2 25 

09 "10"1 

os a r 

[]b] 

( .. ) Na ~ I aca I I zaçllo d~ g--a - • ~or- I-I oni:adoa d o I a i:u rnoe Inte-r~ I ár I oa • daa 

04 : 30 às 10:30 horaa • co. e~u <·'f~t I v o ea.ado ao i:oi:a I d o 'tu rno da .anh:E . d a a 16 :00 hoa 22: 00 horas. co. 

(a) O suporv l sor d a F l scall z a ç:lo Vo lanto ó o .os.a da Fl sca ll zaç3o l i: l n Qr-lt o . 



. .. 

325 

REGISTRO DE VISTORIA 

I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE . 

SECRETARIA DE TRANSPORTES 00 MUHICIPIO 
• • #- • : •• .... .. ..... ~ .. . 

~~DSI•rt 
~T EMPRESA SPORTE URBANO S.A. 

1· I o E N T I F I c ... ç Á o v :r ST o R :I A . 

1~, NOrr 
I I I I I I I 

; 

... 
, .. 

. , 

rn::= 
miJ' .IJ'P(Jo/100 

lr:GCI=:-:IACI\l-:::-:-1""'1):----., I QfT IACIIl!ll; 

. I I I I I . . I I I I I I 
2· COIISERVAÇÀO · FUNCIOIIAM EIITO · ~IIGIEN E E SEGURANÇA 

-~·~· .··fi; · - ,,(. 
• .. 01 . ~I """' I~) I l '14· ........ - - ~;:-.. ··:. ;'. ''I 1>''-

·• CQ • u.. . .t....-.s>.a<:.v~ ( ) ' 25 • &.nl+o ..,_. Y&Zio I ., t'· 
• o:! • l.i~j)llll r.6codcn do onc;.&o ( ) ' 21·11&!ioSoc:orodo·--=-

··::~ · . I 1 .'. '114, . $lql elo ,,., ( ) • 27 • cn. 1-loD .. nn.b I I ... 
'(.6 • l'll<u ~ ( ) ' 21 · c.;.. elo Oror;6<1 <1 Vw.- ·);: ( I .::·. 
'06·11' do O'dn<»Cono o <la 111\a ( ) • 211 • Coro Gnl Fvodo I 1 .· 
• 07. DooW ~~~1 I l ' 30 • C..-o elo fti<O • Vw.-4> • a...tro<» • _, I ) 
' OI: S.:...tt o Com.loo I l ' 31 • ():~Ç~t> CIICI;I • ~I N>otwól I ) 

• • O) • Li-.. . EA.tml • - ( l • !2 • , ,.., . ~!aia . J).ro I I 
' 10 • ~ 61 Pl!o.eno. .IOr.·E.oQ) ( ) ' 33 · 1100". - f(r\'a • O<r'fl U.0 OI.., • 1D11 Parado • ...,; V...,.... ( ) ... 
' 11 • Ptltlu (R~) ( ) • 34. l.lâl <Mbt16a <» fliu Oo.rt·TIUIÔO .• . I ) 
'12 ·~ ( ) • 35 • "'-~ • C<t1ado • ~ I 1 . • 
• I) . Edncr ( ) • :.; . p.,v.., . - """ llt'n ,., o;,.~ · T1111iv I I 
' 1t • T~ Go ,., ..... 6& C.W elo IW<hl ( ) ' 37 • lloclo • f iW4 • florçró> • o...tndo • Yo.arclo . I ) .. . u. l iQftll ( ) • lf · Tuq..o fut6> • Cú'do ~...,.,- .. I I ·:. 
• lf . R» I Oqa8 I !t2 '- ( l • 311 • ..._ 6& No-.aoa ~~ I ) . 

• • 17 • ·~ do &ralo \/ (; I ) 'tO· Sobelo-~ 

!~d·· 
( ) ·. 

I li • .......,..,. I Er<>oobi I ) • 41 • Coro do llftm> do óoo Oioool . . I ) ,:, 
+ lt . .lll..u . VoÓI'CII • f Kf'tll ( l • 4l • From ._ • ''"" c1o w. I l -· • 2D • F~ 6l c.~ ... · l.aao ( ) '4.1·R'loeloAI - I ) 
• 21 • 8uznl I ) ' 44 · Vw.- <» DWwdll : ... I l 
' 22 • Pn:l.oç6o 6& Tt~ I ) '~._, <I !lo'~ DMt. o T1111io ( ) 
' 23·[tl'~ ( ) • te • N><~ Frwu • o.rt o r,-. ,,. 

I ) 

I ) I I . .. . 

PU8liCIDADE ll' DATA VENCTO. 11 VIA DATA VEJICTO. 2' VIA 

I 1 I I I I I I I I I I I I I 

LEGENDA 

• lmtdia1o 
a 10 Olu 
• 30 Olu 

. //'1 . ~ ..... v . -';/ : .... ...._ ..... ""' 
•· . _ .,.' ,,H, , • •• - · 



326 

CONTROLE OPERACIONAL (SINDICATO) 

BOLETIM DE CONTROLE DIARID 

' CONTROLE DE VIAGENS 
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RELATÓRIO GERENCIAL DO DESEMPENHO OPERACIONAL, POR LINHA E 

EMPRESA 

Calculo do Custo do Servico 
Gerencia de Controle f CCI 
: : .:::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::.:::::::::::::::::::::::::.:: 

su 14 Oul, 1994 10:41 

Perlodo : 153 - 01/09/94 A 15{09/94 Tabela : I · liMHAS UR8AMAS t 

::::::::::::::::::::: : : : : ::::::: : ::::::::::::::::::::: :::::::::::::!::!:: :::::::::::: ::::: ::::: :::::: :: : : : :: ::::::::::::: !! :::::::::::::: 

: : : : lViagens lPamgeiro lluih "ed.l : 
l Cod.lin!IJ l E1p.lExlens1o: frota lRuli z. : Rul iudo: Pratic1d1 l Recei ta da Lin!IJ l 

: Pmag. f : Pmag.f : 
Custo Real : Vi19ens : Yeic./Oia : . ~ .... .. .. .. ..... .. ... .. ........................ .. .. .. ......... -. .... .. ..... . ... .... .................... ............................................................... .. ..... ............ .. ................................. . ...... ... ........... ....................... .... .......... .. ..... -... .. .. .. ................ ............... ........ .... .. . .. .................................................................... .. 

: 0202C1100 : ll : - 18.008 : 2 : - 444 I 33.482 0,25 8.330,32 : UI3,JO 75, 41 1.116,07 : 
l 0202CI200 -l -l l l 18.00& l- - 2 l . 403 29.383 0,25 7.310,49 l 4.731,90 72,91 919,43 l 
l 0204COOOO l - -24 : 15.380 -~ . 1 : -- 307 10.289 o,25 2.m,9o : 2.825,22 33,51 685,93 : 

-: -1129C1100 ~~I ~ - 22.3&~-l~-854 64.174 0,35 ~22.562,08 ~- -- - - 1U51,18 75,85 719,71 l 
l 1129CI200 l - 61: - 22.3U ~ -- l l - - 525 J2.18l 0,35 ~-11. 209,98 l - - - --- .9.006,88 61,30 m,l8 l 

-: SAOICIOOO l -- 81 .j . 5.782 l--~-----910 1.753 0,25 ---~-436,15 l -- - 1.511,83 1,93 23 ,37 l 
-l SCOICIIOO l - 68 l - 13.l50 l . 12 -l- .1.502 146.635 0,25 -- 36.482,79 l - - 28 .183,01 91,63 814,64 l 
l -SCOIC1200 .l ~8 l 12.001 l - 18: 2.402 203.680 0,25 •. . ---50.615,58 l - - 40.526,14 84, 80 l 754,37 l 

---:--scÕ2CI IOO-l --50 -l-12.550~ _. _Jq- 1.916 , . 16o.m _ .0,25 __ .J9.871,U...j . - __.JJ.512,61 1 .83,64 l 71 2,24 : 
+-St02C1200~ ---SO-l-13.134 l -15~ . 1.880 l -134.440 -- 0,25 . -.33.448,67 -l -- __ .J2. JS9,37 l .. 71,51 l 597,51 l 
- l...SCO.IC IIOO...j--81-l-....11.4JJ l - - 9-l - UOO l . 92.881 _ _ 0,25 .1 - - -23.108,7Ll- ------19.520,84j - .. --17,40 l 688,01 l 
-l SC03CI200-j---81...j-13.1.22 l . 13 l . 1.590 l-- . 12UOO ___ 0,25 .; . _J0..900,9'-l 9.S82,68-l ~ - - 78, 11 l 636,92 l 
~...$C04C1100 l --81-l - 7.88l -l-- 11--l-1 .811 ~ - -139. 168 --0,25 ~ .________.JUll,-00 l 21.812,59- l --76,85 l . 813,44 l 
-+-sco4C1200-l--81-:--S.aoo: -- 14-l-- 2.189- l m.m __ .. 0,25-l - _ __.J9. 218,.5Ll 9.432,40-l - - ~ 12,01 : 750,62 : 
--l -SC05C1100 l---52 -: -20.549 l 10 -l--1.367 l 106. 619 0,35 l _--J7.147 ,98 -: 8.224,41 l .. 78,02 l 710,99 l 
l SCOSC1200 l -52 l- 19.JU l . 10 l --l.HS l 109.826 0,35 l - __.J8 ,254,59 ~---28. 7JI,35 l . 74,31 l 732,17 l 
: : :!! !! ! ! !! ! !! !!!! : !!! ! !! !!!:!!!!! !! : !!!!!!!! : !! !! !! !! ! ! ! I !!!!!!;;!!!:;!! !!!!!!!!!!!!!.!!!: !!!!!!! ! ! !!!!!!!!!!: !!!!!!!!!!!:!!!!!!!! ! !!:!;;; 

:Total Ti po-Sm.: 13.410 : w :~o.m: 1.541.229: 0,21: -H6.143,ll-l--~m.m,n: 74,46: 706 ,50 : 
..:...:: :::::: :::::::::::::::: :.:!.!:: :::::::::::::::::::::::::::::: : : : : :::::: :::::..::...:;:: ::::: : : ::.: :..:.:.:.; :..:: : :::.:.::::::: : ::::::: :::::::::::.:....::: ::...: 

! 1S0301100 : 41 : 19.48l : 2~ : 4. 408 : 281. H4 : o.J~ : 10.882, 4H : 

Cl lculo do Custo do Ser~ico 
lndic1dores Ope. lab./I.Se, vico -

1 
::::::::::::::::::::::: : : ::::: :: ::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: :::::::::: : : :: 

Pa9. 0001 ! 
Ti po de Smico : SERVICO CIRCUlnR 

:: :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: : :::::::::::: : :::::::: :: ::::::::::i 

Receita/: Custo/ l Receill/ l Cu$ tO/ lPerc."edio : lluifa de: (\) : 
Veiculo/Oi& : Veiculo/Oi& : liloaetro : liloaetro :ouinz.(h) : I.P.l. lEquilib. ; Subsidio : 
::::::: : : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: : :::::::: : ::::: 

217,68 l 173,78 l 1,04 0,6~ l 3.997,78 ' ~,19 l 0, 16 : ·S6,25: 
243,68 l 157,73 l 1,01 0,6S l 3.628,61 4,05 l 0, 16; -56,2~: 
110,66: 188,35: 0,54 0,60 : 4.121,66 2,18 : 0,21 : 1,41 :. 
250,69: 162,79 1,18 0,77 : 3.186,27 3,39 I 0,23: ·S2,l1 : 
249,11 : 200 ,15 0,95 0,71: 3.917,55 2,14 0,28: ·25,00: 

5,82: 100,96 0,08 1,44: 1.052,32 0,33 4,32: 94 , 21 : I 

202,68 : 156,57 1,82 1,41 : 1.67o,98 1,31 0,19: ·31,~: . 
187,69: 150, 10 1,76 1,41 : 1.601,87 7,06 0,20: -2~,00 I I 
171,2Ll-- 140,06 1,66 1,31 l 1.603,05 6,66 0,20 l ·25,00 
148,66 l 143,82 1,35 1,31 l 1.646,13 5,44 0,24 l · 4,17 

. 171, 18: 144 ,60 1,68 1, 42: 1.529, 73 6,75 0,21 : ·19,05 
J58,41: -- 151,71 1,48 1,42: 1. 604,92 5,95 0,24 : ·4 ,17 

- --209,85: . 132,20 2,43 1,53: 1.291,83 9,75 o,16: -~.zs 
186,76: 140,15 2, 04 1,53: 1.375,94 8,18 0,19 : ·31,~ 
247 ,6~: 188,16 1,32 1 1,00: 2.809,0~ 3,80 0,26: · J4,62 
255,03: 191 ,81 1,34 : 1,00: 2.863, 48 ' 3,84 t 0,26 : -34 , 62 

:::::::::: :::::::::::: :::: ::: ::::::::::: : :::::: ::::::::: : : :::::: : ::::::::::::..:::: : :::::::::::: : 

190,02: 152,48 : 1,49: 1,20: 1.908,39: s,5~: 0,22: ·n ,s. : ...... .............. ........................ -....... .. .. . .... ..................... .. ............ ......... ....... .. .. .. .... .. .. .............. . . ---·;;i :ia·:·------ ~iã; :õi ·:-·-·-·i: i;-;·· · -- -~.-~;-; - ·;:;;;:~;·; --·;:;;·;·-- -~:;;-;· · ·:;~:;;·;, 

1~1,.>4 i 
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PLANEJAMENTO OPERACIONAL- ORDEM DE SERVIÇO DE OPERAÇÃO 

r LTOA. OSO No: 0111034 
+----------------------------------------------------------- --------------------------+ 

1------------------- FROTA NOS PICOS ------------- -- : 
I No. I No. I Dia Util Sabado Doaingo 
: Linha: D E H O H I H A C A O Anexo: -----------------+---- -- -------- +---- ---- --------+ 

I PH l EP I PT l . PH l EP : PT l PH l EP l PT : 
+------+----- ----------------------------+------+-----+---+---+----+-----+----+----+-----+-----+ 
I ~ I TERH.A C v • I'• CIRCULAR 111-1 05 : 05 06 0~ 93 93 04 l 03 6-1 I f 

I '") " I VILA TA ur.RI 11ET O ,11JERA 1161 06 l 03 06 94 04 94 63 &3 03 I o:;. 

l 3 GUA COfl L n A 1115 22 13 2-1 11 11 11 09 69 09 
: 20 CIO. P DR r .. F ~UNES H 'l T t'lLVII'I 11&3 02 62 02 02 62 02 92 02 02 
: 2::i VILA PRO sso PCtl.PR C I EL 1113 18 13 18 12 12 12 99 68 68 

30 CONJ. I E BONI ACIO TERI1. ILA RRAO 1104 11 05 11 97 07 &7 06 06 96 
3~ '"l ITAQUE fl TERH. I A RRAD 1105 07 6., 07 07 07 07 96 06 06 
311 3 GUAIA E TERM.S ~ us 1116 13 97 I 13 08 08 I e a 06 06 06 
3 .6 COHA R CELINO PQ.O.P Il 11e6 17 I 10 17 19 09 10 07 07 07 
3 .. e COH~ J O IFACIO 'iETRO lEI'I u0a 14 : 08 14 08 08 I 98 07 07 97 
J, ... q VILA Y ., l'A 11E RO . ·T ARCA 1169 08 : 05 08 66 06 66 85 0::i 65 l 
37 JO. SA ORO APE 1119 12 e a 12 07 87 : 07 96 06 06 l 
3t COHAB ~ ES c; AIA RO TA UERtl 1111 06 : 03 66 04 04 l 0-1 I 03 03 03 l 
3 4 JO. ~O'lRES HE RO APE 1112 17 l 99 17 12 12 l 12 l e a e a 08 : 

+--------------------------------------------------------+-- --+-----+-----+-----+-----+----i-----+-----+-----+ 
l Total I 158 l 95 : 161 : ~92 : 198 l 161 I se : 79 : 30 : I I 

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+ 
6- Vigente a partir de: 25/02/9~ 

OBS.: Esta OSO ~ubstitui ~ de nuaero 011/033, f~cc ao ajuLtc de frota na linha 3768 (OU), conf. in r. 
DPO/NL-205/95. 
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CONTROLE DIAit(o DE OPERAÇÃO 

rPIIESA: 

C. T. C. 

':. BOLETIM DE 
CONTROLE DIÁRIO ( OATA 

lêdb.: 
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) NUIIfiiO 

J\q 35051 
lêliiNE N~ : l 

1 ' IIIOTOIIISTAUI ' MATRICULA : H.F IHAl: [VliCUlO: riAOENS: '!.UI: %121: 

1 I 1 1 

2 NOTOIIISTAIZI: MATRICUlA. IH.~INAl : ICATIIACA INICIAL: ICATIIACA fiNAL : 

. IIOTORISTA(31 : NATRK:ULA: IH. fiNAl: HOIIA SAIOA: rOONETIIO: IHOIIA Cltf:aAOA: IO:NrTIIO: 
' 

' O RECOLHE Ooui!:IIIIA 

Y.TIIANSP. OIIATUITO; rA~~Auu• onff!IIA: 

~ r4 HOIIIIAL 

'!- OACIOI!:HTE OourRos 
PASSAGEM MUA: TOTAL PASSAGEIIIOS: , . 5 

CONTROLE DE VIAGENS 

6~ TERMINAL A: TERMINAL 8: i PASSAGEIROS 

~ H. CHEOADA CATRACA H. SAlDA V ISTO H. CHEGADA CATRACA H. SAlDA VISTO A IA I 

7 1 

2 
B 

3 

9 <l 

e 
lO e 

I i I" 
7 

I I I 11 
11 

12 9 

lO 
L 

13 ll _L 

14 
12 I I . I 

13 

15 14 .1 _ _ I 1 .1 I I 

1!5 

16 111 I I I I I 

17 f7 --1.. I 1 f-
18 I 

IB 19 I I I I I l I I 1 I 

20 
1 I I . L _L _L i 1 I 

19 

[·""""'' l """ '""" zc N ATRI'CUL.A; 

~1 3 5151lcoa11Aooll: 
IMATII(CULA : PASSAGE NS ns fA LTA. 

PASS E 
VEf'tiiLO: r . INHA: 

V. TRANSPORTE X 'lS V.T.: 
I 

HORA INICIAl: HOIIA " NAL : !tH' I% X ns IURO.: 

'"'' X ns SUMA, 
CATRACA INICIAL (; AIIf~ (;A fiHAL 

COII. I CAST X ns 

M · 35 0 5 1 1~08RAOOR: I""'TRICULA: PASSAGENS ns FALTA : 

PASSE 
VEICULO: lliNHA: 

V. TRANSI'OIITE X ns v.,, 

HORA INICIAl.. : HOM f iNAL: ESJ,, 1'.4 X ns !>RO" <\· 
' IN T.: X 11$ SONA: 

i""'"~<iA INICI AL ,<OAIRACA fiN AL 
COII . f CAST. X ll$ 

~ 
3 

5 
o 

51 
r 0 8RA00Ro INATIIICULA : PASSAGENS llS fAL.TA : 

VEICUI.O: !LINHA: 
PASSE 

I I I . V. TIIANSI'ORTE X ns rt.T.: 

IHOIIA INICIAL: HOIIA filiAL : EST• 1'.4 X llS ~O.: 

IIIT.: X llS :~ONA: 
~CATRMA INICIAL ~CATIIACA fJHAI.. 

COII . fCAST. )( nS 
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·~ .. -
ORDEM DE SERVIÇO PARA OPERAÇAO 

\:. 

I 1 · s·, lI Pl ~~~ • ! .. . F l l ..>./1 . . SEG~ 24 ADR •; 
CONT HOLE TRMISPOHTES WS>ll - ~~Uti~Ilü:tm ~~\i:lQl IDJV1tiJIAII:~ 11\E~ flAG - 000 
----._·------------:--....r;...---··-------------·----·---------------------··- -----------------
EMpra~a : 09- . X~ TRANSPORTE COLETIVO T~b.: 02 T.Veic.: LEVE 
Lll'lhl"l : Oó1 -: POi.··.·, .1.1\ 1 TiJID Di~: 2 - SAEIADC1 --.. ···--------- - ··---,--.t..:.. ________ __________ .... ____________________ .. ____________________ __ 

HH IDIIl( H\1 llt ][ llll !S. lli !E 111' :l fAI 15 !E 1111 $i 

0 ;:, \. ü Vi y1mte . 2 '7/04/95 Data Vigente : ::!') /01,/')5 

TEHr!INAL A : flUA SOL .o TCilMINAL u : flUA DAil TAS 

01 06:11 Se~ Í dê< 01 05:46 ENTRADA 
02 06: ~'. 6 Sê~ i di, 02 06:31 Sa i da 
03 07: 1,1 Sr. ida 03 07:16 s~id .. 
04 0~:26 S rdda 0 4 08:01 S•d ,j~ 
05 09: 1 g S;:. i d t~ 05 OB:53 S<Aida 
06 10:18 Sni<l« 06 o9 :3e LANCHE 
07 11:07 S<A ·i d ;;, 07 09 :53 Sai d a 
08 11:52 Sa i da OB 10:42 Sil id;.. 
09 12:37 Sr.<ido. 09 11:27 Sa i da 
10 13:2::? ~i di de, 10 12~ 12 Sc.idc. 
11 14:07 S;Ai d ii. 11 12 :~7 Sr. ida 
12 1'·: 5~! S<c i d e. 12 13:42 Se. ide. 
13 15:37 Sc.id<:< 13 14: 27 S;. t d a 
J4 16:;!6 Sa 1 d i• 11, 1~:12 Si\ ide. 
15 17:26 Sc:d dtÃ 15 16:()1 Siilida 
16 18:19 Sr.idr. 16 16 ='·6 LANCHE 
17 19: ()I, S;:, i oj;:, 1 7 17:01 Se. ida 
18 19:49 Sa i d a 1B 17 :54 Sã idio. 
19 20:3'· S .:dd.; 19 1B:39 Sai de. 
20 21: 19 S;:ddi:\ 20 19:24 Siil idã 
21 ::! 2 :04 S a i d i.' 2 1 2 0:09 S ;;dda 
22 23:04 fj <d d i:~ 22 2 0: 5'· Sê.~. i de. 

2 3 2 1 : 39 S.:. ida 
24 2 2:24 LANCHE ,,:-
.:.. ..J 2 2 :39 S<.dda 
2 6 23: 24 HtCOLHE 

--- -------·------·----- -------. ---------·--------- -------·---------··---·---·----------------

'• 
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CONTROLE OPERACIONAL 

INTRODUCAO 

.. ESTE RELATORIO COMPOE-SE DOS SEGUINTES ITENS: 

1. RESUMO; 
2. LINHAS DE ONIBUS; 
3. EVOLUCAO DOS PASSAGEIROS QUE PASSAM PELA CATRACA ; 
4 MEDIA DIARIA MENSAL E ANUAL DE PASSAGEIROS OUE PASSAM PELA 

CATRACA; 
5 . MEDIA OlARIA MENSAL DE PASSES POR EMPRESA; 
6. MEDIA OlARIA DE QUILOMETRAGEM RODADA. INCLUSIVE ENTRADAS E 

RECOLHIDAS POR CATEGORIA DE CADA EMPRESA; 
7 . FROTA OPERANTE E TOTAL POR CATEGORIA DE CADA EMPRESA. POSI 

CAO EM 01 DE SETEMBR0/94 . 
8 .. FROTA EXISTENTE POR ANO DE ENTRADA E POR CATEGORIA DE CADA 

EMPRESA, POSICAO EM 01 DE SETEMBR0/94. 
9. RESUMO OPERACIONAL POR LINHA E POR CATEGORIA DE CADA EMPRE 

SA 

331 



N 
M 
M 

Roi!lOlé! .< oiJ. . • L TRANSPUrnES COLET!'Jt;~ 
+ l.INIU\S EH OPt.:RAt: f.IU ., PI\RTIDAS POR FAJX~: HORAtnA 

:.---- ··-- - ---- - --- --11''/ T<;·- --·- ··---- ---- lltORAR. : - ·----- ------1"5/TP-- - .- - - - - -'- - , 
--------- ----------- --------------- ------- ----------- -----: 1\0H ./Ff.R. SI\~1'\DO l i Til . IUE ATE I UTil. SAflADO ::~}, ~!.!,Hd.F.~ 
EHPI~ESA : 11 EHPRESI'l G . 1 TI):'\ . L R L R L R 1-- - --- 1 L R L R . •·;L' ..... ~-~ 
GA!\AGCH : 01 LO IT.' 11 1\I~[XO : 011 0 :::i/0Ã 4 () 1 ?. ? 1 

LINHt\ : 3 ITA 
I . P . : RUA ANl'ONI 
r. S. : TERH . \ 

INTEGRACAU: 7 
llf'O 10 
CLASSIFIC . : 6 
S ISTUIA 1 
llPO VEIC .: 1 

TERHHIAI_ t)C:: 
LINHA BASE 
A !.I l'oi:.N TADORA 
C OH UH 
P!:.OUE:NO 

l 

tJ 
S/N 
S/1~ 

TRANSI"ERENCIA 
HORA/ VfiC . / Dl A: 15,30 
DA l~ CRlACAO P8/ 01/U7 
llATA ( H . OJ>é:tL: 28/01/87 
l•ftTA VlGENCIA 2 ~;/0P/9:5 

C A R A C 1" E R I S r I C A S O P E R A C I U H A I S 
DlA SEHT. •-TEHPO bE V lAGEH-HIH~ f R U T A ----· • 

HAHHA ENTREPICO TARI:OE 11•)i'1HA EH'fREPICO TARDE 

UTIL TP/lS= 63 
lS/lP"' 56 
TOTAL= U'l 

SAD. 

DOH . 

'fP/T!:i= 
l'S/TF= 
'IOTAL= 
TP/ TS= 
rS/ lr' '-' 
TOTAL= 

120 

c ·r 
..J;;) 

lê!O 

6<) 

6'-' 
12•) 

l·'l 
68 

r- 3'/ 
69 
68 

137 

~--TEHPO OCIOSO-HIN.--• 
G/TP" 30 G/TS= 
T'F'/ü= 3 0 l'S/ G"' 

.$4 
64 

120 
6'/ 
73 

140 
67 
'/3 

14•.' 

7 

6 

4 

'/ 

6 

•--- HORAIHO l)E FIJNCI OHANE::N TO --:. 
IIIA PIUI1 . VlftGEM UI ·r. V IIII>E ~I 

1'. 1>. 1' . !;; l' .P . 1'. !;. 

•--PEI<C . OC!OSO-~I'rS.-.. * UH L 04, ')'.' 01. <·S 23 , 30 24,•.>0 
6/TP= 2500 G/T!;"' Sftl\1\110 04,00 0::0, 0 0 1'3 , 30 00 , 25 
TP/Ga 2500 T!:i/G= DOHINGO 04,00 04, j S 23,30 00, 30 

• - ----· - EXlEHSAO- ~1 5 ··-----~ 
TI'/ f$ '-' ~l021l lU/ f P = 2•l 73:J 

lo'- -·- .. · ... _______ ,.,_ ..... U [ I t; E I~ V {o C 0 t: t; ·" ... ... ----- -- .-

IJASE : I~Cl'URi~U : rot::RI1J .: r<IFUI~. : 1"1\UL ~.r:· ~IV.: A r. Gl ~tH. : 
( 1 1 00 00 0 (1 00 00 0 0 

- DEVERA POR rAR PLAOUETA INDICA'fttJA "tJIA sr~SC ITAQUEl't\" 
rW TA: - 0"'1- 03-0"'1- AL TERACAO DE I TWERARIO E l' X'fr: I~Sf~D. CONF . I 

lHF. DPO/NL - 161/9S. 

'> '· 

,, 
3 

3 

.. 
r. 

3 

' I c. 

.. r. 

.. ·-------- - - - ·-- - ·--- ----···------· .. -- - ---- .. - - -- - ----------- -- -· -- Til T . : 47 

3 

3 

3 

4Y 

3 

4 

4 

3 

2 

3 

3 

.. 
'· 

?. 

.. 
( . 

., 
'· 

.L 2 

é! 3 

4 

6 

6 7 

'/ 8 

9 10 : 

:H• 11: 

:u 12 : 

:1?. 13: 

:13 14 : 
r 
I H 1!5: 

:16 1 '/ : 

1 :17 1B : 

: 19 2 (1 : 

: ~o 21: 

: é'2 2 3 : 
I 
123 P.4: 

I 

1 

3 

3 

3 

3 

49 

2 

3 

3 

3 

r. 

? 

? 

?. 

49 

;'·. :.~~"-. :"'
· 2 .• . N.J 
; ,. ' !~': ~~ 

3 

3 

. =r 

3 

'· .. ·:-: 
e : .. :-. 

: ·"'t 

' ., 
'" .. 
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CONTROLE DE CUSTOS OPERACIONAIS 

l\~ 10 ll-olO ('.~ !(J t>:.<lTICiflll-{1 
r:~~~ lr.! ~~'JCJ ~tr[Hr::JA \t...~ : t.\•ll fll3 101 u t;) w:r ~ H•!t.L 

1 : : CJ?·· r a t • l 
1 ! 2. {rH~u ru1 lrutil 
I I 3 (.; ; 
I ? l ,o,bnhur.tes - t.a;el 
I 2 2 ll•~·'l h c>r.te• - lrolrt t>.o~ 

l o 3 l oJbrl I ICU ~fS • (;; 

I j ~:O~c. 

1 ! );r;~:t Q! C;,..·~o 

'11?- lCJi to 
!r.;uhccc; P [çn~;~n\cs 

ltwJ!o 
~ l .,ru thoo 

. Ji~: ta la':·:es e l~ür:.nntoç 

~ - ('.:=m fr.H.: - lt.,JI ti i\Cluido ~1s • n~::c : t.L I 

111 (IU~to:. ~~ r·~~ .ft.(,( !>'C!: LAl~~r,ros 

121 f/JIUI11 Ff.<O\ rt~.~l,f.',U · OI<>~ Oi~~~ • :.~ 

121 (;:.•IL""'i I' A~~~ ;u.::~HIU - lrolPitos - 1:". 
IC I HJil(~l~I ;:!"JI m:!UI.,f l · ( ; s - H\ 

O.J:.IJ.'J ~ 
c~.~~o 5 
O.rt.(ott • 5 
c.r.~$1,'5 

ú .~(ó'1' ~ 

((t.l(.\1 5 
OC~f.U 5 
(J_'Il(<(J s 

148,'1K',B"..2 
~\' ~ 21C . 'iÇi 
(,3?5.~::1 

31 ~,M5 

Ul\I:Y~ 

Jl !t~ 

6 II~S 
e «.w 
t, !lb~ 

6N66 
~e~~ 

em.? 
~ t74~ 

e<>:~>'> 

31 16/.) 

llW'.t i UlOIIf:~ 

t-, é!i;:,: 

b~b 21 

1-~'! ~~ 

14 n 

4~! 3~ 

112 53 
1 f:! 

3i 'ib 

4 41~ 57 

~51 ·~ 

I, ! i í Sl 

IJI fAlOO [{ (U".' ~J n 
UI LOTE <e:nPAit.I.O 
1s1 m~;~r TH'IJ[q 
~ 61 lOIE CHP.I( J[I~ 

t•:-• 

13 ~~q 2i'8 (~ 

~ .m. t.: ~ t~ 

~~~ ~i2 ~'{: 

Ji ,m t~ 

;a-:t.~ ~~1 

~ .1 li' t~ 

2,8!8 .(-t 
U?3.(~9 tl 

B1 . 5i~ ~ 

'.?. . ~~~ .J;:, ~-

:: . : ~~ 1 ,~3 {~ 

<.if>t.,62t. ~~ 
,u 1'0 <:· 

; ,i11,B; ! ~~ 

~ . 5!~ . <·~> ('3 
'lQ , ~~~ e~ 

<·l~ .qo <:• 

~~ r:o,m M 

~ - ~ 1'L3 t? ~~ 

7, 7\7 ,3:o b!· 

I ~ l õ,N't :3 

t ~~~ 
IQ,C!S 

6le 
1r m 

~',h; li - f·f~JriD f6',1, cc.r.;u!;n r,d· O r>~ tr~:. ~l cl;!((,(•\ 0 relerF•olf. f-ff(t! l '. FIC"l! S P roo•~;o l f.' q,Çf, f ,:., ,~)~~ 

•'ulo o» ~=u~'IO nra t."N 

I 
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A v ALIAÇÃO DE:i:l:ESEMPENHO INTERNO 

\ . 

ATIVIDADES DO 

RECLAHACõES/SOLICITACÕES : 
' 

SOLICIT~OES DE TABELAS 
TABELAS .REMETIDA 
RECLAM~ÓES RECEBIDAS 
RECLA~ACOES RESPONDIDAS 

ATENDIMENTO TELEFONICO : 

RECLAMACÕES RECEBIDAS 

MES DE : OUTUBR0/94 

CONSULTAS E INFORMACõES PRESTADAS 
MEDIA DIARIA DE ATENDIMENTO TELEFONICO 
NUMERO DE PESSOA CADASTRADAS 
MEDIA OlARIA DE CADASTRO 

COMUNICACÕES: 

COMUNICADOS GC - G <ENCAMINHAMENTO DE CADASTRO> 
COMUNICADOS GC- H CALTERAC~O DE FUNC~O> 
COMUNICADOS GC-I CSOLICIT.RENOV. PSICOTéCNICO> 
COMUNICADOS GC-J <ENCAMINHAMENTO DE RECLAMAÇÕES> 
COMUNICADOS GC-K CORI ENTAC AO ACIDENTES> 
COMUNICADOS GC-L <ENCAMINHAMENTO DE CARTAZES> 

PASSE ESCOLAR 

CADASTROS NOVO S 
CADASTROS NOVOS <ASSOMA> 
CADASTROS RE NOVADOS 
CA DASTROS RENOVADOS CASSOHA> 
TOTAL DE CADASTROS 
TOTAL DE CADASTROS NO QUADRIMESTRE 

RECIBOS EMITIDOS 
RECIBOS EMITIDOS <ASSOMA> 
TOTAL DE RECIBOS 

MéDIA DIÁRIA DE ATENDIMENTO 
PASSES FORNECIDOS 
PASSES FORNECIDOS <ASSOMA> 
TOTAL DE PASSES FOR NECIDOS 

APOSENTADOS POR INVALIDEZ 

CADASTROS NO M~S 
PASSES rORNECIOOS 
AUTORIZACõES FORNECIDAS 
MEDIA OlARIA DE ATENDIMENTO 
TOTAL DE CADASTROS 

SELOS FORNECIDOS A FUNC. ADMITIDOS 

"' ' 
., 

59 
86 

454 
380 

165 
1173 

67 
27 4 

14 

33 
07 

40 
17 
39 

306 

306 
6 . 364 

2. 9 27 
04 

2.927 

147 
280.800 

5.300 
286 . 100 

27 
53 .950 

1 .079 
54 

2.699 

348 
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IEJOISIRATIVO IEIISti I( ACIIIJii[S rot IJEICII.OS 111 l'RAIISroilE aJ.!TIVO IJ!BAIIl 1111(5 1:: JAll1lll!IIIIU8l!0/94 

I TIPO I( ACIIOlES I 111111. I( 

1------------------------------------------------------ --1 
I CO LI S AO I ATRDP ELAN EATO I OUTROS I TO TAL IUITIIIAS 

EmSAS l----------------------------------------------------------------------------------
1 C I E I I I A I O I C I L I ST I C I E I I I A I O I C I L I ST I C I E I I I A I O I C I L I SI I C I E I I I A I O I C I L I I I 
I O I X I N I L I P I I I I I UO I O I X I 11 I L I P I I I I I UO I O I X I N I l I P I I I I I 1!0 I D I X I N I L I P I I I I I TOT. I F I N 
IN IP I T IIIC lU IIIIT IA IP 11 IIIC lU IIIITIM IP IT IIIC l U llllfiA I P IT II I C lU 111 I I 

671 I 71 I 111 BSI 91 I 91 41 I 11 51 BOI 81 I 111 991 281 I 

Q.C 371 321 251 291 I 181 1411 21 1&1 11 41 I 231 2 21 21 11 71 411 501 281 341 I 181 1711 871 I 

N S 1131 11 Hl 31 I 181 1491 91 I 11 21 I li 131 61 I 21 81 1281 li ISI SI I 2ll 1701 431 2 ------------------------------------------------------------------------ ----E--
. CRI• 431 491 241 181 I 21 131 1491 21 301 li 31 I I 3 391 41 61 31 21 I I 11 161 491 8SI 281 231 I êl 171 ~41 1001 1 
- -------·------------------·-------------... --------··----------------------·-----------·------------- ·-----

CAR1 lll 931 331 891 I SSI 2861 11 91 2 121 I SI 291 I 241 41 261 I 31 571 171 1261 391 1271 I 631 3721 1101 ! .., 
561 411 91 391 I 21 301 1771 4 25 1 I 91 I 381 21 11 21 31 I 21 101 621 671 111 511 I 21 321 2251 78 

711 41 131 I 141 1021 111 I li I 121 111 I 21 I 131 931 41 161 I 141 1271 39 

,f 
481 231 151 141 I 181 1181 31 91 31 21 I 21 191 11 31 41 11 I 91 S21 3SI 221 171 I 201 1461 361 I • , _____________ _. __ ._ ___________________________________________________________________________________________ ;·/ 

1E !.'I ;· t~f?-~ I I I 171 651 21 I I I I I I 21 I I li I I I 11 21 391 I 121 I I I 181 691 UI 
----------L---------·---------------------·---····--·------------·-------·----··-------·---- -·----

---~~--~-:~~~~~_!~---~-~~-~=~--=~--~~---=~--~-----~~--=~~--=~-~-~~--~~-----~-~-~~-=~~-~~~ 441--~~~ ®~=~.:. 
SI I 21 11 81 11 11 I 21 11 I 11 71 li 21 li I lll 41 

lOTAl ~I 2741 tnl 2301 OI 41 2091 14101 461 1061 1~ 1 341 OI OI 141 2121 3'31 441 231 381 OI OI 121 1501 S991 eu êQSI 3021 I 41 2351 17721 6761 17 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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A V ALIAÇÃO DA CENTRAL DE RECLAMAÇÕES 

1 .11 • TIPOS DE RECLAMAQ6ES 

1.3.1 • DEMONSTRATIVO DOS TIPOS DE RECLAMAQOES OPERADOR/EMPRESA • Mts JANEIAO/N 

,. 

·=::::::=;.:,:::::::::::::::::: :::=:::=:::::·:sustu•At;:::;.:::::::::::':::,:::::::::::::=::::::;::: 931 81,24% 
1 INTERVALO EXCESSIVO 130 60,47% 60,47% 
2 NÃO CUMPRIMENTO DE HORÁRIO 21 0,77% 70,2396 
3 SUPERLOTAÇÃO I PINGENTE 10 8,84% 79,07% 
4 CONSERVAÇAOINTERNA g 4,10% 63,26% 
5 LIMPEZA INTERNA g 4,1 0% 87,44% 

EMPRESA 6 QUEBRAS MECANICAS g 4,10% 01,63% 
7 FILAS I DESOAGANIZAÇAO I TUMULTOS e 3,72% 05,3696 
8 CONSERVAÇÃO FUNILARIA EXTERNA 6 2,70% 08,14% 
9 FALTA DE BILHETES METRO E FERROVIA 0,47% 98,60% 
10 ILUMINAÇÃO INTERNA 0,4796 99,0796 
11 LETREIROS E PLACAS II'ICORRETAS I AUSENTES 0,47% 99,63% 
12 LIMPEZA EXTERNA 0,47% 100,00% 

~: ;:i:i:::;:::;::;:;::::; : ::;::: ; :::;::: ~:::':!!!UBTOTAt.: :: :=:::.::::::::.: . : : :i:: ::::;, ::: .:: ::::< 215 18,76% 
::~ :=:i: ::; :::::; : :::::::: ~ ::::: ~ :=: ~ : : :~: : :~: ~:~:ro.rAl:::::~ : ::: : : : : :::::::~:: :: ::: ::~ :~: ~ :~: =:~:::~:~:: 1.148 100,00% 
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REGISTRO DE RECLAMAÇÕES DOS USUÁRJOS 
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EDUCAÇÃO DOS USUÁRIOS 

PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DAS COMISSCES REGIONAIS 
PROVISÓRIAS DE TRANSPORTE 

t.INTRODUÇÁO 

1.1 História de Belo Horizonte 

1.2 Adensamento populacional 

1.3 As regil5es ~ t ,.. 

2. SIS'TEt-M DE TRANSPORTE PÚBLICO 

2.1 Demand<: a ofêr1:l 

2.2 Gerenciamento 

2.3 Rotinas da gestão do transporte 

3. O SIS'TEt-M DE TRANSPORTE DE 

estrutura do sistema 
linhas 
corredores 
tipos de serviço 
tarifas 

Onibus 
táxi 
transporte escolar 
transporte de massa 
terminais de Integração 
modos não molorizaduiO 

pedeslre5 
ciclistas 

4. FINANCt.toMENTO DO SISTEMô. 

custos e receitas 
tarifas 
planilha de cálculo 
CGO 
Integração flslca 
integração tarifária 
pollllca tarifária 
formas attemalivas de nnanciamento 

5. TRÂNSITO E SISTEM/). VIÁRIO 

6. O TRANSPORTE E O MEIO URBANO 

7. GESTÃO DEMOCRÁTICA DO TRANSPORTE 
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PESQUISA DE OPINIÃO DO USUÁRIO 

.f:'· 

-·· . ._ 

"' , 

,-. ., 

" LOTE: ____ UlPRESA: LINIIA: __ _ 

PONT0: _ __ ~-.--------------------
[1(1111:\"ISTADO!{' SUPER\'JCIIEC. _______ _ 

c»llORA:_:_ O PICO 0EH1REP1r0 DATA:_I_/1~ 

51lliAÇÀO DA EI(JliEVISTA: 0 U.IBAI\CADO 

0 POIITII DE DESEMBARQUE 

0 ESPER \ Dt UID.~RQIIt 

CONTROLE DA NÁO APLICAÇÃO 

R[( IISASo 

10 10 JO 40 50 60 10 10 tO 100 

AIIOROAGEM 
E5Pl.AA EMBARQUE: 

L...-.......... ~·~•\ON'-'*-'~-1 

10 10 JO 40 sO 60 10 aO tO 100 

HÃO P.us..\IIA 11 HOS nLTROS: 

1 O 1 O J O 40 50 6 01 :..:0;:...:1:.:;0:......:;9.:;:0 ;....;.;10:.:;0;.,.. ______ __J 

QUESTlON.\RJO 

BOM DIA/ BOA TAADE SOU PESQUlSADO~ ''·'~C ESTAMOS fAZENDO UMA PESQUISA 

SOBR.E A EMPR.ESA DE ÓNIBUS QUE O SlliA) UTILIZA E GOSTWAMOS DE SUA 

COI.AIIORAÇÁO 

I· QUAl/TOS DIAS POJ\ SEMANA. OS~ (AI UTILIZA ÓNIBUS DESTA LI!IHA' 

I (E51'0RÁDICOI 

(SE MUiOS DE) DIAS OU ESI'ORÁDICO,l:HCl:MII 

l· QUAL A SUA IDAI>F' __ ANOS (SE ~I~HOS UE 16 AI<OS, ti<CEA.Jlii 

( St umu:\'ISTAI>O HÃO P.\SSOU HOS nJ .. lllOS.~ E EHCU.JU:I 

J. SI.XU ll\~ "llllkU ll._llt-41Mt 

4- t~HJLA.RIUAIU.UO t:P<iTRI.\"ISI 40U 

~llt.\MIU H._·c 0\li'l UU 

PMIM\1UUtU\II'I I.IU CII~~)IIIIMUM I'II ICI 

(iiN\SIU( 0\11'1 1-:lU'C 'CM I Cil \I INHI\WII.IU 

C'"CH I (•IAI C't)\II'I I .H" ~lt f>UUOK I~ 0\1t'IJ . IU 

StiPI. AIOK ("(1\U'I [10 

lMSTlliiUUNUUIOK~ 

•lMIIt\UIM.; I•~IIH 11~11 \ 

lk.\11.\IJMI 

·~ ·,,. _ ... 

S\l l f )l , 

('U4.1PRA.~ 

I .\ZI'M 

~wonos 

OUTROS 

IISl.\ 

I MOR~t\.r..\ut.~I'U~t.\h.t . \ 

(I:SPll 1111'.\MJ 

.. 
VAI.405 fALAR AGoX \ SODM E A HIPRLSA ~L!oi'OS~Á\'Il POit lloTA IINII ., \ 'OU I ER 

UMA LISTA COM \'ÁRKI:> ASPI.C'TOS RI.IAlltY.<.\I>Olo Á ()UAIIU\Ut-. 00 

TRAiiSI'ORTE G<l51 \RIA l NTÁO WE O SR c \I O~ I I O>IA MJTA ot I A 5 P.\ ll\ 

C'ADA 0~1 DEl E5 .\ I·OTA \'AI Rt:PML!oUHAR. l " ~l iA OI'IN IÁO. A 1)11.\li0 .\ 0[ 

ATUAL DESTES ASP[(' I~ IE~TR[\ ISTAOOM: APMLSE'-TE O CARTÁU E 1.\PLI(/11[ 

OS CO~CEITO~ DE CAD., P.OTA PAR' O [P.TRE\'I~IADO. LEIA ('ADA ITUI E 

PEÇA PAR\ Ul.h'lMI:\'0.1' \Il(l A1RI BI ' IR Mtl.\ . !"ÚII!f;(l ~ t P\R\ RI '~'~"'1 \ S 

tSPO~JÁ!.O,N \OS\8[11\\0TI \I Om(\!J I U· A I f\ II'UA IXt\Ó~UII~' 

1\.\ Sl;.\ UPI:O.I.\0, (JIIt: NUU U Sll( \I 0.\ PAKA: 

0bTtMPOQUI" OSJI, t \) Uttlll\ P[LUUUÓ~il8 ll!lo NOto..t.,lO"' 

I l I ~ 

9- A 08EOttJ._.. ·" UU l MIIUfi.ISU AUS!Ioi!'.\IS IM~ t'A~~ \C,I UU )!Io t'AR.A ~I II IIK IM I lM .)(l.JI. 

NOi POSTOS DL PMAIJA" 

f~ COIOAOO UOS lMilott iSI A\ n~t A St 'llnH I . IH ~lUA UOS PA'))..t,(.IJKII'S HU 

Ó~1WS! 

li· A EDUCA('ÁU E A AlE"{ AO DOS ~IUJUjUSfAS E n.JUll<IMIAUOI'I OS PA!>-.GLikOS' 

I ·~.' 

' 
( t'i).. LOTA( ÁOilOSU ÓSIBIIS' 

I l l 

I .. OUTAOODfOCOSSLA\'~'ÁOOOSÓhl~ 

IJ, r!NAU.H.HU:... C ON~IIM.AAt.IXIlOUU~ 1~1 .\"'i M k Col •h l ""' t )44. U ' k 1._1 AC"AUOII 0E 

~Uf'ONUt.l. , QUl. P«lTA bU.I\ PAAA A l}liAUU\IM. Coi .K\1 UU !lol K\ H_ U UA U.IP"IllS-' 
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TRATAMENTO DO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES I RECLAMAÇÕES DOS 

USUÁRIOS 

In.(,Õir.macoe-61 Rec.tamacoe-6 ·1 58··- · · --- · 
Ocoiljiencia.~ p/ Emp11.e~a ' ii'0 -peJi.~õao-·- -- · ·- · ·· ···- ·· 

C.:>d Óe-6Cil.-i.cao Pe11.-i.oda Q~d Ind~ce / F~o~a 

é.mo11.e~c. : 01 ·V I ACAO I LTDA. F -t<i.t.a. 

os 
13 
7 4 

, 3 

o~ 
09 
I 3 
: 4 
, 7 

VEICULO EM ALTA VELOCIDADE 
CONTRA CONDUTA DO MOTORISTA 
CONTRA CJNDUTA P0 C08R4DOR 

I , I 94 

1 I I 9 4 
I I I 94 

To~a.~ Ge~t.a~ pc.~iodo 

'!"RANSP. 

CONTR4 CONDUTA DO MOTORISTA 0719~ 

To~a.L Ge~a~ peniodo 

VEICULJ EM ALTA VELOCIDADE 
RECUSA DE CARTEIR~ PASSE LI VRE 
CONTR~ CO NDUTA DC MOTORISTA 
CONTRA CONDUTA DO COBRADOR 
NAO ATfNDIMENTC SINAL PARADA 

TRANSPORTr~ LTDA. 

CONTRA CONDUTA PC COBRADOR 

I I /9 j 
, I I 94 
11 I 94 
, i /94 
; I I 9 4 

F •.o..ta 

Gi/9.:. 

1 1 I q d 

Ell',:,'tc...:..c : 04 11 : . TRANSP. :: ~otc 

o::
cs 
li 

: -
2(.' 

2E 
40 
4;!: 

f.!OD IFICAC.t..O DE ::-:IIIERAP.IO 
VEICU LO EM ALTA VELOCICADE 
AUSEUCIA DE FISC~LI:ACAO 
RETENCAO 9f TROCO 
CONTRA CO NDUT A D~ MOTO~ISTA 
CONTRA CONDUTA ro COBRADOR 
NAO ATENDif.!E~T O SINAL PARADA 
DESRESPEITO A TA5E LA OFICIAL 
ALTERACAO DE IT INERARIO 
OUTROS 
IRREGULARIDA~E Df HORARIO 

I '/9.J 
I I _I 9!. 
; 1 I 94 
t I I 9 ,, 
I I I 94 
I! I 94 
I 1 /94 
1 : I 9 t. 
1 1!9 .f 
1 1 I 94 
I I /9 t. 

TotaL Ge~c~ pc\Lcdo 

Emp11.e.-!Ja. : 05 . -TRANSP. COLETIVOS 1!-f . . F11u.t:. 

! 3 

I 3 
I 4 

CONTRA :ONDUT~ C0 MOTCR ISTA 

CONTRA CONDU7A r~ M2TORISTA 
CONTRA CONDU;A DO COBRADO~ 

' ~ / 9 4 

11 I 94 

35 

I 
3 
2 

6 

70 

2 

2 

2 
6 
4 
.! 

I I 

22 

2 

.., 
L 

lúO 

c 
9 , 
3 4, 

i 3 
32 

2 
2 

I O 6 

50 

2 

.., . 

::. '8 6~. 
8,5H 
5 ' 7 1 °< 

i 7 ' 1 4 ~ 

::,ss•. 

2,86~ 

I , 4 3~~ 
.?,86°o 
~ 1 5 ·: ~ 
~ 1 7 1 ~c 
51 7 1 <, 

• t::. c c -'- .. ( 

.:.55~ 

9. 09 •, 

9.09~ 

O,OC"> 
'1,00~ 

I, 00'· 
3.00~ 
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1 3,oo•. 
2J,oc· (~ 

; , 00~ 
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~.oo~ 
:, 00', 

I C,;, C('~· 

.:,oo~ 

:::,c c·: 
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A V ALIAÇÃO DAS RECLAMAÇÕES I SOLICITAÇÕES DOS USUÁRIOS 

l.NÁLISE DOS Gfu',FICOS ES'rAT!STICOS DO 158/94 . 

NES : JULJI0/94 

1\ fin•tlidu.de dt!sta. an5lise é a. forma.ção do pe rfil déls E11tpr<..!s<>.s 

O?~rcdoras do Sistema, quanto ao seu dese1npcnho na prestação d e scrvi

ÇC!i <.lc- trans f:,o t·te jl;n t o à popu lação usuár i a, bem como tlcmon~trar us 

dificultia des ~t•re sentadas pelo 6rgio gerenciador no trato de algumu.s 

Ncst,"\ perspectiva, e:.te instrumento funciona como detectador • 

-·~., princi~.:üs carêr.cias aprcsentcldas no sistema, na ótica do usuário 

,, .-;\:e do.!V o.n·,í çm:tribui::: pü. ra o órgão intervir nos pontos crít i c os c 

~~roct::::.:lr r.1eio~; ou al t~r n,"\tivar. de superar as rlcfic iénc i. as p«ra que pc~. 

samos .:.:tdol ve-z mu.i!J .:tpcr(eiçoar nosso. intervenç ão para a melhoria d.:l 

qualid.:~d ~ (1~>l;; st.:rviçou a que nos compete enquanto companh i a na. s uü. to

talidad.::? . 

. :;:::.~.!-' lCO 1- NIJ 'l'U'l'f.L IJJ.:: LIGf..ÇÚES- S UDDIV!DIDf..S ~H RECL!.Hf:.ÇÚES/ H lf0P.!·1/,

ç~:S / SOLI ClTA(0ES 

v'l 
, w 
o 
I ) o 

•f. 
\!) 

II'I FOI\ MAÇÂO 

Con1'o nnc <Jr.:Ífico acimo.1, no 11\'lfi do J u lho foram r cgi•- l:rncJos 11.:1 

Cu nl:r.:tl •1.5!J.l liga~,:õcs, das qua : s 1,1% de l·eclamaçõe s ; ll,lh <le solic_~ 

tações n ,o , 1 <;. llc infor111ações. 

--· ·----~~---
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REGISTRO DE RECLAMAÇÕES JUNTO AO SERVIÇO DE INFORMAÇÕES I 

RECLAMAÇÕES AO USUÁRIO- 158 

FICHA DE OCORRENCIA 
-- -- - - - - --- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - ---- - - -- - - --- - -- - - - - - .:. · .:.~-= : : ..: -:.. .: .:.-:: ==---=::: --= =.:. -·-- -- -- - - - -

Numellu : 03007 

---;;~·DADOS ~ E S SOA I S = = = = = = = =; = = = = ~- = = = = = ;; ;, ; = ·= = = ~ = = = = = = = = = = = = = ·;:,; ;; ~= == = : : --;-;; =-,;;, = = =: = = = -;·; 

- ·-- Rec.ia.mi.lrt-r .. ê. .. FRANCI SCO ~E ASSIS 

Ená €- lt.eco F.UA BOM JES US 

Cll.p. 000 - 0 00 Fone 

__ Se-tv.C:cv : 02 PLANEJAMENTO -i 9--fi.lPLÀNTAêAODCPXRADA . . 

_In6o~tmacoe~ compLemen~alt.e~: 

_ ··-ºe.6ç~t.icaÕ d.et.aLIIaáa.: 

---:Ji~ua~t .C: v ~.:>.t.ic .ua qu e -l e j a ü r. p.ta.n.tad..j um pvn~v .:::e pa. .{àii a --nÕ.~G~~andi· ·E·..:-.i_c_U. .ta~~. ~ 
4en~.id.u b/c, Pllu x.C:mv a 6ab~t .ica áe c .iment.u 

Pa~tecelt. Teçn.ico : 

--- ----- - ---- ----- - -- - - - --- ----- --- - - --- - - - --- : - ._ : -_·..:: -:.. ~:.. ·:::-:~::::-_-:-:_-_-: .:..:-...: ~=-- _. __ ~= 
. ... -- --- -- -- ------- ---- ------ ----- ---- --------- --------- ----- ----------- --------- ---- -- -----

__ : -_--- ------- ----- --- ------------- ------- ------------ --- :..:::.-_-:_-....::..._-_-::_::_::~.:.:..::.':.:--- -- -

- -- -· --- - -----
-~ - - ----- ----- - - -------- - -- - - - ----- - - --- - - - -- -------- --- - - -- - ---- -- --- - - :- - - ~~ - ~ 

- -.:.-- :-- --- ------- --------- ----- --- -------- -- --- ·-- -- ----- ---==-= _-.:-_-_-::::---:-:.:. ::-: -.=:---- _-:: 

--=:..·- - - - - :.. - ·;. : =:: --=·==---..: - -:.: :.: ._ - - .: - - -
TECNICO RE SPONSAVE~ -

·----·--- - ----- -- _ .. .., ____ ..,_ ..... - -----~- - - ·---



~ o 
0.. 

CIJ o 
i:2 
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:::::> 
CIJ 
:::::> 

CIJ o 
Q 

CIJ 
U.l 
IQ 
c.> 

~ 
.....l u 
~ 
CIJ 
<x: 
Cl 

<x: 
> ....... 
E-< 
U.l 
.....l o u 
o 

!.:X: 
c.> 
<x: ...... 

~ 
v > v <x: ...... 

QUADRO DE 
EMPRESAS 

RECLAMAÇOES 
(:=te:) 

ENVIADAS 

ME:S JUNH0/94 

CO L ETIVAMENTE AS PRINC.IPA.IS 

+-----------------------+---------------+---------------+---------------+--------------- ·---------------+-------+ 
TIPOS DE RECLAMAÇAO! ESTADO DE !DESCUMPRIMENTO ! QUEIMA DO !RELAÇAO lJSUARIO ! 

! CONSERVAÇAO ! ClUADRO HORAR IO ! PED ! OPERADOR : OUTROS IOTAL 

1 · ·-- ----r-------y-------+------- ~------- ~------- · -------+-------+ -------+-------+ 
lEMPRESAS ! NQ ! ~ ! NQ ! % ! NQ ! % ! NQ : % ! NQ ! % ! 
·-----------------------+-------~------- ·-------+------- ~ ------- ~ ------- +-------+-------+-------+-------+-------+ 
! · ... ONI BUS ! 3 ! 7, 5 ! 8 ! 7 . O ! 2 l ! 8, 3 ! 5 ! '2. 6 ! 4 ! 5, 6 ! 4l 
·-----------------------+-------+-------+-------+-------+-------r-------·-------+-------+-------·-------+-------+ 
!VIAÇAO ::: ! 4 ! 10,0 l 15 ! 13 , 2 ! l.3 ! 5 , ~ ! 7 ! 3, 6 ! L ! L, 4 ! 4 0 ! 
~-----------------------+-------+-------+------- · -------+------- ·-------~------- +------- ·------- +-------+-------+ 
!VIAÇAO ! L! 2,5 ! 7 ! 6 , 1! 1·~! 5 , 6 ! L4 ! 7,t : ..5! 4,2! 39! 
r-----------------------·------ - ~------- ~-------· ------- ·------- ·------- · -- ----- ·------- ·t -------+-------·-------+ 
: VIAÇAO t ! 1 ! 2, 5 l 7 ! 6 , 1 ! 13 : 5 , 2 ! LO ! 5. 1 ! .) ! 4, 2 ! 34 : 

~-----------------------~-------+--- ----·------- · ---- .. -- ·------- · --- ---- · -------+-------+ ------- +------- ~-------+ 
!AUTOVIAÇAO : 1! 2,5 ! S! 4,4! 13 ! 5 , "? ! J. 0 ! 5,1! 3! 4,2! 32 ! 

r-----------------------·-------+-------·-------·------- ·----··-- ·------- ·-----·--+------- ·-------+-------+------- · 
!B .;ONISUS ! O ! 0,0 ! 7! 6 ,L ! 6 ! -~.4 ! 3 ! 4,1! .3! 4 ,2 ! 2 4! 

·-----------------------·-------t-------·-------·------- · .. ------·-------·-------+-------+-------+------- ·-------+ 
l V IAÇAO ! 1 : 2, 5 ! 2 ! 1 , 8 ! 1 t ! 4 , 4 ! 8 ! ·1, 1 : 2 2, 8 : '24 l 
·-----------------------+------- · ------- ~ --- .. --- r - ··---- - · - - ----- · -------· ------- ~ ------- ·-------+-------+-------t 
! EMPRESA 'I : 4 : 10, O : 2 ! 1 , fl : B : :~,?. ! 7 ! .;; , 6 : 2 : 2, O ! '23 : 

+-----------------------~-------~- ------ ·- ------·- - ----- ~ · ·------·---- - --·--- ---- +------- ·-------·-------·-------+ 
! V IAÇAO C' ..,0 ! t ! 2, 5 ! '1 ! 4 , 4 : 12 : 1 , 8 ! ·1 ! :? • O : l : 1 , 4 ! 23 ! 
+-----------------------r-------+-------~-------+-------~ - - - - - -- · ------ - r - - - - --- ·-------·------- +------- · -------· 
!VIAÇAO f ll'l\.. ... ,., ! ! 2 ,5 l 4! :~ 'l! 6 ~ . 4! '? ! 4 , 6: l ! l , tl! 21 

+-----------------------r-------+------- ·------- ·----·---·--------------- t-------+-------·-------·-------+-------+ 
:viAÇAO N /. r-.~,~ ! O ! 0,0 ! 3 ! 2.·:0 : 9 :),G : 7 ! 3,,:, : l 1,·1 ?.0 ! 
+--------------------·--- •----·- --+---- --- •- ------+------- r------- .. -------+-- .. _---+-··· --- ·- • -------•-------+-------+ 
:viAÇAOV' .UZ : t: 2,5! .): 2.6! .:; • 1 . ?.! 9! 1, 6 ! 3! 4,2! 19 ! 

+-------~---------------·-------·-------·- ------·---- - --·------- - - ------ ·------- + ------- · -------·-------+------- · 
0 !OUTRAS ! 22 l 55,0 ! 10::. ! -10 , ·1 ! 1'2.3 l 1 ~3 . 8 : 9 13 ! SO,O ! ·1 5 : 62 ,5 ! 3 .34 l 
~ •----------------------- r------- t ----·- -- t -- -- - -- • - - ----- ~ -- - - .. --1·-------r .. -- ·--- r- ··-----t--- ---- •-------+-------+ 
0 !TOTAL ! 40 ! 100.0 ! ll-l ! 100 , 0 ! 252 : lüv,O ! 1':>6 : 100 , 0 ! 72 100,0 ! 674 : 
~ +------------------ -- - --·------- ·-------·-- --- ·-+-------·----- -- ~ ------- ·-------·-------+-------+ -------+ -------+ 

JUNH0/94 

EMPRESAS COM .1..0 OU MAI S RECLAMAÇOES 
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OS PRIMEIROS PASSOS EM BUSCA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO 

4. OBJETIVOS PERSEGUIDOS 

Considerando a situação pretendida, exposta anteriormente, é necessário traduzi-la 

em objetivos a perseguir. No caso, estes objetivos são os aspectos que causam a 

satisfação dos Clientes. 

Preliminarmente, os seguintes aspectos foram eleitos: 

-Aspectos percebidos como QUALIDADE DOS SERVIÇOS 

1 - Boa Frequência 

2 - Boa Regularidade (Fator de Cumprimento) 

3 - Tempo de Viagem Curto (Velocidade) 

4 · Taxa de Ocupação Aceitável 

5 - Ausência de Quebras 

6 - Ausência de Acidentes 

7 - Sensação de Direção Segura 

8 - Tratamento Cortês pelos Motoristas e Cobradores 

9 - Bom aspecto do Veículo 

1 O - Conforto do Veículo 

11 - Boa Imagem do Sistema 

-Aspectos percebidos como AUMENTO DA PRODUTIVIDADE DO SISTEMA 

12- Evolução do Custo do Serviço abaixo da Evolução Salarial 
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UM NOVO CONCEITO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS EMPRESAS X 

ÓRGÃO GESTOR 

E~OLUÇÃO DAS . 
RELAÇOES INSTITUCIONAIS 

SISTEMA TARIFADO 
RELAÇÃO : ADVERSÁRIOS 

<TARIFA 
+ÔNIBUS 

SISTEMA PLANILHADO 
RELAÇÃO: CONTRATUAL 

SISTEMA Q& P 
RELAÇÃO : PARCERIA 

+ ÔNIBUS 

>QUALIDADE 

> PRODUTIVIDADE 
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A V ALIAÇÃO DA EMPRESAS PELA QUALIDADE 

SISTEMÁTICA DE REMUNERAÇÃO PELA QUALIDADE 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS EMPRESAS 

AVALIAÇÃO 

SATISFAÇÃO 

DO 

USÚARIO 

CUMPRIMENTO 

DA 

PROGRAMAÇÃO 

GESTÃO 

DA 

QUALIDADE 

TOTAL 

CRITÉRIOS PONTOS 

REQUISITOS DO USUÁRIO tpuquiu> 

1 MOTORISTA E COBRADOR 

1.1 ATENDIMENTO DOS MOTORISTAS E COBRADORES 
AO PASSAGEIRO 

1.2 CUIDADO DO MOTORISTA NO EMBARQUE I DESEMBARQUE 

1.3 SEGURANÇA E CONFORTO NA FORMA DE DIRIOIR 

1.4 OBEDJÉNCIA AOS SINAIS DE EMBARQUE I DESEMBARQJUE 

1.5 APRESENTAÇAO DOS MOTORISTAS E COBRADORES 

2 VEICULO 

2.1 UMPEZA DOS ÓNIBUS 

2.2 CONSERVAÇAO DOS ÓNIBUS 

FATOR DE CUMPRIMENTO tnsc. e l~ronk:o> 

1 DE FROTA 

2 DE VIAGEM 

CRITÉRIOS DO PNQ * t auduona> 

1 UDERANÇA 
2 INFORMAÇÃO E ANÁUSE 

3 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
4 DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

5 GESTÃO DA QUALIDADE DE PROCESSOS 

500 -

500 

500 

6 RESULTADOS OBTIDOS QUANTO À QUALIDADE E ÀS OPERAÇÕES 

7 FOCALIZAÇÃO NO CLIENTE E SUA SATISFAÇÃO 

* Pr~mlo Nacional da Qualidade 

1500 



CARRO N° _______ _ 

O~la MOTORISTA LINHA CURVAS FREIAOAS 
EX~SSO EXC ROTACAO TIPO OE 

FUNC. OCIOSO 
VELOOOAOE 

KM / OIA OBSERIIAÇ0ES VELOCIOAOE Ri.PIOA ESTRAOA "EOIA 

01 
Ul 

02 
r/) 

<t: 

~ 
~ 
~ 

03 

04 

05 

06 

07 

00 
<t: 08 

> 
5 

09 
.. 

10 

u 11 

Ul 
Cl 

12 

13 

~ 
~ 
.....l 

14 

15 

16 

Ul 
17 

18 

<t: 
E- 19 

r/) 

2 o r/) 

E- < o 
~ ::E 

~ 
o 

o ~ o.. 
Ul 

~ ~ .....l o Cl -~ u 
E- o 
5 .....l 

co Ul 
~ u > ..... 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 
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REGISTRO, POR CARRO, LINHA, MOTORISTA DE CURVAS E FREADAS 

ANORMAIS 

MÊS, _________ _ 
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A V ALIAÇÃO DO MOTORISTA COM DADOS REGISTRADOS PELO DRIVE

MASTERI TACOMAX 

TriCOM L TOA U~uco.r i o : VII'IC1'0 REDENTOR L TDI'I - v-- J <?r /:>-..._..-'r-.::. 

Re l co.t~rio por Motorist~CDriv~master>. Periodo : dR 23/09/94 a 29/09/94 1 
Motor iyco. N.Mot . Horas COJrvas FrF.co.das Aprov. 

/ Trco.b. Arraric. 

CARLOS GONCALVES íBA~RA> 
ANTONIO JESUS CBARRI'I> 
RICI'IRDO MACHADO <L.75~/T.í) 
CELSO FERNANDES CL . 2111-T . 2> 
ADEMIR H. B. COSTA <L.752/T.2> 
EDSON SANTOS CL . ó90/T.1> 
ALCEU .B.ALHEIDA íL . 710/T . 2> 
SEVERINO ARAUJO CL.266/T.1> 
ONILIO DUAR TE CL.702/T.1> 
MILTON RIBEIRO CL.690/T.1 > 
SEVERINO COLLODETi::: <L . 211i··T . 1> 
MESSIAS SANTOS <L.690/T .1 > 
MOACIR F. NUNES <L . 269/T . 2> 
JOSE S ILVA {L. 707/T ,1 > 
SEBASTIAO ANDRADE C L.7~9/T . 1) 
AN TO NIO PORTO (L .2111-T .1 > 
ANTERO CONCEI CAO <L.2111-T . 1> 
JOSE PEREIRA íl.636/T.1> 
ORLANDO MACIEL íl.63ó/T.1> 
SEBASTIAO SILVA CL . 737/T. 2> 
WALDIR TOLENTINO CL.751/T .1> 
ONOFRE GONCALVES íL.701/T.1 
ANTONIO LI MA (L.702/T . ~> 
AGUINALDO OLIVEIRA CL . 750/T . 1> 
JOAO NASCIMENTO CL . 702/T.1> 
JOAO COSTA CL.601 - T1> 
MANOEL BRITO CL.753/T .1> 
EOSON NEVES <L.701/T.2> 
HILDEBRANDO S ILVn íL.636/T.1> 
ANTONIO G. SILVA CL.705/T. 2> 
GERALDO M. DE PAUL~ CL.240/T. 2 ) 
MARIO 8. ROC HA CL. 690/T.2> 
MANO~L F. SOARES <L.705/T .1> 
JOAO SANTOS CL . 750/T.1> 
CICERO OLIVEIRA CL. 701/T .1> 
FRANCI SCO P. CHAVE S CL . 701/T . 2 GAR . > 
WILSON BOETA (L.707/T . 2 ) 
LUIZ DUARTE CL. 268 - T2 > 
I'INTONIO SANTOS CL.260- T2> 
JOSE SERAFIM <L.752/T.1> 
ANTONIO SILVA í L. 2111-T.2> 
IDELFONSO MOTTA CL.26B-T2) 
CARLOS TA NQUE CL.690~.1> 
AOONIAS R • . CARDOSO CL . 752/T .1> 
AUGUSTO FONTES (L.701/T.1> 
WI LSON CAETANO <L.267/T .1 > 
ANTONIO G. ASSIS (L . 750/T.2> 
LUIZ C. VENANCIO CL. 753-T.1) 
JOSE A. HORAS CL. 753/T.2> 
JOSE A SILVA <L.701/T . 2> 
OSMAR ~RAUJO CL.2111 - T.2> 
JOAQUIM CUSTODIO CL.753/T.2> 
ORLANDO S. SANTOS (L. 240/T. 2 > 
LUI Z SANTOS (L.601 - T2> 
DAMASIO SOUZA <L.600- T1> 
WALDI~ GONCALVES <L.753/T.2> 
MILTON CESAR <L . 266/T .1 ) 
FRANCI SCO SILVA < L. 2~0/T .1> 
ANTONI O LUCAS <L.2111 - T .1> 

0000i 
~00í!>2 
0G013 
00019 
00022 
00041 
00055 
00067 
0006? 
00072 
00077 
00083 
00086 
00100 
00107 
0012 i 
00130 
00146 
00163 
00167 
00169 
0017 3 
001133 
00188 
00193 
00206 
00209 
00211\ 
0022 0 
00223 
00229 
00235 
00236 
00237 
00239 
00243 
002~4 

00 257 
00259 
Y/0268 
00270 
0027 9 
00287 
00268 
00290 
00293 
00300 
00303 
00304 
00305 
00319 
00321 
00330 
00335 
0033B 
00342 
00347 
00350 
00351 

60:50 
24:10 
46:00 
47:35 
42:15 
43:45 
3 4: 20 
43 :45 
50 :00 
48:30 
41:40 
3 4:40 
53:05 
49:55 
·12: 1G 
44:05 
52 : 0 5 
51; 15 
43:20 
51 : 55 
•\1:30 
65:05 
48:05 
28 : 0(? 
37:55 
43 : 30 
5 1:55 
•\5: 10 
27 :15 
28 : 30 
33 : 50 
49 : 20 
58:00 
::!3 : 35 
2? : 05 
"\ 7 : 55 
42:35 
29 : 20 
1\6:35 
26:40 
39:15 
!)8:35 
•\7: 20 
39 :40 
35 : 20 
52 : 20 
27 &50 
56 :45 
57 : 55 
72 : 1 ~~ 
38 : 45 
42:45 
49105 
~9:35 

15:05 
42:10 
59:40 
51 : 30 
58:45 

15 
0 
0 
0 
4 
0 
9 
2 
1 
2 
0 
0 

10 

0 
0 
0 
2 
0 
3 
6 

11 
0 
2 
9 
1 
3 

10 
9 
0 

17 
1 
9 
4 

0 
2 
0 
1 
0 
0 
3 
1 
4 
3 
1 
4 

14 
4 
4 
1 
1 

13 
0 
1 
a . 
4 
s 

------- --- ... _ ... _______ .,.._.._-~-· ---- -~---· -·---

8 
1 
4 
1 
0 
0 

10 
2 
0 
0 
0 
0 
3 
6 
3 
1 
0 
0 
0 
2 
0 
8 
0 
o 
0 
0 
0 
9 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
0 
0 
0 

7 

0 
1 

0 · 
0 
1 
4 

10 
3 
4 
1 
1 
0 
5 · 
0 
1 
3 
1 
2 

8.77 
9. 59 
9;41 
9 .. 71 
9.·38 

10.00Q-
8.51 
9.40 
9.72 
9.·~9 

10.00 -
10.00-
9.01 
9.06 
9 . 4 7 
9.70 

10 . 00+" 
9 .·60 

10".006-
9 . 38 
9.24 
8 .92 

10 . 00<>-
9.47 
9.03 
9.70 
9.52 
8 . 70 
8.67 
9.63 
8.64 
9.36 
9.13 
9 . 08 
9.48 
10 . 00~ 

9 .57 
9.48 
9.17 
9.45 

10 . 00..,... 
9.48 
9 . 50 
9.36 
9.42 
9.61 
8 . 93 
8.70 
9 . 30 
9 . 33 
9.55 
9.57 
9.60 
8.79 

10 . 004" 
9.56 
9.14 
9.38 
9.31 
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PERÍODO DE OPERAÇÃO, 

TRANSPORTES LTDA - ~ / PAG. - 1 
FICHA DE CONTROLE E FISCALIZACAO DE TERHINAL I 
~ LINHA I DATA 09/09/94 Friday~ 

----------------------------- -------------------------------------------------
No. ! H O R A ! TEMPO ! FREQ !INTER ! R O L E TA ! PASS . ! IPK ! OCOR 

CARRO! SAlDA! CHEG. ! VIAG. ! ! VALO ! SAlDA! CHEG . !TRANSP.! 
-------------------------------------------------------------------------------
09802! 
09801! 
09804! 
09803! 
09818! 
09805! 
09817! 
09802! 
09807! 
09810 
09812 
09814 
09813 
09804 
09816 
0981 5 
09803 
09818 
0980!> 
09817 
09802 
09807 
09810 
09801. 
09812! 
09814! 
09813! 
09804! 
09816! 
0981 !>! 
09803 ! 
09818! 
0980 5 ! 
09817! 
09802! 
09807! 
09810! 
09814! 
09813! 
09804! 
09816! 
09815! 
09801! 
09818! 
09803! 
09805! 
09807! 
09810! 
09817! 

0 4 : 45 
05:10 
05 : 35 
06:00 
06:07 
06:14 
06:21 
06:28 
!)6:35 
06:42 
07 : 05 
07:20 
07:27 
07:35 
07 :4 2 
07:50 
07 :57 
08:05 
08:13 
08: 20 
08:28 
08:35 
08:42 
08:57 
09:05 
09:20 
09 : 27 
09:35 
09 :42 
09:50 
0 9 : 5 7 
10:05 
10: 13 
10:20 
10:28 
10:35 
10:42 
11:18 
11:25 
11:33 
11:40 
11:48 
11: 55 
12:05 
12:15 
12:25 
12:35 
12:42 
12:52 

06:20 
06:50 
07:25 
07:50 
07 : 57 
08:04 
08:11 
08 : 18 
08:25 
08 :3 2 
08 : 55 
09:10 
09:17 
09:25 
09:32 
09:40 
09:47 
09 : 55 
10:03 
10:10 
10:18 
10:25 
10:32 
10:47 
10 : 55 
11 : 10 
11:17 
11:25 
11:32 
11:40 
11:4 7 
11:55 
1 2 : 03 
12:10 
12:18 
1 2 : 25 
12:32 
13:08 
13:25 
13:23 
13:30 
13:38 
13:45 
13 : 55 
14:05 
14:15 
14:25 
14:32 
14:42 

95 
100 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
120 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 
110 

*** 
25 
25 
25 

7 
7 
7 
7 
7 
7 

23 
15 

7 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
7 
8 
7 
7 

15 
8 

15 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
8 
7 
8 
7 
7 

36 
7 
8 
7 
8 
7 

10 
lO 
10 
10 

7 
10 

*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 
*** 

8 

*** 
*** 
*** 
*** 

10 
*** 
*** 

7 
8 
9 
9 

10 
10 
10 

127 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
lO 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

8 
8 
8 
8 
8 

*** 
10 

*** 
*** 

10 
10 

*** 

12231 
77472 
44610 
94262 
94127 
85409 
29128 
12322 
25111 
67935 
28333 
43269 
61624 
44722 
49219 
39409 
94456 
94277 
85559 
29309 
12475 
25304 
68115 
77584 
28531 
43410 
618 24 
44862 
49359 
39509 
94601 
94351 
85683 
29412 
12585 
25 428 
68217 
43558 
6194 6 
44962 
49485 
39623 
77772 
94399 
94729 
85846 
25563 
68320 
29530 

12322 
77584 
44722 
94456 
9 4277 
85559 
29309 
12475 
25304 
6811 5 
28531 
43410 
61824 
44862 
49359 
39509 
94601 
94351 
85683 
29412 
12585 
25428 
68217 
77772 
28676 
43558 
61946 
44962 
4948 5 
39623 
94729 
94399 
85846 
29530 
12700 
25563 
68320 
43716 
62034 
45049 
49607 
39746 
77902 
94491 
94858 
85986 
25756 
68452 
29733 

91 
112 
112 
194 
150 
150 
181 
153 
193 
180 
198 
141 
200 
140 
140 
100 
1 45 

74 
124 
103 
110 
124 
102 
188 
145 
148 
122 
100 
1 2 6 
114 
128 ! 

48 -.r 
163 
118 
115 
135 
103 
158 

88 
87 

122 
123 
130 

92 
129 
140 
193 
132 
203 

1.9 
2 . 3 
2.3 
4 . 1 
3.1 
3.1 
3 . 8 
3.2 
4.0 
3.8 
4.1 
2 .9 
4.2 
2. 9 
2 .9 
2.1 
3.0 
1.5 
2.6 
2.2 
2 . 3 
2 . 6 
2.1 
3.9 
3.0 
3.1 
2.6 
2.1 
2 . 6 
2 . 4 
2.7 
1.0 
3.4 
2.5 
2.4 
2.8 
2 . 2 
3.3 
1.8 
1.8 
2 •. 6 
2.6 
2 . 7 
1.9 
2.7 
2.9 ! · 
4 . 0 
2.8 
4 . 2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 

-------------------------------------------------------------------------------
..L
~
.3-
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"CARTA DE TEMPO" DO MOTORISTA 
lltf\.11 I A ((1) , ~ 
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I'OSIOOt tOI ai W to i • A I'VIJaXlt 2' A 6' fl:IRA 

~n: 
5..\ IOACE SAl DA PQffil5 llE Pf(MA()D FOfTO llE ~CAD POmlS CE Rf<UAOO I OtE010A I'!JW!DI IO!A CE 

00 
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11151 

TRA N SPORTADORA 
lllfiAt 11 (XX), 95 

1'0$1001 "" ai H' M I• A f'!ll l alllt 2' A 6' fl! lRA 

fm\00 5..\IOA llE SA l DA f'OfTCI5 CE RfrulAOO FOfTO llE Rf ICAD f'OfTCI5 CE RfrulAOO OtE010A PflW'lQf 10\A tE 

ll!ic o 00 
TU!H"hw. 4AAill9l ltRI41HAl 1E.RK1N.4l f Ir' I 
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r jt• Viagem I Int I 23 Viagem I Int I 3u Viagem I Int I 41 Viagem I Jol'tUidb I A.Not. I 
1° TURNO 

1 04:4Sc;.06:20 08 06:28c;.08:18 10 08:28Q10:18 10 10:28c;. 12:18 07:53 0:30 

2 05:1 Oc;.06:50 07 06:57c;.08:47 10 08:57Q10:47 05:47 ---
3 05:3Sc;.07:25 10 07:35Q09:25 10 09:35c;. 11 :25 08 11:33Q13:23 07:58 ---
4 06:00c;.07:50 07 07:57Q09:47 10 09:57Q11:47 05:57 ... 
5 06:07Q07:57 08 08:0Sc;.09:55 10 10:0Sc;.11:55 10 12:05c;.13:55 07:58 ... 
e 06:14Q08:04 09 08:13Q 10:03 10 1013Q12:03 05:59 .. . 
'7 06:21c;.08:11 09 08:20Q10:10 10 10:20Q12:10 05:59 ... 
8 06:35Q08:25 10 08:35Q10:25 10 10:35c;.12:25 10 12:3Sc;.14:25 08:00 ... 
9 06:42Q08:32 10 08:42Q 10:32 10 10:42Q12:32 10 12:42Q14:32 08:00 . .. 
o 06:49Q08:39 10 08:49Q 10:39 13 10:52c;.12:42 06:03 . . . 
1 07:0Sc;.08:55 10 09:05Q10:55 07 11 :02Q 12:52 10 13:02c;.14:52 07:57 ... 
2 07:12Q09:02 10 09:12Q 11 :02 08 11:10Q 13:00 05:58 . . . 
3 07:20c;.09:10 10 09:20Q11 :10 08 11:1 8Q13:08 10 13:18Q15:08 07:58 ... 
4 07:27Q09:17 10 09:27Q11 :17 08 11:25c;.13:15 05:58 . . . 
5 07:42c;.09:32 10 09:42Q 11:32 08 11:40Q13:30 05:58 ... 
6 07:50c;.Q9:40 10 09:50Q 11 :40 08 11 :48Q 13:38 10 13:48c;.1S:38 07:58 -. -

jt• Viagem I Int j 2u Viagem I Int j 31 Viagem I Int 14° Viagem I Jornada I A.Not. I 
?' TURNO 

11:SSc;.13:45 10 13:S5c;.1S:45 10 

12:1 5Q14:05 10 14:1Sc;.16:00 06 

12:25c;. 14:15 10 14:25Q16:15 10 

12:52Q 14:42 14 14:58c;.16:46 08 

13:10Q15:00 08 15:08Q16:58 12 

13:28Q 15:18 10 15:28c;.17:18 07 

13:38c;.1S:28 10 15:38c;.17:28 11 

14:0Sc;. 1S:SS 08 16:03Q17:53 07 

14:35Q16:25 08 16:33Q18:23 09 

14:4Sc;. 16:35 12 16:47Q18:37 13 

15:20c;.17:10 07 17:17c;.19:07 13 

15:47Q 17:37 09 17:48Q19:36 09 

16:18Q 18:08 08 18:16c;.20:06 12 

16:40Q 18:30 10 18:40Q20:30 10 

17:02Q18:52 08 19:00c;.20:50 10 

17:32Q 19:22 08 19:30c;.21 :20 05 

Frota Disponivel 

Quilometragem 

Tempo de Viagem 

17 Veiculos 

46,1 Km 

110 min 

Total de Viagem/dia 112 

I 

15:S5c;.17:45 08 17:53Q19:43 07:58 ... 
16:11 Q18:01 07 18:08Q19:58 07:53 .. -
16:2Sc;.18:15 09 18:24Q20:14 07:56 . .. 
16:54c;.18:44 06:02 . .. 
17:10Q19:00 10 19:10Q21 :00 08:00 -. -
17:2Sc;.19:15 05:57 . .. 
17:39Q19:29 06:01 . .. 
18:00Q19:50 10 20:QOQ21 :50 07:55 . .. 
18:32Q20:22 05:57 . .. 
18:SOc;.20:40 06:05 . . -
19:20c;.21:10 06:00 ---
19:4Sc;. 21 :35 10 21:4SQ23:25 08:00 01:43 

20:18c;.22:08 06:00 . .. 
20:40Q22:25 os 22:30Q00:10 07:56 02:36 

21:00Q22:45 10 22:5Sc;.00:35 07:59 03:01 

21:25Q23:10 06:04 01 :28 
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CONTROLE DA OPERAÇÃO POR CARRO 
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CONTROLE DIÁRIO DE VIAGENS PELA OPERADORA 

rOME DA LINHA: 

MATRICULA: NOME DO MOTORISTA : H. INICIO: 

I I I I I 
MATRICULA : NOME DO MOTORISTA: H. INICIO: 

I I I I I 
MATRICULA : NOME DO MOTORISTA : H. INICIO: 

I I I I I 
MATRÍCULA: NOME DO COBRADOR: H. IN(CIO: 

I I I I I 
MATRfCULA: NOME DO COBRADOR: H. IN[CID: 

I I I I I 
MATRICULA: HONE DO COBRADOR: H.IHICIO: 

J I I I I 

IPERfODO: 

10. 

H. TERMINO: 

H. TERMINO : 

H. TERMINO: 

H.TERMINO: 

H.TERMINO : 

H.Tf:RNINO: 

355 

20. 30.) 

H. TRABALHADAS: 

H.TRABALHADAS: 

H. TRABALHADAS : 

H.TRABALHADAS: 

H.TRABALHADAS : 

H.TRABALHADAS: 

QUILOMETRAGEM VISTO DOS DESPACHANTES 
TÉRMINO ÍN(CIO K ~ ROD ADOS INI C I O T E R NINO 

\'!AGEM 
HORÁRIO TEMPO ROLE TA 

VIAGEM 
HORÁRIO TE MPO ROLETA 

PERCURSC 
VISTO FISCAL VISTO FISCAL 

CHEGADA SAI'DA LEITURA CHEGADA SAI'DA PERCURSO LEITURA 

1 A l6A 

2A 11A 

3 A lBA 

4 A l9A 

5 A 20A 

6 A 21 A 

7 A 22A 

BA 23A 

9A 24 A 

lO A 25 A 

11 A 26A 

12 A 27A 

13 A 28A 

14 A 29A 

15 A 30A 

E NC E RRAM E NTO 
NUMERO DA ROLETA PASSAGENS N'! F I C HAS TARIF . R$ TOTAL R$ RECEITA 

FINAL INT.: R$ 

INICIAL EST.: 

N~ PASSAG. TOT.: 

t 
DATA VISTO MOTORISTA 

jt 
DATA VISTO COBRADOR l 
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A CO MP ANHAMENTO/ A V ALIAÇÃO 

COMPONENTES 

DO DESEMPENHO 

Ho~a 11:59 CTERCAl 

DOS 

Em .;::,?/11./74 

-·-· ......... --·-· ·-· .. -~-? ................................ ··-........ ··-·-........ ·-· ......... -· ... --·-···· ...... ··-·-
CA?.RO COiiP Y.K m ' {.(:/IP l:K lll f(lKP iJ! íll CCIKP UI m fliJ!P UI !ll 

\/,IB 111.m n,2 
m m .B17 m,a 

\•7~ m.H1 m ,2 

(;H llLBn 9?-,2 
1(!;\ 3.13.1!! !27, 2 

-~1>(1 !~(•.M9 m,!. 
2(:4 m.111 121,2 

m m.H1 JbO,b 

(•7(1 21: •• m m,7 

ln (!(12 7.149 %, 7 (v;t3 !;1.729 9!, ~. (1(•4 2P.í'B9 q,?:. (l(lb ~,U.(Ib ~2,7 

m 

J17 

113 

171 

m 

11n ~.~.~>~t. n, 1 .,~~ ~·~· . b% 'l2, 1 (:~ • .;1 ~.~ •• H1t. 
(17(1 ?·~'U99 ~~'i) (1?? ~ .?4? c; ,? (• ~íl 7.249 
J ~i 2,~9,!·99 174,7 1~4 !,JL\11~ 1 24~ 4 

(:i'B l11.W 
m m.m 
204 ?-(17.72?, 

Ma w .1M 
110 m.m 

MS JH.m 
m 2!7.2<•4 
214 19?.719 

:•H• m.m 
2~;, m.Mt-

(1\)2 1' ~t93 
('!~ !t] rlBS 
(•f(l 1~2.(170 

(181 ~7 .189 

(•(1] 9~. 1>13 

2<•?> m.m 

%•:1 m.e~7 
2M m.m 

(,(IS ~(1,?19 

(17(1 m.m 

121> .1 

9B, l 
Wl,b 

9~1 8 
!~! ,O 
~?,9 

:B,b 
!2(•,8 

l\!1.2 
~~. :: 

!211,7 
9!,!3 

!17,4 

1%,2 

114 ,9 
~~ ~·, 1 

'<(• ,9 
m,~ 

118,2 

Ml 111.167 
n1 nu;;1 
m H•Lm 

M1 w .m 
n.(l nfs.(l~.b 

M! 1!Lm 
m 2!7.2<•4 

0(1'3 14.34~ 

(•15 ~.7 . JQB 
%1 ~. 7 .JPll 

1~<• !·7 .1ea 
2\1~ ~1 B. ~t5~ 

~7~ 2(\?.m 
2N· ::n.a21 

MB m.m 
(1F4 ~\1 .919 

m m.3s:: 

93~~ 
1!~ . ~ 
l(:/,, 7 

,~ .1 

!! ~. ,(1 

!%.2 
m,2 

~·4~ .4 
m.,4 

??,b 
'1(1, 9 

122.2 

(: é<• m.m m,11 í•7íl ! 'i'i-.• 717 ::z7,9 

%(1 1~U99 

m m.o1.1 

%\• l i>Lt.ba 
m 2!B.m• 

%(1 m.\l:aa 
21,~ m.m 

!21 bU19 
111 ;,(IZ.Mb 

M4 ~0. 761. 
(•4(1 ~uaa 

.)7(1 114.26(\ 
m ~7 . Jae 

(17(1 m.m 

121 l ~5. MJ 

! ~(! 1lb .. ~!·.4 
z! 4 16~\. !,89 

n ,1 (1~.(\ m.m JZL-,a 
91,,7 ·~B1 ~~· . bí•l< ?2.7 

m,9 
17b,7 

m ,7 
1~, 1 

l27,b 
m,1 

!1~,9 

I ~1 1(1 

m .J 

·?(1, 9 
18{1 ! ~ 
m,a 

~10 m.(lbl 
~n m.m 

(17(1 717. /M 
2•)4 ?.!U2B 

J~il m.m 
m m.Sbi> 

GOL< ~.7 .1BB 

(14! JH1.m 
·m l .m 
m n2.H(I 

m m.m 

m m.w 

<•41 m. ~.t.7 
m m,m 

127,7 

9~~ ~ 3 
71,9 

l(ll ,2 
1!(1!~ 

114,3 

ll9 ,7 

(iJ?- ~.~.1.(16 n,1 
%1 ~~ .~>ot. n,? 
122 ~·!· .M•t. n,1 

121 7Un 
1(1~ ~1~.62~ 

(l i•) 21s .m' 
2H 1B9.l29 

no m.2M 
212 21>U64 

m m.911 

(I~B JJll.m 
(1~0 ~·7.1BB 

oao 7.m 
m m.zbíl 

m m.2~1 

%(1 1~U~4 

m 211..m 

'H,7 

131 , (1 
1(;~,4 

!bb.lo 

9!/J 
9~,~ 

B1,2 
l7B,b 

192.(1 

! ';:1 !;. 
13(1 , ~ 
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ACOMPANHAMENTO/AVALIAÇÃO DOS MOTIVOS DE QUEBRAS DE 

VEÍCULOS 
, ------\,-.... · .. -. -·--·~ .. ; .. ~ .h~ - - -·· ··- - ··· · ··-- ···- · ·- ···'"'\.-' '' -- -·- · · · · ·- -·-·-···- -----_...,_--------- --·· --·· · ... ... ···-- ·· · -·· · · · -· - · ··~·-·---· -·1· 

~ .o. INFORNn ~~- ~ ~ · r~ LfDA RSES4095 Eml•uao •• : 0~/10/?4 : 
:Relatorio dK Gu~b~as ME n5 ~ l P € ~ : 0l/e9/94 AtE 80/0?/94 Pagin a ••• : 1 
I - ·--- -···- - ·--- ·-·--·-·-·· ... . _ ..... _ ........ .... ... - -··-·· - -· - ·· -· ·····-·-- ·----- ·---- -·---- -··---···-·----·--·- - .................... ~ 

CARRO DATA M QUEBRA 
~===== : :===== ~::::-: ==~•====~==~===~===c~===~===== 

FR0t4 2 úllt'71?4 OANCO QUEDRADO E PAINEL SOLTO 
I ... --·- · · ....... •----- - ... - -···- --··-·-··---···-- -··-·-·· ··------------------ - - -··-- -------- - ··-··· .. ..... .. .. .... - ~ 

FR015 08/09/94 8ARRA DE DIVISORIA CAT . GUEORAD 
FR015 10/0?/94 FAUTOU OLEO 
FR015 16/09/9~ CATRACA NAO LIOERA 
FR015 20/0?/'74 TRIPE COM DliFEITO 
FR015 25/09/94 CATRACA COM DEFEITO 
FR015 26/09/94 CATRACA COM DEFEITO 
FR015 23/0?/94 CATRACA·MOT. COM DEFEITO 1·---··-··- ······-·· ................... _________ ,_, _______________________ _____________ , ______________________ -+ 

FR016 \7/0?/94 CORREIA ALTERNADOR 
1- ··-··- ---- - ·-·-····· ··--·-·--·--·· -· .. - --··----·-····--------------·--------- --------··---·--- ----·-·-·· ·- ·~ 

FR0 t 7 22/29/?4 CORTANDO OLEO 
I ... .. - ·- -···-·- · ·-· - - · - -- ... -··---- .. ·-··- .. - · .... - ... · - - - - ·· ----------·------ - ------- - - - ··------·- ·· -"·-----·l 

FR010 01/09/94 CORTOU OLEO 
FROlB 14/09/94 VAZ. DE AR 

• FR0LO \ 6/09/94 CORTOU OLEO 
FROl B 30/09/74 COnREIA ALTERNADOR 

.. . -·-·-· - "···--·- -· .. ··--... . ... , ___ __ ..... . . ... . .... - .•. ··- ... --···- - -------.. ----------- ----·--- .. -·-···-·- ·- · ··--· ·· - - ·----·1 

FROl9 22/09/74 ATRASO NA SAIDA 
. ..... ··-·· ·--'- · · - -- .. .......... _ ..... - ...... ... ·· -· · · ·- - ·- -··· ···- .. .. . ··- · · - ----·-- --·--- ··----·-------·--··· ···--- •. - ·-- ..... -·- ··- .. ·I 

FR02 1 ll/09/94 FREIO 
FR021 25/09/9~ VAZAMENTO DE AR 

..... ·---·---·-··- - - .. ·--- ·----·- -- .. ·--- --.. ·-··- - -·---------------------- --------------··-···· -···-- .. ·~ 
FR0~2 0 1/0?/?4 CATRACA COH DEFtlTO 
F'R022 i 1/09/?4 ENRROGCANDO MARCHAS 
FR022 12/0?/94 CATRACA MOT.COM DEFEITO 
FR022 15/09/ 94 SEH FREIO 
FR022 21 /B?/94 PORTAS COM DEFEITO 
FR022 22/0?/? 4 PRENDENDO RODADO 

· ··-- ·- - .............. ·· - ....... .. . ............ ... _ ........ ·· ·- - · - ··-· ..... . . _ .. - -· - --- .. ···-··------ - -- · .. ----·-· .... ---·-- - ..... ··-·---- I 

F'R023 
I:'R023 
F R023 
FR02:J 

I~ IH}2 4 

FR0 24 

FR025 
FR025 
FR0?.5 
FR025 

{i 1 /()? / '/ 4 
t2/0'i'/')4 
1:5/09/94 
15/1?/174 

23/0?/94 
2?/09/94 

00/09/ ?4 
i:::J /0'7/9 4 
.tS/0?/?4 
2 1/0'.,~/94 

MANGU . INTER CAMB IAOOR R ACH.'\0 ,~ 
ACENDEU LUZ DO PILOTO 
LUZ DO PILOTO 
PCM PEDIU PARA RECOLHER 

PORTAS COM DEF EITO 
SEH EHBREAGEI1 

SCM CAMPAINHA 
PINO DE CENTRO 
AQUECIMENTO NO MOTOR 
SEH FREiO 

...... ··--- - -· --·-· ---- -·· .. -·--- - ·-·-···· ·-·- ·· ·-· .. - - - ·- -·-------- - ---- ------·-··-·· -- -·- ----·----· ·-· · · -- - · · . ... -·t 

FR8~6 2 4/09/9 4 LUZ DO PILOTO 
FR026 ~~/09/94 TRAMBULADOR 

···--·-·-·····-·-····· .. ··· - ·······"· - ···--- -···-·--·······--·- ··· ·· --·---·---------·--·---······- ---··---···-·----·-·-··- ···---· - ·1 
FR02? 06/0?/94 CAIU EMBREAGEM 
FR029 0 6/09/94 PORTAS COM DEFEITO 
FR02? 13/0? /94 FREIO 
FR029 17/0?/94 RODA PRESA 
FR029 30/~9/94 SEM EMBREAGEM 

........... _ ... ·· - ·-·- •. ·--.... - ... -····· ·--··· -··· - - .... - . .... ........... - -· ..... - -----··-··--- · ·---· ·· - · --------· ·---·· · - --·- -·- - --· ... •· ·I 

FR035 18/09/?4 CONTROL COM DEFEITO 
.. f-'IH~35 23/0?/1?4 VAZ. DE OLEO DIESEl. 
FR035 3 0/0?/94 LUZ DO PILOTO 

···-.. --·---·· -· --···-·····--·······-·--····· -·"· ..... .. ~-·-... -........ ------·----------·-··-·-·------ ···------·-·--···-···- ······1 
FR072 21/09/94 PORTAS COM DEFEITO 
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ACOMPANHAMENTO DE OCORRÊNCIAS COM VEÍCULOS POR CENTRO 

DE CUSTO 
C~~MIC " L LTOA R5CSK29S .. . fal: 06/10/9U 

:1. Trocn dr Carros Validadt •• : t1/e9/?~ Att 3C/C9/94 r;g& teet I 
-------------•-• •-••• • --••• •••u••••••••••- ·••••--••• ·•--------------••+ 

Grupo D~scric;o QtdE" Ptrcent I 
I 

===== =====================·=============::;::; ======= ==:::r.::a I 
~2 DIVERSOS . PNEU 1RA5rl~O .·.:. ~7 7,5cnax 1 

'• 

~3 DIVERSOS VIDROS . 22 3,5541% I 

~"" Dl\IERSOS ~CIDEKTE 19 3,169-4%_ l. 
Z01 OI VER 60S . P~EU DIA~TEIRO . 16 2,W48% I 
319 Ol'.'ERSOS OUTROS · 6 e,9693% 1 
310 OI'JERSCS QUILOf4.ETR. CA?:CEL~OA 6 0,9693% I 
317 OlVE~SOS ASSALTO 4 t ,t.462%. I 
20S DIVERSO!:: t\TROPELAHEIITO 2 0,3231% l 
3:9 01VHS05. TAIIC\JE Ct.,'aTO 1 1,161~% .I 
~o OIIJERSOS VISTORIA 1 0,1615% : 

======= =====::a I 
TOT.\L 00 CEUTRO DE CUSTO ..... . : 1.24 20,0320% I 

- ------- ---- -------· ·- ---· -· ------· -· ·-.. ·---··- ·- -----7'-:-:-:-- ~ 

2e1 TRAFEGO rREEIICII.OI\ FCV 5 o,eonx 1 
2t~ TllAfECO INICA~ OP. C/AT~ASO 2 8,32311 I 

: : .::s::: : : ::.c::: :& : 

"' TOTAL DO CEI:lRO DE CU!> TO ...... : 7 1,13001 I 
- -------------:---------------------------- . . .. --- .. ----- ____ , ___ "·.~ -· 
116 Y.MUlENCAO ELETRICA 60 18,~0S4% I 
1Ci HANUTCIICAO roa r As 50 810775% I 
it3 1-'.A.~:JTEI:CM FREIO 47 7,59í!S1 I 
129 HAt:UTEilCM fORA DO PADRAO 44 _ 7,10821 I 
U4 HANUlEIICM LUZ DO PILOTO 3~ S,4927% I 
119. ~1/UWlCAO OEr. 110 RODADO 26 4,2003% I 
U2 llf...'iUTENCAO WlREAOCK 26 ~.~U3l I 
126 MIIUW:CAO DEJ. CATRACA 2~ 318772% l 
120 IWIUlENCAO TACOGRAfiA 19 3,1694% I 
1C5 IIAI:UTriiCAO CIITRAOA UE AR 18 2,9079% I 
a6 MNtiTENCAO WtZ.D( AR 16 2 , 59~S1 I 
115 HA!IUTEilCAO 110TOR 14 212617%•1 
HC 1-'.At:UlENCAO CAIXA CAY.CIO 14 2,2617% I 
109 HAIIUWICM CORR[JAS il i ,7770% I 
114 tWIUTENCAO IIID~AULICO 9 1,45391 I 
107 H~I:UTWCAO H~:IUT. PRE'JCIIT I VA 9 1,4539% I 
13~ IIAllUTENCAO DEF .tiA DIRECAO o t,mu: 
123 MI/UTEilCAO LIH?EZA II:TE~II~ o 112924% I 
118 Y.A::UTENCAO SUSrEt:CAO o i ,292~'% : 
108 HAtlUTEtlCAO 'JAZ. OC OLEO o 1,2924% I 
112 IW:UTENCAO ~Cflf.RADOR 7 1,13CO% I 
134 HM;UTEIICM LATA~IA s 010077% I 
136 HA::lnEI{CAO COYfRESSO~ C/DEFElTO. 3 . 8,4~61_ 1. 
132 . f4u~llUTEIICAO . ESCA?AMEIITO 3 . 0,4046% I 
H3 lltJ:UTEt\CAO' lTINERAAIO 3.' 8,~046% I 
121 HAIIUTEIICAO VAZ~HEUTO DE AGUA 2 0,3231%. I 
137 HANUTENCAO t.CAllOU OLEO 1 t, 161~% I 
133 llAIIUTEUCAO RADIADOR .. 1 .0,16151 I 
13C MNUlENCAO INICIAR or. C/ATRASO i . 8,161~1 ' 
120 HAtiUTEiiCM UHP .PARMRISA 1 0,1615% I 

======= . ===::::: t 
·.TOTAL 00 CEIITRO CE CUSTO ...... : 4EO 7B.B357% I --.. .:. -----· -· --~-.:. ______ .... _______ .. ___ -- .. ------ ·------ .. ---_.; ____ . 

TOTAL GERAL DE OCORW:CIAS.: 0619 . . 619 99,9985% : 
·- .. ------·--------··"--·--.. --------------- ·-·-----.-· ·-------------+ 
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REGISTRO DO ABASTECIMENTO 

RELAÇÃO DE ABASTECIMENTO - RA 
0007 91 

Data: I I llelt.Anl.: Recebido: !Entreg\Je: I LeU. Atual: 

R DIESEL I CG R ÓLEO MOTOR CG CARRON• 
E 200().7 1 17 

E 
2001-2 20 APUCAÇÃO 

ODOMETRO ROTEIRO HORA VISTO 
a a 

I 

OI 51 

02 52 

03 53 

04 54 

os 55 

06 56 

07 57 

08 58 

09 I 59 

lO 60 

11 61 

12 62 

13 63 

14 64 

15 65 

16 66 

17 67 

18 68 

19 69 

20 70 

21 71 I 
22 72 

23 / 3 

24 74 

25 75 

26 76 

27 n 
28 78 

29 79 

30 80 

31 81 

32 82 

33 83 

34 84 

35 85 

36 86 

37 87 

38 88 

39 89 

40 90 

41 91 

42 92 

·---· - -- - - -•- - ---- • •• - ·-•- - • • • •r - - -



361 

CONTROLE DE COLETA DE ÓLEO PARA ANÁLISE, POR CARRO 

r. ······- ' 
RELACAQ DE GORROS PORO FOZER ONOLI SE DC QLEO 

.._...,.__._,.fi, ...... ..., '' __ _, _______ _..,._,_,.... _____ _,_..,..__.,.,..,...,.......,_.. ........... _ ..... ~-~....,.._.: 

rrtllf• U!'. ') llO CC'.LEfOn DE OLEO Pnnn us o lH• SETOn nE COIITnoLE I 
~-;:,:;:-, ...... ,-:t ... l_..l, ... n- u ... n ... r-n~ .. , ....... ,-n .. T ... n_,o..,r>,__,..._;< .... ti ..... ~.:--T·~-:-:-,-;:,·~·~·~~~~;--~ ;r~: .. :~.7.~ ; ~ ~ 

H\ C t•I , F.fl'l COLF.:'fl'l lJE tiOTOR llO tlLEO I•E 11(\ Tll•><.:l't I."J 
tiOTOII OJ, f(l 

··--__.. __ ..;... __ _.....__....,....,_..,_ ___ _..........,............. ··- i .• 4 :::;;:se ...... ;c i ..... ~-· 

·-. ··- --··- ---- ·- - +--- ---- -------·-f-----------1·------··---·· 

-- · - ···--- - ---

- --·· ·--- - ---·-----1'--- - ---

- ··· ..... ··-·- ----------1---- - - -

- - -·--·---- ---··- - - -------··---·----- ----·-. 

------- ·-------
--------1--------- ------· ·····-·- ·-

--·---1------- -1------ -------l-------~1--------

"---·------1------- - ·---------
----·--- ---·--·---

- ··-· -- -· --~ -------

---------1------- --------lf-------- ----------

------- -- ------1------·-·-·-

------·- ----------- ______ .. _ .... _ 

----·---+-------

:-- ---~f-·-· __ · -·-----~·---
· - · ._. , __ ,. , , .,.. .. __ .__~ ff4$Uff#i f • .,_....... .......... , •• ,.,._ ...... A,_.O..,_,..,,..,...._.......,. .... -...;..... • ....,.._ 

--------~---------1---------... ... 

-------1-----·---· -------··--·- -· 
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REGISTRO PRÉ-CLASSIFICADO DE DEFEITOS/A VARIAS NO VEÍCULO 

T' t!AN 

I 
NOTA DE INSPEÇÃO DATA: ORDEM SERVIÇO 

I E ORDEM DE SERVIÇO _}_} 30679 
NOME 00 MOTORISTA MATRICULA: HOftla:. WVEfcULD 

I I I I I : 

SERVIÇO EXECUTADO NO: D CAMPO D GARAGEM D TERMINAL 

ASSINALE O DEFEITO APRESENTADO COM UM 11X11 

MOTOR CAMBIO DIREÇÃO TRANSMISSÃO 
0 SEM FORÇA 0 SALTANOOOE MARCHA 0 PESADA 0 BATENOO 
0 COM VAZAMENTO 0 MARCHA DURA 0 PUXANDO 0 COM FOLGA 
I:J BATENOOTUCHE 0 ALAVANCA COM FOLGA 0 COMFOLGA o 
0 F\JMAÇANOO o 0 OOIOA 
0 APRESENTANOOPANCADA o o 
CARDAN ELETRICIDADE REFRIGERAÇÃO 
0 COM BARULHO 0 LUZ INTERNA 0 CIGARRA 0 ESOUENTANOO 
0 VAZANOO 0 LATERAL 0 PAINEL 0 CORREIA FOLGADA o 0 PISCA 0 NÃO PEGA NA PARTIDA o · .RADIAOOR SUJO 

0 FAROL 0 UMPAOOR NÃO FUNCIONA 0 RADIAOOR BATENOO 
0 STOP o o 
o 

EMBREAGEM FREIO SUSPENSÃO CHASSI 
0 ALTA 0 BAIXO 0 FEIXE MOLA CANSADO 0 RODA MELADA 
0 BAIXA 0 ALTO 0 MOLA QUEBRADA 0 CARROATRAVESSADO 

0 DURA 0 FOFO 0 CARRO OEITANOO o ·INCUNAOO 
0 PATINANOO 0 DURO o o 
o 

. 0 COM FOLGA o 
TACO MAX CARROCERIA 
0 SEM FUNCIONAH 0 CATRACA E GAVETA COBRAOOR 
0 SEM SINAL SONORO 0 BALAUSTRE E CORRIMÃO FOLGAOOS 0 CALHA 00 VI ORO E BATEOOR 
0 SEM SINALLUMINOSO 0 PORTAS 0 VIDRO OUfBRAOO 
0 S EM REGISTRAR 0 ENGRENAGEM 00 DESTINO o o 
DESCRIÇÃO DOS DEFEITOS ONFORMAÇÓES COMPLEMENTARES) OBSERVAÇÕES DO FISCAL 
. -
. . 

-
VISTO I MAT ASCAL 

I I I I I 
A A -o-

OBSERVAÇÃO: ~ 

I I I I I I I I I I I I I I I FAZER CIRCULO 

I • 
11 I I D~ NO LOCAL 

IDENTIFICADO 

i' I '!ililo 'liii 1 J!ilill I 
~ 

COMO AVARIA · 

..._, '-' 

- CONTROLE DE AVARIAS 

(1) PINTURA (7) PNEUS (13) TACOMAX 

(2) CHAPAS (8) DESTINO (1~ EXTINTOR 

(3) LANTERNAS (9) PORTAS (15}--~IÁNGULO 
(4) VIDROS (10) PARACHOOUES (18) RETR_OVISOR · 

(5) BANCADA (11) SELOCATRACA (17) . BANqOS 
(6) MOLAS (12) PAINEL (18) OUTROS 

. . -- ... . . . . 
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.: .. ~" , 
REGISTRO DOS 'SERVIÇOS EXECUTADOS NOS VEICULOS 

.. 
ORoo.t SERVIÇO 

~Ef:IVIÇOS REALIZADOS 30679 

REQUISIÇÃO OE MATERIAL NÚMERO 1(1) 1(2) 1(3) 1(4) (5) 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

(1) 

--
,P:' 

-
- · . 11 .:,_ 

(2) 

COLOCAÇÃO DE PNEUS RETIRADA DE PNEUS 

DE DD DE DD 

TEE TEI TOI TOE TEE TEI TOI TOE . . . . 
I I I I 
I . . I 
I I . I 
I I . I 
I I . I 
I . . I . I ' : ' I . 
I 

: ' ' ' . . 
' . I I 
I I I I 
I I ' ' I I I I 
I I I I 
I I I I ~ 

QUILOMETRAGEM DO VEÍCULO I I I I I I IKm 
DISPOSIÇÃO DAS RODAS: MOTIVO DA TROCA 

DE TEE TOE 

DO TEI TOI -·- -
HORA SERVIÇO EXECUTADO POR 

IN feiO NOME: MATRÍCULA 

FINAL 

INÍCIO NOME: MATRÍCULA 

FINAL 

INÍCIO <\· NOME: MATRÍCULA 

FINAL ' 
ÚLTIMA REVISÃO EM ___)___,J 

., 
TIPO: DIGITAOO POR 

VISTOS DATA: 

GERENTE MANUTENÇÃO ENCARREGAOO SERVIÇO .. ___}___}_. 
: 

- .. 
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REGISTRO, POR cARRn . , DOS SERVIÇOS EFETUADOS PELA 

MANUTENÇÃO \:. 

T 
,... 

I / ,·RANSPORTI: > LTDA. 7317 

Ficha de Serviço e Manutenção 

DATA: .... ...... ./ .. .......... ./ 199 ......... !':'· Hora Entrada: ................... Hora Sarda: ..................... N? do Carro: .................... .. 

ME C Ãfl'l C A CHAPEAÇÃO 

01 Amortecedor 01 Assoalho 

02 Bomba Injetora 02 Balaustre 

03 Caixa de Cãmbio 03 Bancos 

04 Cardam 04 Chapeação 

os Cuícas de Freio os Cilindro de Porta com Vazamento 

06 Direção 06 Cano de Escape e Silenciador 

07 Eixo Dianteiro e Embuchamenro 07 Canos de Ar 

08 Eixo Traseiro e Diferencial 08 Depósito de Combustivel 

09 Embreagem 09 Espelho Retrovisor intemo 

10 Estabilizador 10 Espelho Retrovisor 2 Lados 

11 Filtros Diesel ll Estofamentos 

12 Freio de Mão 12 Extintor 

13 Grampos de Molas e Braçadeiras 13 Letreiro 

14 Molas. Suporte e Pinos 14 Limpador de Pata·Brisa 

IS Motor IS Pintura 

16 Radiador 16 Portas 

17 Requ/aqem Freio de Pé 17 Pistão de Porta 

18 V.tlvula Pedal 18 Roleta 

19 Vazamento de Ar 19 Vidros em Geral 

20 Retentor 20 

21 Lona 21 

22 Membrana Freio 22 

23 Cabo 23 
24 Correia 24 

2S MangueirA 2S 

26 26 

27 27 

28 28 . 
ELÉTRICA 

01 Bateria 09 Sinaleiras 

02 Alternador lO Stop 

03 Buzina ll Vdlvula Rei~ 

04 Campainha 12 Velocimetro 

os Faróis 13 Tacóqrafo 

06 Indicador de DireçJo 14 

07 Luzes Internas 15 
08 Motor de Partida 16 

BORRACHARIA LUBRIFICAÇÃO 

01 Pneus e Rodas 01 Lubrificação 

02 Calibraqem Pneus ,~ · 02 Troca de Óleo 

05192 

MOTORISTA LARGAOOR ................. ,;;·;;N·ü'riiN'c'Ao"'"'""""'"' 
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RELATÓRIO GERENCIAL SINTÉTICO DO DESEMPENHO DA EMPRESA 

NAS ÁREAS DE MANUTENÇÃO, OPERAÇÃO E ADMINISTRATIVA, COM 

A V ALIAÇÃO DA VARIAÇÃO ANUAL 

5111TESE CO~FARAmr. mm 

I iEK 

XiiNUTE~Cí.O 

Gleo totor r.ovo 
r.edu fi.~ !Ll ~i<sei 

redii h . or.as di rreb 
Cons•: o Giese l : ii tros l 

O?ER~CCES 
~lueero de Veicu las 
l<u nro de Yi<9ens 
rmhs lEH ecií. X ~e ii l lL l 11 
f' erlias lhtHi f. l. õal t. i li 
:-lu lta~ Jetr;;r. 
~u! tis éHTRI<~IS 

!lu !tas o::R 
~u itas or. erocõo ox;9Hoi o 
i.c ide~te 

:special ~e::unerado 
:;~:leci a! nao reeuner;;oo 
hsHge~ro;; tra ro~ oortoc:s 

i asses 
V a I es T r ansoorte 
,:, Per cor r 1da 
: ~~ 

mso~L 

~\.;aero :le F JnClor.ar ios 
Rotati vi~ãde 

"or.s tdras (OF::R~CAO ) 

noras Extras fKA!iUIEiiCAOl 
:1oras Ex:ras f oiD~INI SIF.ACA:ll 

"otal de H~r a s b tras 
~edi i dE H. E.: t rõs 9/ fo:-: c 
ADobru - SBOL 

- VSOL 
~testados "e1icos 
7reinue;;to (nu~. fu r.:ion;,ri osl 
Afashdos 1:155 
f,üx f.ot erroi ~ade 

lledh Func .iVeiculo 
~edia i ~ade da Frota 
Auatnto de Froh t 

Percentu;,l de Vale Transporte 
u f!ela~ao i FossaqeHos 

Transporti dos 

I Froh oficial: 147 

================= -·--·---

~. ó2d :o 'i1i - ;~ .01 . ,. 
"' '" ~ .B~ -: .H 

: ; . o:~ ::.009 ! ~! . :ib 

m.m :>S5.1>2\. .; .17 

:~a J4Ç : .68 
C: l :. · ... 
.. ... . .. ... 1 ~ó . 401 -5 . 17 

!O : ~3 
• ~ • c: c: 
"f i.• ~ ,,J.._I 

:92 m : n .19 
(J En~ 

c i: RR 
:s 71 1t 4 .üO 

' ERR " 
2i 32 -!~· .4 5 
1 c ... s ·6b.67 
~. 1 103 :bl.lO 

; 739. 8i7 : 2:iú.6SS !2 .10 
. ,, 

e .~ot. , ,m - ; .H 
: : ;~ . !·~S l :t :·~ . B7 : ~ . 1>2 

:!: S .~ ll ! (' ~5.1~·5 • 2. b~ 
L 77 ~ . ~4 :: .. 20 

Jé.'l iH · 2.31> 
: .:b U I 73.28 
mz Ç4(9 -3.90 
i36 çg -i. i . )~ 

~8 !28 1<0.69 
1(1026 lb75 -3.j0 
i. ~ . ! b !3. 00 -1. 17 

m :31> ~U2 

::1 171 -l i .bi 
7 ~ o6 - :0.81 
a ;q atli.5C 
b q so.oo 
( o ::~í< 

t3~ATISTICAS 

c . c 
J •• ,.; ~ . ~9 - :i .02 
? . 79 3.91 : .11 
:.u w Ub 

60.23 51>.21 -6.68 

F r oh Total: 149 = 147 + 2 Pref S.J .LAPA 

~no 

~ ~s~ 

1 ~94 

ms 
1981> 
IÇB7 
1i88 
!981 
19ÇO 
m; 
1992 
1993 
!994 

:· ;. ~Skôt i;.3; 

1m ! ,; ~ vr.~II.CAO 

---·-- -------- --------
17 .41 : : : .230 ;: .13 

: .:4.0! I !i2 . 7!ú 5.30 
~. o .lv~· S2 . 720 - 6.1)3 

:.)a .3oa <~: .m U7 
:.39 .267 ;;~.4S :. U3 
:?:. ~31 ! ~5 . J4) !US 
, • f' "" '"'" .. . ' . ,l: .,t J i~i . ô;c. ' .bl 
%.594 J. t" ~" .. ..; ... ... :5. 26 
i: . ~~q :-: . 24 2 U I 
; ~ .Oó-l ~: . ::i2 " . 1" 

"~ •• .c. 

~5 .m ;.:. .m "'~ " ~., 

""" ' "' 
:: 1. 1e~, ~ l~ .iéi [ :, , j b 

; H.1v2 ::L ~ )~ &.<3 
:::u H i é4 . ~õ2 :8.03 

:;a9 . 5í i :;: ~.j .m !2.12 

Histür:c': F' i ~saç ~:~o '~ LlE 

:~ ::ent e l ! r: ~,õi ~ê SSC 

';,·1:: , (), .., 

:::1. 4 ~2 i . :·b 
Hó9 .m .;.n 
1 ~ :5 . 470 :3.18 
i ó1U2~ _, .2ó 

i ~65.038 - ' . bb 
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A V ALIAÇÃO MENSAL DO DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO E DO 

NÚMERO DE SOCORROS EM RELAÇÃO ÀS VIAGENS REALIZADAS 
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J.. Obs: De~taque/opera(ao = quebro~ de retrovi~ores 
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A CO MP ANHAMENTO DE CUSTOS (MÃO-DE-OBRA, PEÇAS, 

COMBUSTÍVEL/ LUBRIFICANTES) POR CARRO 

!-... ------------------------------------------------------·--------------------------------------------! 
AnUist de Custos 

!Eipresa: 001 , • ~OHEFCI". t ~" 
lnttrvilos·> Sirgu: vOI ~ 002 liPQ Froh: 001 a m Vtlculo: 45001 ~ ó1090 

• I • . ------------------------.. -............... -............. ----.-.--.---···-.-.-.. ---------------·----------··----~ ----.----- -------. 
: :-··· "•o dt Obri ··-·!··· Pecu ••••• •••• Coabustivtl ----:-- Rodigu ----:-Lubrificantes·! Otdt! :"edii! : 
!Curo: Otd hs: V•lor: Vdor! Qt lt! V1lor: Yilor: Y•lor: Kl(sl ! 11lbf!hllt! Custo pHt! 
I •••••' • • ••-- • ' •••-••••••••- ' ••••••••••-•••• I ............. 1 .... ,..,.,.,.,._., ____ ......... ,.., .. .,..,. .. _,.,. ., 1 -----•••-•-•' ••-••• I ••-••'••••• t __ .., .. _ .. .,., .. .,1 
I I I I I f I I I f f t 1 

!Giugn ...... : 001 GAR 

:Tipo de Froh: 060 "OTOR "v" : :------------------------------.. ------------------......... ---.. --.------.... ------.---------.-.-----------.... --·-·i····.-------: 
! 4~079! 12,8: 29,23! 143,16! 2359! 687 ,67! o,oo: 32,65! ~717: 1972! 2, u: •>,1~! 
!4~080! l,~: 11, 70! 2,99! 2009! 585,51! o,oo: o,oo: 4893! • 2,m: ~.12: 
!45081: 21,1: 56,14: 368,49! 1626! 473,87: o,oo: 1,69! m8: m8: 2,87 I 0,19! . 
!4~082 ! 6,8! 19 ,45! 142,91! 1824! 549,20: o,oo: o,oo: mo: 5070! 2,611: 0,14! 
!4508l! 3J ,b: 103,12! 20,12! 2019! ~88,61! o,~o: 6,85: 4942 ! 2,451 ! 0,1~: 
:51001: IM ! 2'1,1~! 307,37 ! 27l'i: ns,s•: o,oo: 32,65! b395! ma: 2,351: IJ, 18! 
:~1002 ! 36.1: 54,68! m,28 : 2648! 772,03! o,oo: 17,23! 7127! 2,691! 0,21: 
!51003! 18,4! 47 ,24! 627,17! mo: 603 ,40! o,oo: 26,08! 5~05! 5~o5: 2,611! ~.24! 
: ~1004: ~ .o: 12,31: 290,13: l?ó4! ~14,29! o,oo: ),87! )906! 3906! 2,211! 0,21: 
!51005! ló ,4 : l 9,10: 817,52: 2162! 630,20 ! o,oo: 7,60! 5569! 2,581! 0,27! 
:51(106! ~'.I: 146,91: 562,83! zm: 779,26! o,oo: 3?,10! mo: 2,521: 0,23! 
!51007! Li. 4! 2~,80! 121,64: 2?26! 9~3,00! o,oo: 68,70! 6673! 2,281: 0,16! 
:~toos : ~-.~: 37 ,32! 636,74! 2772! 909,02! o,oo: 4,27! ma: 2513! 2,721! 0,20! 
!51009! 19,~: 57 ,2a: 950,33! ma: 844,67: o,oo: 58,54! ma: 3799! 2,621! 0,25! 
!5101~! 42,0: 129,81: 779,85! 2141: 624,07: o,oo: 11,5a! !<424: 2712! 2,531: 0,28! 
!51011 : I! 1 7! 34,26! 621,31! 2216: m,8o: o,oo: 4' 27: 58a4: 5aB4! 2,661: 0,22! 
:51012: 4 •• : 13,36! m,e3 : 2367: 690,04: o,oo: 1,29! sm: 2,501! 0,14: 
: 511)13! n ,4: 69,82: m ,H: 3m: 962,94! o,oo: 63,16! 7765: 7765! 2,351! ~ , 21! 
:51014: 1~.7: 42,99! 781,61! 2879! 839,26! o,oo: 6, ~7! 7131: 2,48t ! IJ,23! 
!51015! ?,4: 28,00! 343,27! m~: 628,10! o,oo: 2,58! 3505 ! 1,631: 0,29: 
:51016: 17,9! 48,117: 64,40! 2823! 823,00! o,oo: 4,27! 1m: 2,601: 0,13: 
!51017: 15,6! 50,00! 106,43: 3064: 993,25! o,oo: 1,69! 1m: 3878! 2,531: 0,14: 
!51018! ~~ 5. 9: 169,29! 902,13! 2803! 817,05: o,oo: 11,59! 669a: ma: 2,m: 0,28! 
:m19: 18,7! 48,31! '125,62! 3016! 979,00! o,oo: 4,27! m t: 2,42i: 0,25! 
!51020! ?,6: 25,38! 37,61! ma: 742,88: o,oo: 2,98! 6723! 6723! 2,641: 0,12: 
!51021: 2•,3: 65,89! 843,78! 2311! 673,76! o,oo: 2a ,64! m3! 6373! 2,761! 0,25! 
!51022! 12.7! 26,63! 36,23! 2092! 609 ,8a: o,oo: 32,53! 6290! 3,01 I 0,11: . 
!51023! 44,3: 116,12! 539,16! 2493 ! 723,64: o,oo: 26,60! 10039! 10039! 4,04 I 0,14: . 
:51024: 8,4: 23,92! 97 ,n: 2161: 616,37: o,oo: 7,74: mo: 2,~1 : 0,14! 
:s1m: 6,1: 16,96! 52,11! 2042! 595,28! o,oo: o,oo: mo: 2,701! 0,12! 
!51026! n,3: 16,8a: 263,96! zm: 796,61: o,oo: 26,20! 7878 ! 2,88 : 0,14 : 
:~1027! 39.6! 110,05: 84,a7: 2222 ! 647 ,5~: o,oo: 31 ,JJ: 5976! 2,1191! 0,15 ! 
!51028! 6,6: 18,25! 89,63! Z232: 650, 52! o,oo: 2,84: &358! 2,851! 0,1 2! 
:~1029! I 7 ,5! 37 ,62! 313,34! 2L48! 655,20: o,oo: 38, 98! 6l15! 6315! 2,811: 0,17 : 
!51030! I ,4! 4,80! ~5,24! 1928! 562,03: o,oo: 1,29! 5378! 2,791! 0,12! 
:m3t : 12,8! 32,95! 58,~2! ma: 739' 94: o,oo: 28 ,64! ma: m8: 2,671! 0,13! 
!51032! 32, 6! 125,64! 549 ,s~: 1984: ~78,3~! o,oo: 32,88! ~m: ~m: 2,781! 0,23! 
!51033! 6,1: 1~,58! 106,76: 2607: 760,03! o,oo: 35,23! 7234! 2,771: 0,13! 
!51034! 56,2! 166,84! 61,06! 2431! 701,13! o,oo: 64 ,05! 7412! 7412! 3,05 : 0,13! 
!51015! 11,0: 35,66! 9,30! 2252! m,~1: o,oo: 4,34! 6053! 60~3! 2,691! 0,12: 
!51036! 19,0! 46,15! m,n: 2619! 763,30! o,oo: 8,14: 7611! 7611: 2, 91 I 0,20! . 
!51037! 9,2: 21,75: 296,59! 2949: 859' 58! o,oo: 6,85! 8074! 8074! 2,741 : 0,15! 
~ -------·----------------------------------------------·-·---------------- .. -- ... --------------------------------· 
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ACOMPANHAMENTO DA QUILOMETRAGEM PERDIDA POR MOTIVO, POR 

LINHA, POR CARRO, POR MOTORISTA 

·--------- ---------------------------------'='---------__ _, __ _ 
ltH , k ~ RSESC995 

Relataria Jas Vi13ens Perdi.las Valid~.le •• : C611219~ ~te 06112194 

) ___ --------------------------------------------------
[r,i ssao •• • : 3811219~ 
?13ina .... : 00&1 

·---------~--------------------··----------------------------- -----·----------------·- -----------------------------------

9ulloaetragens Perdidas do dia t&/ 12194 

Siç Cat Li~hl i~b . Carfo »ora Yrctorista GroJPo Oe~c . Gr~~o Kodrlo 11-Jn.Vi~. 
:;; =~= ===== =~= ===== ===== ============ =~======== ===== ======~=~========== ::::;::=~============== ====~============== ===~~===: 

I 633 l GA703 22,28 ?. flLHO 8,00 IC2 EIIS~E/IGEI1 EKBm~KH OF 1Jl8 I 51 t,OI 
I 637 J GA99e 5,45 LEOIIES 6,31 11~ fLEIRICA SEI! PA9Tii>A OF 1113/45 t, 54 

:;-:::~..:::~= ======-==: 
TOlA!. SISTEM.: I CATEG02IA. : 1 6.31 t.51 
I 2 62S 1 GA702 18,27 D.aAI10S O,et 101 ?oms PORTA DlA!IT. DF 1318 I SI 6,01 

l 6(5 Y GA~3ü 13,47 SAN TOS •••• ICJ FHIU FféEIO BAIXO OH 1429169 t,01 
I 2 639 2 GA061 21,50 C. ROCHA o,et \16 ELETRICA ELETRICA OH 1517155 6,01 

I \ :! 643 I GA928 11,~9 6. FAR IA 11,65 I ll3 VAZ. [!( OLEO SOKFA OE Ot.EO OH IS1 71SS t, 51 
I 2 6~3 2 GAC44 1!9,39 ?A~E!ITtS o.eo 113 IHUERA~IO INlliiERA.q lO OH 1420160 0, 01 

:::::::.:::: =========-· 
TOTAL S\ STE~A.: I CATEGORIA.: ~ . 11.65 O.S, 
I 3 625 2 GA?93 8,27 HOfFKMlH 17,74 le4 LUZ 00 PILOTO TEIIPEfé ATURA 858 RIGIOO 1 ,ti 
I 3 630 I G~99~ 11.~0 A. SERGIO o,eo 108 VAZ. DE OLEO VAI. DE OllóO B~ RlGIDO 6,~ 

::r.scc::::: :c::~:::::~ 

TOTAL Sl l;JEIIA. : I CATEGORIA.: 3 17.74 1.01 
a:~:r=::::: ------------------

TOTAL SISTEXA. : 35,70 2, t 
==·=c=:====:=====;::============-=-======:::-::========:=:-::-:== 2 = = =:: =:: = = = == = =::.:: = :..= = = = = == = = =:;: = = =: = =:: = ;:: ::: ==== =: = = == 1:: =: = = == ::;;:"; = = ': === = == 
2 I 669 I GCC~O \1,50 5EHOE~S~I 0,10 \01 KAilUT.P~E'JE!II I 'iA KAN\JTEIICAO OF-1318 ... , 
2 l 662 2 GCt35 13,&8 PE[JRO ... ~ 3~1 PNEU Olf~TEIPO PH[U OIAHT . Flll!AOO 858 RIGIDO .... 
2 1 662 2 GCOIS 17,26 VEHA~ClO 16,29 :02 Et\8Uf\llE11 SEI! Et19~EAGf:l1 OF 1315151 1 ,O< 

::::::::::-:a- ===--=== 
TOTAL SISTE1.A.: 2 CATEGOR IA. ; I 16.29 1.~ 

2 3 661 3 GCU6 9,38 J. RUTE t,U 12? fORA 00 PAO~AO FORA OC PAO~AO OF 1315 t,tl 
2 3 663 1 GC024 2 1, ~0 ELfUTE~lO t,oe li& OEF. CoHRACA CATaACA 9~ UGIDO O,i) 
2 3 663 3 GC~25 20,3~ DEeA3 0,1~ 111 CA/1~AII\HA SEII CAI'."m~lA 858 RJGIDO ••• 2 3 665 4 GC922 \7, 38 K. SA!!TOS o,ee 102 Eti9REMiEI1 EI\8~EAGEI1 8~ RIGIDO 0,0 

:=c::a:::-: 
-;-:;:-J ____ :_ 

TOTAL !>15TE11fl .: 2 CATfGOWI. : 3 0.80 O. V< 
========== =====-=-= 

TOTAL SISIIJIA.: 2 16, 29 l,t 
·===========~================~=~===========================~==============================~====2=============:====~======::========== 

3 3 5C4 8 IR&ll 10,55 ?O~Al!CSKI 19,86 116 ELmiCA ElETRlCA 0-371-UP t ,S. 
:~:::z::r2:.= ·~====== 

TOTAL SlSTEIIA.: 3 CATEGORIA. : 3 19 .86 t,:) 
3 4 6t3 9 GIIG89 8,24 LOCAS 2i ,16 116 ftmiCA FOGO HA PA~lE ELETRICA [I ass Ame. AUTOtl l,t 
3 4603 10 ~907 22,43 HOY 0,86 110 CAIXA C~HaiO CAII'llO 858 P.RT IC. AUTOtl t,O 

' 3 4 6t3 11 GROI9 18,51 60l:t:TTO e,et 135 DEF.H~ DI~ECAO VIX.AHTE B:SO AATIC. AUTOII ••• : 3 ~ 683 11 FR07S 14 , 11 CR lSl!AilE o,ee 1 ~2 EhmMiEI1 E118REAGEI1 a~a AAllC. IIAIIIIAL t,t 
3 4 m 13 GRG86 2a,58 TOK~S I l,tt 128 ur,f.PAAA&R ISA L IIIPA~~ [!( P~QA~~ISA 85e AkTIC. AUTOII t,t 

: 3 ~ 603 15 FR&I6 15,51 J. PAULA .... 303 vtoacs ESP. ~ElR~. OUE9aAOO 958 MTIC. I'.Ail\iAL e,o 
: 3 4 6t3 18 FU76 13,55 J. mo e,u lei PORTAS PORTA 858 ARTIC. I'.AIIlh'll e,t 
' 3 4 603 20 FR022 18, lO !IWRY O,et 1 ~6 DEF. CATRIICA CATiACA 8~8 AAIIC. !IA!IUAL t,O 
' 3 4 693 2~ 6€082 1'1,13 KEUI!Y ... ~ 129 FORA 00 PA~~AO FORA DE PAli~AO o-371-UP ••• 

~======== ::::==== 

TOTAL SISlEM.: 3 CATEGORIA.: 28. 16 1.& 
:::E':I::::::: :.:=;== 

' TOTAL SISTEJIA. : 3 4t,t2 1,5 

i 6 3m 6 66~26 5,33 P. KOTA 7, 35 115 IIOTOR KOT~ Hft PUXA 858 RlGIDO ••• 
i :2:=-:::c:o:~: :n::c::= 

Í TOTAL SISTEI!t\.1 6 7,35 t,t 
t• nnaZJrl::s:s:s:s::.=-:::-:&:o:.=::::==-==-=~J:":nacaa r.l:aa:=::s.a'2ZDrz1:11'Za::s:s:.:=:::.!I:::::=C3=::::=-a.::::u:mr:~•·::a::c:.. .. :ntnu:-:n'l:c11·ar.::::a~=~:.c=--= 

rTOTM.. DO DIA e6/l2/94 -----99,3-6 --------- ------------------·------- 4,5 
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ACOMPANHAMENTO DA PERDA DE QUILOMETRAGEM POR MOTORISTA 

_____ , __ /i:.t:t...?.U..S/.1 __ 0 
,.;}, __ ----·--------·--.. ·----- ---

H· OtH1A I .1. I E11 i : 08/ 12/'. 
IJ(~l. - P·e-raà · de Gllilometr;)ge~n Por Hot.orlst::a~ 06/1~U94 Ate 06/1~/94 Pag: 1 
+----------------------------------·---------------------------------------------

MotoriBta Carro Data Motivo da Q~~bra Kmper 
~=====~~==~= ==~~= ===~==== ====~--~~========-~=~=======~= :; .~m=== ::t ::.: :-.:~ 

A. SEIHHO GA994 06/12/94 VAZ. DE OLEO 0,0'<' 

TOTAL fJE Perda Por Mntor· h;ti\ . • .• ••••••.•••• • •••• ••.•• ••• .• • > 0,00 

+-- - -·-------------·-- ·--·--·----------------··--·------·-------------------·-·----·---·------·----
a. FAlHA GA0~8 06/12/94 aOMBA DE OLEO 11,65 

====r=::·:=::-::=:: 

TOTAL DE P erd~ Por Motorista ••• •••••••••••••••••••••••••••• > 11.65 

+-----------·-------------------------------------------------------------------· 
BON~TTO GR010 06/12/94 VOLANTE 0,00 

TOTAl .. I)E Perda Po r M•Jt Ot' t !õta • •• • • ••• ••••••••••••••••••••••• } 0,00 

+---·----·--·----·-----·----·--·----·--------·------ ·-- ·- _ .. , --·--·-- --·------- ·- -·-·--·--·-----------· 
C. UOCHA GA001 06/1.2/94 E:I. ETRICA 0,00 

TOTAL DE Pe rdn Por Mctorista •••••••••• •.•.• ••••••••• • •• •••• > 0,00 

+--------------------------------------------------------·----------------------
CRIS1IANE FR075 06/12/94 EMBREAGEM 0,00 

n~== =~=:::-:: .-= 

TOTAL út:: l'e.-rd~. Por Motorista •••••• • •••••••••• • ••••••••••• •• > 0,00 

+-------·--·--·--·--·----·--·---·-----------·--·--·--·----···-.. ·- .. ·---·---·- ·----·------·-- ---------· 
D.RAMCS GA702 06/12/94 PORTA OIANT. 0,00 

TOTAL DE Perda Pe r Mctori s t3 •• •• ••••••• •••••• • • •.•• • ••••••• > 

i------------------------------------------·------------------------------------
DEBn3 OC025 06/ 12/94 SE M CAMPAJNHA 0,00 

TOTAL I:OE Pe:rd<>. Por Motor I st~ . • • ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • > 0,00 

+--------------------------------------------·---·-------------------------------
ELEUTERIO GC024 06/\2/94 CATRACA 0,00 

TOTAL DE Pe rd:\ Por Motor i s ta •••• • •••••••• • ••• • • ••• •• • • • • • • • > 

+---------------------·---------------------------------------------------------
1 HOFFMANN GA993 06/12/94 TEMPE~A ·ruRA 17,74 

T01'AL IJE PP.rdi\ Por M.,tor iGta • • • •••• • ••• •••• •• • • • • • • • • • • •• •• > 17,74 

+-------·--------·------·-·-·------------·----·--·------·-----------·-------------- - ------· 
HOY GR007 06/12/94 CAMBIO 0,00 

TOTAL DE Pe rda Por Mot o ri s ta •••• ••••••••••••••••••• • ••••••• ) 

+------------------------------------------------------------------------------
1 J. NETO F~076 06/12/94 PORTA 0,00 
1 =~m~r-===~= 

I TOTAL IJE PE>'rda Por Motorista •• •••••••• • • • • • ••••••••••••• u. >,;· ,,,00 
I _ .:.-.. ·-7-:.~ 
+--------------------------------------------------------:-:-:-~-~-:-:--- ..... ·-----------· 
I J. ··PAULA F-R016 06/12/94 ESP. RETROV. QUE'BRADO e,00 
I ..... ~:~: ·;...- .. -- ·-· =. 
._ ___ :--:-:: . . . ~~: ""! - .... • ---=--
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A CO MP ANHAMENTO DO SUCATEAMENTO DE PNEUS, POR MARCA E 

QUILOMETRAGEM RODADA 

' ',tllt1 L.L li • • • ' 10HTE I -- L 
DIRETOflii'\ DE DflEFlflÇDES 
RELI'\TOfliO DE PNEUS SUCI'\TEADOS 

EMISSf'íO: Ter' 11/0'"t/95 15~'•7 P a gino:,:: 001 Peri()(lo Inicial :: 01/01/95 ;:, 1.1 / 0'tl95 
---........ ------ --- --------... .. , .. -----......... .. .. ....... - .... --- .... --- .... ------------ .... --- - -------- ... ------.... ·-- --- ·------- .... -- .... ---- ----------·-.. .. ---·--
OFU> FOGO 1'11'\flCfl TIPO OIMENSAO CI'\RflO POSI 01'\TI'\ KM TOTI'\L 110T0fl!STI'\ 
- ----.-------·---·-·-------------·---------·--------------------.. -- ----·---··------------·------··-·------------- ·-----------

002 HODOU VI'\ZIO 

001 003252 FIHESTOIIE Hl'\011'\l. 1100:22 0?137 TE I 

005 SEPI'\HI'\CAO DflS L.ONI'\S 

001 002017 GDDDYEflfl 
002 00::~ 220 IHCIIELIN 
003 003314 riRESTONE 
001, 003:.:i?8 IHCIIELIN 
005 0 036H7 mCitl LIN 

007 Tt~LAO DANIFICI'\DO 

001 0021:50 PIHELLI 
002 00298',;> l'l!CHELIN 
003 003109 mCIIEL.HI 
Oot, 003131 MICHELIN 
005 003137 MICHELIN 
006 003207 11ICHELIN 
007 003210 MICHELIN 
008 003;! 17 r1I CIIELI N 
009 003276 riRESTDNE 
010 003310 FIRE~ITONE 
011 00334 6 FIRESTDNE 
01 2 00:-13 7 0 IUCIIELIN 
0 1 3 003390 m CHELIN 
OV 1 0 0 3 '11'1 IUCIIELHI 
015 0031, 3 .t, ~liCHEL IN 

016 003 'tl.\3 11ICHEU:N 
01 7 0035 0 7 MICHELI N 
018 003 515 11ICHEUN 
019 003516 MICHELIN 
020 003~)20 MICHEL.IN 
021 003~Yt 5 MICHELIN 
Q'.>':> 00::187 0 IHCHEL.IN 
023 003877 11ICHELIN 

010 AQUEC HlENTO 

001 002711 GOODYEAR 
002 00277~ GOODYEAH 
003 002892 FIHESTONE 
OOit 00291.\B MICHELIN 
005 0033'7'• mcHELHI 
006 003't23 IUCHELIN 
007 00351.15 IUCHELIN 
OOB 00351.16 MICHELIN 

FlM>II'\L 1 100::~2 
HAOIAL 1000~20 
HADIAL 1000:20 
flADJ:flL 1000 :: 2 0 
fli'\OII'\L 1000: 2 0 

HADIAL 1000:20 
HI'\OII'\L 1000:20 
rtAOIM. 1100 ~ 22 
HAOII'\L 1100:22 
HAOII'\L 1100:22 
FlAOII'\L 1100~22 
FlM>II'\L 11 00:22 
RADIAL 1000 ~20 
FlADII'\L 1100:22 
HAOIAL 1000: 2 0 
HADII'\L 1000:20 
rti'\D I AL 1.1 00 :22 
HAD I AL 1100 :22 
nAD iflL J.1 00 : 2:·! 
flflDIAL. 1 100 :: :.!:·! 
HflD I I'\L 1 100= 22 
HAO I AL 1100 : 2 2 
HI'\DII'\L 1100:22 
fli'\DIAL 11.00 ~ 2 2 
HAOiflL 1000:20 
HI'\DIAL 1100:22 
H I'\ O I I'\ L 1.100: 2 2 
Fli'\DIAL 1100::2:~ 

HI'\OiflL 
fti'\0!1'\L 
flflDII'\L 
FlADiflL 
HI'\DIAL 
FlADII'\L 
Fli'\DIAL 
HI'\011'\L 

J.1 00: :~2 
1.100: 22 
1.000:20 
1000 :: 20 
1100=22 
1.000:20 
1100:22 
1000:20 

09055 
09050 
0 9 0'·3 
0')0:5';1 
09113 

TDIA 
TEE 
TDE 
I EE: 
TDI 

0 9 057 TDI 
09112 TE! 
09120 TEI 
09160 TDI 
09067 TDI 
090~J7 TEI 
09130 TDE 
0900.'3 TDI 
0909H TDI 
0901.\2 TE I 
09085 TDI 
09106 TEI 
09 126 TDI 
0 9 0 77 TOI 
OY13? TEI 
09136 TE I 
0?1 2 '• TEI 
091 ~15 TEI 
09101 TEE 
0 9 137 TEI 
0 9 1't1 TDI 
0'10'10 DE 
0'H5n TEI 

0905'· 
0 9 0 5 '• 
0'7116 
090'•0 
09159 
0 9 060 
09101 
09113 

TEIA 
TEEA 
TEI 
TOE 
TDE 
TDI 
TDI 
TOI 

:~7/03/9~i 5? . 305 

2 1 /03/9~) 67 .08'· 
~!7/03/C;)5 76., 366 
2 1/03/9 5 r,g. 06 6 
3 0 / 03/95 ~i5 .. 9'·1 
26/0 3 / 9 5 '•0. 9 8 5 

1f>/03 / '75 173.96:3 
3 0/03/9 5 1 2 0.62 9 
3 0/0::J/95 1.\1. 306 
1/t/03/95 
2 7/03/95 
2 1/03 /95 
30/03/9~5 
lt>/03 / 95 
21/03/95 
30/0:l/95 
::~7/03/95 
i't / 0 3/95 
'30 /03/95 
:10 / 0 3/95 
~~ 1/03/?:5 

2110 3/95 
16/03/9 5 
21/03/9~) 

25/03/'7~) 
27/03/~)5 

:u /0:3 /9~) 

16/0::l/95 
30/03/95 

11/03/95 
10/03/~15 

21/03/ 95 
l't/03/95 
21/0:V95 
27/03 /95 
14/03/95 
30/03/95 

81. 7~)1, 
79.972 
93 ·'·62 
90.3't5 
B2 . 1 ~~2 
1,1 . 117 
6 6 .287 
6 6.133 
67 . .'t1 7 
~70 . 1 ft2 

61.\ .1 11 
50 . i'tB'• 
56 .09'· 
!57. 5H3 
' •6 . ()O 1 
7 3 . 700 
69. 2 97 
'•1.77~3 
33. 0 63 
38.973 

'•<>. 85ft 
'•9 . 8 57 
63.368 

109.874 
31.1tO? 
6 0 . 28'• 
59.10'• 
'•2. 9o4 
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AlllllVO:F\OOSAPPS\PL.AMILHA\OUAUO\IIAiftJTENCWPJAH/95 R E L A T O l I O DE Y I A 6 E. S P E l D I DAS 11104195 t · !Si29---
------------------------------------------------------------------------- ------------- -- ----------------------- --------------------------------- -------------4---

DIAS -> OI 02 03 04 05 06 07 oa ~9 lO 11 

.. ,~;.; -- · 

- Frrio- · 
i~ i 'irrcadiS 

- E~brti';r;·-- -

3,5 3,5 4,0 0,5 1,0 1.0 1,5 1,0 1,0 2,5 1.5 
3.5 1.0 1,0 2,5 1,0 1,0 

1,0 0,5 1,0 4,0 2,0 2,5 
1,5 3,0 7,0 2,0 1,0 

llotor d• -,;arli~ 0,5 1,5 2,5 3,5 1,0 
-ftõior .. · .. 2,0 1,0 0,5 4,5 2,0 1,0 
hnfuso ~ Centro 

-tilio stcou 0,5 
Ftixt de ikilu 

·- &.;iM-ihetnlo 
--iidiadôr 

~.O I,S 

-lõfsa -dt ·Ar 

ht!rb 
- lrinseissiÕ · 

YuilfAlo dt OitO 
- .itidi 

Cdu de 1\uh 
- rõi-ta ·- - · 

Direcao 
-m.:íülii:o 
- Í.UZ do. Olio . 
-rirtr Eitiir"i'u· 
- Ar Dl toah 
- ftõtÕr- dr Airiri~ · 
~-;roblua coe Controlador 
- RGiói-ist.···- · 
- Sn ~slino 
-triné~ da hh 
--Sisteias de AI iuntlcio Rõris--- · -
"'?leepentura 
~orir· cilaitr 
~~~~~! !•~a~or 

Allrrnador 
-~no de Drscirll 
"1\i:iblliiidor · 
·-LÜ do Pi lolo 
-viiiirntõ dr Ar 
- lrtrnior 
-.õ.~~ - --· .... 
" hra-cho..
Rfíãent-r ------ --
: hclipinr Cb&~i 
lõfiiii.tõ' - - . - - - -- -

2,5 

2,0 

1, 0 
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EI!PRE5h: 001 -
USUARIO : 

JRri LTD~ EPIISS~O: 01/09/94 C·ATA JIHCIAL : 01 /ll&i94 
'T 'l~"<A LTDil CLASS IFIChÇ~O: Usu~r1o 

o.m FiliAL! 3JJOSJ94 

' -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ' 1 I 
1 

I ' . GTDE ------------- :lO DI;. ----------- ---------- ~CUHULADO ------------: 
:TI? O nE FROT li CARROS COIIB P.EP ~!1/LT Y. l! CGMS P.EP Y.H/LT : 

------- --------- ------- ----- ------- --------- ------- -----: 
:060-nDTOP. ~1411 12! 12173 10171~1 40~0 !,20 7616~7 :99763 . ~ b!O, O 2,b3: 
:-------------------------------------------------------------------·-------------------------------------: 

1~ 7 0, 0 ~ . 03 4~318~ !~9844,1 !S7,0 2.92: 
·--------------------------------------------------------------------------------------------------------· ' . 
!063-MOTOR VOL~O 34 !á090 o,o 1,75 531203 1~3135,? ~16,J 2.12: 

:064-HQTQR K.B .B\ /S ·i 5,5 ·).\10 276306 ~5312 ,1 H2 .5 : .'N: 

:ror.;uu.c;.o ... ... ... .. : m 45, 5 1.01 2032351 ?07192,9 1425,5 2,52: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 

' --------------------------------------------------------------------------------------------------------· 
m: ------------- HO DIA ------------- ---------- "CU~ULAOü ------------: 

:mo DE 11ilTOP. C~P.ROS 1:11 COI18 ?.EP t.M: i.T E11 COI1B REP EH/LT: 

:030-HOTOP. 111411 121 >01 71 ,1 

:031-r,OTOR h.B.B . 5569, 0 o,o ~,03 463185 1 ~B844 . 1 !57.0 1,92! 
: --------------------------------------------------------------------------------------- -- --------------- ~ 
: 033-KOTOP. ·~Ol'iO !WW 9202, 4 o, o 1,,s 531203 2~3133 . 7 5!&,o 2.a2 : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:034 -~0TOP. ~ . 9.3 . /S 4(1 (I 5,5 O,C·) Z763i)é ?~·392,1 HL . ~ 2,?0; 

:Tl\TALJ2,;C;.o .. . ........ : ~3~ 1 ~ :8149.3 45, 5 ! . ~1 2032351 907i82 .? 1425 .5 2,52: 
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ACOMPANHAMENTO/A V ALIAÇÃO DO CONSUMO DE 

COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE POR CARRO, COMPARANDO-SE COM A 

MÉDIA 

~ElATOR IO QJ,;RJO OA fROTA 

éiiPRESA: 001 - AHAFI CQJIERCi ril E COIISTRUTORI\ U Ori €HISSAO: 01109m ~ATA lHICIAl : (t!;03174 DATA FIN~l: WOB/94 PAG:OOI 
USUARIO: CO! - ~KAFI COHERCI.;L E COIISTRUTOR!l L!Oi\ CLASSIFICAÇ~01 U~umo 

: rP !tii.iitl!1 MUAl DOS SER'JICOS - ----- ' -Ullll!~ IP.OCri OlEO-!\'ElOC. :-------- 110 OlA ------- .-------- ~CUKUlAOO -------!KEDIA! 
!CARRO!FP.T ! ~·H ! Htl : ~03 : •JO• ! MS : CGHB : P.EP !I ?.tC! FHIAl! 1.11! COIIB! REf-'!1.11/ll : 1:11! COIIB! REP !Y.II/ll !ICEAL! 

:•soo3:oH: ~mv : 

:mo8:o~1 : moo: 

: ~5010!%!: mn: 

:m14 :0~1: mn: 

:~50 1 5!vol: sem: 

: ~501 6!061! m21: 

:45017:061: lóm: 

:45018! 061! wm: 

:mi9! 061! sma: 

: a5o2o: ·>~1: m34: 

! ~~022 !0~1! SW7! 

: 1~023 ! 0~ 1 ! ~b622! 

!45024!061! 5 1~H: 

!45025!061! 55665! 

: 260,5! o.o: o,v~ : 47663: ~·: :b, 7! o .. ): o . o~1 : 2918: 2133,7! ~.o: o,m: 2.35: 

: 549 .1: \O,O: o,oo: &nn: o: n .~ : o,.:.: o,oor: 62&1: m2,1: o,o: 2,3o1: 2.as: 

: 2429,5: .u: o.~o: H?7: :.r: :;:;,t: o. ·i: (•,oar: ~7~3: 2421,5! t,ll: 2,131: 2.ss: 

: &5?,6! .;,.): o,oo: 53135: •J: H ,~: \•.·:•: o.•>or: 8m: 2777,7! ~.o: 2,nr: 2.ss: 

: 1710,9: ~ . ·i: o,oo: m~s : .J: !uL<: o. •J: ~.001 : mz: 2747.8! o,o: 2,na : 2,3s: 

! 608, ?! ·l ,•l! O,M: !193! 73 ,o: (• ,·) : •l,co1: 10~a: 2~13.3: ~ .o: l,l6 : z.a5: 

: 1970,3! ) , ~! 0,00! m73! ·)! 71 16! 0.0! O,MI! 7327! 2702,7! 0,0! 2, 711 ! 2,35! 

109,~: •J,o: o,oo: s1m: ·l: 109,5: o,o: o.oor: J516! 2372 ,3! 1,0: 2,m: Z,3s: 

: 2m,1: ·),,,: o,oo: mn: ·l: 102,6: o .. l: o.oo1: mo: 2065,4: 1,o: 3,02 : 2.3~: 

: m 4, 5: :) .o: o,oo: sm1: ·:· : 101 .o: o,); o.~o r : m1: 2577,9: ~ . o: 2,m: 2.as: 

! 1731.3! v•)! 0100! SH81! ·:•: 16.1! t),~ ! \l, ')'JI ! 8450! 2óU,8! 110! 3120 ! 1.S5! 

: 1261.2: Lo: 1.oc: Jm: !•' bS,)! o,c•: •}.001: am: 2618.2: 3, o: 3,12 : 2.a5: 

: 1885,o: o .. >: o,oo: m34: ;:• : Ha,7: o.·J: O.'l•H : 7Ho: 2963,6! 1,o: 2,411: 2.35! 

: 2464,2! •>.v: o,~o: saoH: .~: 77,4 : O,\,: o.oo1: 65?7: 23M,2: o,o: 2,m: 2,35: 

: m.1: o.o: o,oo: m8o: o: 52,2: o.o: ú.oo1: ma: 197?, 1! o,o: 2,m: 2,as: 

: 2m.o: o,o: o,oo: 45711: ~ : 11,8: o.(•: •i.oo1: 5~14: m8,o: 1,o: 2,m: 2,as: 

: 1331,0: (\,Q! o,oo: 44027: <•: 63,(1 ! o,o: 0,')01! H27! 14?9,9! o,o: 2,95 : 2,3:'1! 

: 1622,4: o,•>: o,oo: 54410: •}: 91,5: o,.;,: o,oo1: 6697! 2519,3: o,o: 2,641 ! 2,as: 

: 154l,o: o.o: o,oo: m2: ~ · ?8 ,3! v.o: o, o~1 : 6531: 2001,8: 1,o: 3,25 : 2,as : 

: IS02,l! ~ . o: o,oo: sm3: •)! 60,<1: ~ .. l: o,oc1: 6&27: 2m,1: t,o: 2,m: z.a~: 

: 2089 ,7 ! o,o : o,oo : 55181: ~ : 90,3! c,o: o,ooa: m 1: m6,5! l,o: l, oo : 2,3:'1! 

: 2098,5: ~ . v: o,oo: sms: v: 89,o: o,o: o,oor : 7ón: 2755,4 : 1,o: 2,111: 2 ,3~: 

: •()9,7: o.o: o,vo: aa935: .1: uo,o: o.o: o,oo1: 4ó77! 1893,5! o,o: 2,m: z,as: 

: 2239,2! o,o: o,oo: 56099! Q! 108,7! o,o: o,ooa: 7969: 2827l~: 2,0: 2,821! 2,as: 

·~· - . 

-~- . 
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-------------------------------------------------------------------------------------------- f;; .. · - --
! q nh<o: 0 ~3 - CON I. - p A * Ext ens<t.o : 16 . 5 IC • lt T<t.r if <t. RS 0 . ~0 

-------------------------------------------------------------------------------------------- l' 
> 

1 m .3ta 090oa 110 100 m 333 113.20 9.50 !S7 157 2.1Z 35 .05 93.33 62.57 2.51 2.!0 -:J 
- - · 2 133.799 09019 102 219 410 731 m.6o 16.50 o 2n 2n o 2.69 H.30 20U6 121.00 2.25 2.80 o 
.. - -3 133.800 09041 161 132 IH m 148.40 12.50 o 206 206 o 2.12 34.96 122. 13 &1.00 2.54 2.!0 3.00 ~ 
--- fi3J.a03 09012 lt4 2&5 m m 302.!0 ta.oo o 297 297 o 3.00 49.50 249.38 131.00 2 . ~2 2.~0 o 

S 133.802 09CH 33 95 lU 316 107.40 3.50 o 5a ss o S.4S 90.29 $!.73 35.17 1.65 2.!0 tJ 
- --, 133.801 09051 161 ~s5 434 aso 2!9 .00 u.oo o 297 Z'/7 o 2.t6 47.22 23a.J7 122.00 2.43 2.eo 

:::_:.:__· - Te41 P nhl •••• 751 1069 ma 3558 ,,207-40 89.00 ?1.00 .•!-64 1,2t7 o 2.76 45.62 0.94 5S5.73 2.32 
tr1 

. . . . . ·- tJ 
·-·- - - ·-· tr1 --------------------------------------------------------------------------------------------
·:- .. _.! . ~{n11 ~: OH Extensao: ~3. 5 ICa T<t. rif01 RS 0 . ~0 

cn 
- p lt • tr1 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ~ -·---
.. -- .I 133.!14 09022 llS 199 m 765 266.20 6.00 o 261 261 o 2. 93 127 . so 226.55 121.00 2.16 2.80 

~ .. - ·2 133. Sl7 09034 4 16 40 60 20.!0 0.50 o 22 22 o 2.73 120.00 17. 75 12.65 1.74 2.50 
- - 3 133.!07 09038 66 81 162 309 107.40 3.00 o 131 131 o 2.36 103.00 91.32 55.00 2.3a 2.&0 ::r: 

-·· · . ··-~ -133.to6 09060 22 tO 206 30t 107.20 2.~0 o 109 109 o 2.&3 123.20 91.35 41.13 2-65 2.to 9 
5 13U05 09062 124 194 426 7H 2SUO 5.50 o m m o 3.11 135.27 220.16 113.00 2.12 2.to 
6 133 .3t4 09067 H6 w 273 Só& 197 .00 uo o 174 174 o 3.25 141 .50 167.77 16UO 1.06 I. 90 '1::l 

7 133.!42 0906~ 206 175 293 6H 234.6~ s.oo m 2U o 3.09 131 . ~0 199.76 135 . ~~ 1.61 uo 3.00 o 
· ·- ·a 133.639 o9o6t 24 20 j2 76 26.40 0.50 n Z2 o 3.45 152.00 22.St 13.68 1.61 uo ~ 

9 133.391 09072 ' 71 193 273 95 .0~ 1.00 44 44 ~ 6.20 273.00 !1.12 73.00 0.60 I. 90 3.00 l' 
... - ·· -1õ .133.834 09073 ~o 166 423 639 222. 40 s .so m 239 2. 67 llt . lt 1&9.34 167.00 1.43 1.90 12.00 z 

11 i33.!30 09074 174 191 369 m 255.40 5.50 m 239 3.07 133.45 217 .36 178.00 1.34 1.90 

~ - .--12 .133.&31 09075 IS 91 242 34& 121.00 5.00 218 2U 1.60 69.60 102.aa 153.00 1.42 1.90 

13 133.813 09076 34 90 224 3U 121.20 2.50 109 109 3.19 m .2o 103.37 75 .00 1. 45 1.90 4.00 _,. , ____ 
H 133.809 09077 139 20! 450 797 217.20 6.00 o 261 261 3. 05 132.&3 235.76 m . oo 1.42 I. 90 4.00 

--- • ·· - i5 133.412 o9on 95 112 222 429 149.20 3.00 c 131 131 o 3.27 143.00 126.97 105.!5 1.24 1.90 32.00 -·-·- -
--- - lf"133.&26 09079 123 223 Sl2 asa 298.60 6.00 o 261 261 o 3.29 143.00 254.17 ltO.OO 1.45 1.90 
- ·-·· · ·~- 17 133.m o9oso 226 226 420 812 303 .60 5.~ o 239 239 o 3.65 15!.55 25!.59 156.00 1.53 1.90 u o 
- ----la"i33.m 09ota m 263 S57 1,ooa 350.60 6.00 o 261 261 o 3.!6 16& .00 29UO 177.00 1.47 1.90 ..... . --• 19 133.&33 09089 121 181 392 694 241.40 5.00 o 2U 2U o 3.U 13UO 205.37 143.00 1.52 uo 
- ·- - - 2Ó-133.tu 09090 17 62 160 239 :3.20 2.50 o 109 109 o 2.19 95.60 70.91 99.00 1.10 1.90 . .. 

-·- 21 133.822 09091 181 245 519 m 329 .00 6.00 o 261 261 o 3.62 157.50 2t0.19 170.00 1.~4 1.90 
-----· - -2ft33.t 20 09096 129 107 177 413 HUO 4.50 o 196 196 o 2. 11 91 . 7& 122.51 143.00 1.37 t. to 

. ·- 23 133.837 09099 164 184 361 709 246.!0 5.00 o 2U m o 3.25 m.ao 210.17 120.25 UI 1.ao a.oo 
- ---2n33.m omo SI 215 564 830 289.00 s.oo o 218 2U o U I 166.00 246.20 179.85 1.21 u o 
--··· --;:-:-· 25· 127.561 09100 32 23 33 aa 30.60 o.so ~ 22 22 o 4.00 176.00 26. 21 U. l5 1.21 1.ao 

26 133:643 09107 34 " 21 .. 30- 81 - ..• 
28.20 1.00 o 44 44 o 1.84 81 .00 2UO 30.51 I .H 1.90 

~--:;-: 27"133.a25 oma 190 242 496 928 322.!0 . 6.00 o 2&1 261 o 3.56 154 .67 274.59 116.00 1.40 1.90 

n33.aoa o912o m 205 448 7t9 . -- 274. 60 6.00 o 261 261 o 3.02 131.50 233.76 214.00 1.22 I. 90 -·· ---
~ ··- -:- 29 133.645 09121 33 29 . 50 112 39.00 1.50 o 65 65 o 1.72 74.67 33. 29 JS.aa 1.67 1.90 

<>• •- -

30 133.&04 09123 136 220 4U eu 293.60 5.50 o 239 239 3.53 153.45 249. 7t 183.00 1.31 1.90 
::·---·---~r m.au o9124 195 236 m 90S JIUO 6.00 o 261 261 3.47 150.!3 267.78 1!!.00 1.39 1.90 

32"133.821 om5 131 535 900 313.20 6. 00 o 261 261 3. 45 150.00 266.58 196.00 1.33 1.90 ·-- - ...., 
234 --.1 

· · ·- -T 33· 133.au 09126 U9 241 536 926 322.20 6.00 o Z61 261 o 3.55 154.33 274. 18 197.00 1.32 1.90 --··--- --.1 

-~3CI33.m 09127 134 199 m 766 266.60 5.00 o 2U m o 3.51 153.20 226.98 161.00 1.35 1.90 ···----- -
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GARAGEM ••.••••.• : GMB LOTE : 4 5 

LINHA ... . . .. .... :0035lF-lO-JD. VILA FL - VI LA ~ . 

SENTIDO (TP/TS) .: TP l- DIA UTIL DATA BASC . :05 / 12/ 9 4 TEt1PO: B 

+--------------:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
Faixas :----------- P A R T I D AS ----------- :·Ho DE PASSAGEIROs-:------------ C O E F I C I E H T E S ------------ : 

: Hora r ias : Prev : Real : Re1un : No hor. : Prev : Real : Regul : Pontual.: Produt. : Prod. oef': Tx. ocup. : 
+--------------:---------:---------:--------- :---------:---------:---------:---------:--------- :--------- :--------- :--------- : 
:o3:01 as 04:oo: 
:o4:01 as 05:oo: 
:o5:01 as 06:oo: 
:o6:01 as 07:oo: 
:o1:01 as oa:oo: 
:oa:o1 as 09:oo : 
:o9:01 as 10:oo: 
110:01 as u:oo: 
11:01 as 12:oo: 
1~:01 as 13 :oo: 
13:01 as 14:oo: 
14:01 as lS :oo: 
15:01 as 16:oo: 
16:01 as 17 :oo: 

:17:01 as 18: oo : 
:1a:o1 as 19:oo: 
:19:01 as 20:oo: 
:20:01 as 21:oo: 
:21:01 as 22:oo: 
:22:01 as 23 :oo: 
:23:01 as oo:oo: 
:oo:Ol as ot :oo: 
:o1:01 as 02:oo: 
:o2:01 as 03:oo: 

: Total as: 

o: 
218: 
294: 
629: 
461 : 
250: 
243: 
255: 
361: 
323: 
228: 
205: 
216: 
346: 
626: 
461: 
157: 
135: 
106: 
174 : 
76: 
o: 
OI 

I 

o: 

o: 
1o: 

274: 
690: 
m: 
323 : 
234 : 
260 : 
3oo: 
254 : 
319 : 
260 : 
216: 
301 : 
512: 
389 : 
253: 
162 : 
137: 
66 : 
c: 
o: 
o: 
o: 

I 
I 

ao. oo: 
85. 71: 

1oo.oo: 
too .oo: 
1oo.oo: 
1oo.oo: 
1oo.oo: 
too .oo: 
1oo. oo: 
1oo.oo: 
75.oo: 

125.oo: 
75.oo: 

10o.oo: 
12o.oo: 
1oo.oo: 
1oo.oo : 
125.oo: 
10o. oo: 
1oo .oo: 

I 
I 

1oo.oo : 
83.33: 

1oo.oo : 
1oo.oo: 
1oo.oo: 
1oo.oo: 
1oo.oo: 
1oo.oo: 
10o. oo: 
1oo. oo: 
too. oo: 
40.oo: 

10o.oo: 
66.67; 
83.33 : 

10o.oo: 
7s. oo : 
ao. oo: 

10o. oo : 
1oo.oo: 

I 
I 

1oo .oo : 
1oo.oo: 
too.oo : 
too.oo: 
1oo.oo: 
10o.oo: 
1oo .oo : 
1oo.oo: 
too.oo : 
too.oo: 
133.33: 
8o.oo: 

1oo.oo : 
10o.oo: 
too.oo : 
10o.oo: 
1oo.oo: 
1oo.oo: 
1oo.oo : 
1oo.oo: 

5531 : 89.66: 1oo.oo: 

lf~. ~z-.&Z.s 
?.v». P/!Pviz-

32.11 : 
93.20: 

109.70 : 
97.83 : 

129.20: 
96.30: 

101.96: 
83.10: 
78.64: 

139.91: 
126.83: 
1oo.oo : 
86.99: 
91.37: 
84 .38 : 

161.15: 
12o.oo : 
129.25: 
37.93: 
o.oo: 

o.oo : 
26.·47 : 
83.33: 

115.69 : 
125.49 : 
97 .06 : 
65.69: 
71.57 : 
91.18 : 
73.53: 

105.88: 
96.oa : 
66.67: 

104.90: 
130.39 : 
87.25: 
74.51: 
57.84: 
51.96: 
32.35: 
o.oo: 
o.oo : 
o.oo: 
o.oo : 
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RESUMO DIARIO DE OP ERACAO DE LINHAS ( 0302) 

PRESA: 001 -·' EMISSA0:05/12/94 PAG : 002 

tH IDO : I D ~'!\ l-D IA UT IL 

-- :LO !----- ---------- L I N li A - - ---- ---- ---- - - - - C O E F I C I E N T E S -----: 
~R:TE : CODIGO DENOMINACAO REGUL. : PONT . : PRODUT:PR . DEM:TX . OCP: 
-- ·-- ·--------- ·------------------------------ ------ ·------·------' ------ ·------' 1 I I I I I I l 

MB:45 :00351F-10!JD . VILP .~ - VILA r TN 98.86! 8? . 6 6 : 1oo . oo: 95.96!130 . .39! 

ME. T ' 'I:.M 94 . .34! 97 . oo: 9s . oo: 98.80!106 . 86: 

i'lB! 45: 00.37 4J-10: TERM . VI L , J - MET'"' 

TOTA L DO LOTE 

TOTA L DA GARAGEM 

TOTAL DA Et1PRESP : 96 . 19: 89. 63: 99.39 : 64.50:132 . .35! 



Comparativo de Passageiro por 
Faixa Horaria SETEMBRO 93/94 

! ! 

i 
: 

i 
I 
~ 

i 
i 
! 

~ 
i 
i 
I 

24 ; I 
~~~~~~~~~l!!illl!l!ll~ll!l~l!~l!l!!!~!ll!~~~~~~~~29 [ 
~ i 27! I 

11 
13 

i i 
I . i 

! i 
I I i i 

Os algatrlsmos ao lado daa barras correspondem ao numero 
de viagens efetuada& naquela faixa horarla. 

~ ........... ~ i 
Ano 93 • 273 viagens ~ 
Ano 94 • 285 viagens 

1 
I I I I I I I I I I I I I I I 

750 1 000 1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 

NUMERO DE PASSAGEIROS 
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A V ALIAÇÃO DE DESEMPENHO POR VEÍCULO, LINHA E FAIXA HORÁRIA 

*-------------·------------- ··--·---·· .. -·--·-···----···-·---···--·--·-·----··-----···-··-····-·-···--~· 

I r~ ·y 1\ANBPORTES COLE'::T:rVOS PAGINA 1 I 
I DEMANDA / OFERTA 04/1:1./94 j.t)::21 I 
I SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL. SC0323 I 
H-----------------------·--·---------·--··-·--·--.. ·-·--·--·-----··--·-- -·--·-.. ··--····----.. ·--+<· 

DATA: 25/10/94 FAIXA HORARIA: : 0 as 23:59 HOJE 
LINHA: 210 COM LINHAS FILHAS COM VIAGENS EXPRESSAS 

!ll!TlDOitl !IJ!TlD0:62 !IJfllOOS: tllt2 

IUD NJO TIPO I«M I«M Pts;. l.1rmS PrnDIT NJO NJO TIPO J«M J«M Pts;. urm:s f'tmJ(T Pf6S. urm:s f'tmJ(T 

!:mO l.OO\ ~IM ~IM (J{Ij, liMO PE +IDfT OCU'te. !:mO um\ SAIM ~IM Ofll. BRUJO fEIID(T COPIC. BRtiJO PE tiD(T OOJ'te. 
--- --------- --- ------ -----

t33 21t 81 4:39 5:29 S! 115 45.?2% m 218 81 S:39 6:2.7 45 115 39.1:« '17 ~ 42.17% 
~I 21t 61 4:~ 5:~ 71 163 68.93% t41 218 81 s:~ 6:45 ~ 193 48.SU 121 m ~.74% 
t46 21t 81 s:1t 6:t7 69 193 66.99% t46 218 61 6:15 7:15 74 193 71.84% 143 m 69.'ól1. 
«it 218 ~I 5'.,., ..... 6ll8 66 1;.\) 55.tU «ia 2lt EX 6ll9 6:45 e I~ un 66 2~ v.~I 

el! 218 ti 5:33 6:29 71 163 68.9:« 9l! 218 81 6:)3 7:33 93 183 99.29% 164 m 79,6\% 
~ 218 et S:48 6:42 121 100 OI .'01. Nó 218 81 6:45 7:~ 111 100 61.67% m 368 64.4« 
$16 2106 81 s:~ 6:~ 78 1;.\) 65.et% 116 2106 Gl 6:~ 7:26 -16 ~~ l!.33% 1?4 243 51 .67); 
~ 21t 81 5::;7 6:45 '17 115 8Ui% t4S 218 81 7:00 a:oo 131 115 1\3.91% Z'B ~ 99.1:« 
&42 2184 e! 6l&5 6:55 91 ~~ 7S.!m &42 2184 EX 7:08 7:)3 e I~ t.en 91 2-\3 '!1.971. 
eJ9 21f 81 6:1t 7:64 7J 193 7t.87Z f1l m 81 7:15 8:16 74 193 71.84% 147 m 71 .:m 
t54 2106 81 6:13 ]:ti 94 I~ 78.3:« t54 2106 ti 7:00 7:55 ~ I~ 41.67% 144 2~ 68.W% 
812 2.10 81 6:ZJ 7:Zi 1::4 100 83.3:« tl2 218 EX 7:25 8:(15 e 100 un I~ ~ 41.67% 
tiS 2162 ti 6:Zl 7:t5 '17 128 oo.m 815 2162 EX 7:05 7:1,9 e I~ t.en '17 2-lt 4f.42X 
et7 21f ti 6:JJ ma lfe 100 6Ut% HJ 218 EX 7:34 8:(15 e 100 un ue 3.\e 39.tn 
t33 2106 ti 6:33 7:27 lts 115 91.38% m 21eó 81 7:JJ a:v ~ 115 5e.43Z \63 ~ 7t.87Z 
et4 2184 ti 6:36 7:36 146 100 81.11% t&4 2184 81 ]:l! 8:35 S7 IBe 31.67% 2e3 3.\e 56.39I 
t47 21t &I 61'!/ 7141 llt 163 186.00% w 219 81 7:45 8:45 !',6 193 54.'!/I 166 :\'6 oo.:m 
tlt 21t 61 6:-16 7:51 129 100 71.67% tlt 216 EX 7:5\ 8:32 6 100 Uf% 1.."9 368 li.83t 
e63 2162 ti 6143 7:)3 175 IBe 'll.'OJ. ei3 21e2 EX 71Ja 8:12 e 100 e.ett 175 366 48.61% 
~I 219 &I 6:51 7::;6 99 193 96,12% t41 2.16 81 7:55 8:55 61 103 :71.:2% IM m 77.67% 
H9 2184 61 6154 7:55 169 100 93.89'% H9 2184 &I 71:li 8:45 ~ IBe 16.67% 199 36e 55.;m 

tll 2184 81 6l:li 7:~ 99 115 86.t'1% 99 115 86.t'1% 
~ 21eó 61 6:56 7:::4 115 I ::'e 95.!m ~ 2106 61 7:51 8147 19 I~ IS.!m 134 2~ 55.!m 
6..~ 218 ti 6:~ 8:1t 94 193 91.ía ~ 218 81 8:18 9:12 47 leJ 4!i.63% 141 m 68.45% 
~ 21e2 01 7:!13 7:44 117 I~ '17.~ f22 2.le.? EX 7:45 8:)3 o IN t .ttx 117 24a 48.75% 
843 216 61 7:(15 a:~ 110 I~J 106.1»1 843 218 ~I 8:12 9:24 [6 1!13 112.:i2% 195 m 9U&I 
eoo 2184 91 ]:(~ 8:11 141 I~ 78.3:« eoo 21M EX 8:13 81~ e 100 un 141 J6i) 39.17% 
849 21U 61 7:18 8:(15 117 I~ '17.~ t49 2106 91 8:(15 8::i3 v ~ ~~ 22.~ 144 2w 68.W% 
114 218 61 7:15 a:JJ 101 100 56.1U 814 216 01 8:22 9:25 Zi 100 13.89% 126 3.\1} 35.00:C 
$4& 2.1(1;1 OI 7:18 8:os 1~ 193 'll.'ITI. t-16 21~2 EX a:ee 8:35 o 1!13 o.on 180 m 48.541 
eos 210 Gl 7:Zi 8:35 131 100 72.7rii. ~ 2.16 81 8:32 9:32 31 100 17.?2% 162 360 4S.ern 
016 2106 ~I 7:2/, 8:Zi 188 L."\l 83.3:« fl6 2106 OI 8:2! 9112 34 I~ JJ.m 134 2~ 55.8:« 

631 218 61 7:)) a:35 91 103 OO.li% 91 163 OO.li% 
611 2184 &I 7:Ja 8131 133 100 72.?2% f li 2184 61 8:31 9:Ja 17 100 9.44% 147 360 40.8:« 
836 2162 61 7:33 8:15 83 115 72.17% 836 m2 EX a:ts 9:00 e 115 .... x 83 ~ 36.89% 
&32 219 81 7:34 8143 128 193 11/,,sqz 9l! 218 61 8:41 9:43 32 193 31.t7I 152 m 7J.79I 
OIS 2102 OI 7:43 a:Zi 121 128 IOO.!m tiS 21(•2 EX S:Zi 9:00 o 12~ un 121 2~ 53.42% 
eS! 218 61 7:44 8:49 100 I~ ~~e.en «k! 216 81 8:::4 9::l; 44 12~ 36.67% \52 2~ 63.3:« 
e-31 2184 81 7:47 8:44 124 100 68.89% 861 21&1 61 8:45 9:45 35 100 19.4« 1:71 360 44.17% 
~ 21t ti 7:53 a:::e 114 IBe 63.3:« tM 216 01 9:~ lf:ts 29 100 16.11% 143 368 39 .Tll. 
t54 2186 81 7:$ a:S! 100 I~ 83.3:« t54 2106 61 8:53 9:4a 29 ~~ 24.17% 129 24a 53.75% 
626 216 61 s:~ 9:12 86 99 86.87% ei6 2.16 61 9:12 18:15 -16 99 -16.46% 132 198 66 ,61% 

Q 2184 61 8:84 9:0>) 32 103 31.t7I 32 193 31.97% 
tl2 21f.! 01 a:01 8:48 145 100 00.56% fl2 2.182 EX 8:49 9:33 e I &a t.tt% 145 3.\e 4G.2lll 
te3 218 81 8:12 9:18 117 IBe 6S.en te3 218 OI 9:19 te:~ 46 I~ 25.56% 163 360 4:i.2lll 
887 2194 &I 8:17 9:17 118 100 65.56% t'J7 2184 OI 9:17 16:15 34 100 18.89% 152 3.\e ~.22% 
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CONTROLE DA RECEITA TARIFÁRIA POR LINHA 

H I:.L 
P!i~3h:l . v r 

foCUhULIJ, 

l':oli{of<l f. 
•t:·;t:r:;, 
?rl'JIIo'lE:S 

- .... ---- ··------·-------·- ---------------------·· .. ----·----------·----·--··-----··---·--·----------·--·--·····-·--·--- ............ _ ··- ··- ........ .... ............ ............ . 
.E ~ í 

!ifrl<r li • 
$1\~~'iOI I \l~i) 

!.':.n:.r J: • ,il,i:i ·) 
;r,,;,;,\1 l . W:ú11\ 

~:'.ic;,;,:: Ir'. l:O 
~u~; ~~ 

i:.:.: ir'.~ l: I ,; ;.L 

t.~: ;:c:~C. I 'i :•: tl 
~Lll:'oll~i · I' ·tún 
r; I L ir L li•~ 

:!v'h\ GLC r'. 
f,jl.,\ úL l . rt·:r~ U: J 

.~~·.•r\ L ; /~~P. f i) 

IK•1J.\ úl! U 1.'l!I!X·:. 
.~ :jLê:~.·.. .\li;n 
!ifrlif r~ I<' 
';.r\:ilr'r ~ , Co'1iW 
~;:, r a ~~ 11 .~ 'St~JO 

s . ~li3fl/ srfl C\!$ 
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6 . (!~ 1 
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~d 

: . 'i iJ 
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t11 
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I) 

a . :~ ·,~ 
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2:iJ 
li~<! 

I. ~G~ 

516 
Lm 

" .J 
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a J .. l 

t.i!ll 
~I) .!r 

l .I!J:! 
I . Ha 

~· 
12 

'1 

9•) 

!13 

3 

i. lli~ 

:5 .416 
Ht: 
é: '1õ . ., 

•, ,\•\)3 
;: :~.; 

l.l ~ !i 

2l 
1-17 
2d3 

l. i;;Yil 
:! . '76:' 
:; , (1 4~ 
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i' 
c 

-1 36 
d 

:; .~; .. 
;: ,1{,3 
·l .!i2i 
:, . ~62 
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i! 

I) 

i .679 
16 
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ú 

3 
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•i 
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~ 

I) 
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36~,~~ 
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TRANSPORTAr LTDA. 

CONSISTENCIA DE VIAGEM E FROTA - DATA : 14 /11/94 

LINHA 

903 IGAI< u· 

904 IGARr LRUZ 

905 IGnRA -U r RL J _AR 

940 CAETL '> L .i LINDA 

951 CAETl. ·r FE 

952 IG·iRA. 11"1 J FE 

953 ITI'\P L H t FE 

954 CAE IFE 

955 ITA ~l. 11 E 

956 IGARA .~ o ~AU> 

957 CAL ~U > 

961 LOTEAMENTO , 

962 AB ~. 

970 I o"\ 

TOTAL 

(' 1 r · 

VIAGENS 
REAL . PROG. 

11,0 
100,0~ 

7,0 
100,0~ 

15,0 
100,0~ 

33 , 0 
100,0~ 

59, 0 
100 ,0~ 

96,0 
100 ,0~ 

12, 0 
100,0~ 

62,0 
100,0~ 

29,0 
100,0~ 

2,0 
100,0~ 

2, 0 
100,0~ 

21,0 
100,0~ 

44,0 
100,0/. 

18,0 
100,0/. 

411, 0 
100,07. 

12,0 

62,0 

2 ,0 

21 ,0 

4 4,0 

411 ,0 

Hora 11:20 Em 15/11/94 

FROTA 
UTIL PROG. SUBS 

2 
100, 0 /. 

1 
10 0 , 0 /. 

2 
100, 0 /. 

4 
1 00 , 0~ 

9 
10 0 , 0 /. 

19 
100 , 0 /. 

3 
100 , 0 /. 

8 
100 , 0 /. 

9 
100 , 0 /. 

0 
0 , 0 /. 

0 
0 , 0 /. 

3 
100 , 0 /. 

6 
100 , 0 /. 

4 
100 , 0 /. 

70 
100 ,07. 

2 0 
0 , 0/. 

1 0 
0,0% 

2 0 
0 ,0/. 

4 0 
0 ,0/. 

9 0 
0,0/. 

19 0 
0 ,0/. 

3 0 
0 ,0/. 

8 1 
12,5/. 

9 0 
0,0/. 

0 i 
0 ,0/. 

0 1 
0 ,0/. 

3 1 
33 , 3% 

6 1 
16,7/.: 

4 1 

7 0 

25 , 0/. 

6 
8.6~ 
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CONTROLE DA EVOLUÇÃO DE PASSAGEIROS TRANSPORTADOS E IPK, 

POR LINHA, ANO A ANO 

.. ..... .., 
COIIPARAiiVO Dt PASSAGEIR~S - EVOLUçAO AUO/rtNO 

------------
jan FI!V Mar Abr l1ai Jun Jul A9o Sl!t Out 1iov Oez 

93194 93/94 '13/94 13/94 93/94 93/94 )3194 13/94 )~/94 nm 93/94 )3/94 

----------------------

2402 A m.m 461.131 562 .456 516.804 542.272 538 .573 531.8ó0 5é3.281 539.2ó7 548.683 :.39.625 568 .341 
500 .116 462.944 =·63.083 515.763 m.m 520 .568 m.m 589 .4H 574 .493 

1.73 0.39 0.11 -0.20 2.12 -3.34 -I. 95 4.64 é.53 

2402 B m.m 113 .334 138.283 123.179 128 .411 !25.442 130 .108 131.288 122.631 m.46B 123.799 126.979 
!!5.673 EI9.S03 m.m !19.443 128.592 l i3.5bb 125.242 147.266 m.o49 

-4.97 -~.38 -;.38 -3.03 o. n -1.50 -3. 74 12. 17 18.28 

: 211 A 142.868 !3ó.197 m.1oo 158.093 168.704 166.160 157.604 173.922 164.iH1 1ó>.S69 163 .823 u,: .. m 
g2,271 133.806 174.224 m.m 168.849 158.995 150.777 176.648 172.710 

-ú.42 -1.76 -1.96 -(1, 42 0.09 -4.31 - 4.33 1.57 5.30 

~211 B ~6.753 49.275 64.430 56 .290 58.199 ;.a.m 54.374 61.314 56.105 :3.845 55.217 54.574 
44.831 45.601 ~9.680 51 . 709 :.5.339 ~ 9 . 112 43.064 53 .490 52 .720 
-4.11 -7.46 -7. 37 -8 . 14 -4.91 -15 .96 -20.80 -12 .76 -t.03 

2214 194.707 182.040 217.502 204 .498 213.823 m.m 206.607 217.009 208.308 212.132 210 .661 221.388 
198 .737 186.382 222.942 209 .255 220.662 211.912 206 .939 231.994 227 . 417 

2.07 2.39 2. 50 2.33 3.20 -0.16 0.16 6.91 9.17 

5507 {\ 196.757 181.404 220.538 202 .681 215.477 218.760 218.695 227 .917 m.m 227 . 126 m.m m.827 
216 .202 196.989 m.no m.m 2~0 .112 227 . 31b 231 .677 258.291 m. a~6 

9.88 8. 59 10.08 10.20 ; 1. 4 ~ ~ .91 5.94 13.33 ;7 .61 

5507 B ~· b. 209 s1.m 61.424 56.413 ~8.317 56.539 60 .471 60 .36ó 56.594 ;.q' 840 ~9.336 64.614 
54.242 49 .574 ~5 . 274 51. 149 58 .274 59 .265 59.845 65.108 b5.231 
-3 .50 -1.58 -1v.01 -9 .33 -0. 07 3.05 -1.04 7.96 15.26 

0204 17 .339 16 .802 !9.502 17 .421 18 .001 17 .291 18.207 18.294 17.411 1!1.949 17 . 997 1B .B7B 
18.610 18.426 19.349 18 .572 19.936 18.791 17 .696 20.199 21.230 

7.33 9.67 -0.78 6.61 10.75 8.62 -2.81 10.41 21.93 

mo i0.702 6Ló~9 78.537 71.001 73.718 73.082 74 . 578 75. 519 73 .029 H.879 i3 .553 81.153 
73.580 66.270 78.020 71.593 78 .305 71.996 72.980 78.065 79 .242 

4.07 2.51 -0.66 0.83 6.22 -1.49 -2. 14 3.37 8.51 

ACUIIULADO 
NO ~~10 

4747.273 
4801 .é82 

1.15 

1134.39;. 
1146.549 

1.07 

1445 .259 
1435 .710 

-0.66 

505. 192 
m.m 

-9.83 

1856.747 
1916.240 

3.20 

1101. 484 
2094. m 

10.15 

518.294 
516 . 9b2 

-0.26 

160.268 
172.798 

7.82 

b54.91S 
1.70 .051 

2.33 

Total 1338.683 1256.783 1540.372 1406.380 1476.922 1466.552 1452.504 1528.910 1456 .611 1484.790 1471.509 1544.379 12923.717 

® :364.262 1269 .495 15~7.566 1418 .259 1523.834 1440.521 1429 .719 1620 .501 1595.948 13210. 105 
l. 91 1.01 0. 47 0.84 3.18 -1. 77 -1.57 5.99 9. 57 2.22 



~ 
o 
p.. . 

·; :'V COIIlR!ll.E DE PASSA6EIP.OS POR llllllA IIIJ PEP.IODII DE 01109194 A '30109194 
{/.) 

o DI~ 2~Q211 m2B 0204 2214 55Q711 ~5(17R ~520 22i1A 22118 tGhll 2n9A zms 2m c tGti \2 ma 5m tohll tBbJ-di~ 

@ 1 QUI 21.m ~.m 6ó5 8.2QO vm 2.m 2.988 1>.890 2.2134 ~.182 1.882 z.m 7.147 12.561 4.064 5.1>88 9.m 12.49~ 

~ 2 SEI 21.7ól 5.710 172 8.491> 9.m 2.4~4 2.971 1>.9Q'I 2. 231 61.111 1.932 1.095 8.102 u.m 4.120 ~.81'3 10.151 u .n1 

o 1 s~ 15.m -s.m m 1>.878 6.656 2.045 2.146 U7'l 875 42. 478 1.!12! 2.~90 6.m to.4n l.94l ~.m 9.0~ 62.029 
p.. 4 DOII 11.764 1.920 l17 MB7 4.m 1.118 1.194 2.642 ·m 2'1.185 1.(18~ 1.!:07 4.661 1.1n 3.817 l.m 7.4'50 « .188 
{/.) 

5 SES 22.m ).9131 m e.m 9.997 2. m '3.097 1>.876 2.m 62.m vm l.m s.m ll.l~ 4.m 6.m 10.490 &.'301 

~ 6 lEP. 22.791> 6.060 '114 8. 528 10.185 2.570 3.162 1..951 2.l22 61.488 2.008 'S.m 8.101 11.110 4.W. 11.108 10.474 81.272 
7 QUI\ 11.848 1.925 522 4.851 4.548 1.062 1.420 2.544 567 29.2~ 1.118 1.6!1 4.570 1.m 3.5.04 1.679 7.181 41.m 

E-< 8 QUI 22.141 6.010 710 8.481 1Q.Il'19 2.541 2. '166 7. 100 2.2'1'3 62.m 2.028 3.141 vm 11.207 4.16ó 5.977 10.143 85.704 

{/.) 'I SEl 21. '121 5.'111 m e.m 9.874 2.1>5~ l.m 1> .8~7 z.m 61.m 2.027 1.m 8.m ll.l12 ~.288 5.m 10.217 85.254 

o 1Q SAB 1U64 ~.m m 6.m é.BlO 1.951 2. 3.60 4.Q5S 851 42.m t..m 2.411 !1."580 10.450 l.9Q!I s.m 9.017 61.142 
~ 11 DOK 11.~0 1.911 m 5.185 4 ,/,71 t.m 1. 211 2.444 ~Q7 28.194 1.168 l.ó~·B U2l 1.249 -s.tm 3.812 7.638 43.681 -~ 12 SES 22.186 ~.817 m 8.m 1U98 2.1.M l-221 6.?91 2.m 62.m 2.082 3.082 8.066 11.2'30 4.m t..m 10 .l87 81>.212 

c.:J n lEP. 21.772 5.148 m 8.24~ 9.m 2.398 3.11"3 ~..~93 2.2~5 ' 1-m 1.969 z.m 7 .8~6 12.712 4.143 ~.924 10.067 84.110 
<t: 14 QUA 21.l12 5.781 m 8.06S 9.HS 2.517 l.m 6.8~8 2.144 t.O.m 2.0~~ 2.972 1.m 12.811 UQ2 ~.899 10.091 81.071 
{/.) 

1~ QUI 21.m u~ 841 8.m 9.841 2.m 2.990 6.n~ 2.m M.UO 1.912 2.919 7.769 12.1120 4 ,(122 U43 9.&~ 82.64, {/.) 

<t: 16 SEl 21.6711 5.815 817 8.H8 u~.a 2.S38 S.041 6.851 2.192 u .m. t.m U4Q 8.114 u.m 4.m ~.99'3 10.324 84.m 
p.. 11 SAB 1~.90~ 3.m 1170 6.868 6.786 2.046 2.199 4.2S7 966 41.410 1. 721 2.419 6.412 10.'m 1.8!17 ~.m 9.061 u.m 
~ 18 DOK u.m 1.9311 486 UH 4.833 1.0!12 1.21~ 2.~18 ~l 29. 201 973 ~.~~9 4.m 7.169 1.m 1.684 7.436 41.8~6 

Q 
~ 

1'1 SE& 21.m 5.782 761 8. 387 9.741 2.MIJ '5.Q67 6.968 2.184 1.0.&3 2.')29 3.m 8.082 11.234 4.116 6.057 to.m 84.270 
20 lEP. 21.3~0 U71 830 8. 227 9.664 2.m 3.0~ 6.719 2.m I.O.Oll 1.967 2.m 7.843 12.749 t.024 ~.87~ 9.89'1 82.661 

o ~ 21 QUA 21.3~0 S-789 714 8.369 9.838 2.419 l.Ml 6.747 2.171 60.460 1. 990 2.964 7.959 12.912 U6l ~.m 9.912 Bl.l« 
1-c:t: 22 QUI zo.m "S.m 822 8.086 U12 2.434 2.992 6.704 2. 194 SUI2 1.891 2.917 7.7l4 12.~2 3.960 s.m 9.149 81.801 u- ......l 
<t: ~ 

23 SEI 21.262 ~ .1!12 802 a.m 9.242 2.m 3.m 6.668 2.151 60. 571 2.Q22 U39 8.')84 u.m 4.m I..MO 10.211 83.989 

~ o 24 SAB 1M27 3.789 728 6.81~ U70 1.936 2.243 'S.m m 41.030 1.m 2.291 !1.421 10.310 4.171 U24 9.501 62.641 
p.. 2~ DOII 12.078 1.914 5')0 5.041 um 1.110 1.21') 2.m 529 29.417 1.041 1.m 4.m J.O!S 1.906 'l.m 7 .1>7~ 44.141 

> ~ 26 SE& 21.127 5.699 m 8.1M 9.859 2.478 3.91)1 6.9Ql 2.19"S 60.401 1.153 2.m 7.964 12.910 4.168 5.908 10.071> 81.387 

<t: 27 TER 21.39Z Ul6 784 8.255 U28 2.291 2.87B 6.776 2.1b7 59.817 1.847 2 .8~1 7.728 12.428 ~.m 5..681 9.!116 81.&1 

<t: 

~ 
~S DUA 20 .9~6 s.m Jl)'i 8.120 10. ')B4 2.2~ 1.1')1 6.é6l 2.114 5.9. 280 1.913 2.789 7.638 12. 340 'l.m 6.000 9.781 B1 .40S 

Q 29 QUI 20 .871 5.m m J.m L79l 2.281 2.951 ~..~67 2.165 $8. 91l 1.852 2.90'! 7.490 12.245 1.8ll !í.SB!I 9.711 ao.an 
~ 

liJSEl 21.9~ 5.6q7 71'! 8.m 1'. . (•~4 2.5!1 3.~7S 7.'Hl 2.2e~ &1.881 1 .~71) 2.941 8.(142 l'l.05l ~ . 288 ~.m 10.647 85.~1 

......l ~ 
o {/.) ----
~ <t: m.49l 14U49 21.m 221 .m m.8~ ~.,.m 79.242 172.710 ~2.720 1.59,.948 ,l.m Bll.7~ 214 .787 348.~1 121.435 164.382 285.817 2.210.6~ 
E-< Q z < \0 o 00 -to'\ u Q 
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GESTÃO DE PESSOAL - A V ALIAÇÃO COMPARATIVA ANUAL DA 

ROTATIVIDADE MENSAL DE PESSOAL DA EMPRESA 

ROTATIVIDADE DE PESSO~l 

1989 mo 1991 1m 1993 

JAN 2.05 3.1.7 1.47 2.24 1.17 

m 1.88 3.35 0.03 1.92 o. 78 

li AR U2 5.07 3.08 1.5& 1.87 

m UI. 2.1.1 2.99 2.93 1.47 

liA! 4.70 5.11 3.5& 3.25 0.40 

JUN Ub 3.04 3.14 2.47 1.41. 

JUL 4.44 2.b7 2.35 2.1.0 0.39 

ASO 4.1 3.1.4 3.32 2.47 0.92 

SET 2.41. 2. 97 2.1.1. 1.82 l.lS 

OUT 3.02 2. 99 3.31. 2. ~7 1.17 

r;ov LOb U9 2.24 1.17 1.30 

DEZ 1. 51. 1.30 1.1.7 1.04 1.30 

Tohl no ano 41.01 '! 39 .71 1 29.97 I 25.99 X 13.41 1 
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GESTÃO DE PESSOAL- AVALIAÇÃO DE HORAS EXTRAS POR CENTRO 

DE CUSTO 

teshl d~ furstiorslsrit·~@ • "' ' "" ............... " 

leshl df, furstiesrsiries~ 'JS(Il . .. ...... "" ........... .. 

1-1 FH!trilt~es dr.t lr;,t.;.ltsadr.rf'> ................... .. 11 

1-1 lsfisthdest INSS ..... . .......................... .. IB 

Fl~IOJ!J.IliOS AJI'JOS .. • 

KUIA DE IIGAAS EllRAS P!lR fl~IOI!MJO/IIE9 

.. t • ........... . .. 4,111 H 
~tlftl!. rif.c;O • •• • • •• • • • • • • • '' •••• '' • • • 

Kii:nutHt~ ~Q •• , •••• , •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 u • u 1,3b, H 

•- .............. !4,78 H Optr iJCur! , • , ••• , • , • , ' •• ,,,, ,. , • • ,.' ,,r 

'>'olor poq:~ n t.esros ntru rr• .. ·· .. " • • ........ .. 

llülA [lE llORAS EllRAS DA EIIPRESAl 12 ,11~ H 

PEP.tliHUAL DE lsllEP.Wsll Sr.l.Mllls\. 110 III!S l l .iil 
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GESTÃO DE PESSOAL DA EMPRESA 

COMUNICAÇÃO COM O FUNCIONÁRIO 
MODERNIZAÇÃO NA 

IITI ••• •••••• : (23/IJ/J~) Sexta feira 

~~:;!~~~ ;lt~JtJtt:ll 
. . 

au ClltiTJHIJI!R . 

Através de um cartão magnético e uma senha, o funcionaria 

pode consultar sua escala de serviço para o dia seguinte, 

verificando o horário da jornada, a carga horária da tabela e a 

situação de folgas. 

U rlft&.--ITtw ~ •.. ·s ~w. !l rHr~JffflDf5!MPHl:UMMil!i!!iJ! 
IUIE D1/U/H 

117J-7 IDAHIB J. BIT[HCOUBT 
DITI TIJ/~OT IH IE IDI 

~TIIISTI 220.00 

·-------------------------------------------------------------------------------13/Unt~ TEI 121111HOII 7:20 : I 2:32 
1~DJ/J~ QUA 1210UHO'I 7:20 :53 2: 32 
1S/117/JII QUI 1211UH021 7: 20 : I :n 
16/IIUJI\ SEX 1211UKD21 7:20 :, :3~ 
17/0P/J4 SAl 121DSK22 7:20 1:2J : I 
18/DP/J4 DOH 121DDH17 7:20 2:13 1:S2 
19/117n4 SEG Cl2t1UH021 7:20 : I :3~ 
20/117n~ lEI S211UH02B 7:20 : I :3~ 
21/07n4 QUA D211UH021 7:20 : I :3~ 

· ------------------------------------------------------------------------------· T 11 T a L: U%:110 J:35 23:U 

HEHSAGEHS: TECLE [EHTIA] riBA tOHTIHUAR. 

O funcionário pode acompanhar diariamente o acumulado 

de horas normais, extras e adicional. 
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DEFINIÇÃO DE MATRIZ DE ATRIBUTOS/FATORES CRÍTICOS 

Modelo MasterBus da Qualidade da Gestão 
Matriz de Atributos 

FATOR CRITICO/PADRINHO 

~ ~ 

~ ~~ !e N ~ ~ 6 G!G '.:! '-!. ~ u 

f1 
~ 

~ o 
~ ] ~ 

:~ ~~ 
8 Vl > 
.~ c.. Vl o li) 

o ~ :i ~ 
~ 

{/) o -.~ - .5 ê 
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DEFINIÇÃO DE MA TRIZ DE ATRIBUTOS/F ATORES CRÍTICOS GERENCIAIS 
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SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO USUÁRIO (HORÁRIO, ITINERÁRIO, 

PONTOS DE REFERÊNCIA, INTEGRAÇÃO COM OUTRAS EMPRESAS, ETC.) 

LIHHA •••••••••••••••• fl2tiiK] IESTI"'I HOII 
Fll~l MDRiftll SEHTJII 11 ll 7:11) IS I:ID 
FIIXI IDRARII SEHTIII 1%) I[ (17:11] IS 111:11) 

SEHTIII 11 IEKTIII 12 

7:15 t7:U 
7:15 17:21 
7:25 17!21 
7:3' 17:U 
7:U t7:SI 
7:53 

~---------.,_---------------F,-CDHSIL Tt-
HrHSAGEHS: [ESC] - TE&HIHa PES,UISI, [PAGE IP) - IETDBHI, [PIGE IH] - IIIHCI 

O operador digita a linha, o tipo de dia (útil, sábado, 

domingo, etc.) e o sentido da viagem e em poucos segundos, o 

SAU fornece a relação de horários que o usuário desejar. Este 

tipo de serviço é o de maior utilização do SAU. 

LJHIIA ••• : [ 210] IIEST H!lil HCU 
SEHTIDD.: [01] 

SEQ ITIHIIAI II $[' ITIHI III IO 
11 [ 1] HILO WULFF,II 15 I 71 HOHOAJ,II 
02 I 23l PERACCHI IABtELIS,IBI GDU 1' I TEBESDPILISLI' 
03 22 BERHAROO Tti[RHIH, IBI 17 3~ eiAHAOfTIII SSI 
O~ 12 OSCAR 0[ Olll[lll IAMOS,I [Mt 11 51 HITERD ,11 
DS 13 HISIA fl8RESTA,II I 1' 52 GOMES tliKEJID,IDA GEH 
8' 1~ HACEDOH I8 ,11 21 Sl HEVES,III t [l 
17 151 CARLOS HIEDEIADEI llrME ISTEI ,R %1 I 'I CARL OS lliiOSI,II IR 18 1~ SILUID SlftlH&ELI,III 22 32 IZEHHA,II 
;, 1 HILD YUlff,ll 23 31 PIIHCESI JSAIEL,IU 
10 2 JOAD IHTDHII Bl SJLI[JII,lSTI %' 11 JDAO PESSII,II 
11 3) EDGAR PIRES I[ ClSTII,ESTI %5 2'1 SILGAOD fiLH8,11 S[H 
1~ ~] JUC~ BATISTI,AI 2' 11] IOR&ES I( HriE IIBS,A' 
13 S) EDUARDO PR~II,I' 
1' 'l CAUALHADI,I' 
~-~===~=~~-------------U-COHSUL TA-
HCHSAGEHS: TECLE [EKTIR] PAII CIHTJHUIR_ 



ANEXO E 

INDICADORES DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE LISTADOS NO 

PROGRAMA E RESPECTIVAS VARIÁVEIS 
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INDICADORES DE QUALIDADE LISTADOS NO PROGRAMA E RESPECTIVAS VARIÁVEIS 

~ UNIDADE VARIÁVEIS 

R 

AQ1 CONFORTO 
1. Área disponível por passageiros no interior do veículo m•tpassageiro área útil total do veiculo n• de passageiros no veículo (no pico) 
2. Densidade no interior do veículo passageirotm= n• de passageiros em pé (no pico) área útil do veículo para passageiros em pé 
3. Disponibilidade de assentos passageiro em pé/viagem n• de viagens com mais de n passage:ros em pé n• total de viagens 
4. FreqUéncia de acelerações anormais pontas/h n• de ··pontas·· registradas pelo equipamento tempo de operação 
5. Taxa média de ocupaçao passageiro/passage iro passageiros transportados lugares oferecidos 
6. Conforto térmico ·c - -
7. Ventilação nos veículos ((m"min)/passageiro] quantidade de ar fornecida por minuto n• de passageiros no veículo. no momento 
8. Nfvd de ruído no interior do veículo decibel -
9. Área disponível nos pontos de embarque/desembarque m•tpassageiro área útil total no ponto de ElO n• de passageiros no ponto F ID 
10. Facilidade de embarque/desembarque em altura média do chão ou meio-fio ao I" degrau do veiculo -
11. Índice de conforto % n• de passageiros transportados n• de assentos oferecidos 

AQ2 SEGURANÇA 
12. FrcqU~ncia de acidentes com passageiros acidenttslpassageiros n• de passageiros acidentados no período passageiros transportados no período 
13. Frequ~ncia de acidentes com terceiros acidentes/viagem n• total de acidentes ocorridos com terceiros total de viagens realizadas durante o período 
14. Índice de gravidade de acidentes com passageiros %do tipox n• total de acidentes do tipo ·-x·· ocorridos com passageiros n• total de acidentes ocorridos durante o perfodo 
15. Índice de gravidade de acidentes com terceiros %do tipox n• de acidentes do tipo .. x .. ocorridos com terceiros n• total de acidentes ocorridos com terceiros durante 

o período 
AQ3 CONFIABILIDADE 

16.1ntcrvalo médio min - -
17. Índice de regularidade % n• de viagens realizadas n• total de viagens programadas 
18. Índice de pontualidade % n• de veículos chegando num ponto ·· 3 ou - I minuto n• total de veículos programados para passar neste 

ponto naquele horário 
19. Tempo médio de espera no ponto de parada min . -
20. FrcqU~ncia de panes veículo/viagens veículos quebrados durante o período de operação n• de viagens no período de operação 
21. Índice de supressão de horários % n• de horários suprimidos n• de horários programados 
22. Índice de reclamações rccl::mz.çl!o/passageiro n• de reclamações por um motivo n• de passageiros transportados 

AQ4 ACESSIBIUDADE 
23. Distància média de caminhada m - -

AQ5 MODICIDADE 
24. Índice de desembolso com transporte % desembolso mensal do passageiro salário médio do passageiro 
25. Índice de tarifa social % n• de passageiros com tarifa social n• de passageiros pagantes 

AQ6 RAPIDEZ 
26. Tempo total de viagem min - -
27. Velocidade média comercial Kmlh extensão da rota tempo total gasto 
28. Velocidade média operacional Kmlh extensão da rota tempo de viagem efetiva 

AQ7 CONVENIENCIA 
29. Índice de dircitura da rota % extensão da linha extensão média percorrida por carro 
30. Índice de pontos com abrigos % n• de pontos de parada com abrigos n• total de pontos de parada da linha 

AQ8 ECOEQUILÍBRIO 
31. Índice de poluição ambiental provocado pelos ônibus % n• de ônibus em situação irregular n° de ônibus da frota 
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INDICADORES DE PRODUTIVIDADE LISTADOS NO PROGRAMA E RESPECTIVAS VARIÁVEIS 

~ U'IIDADE VARIÁVEIS 
) 

AP1 INTENSIDADE DE UTILIZAÇAO DO SERVIÇO 
• Utilização da capacidade ofertada passageiro x Km/vc!culo x Km passageiro transportado pela linha vezes o percurso médio (ou quilometragem percorrida pelos veículos em 

viagem média) por passageiro naquela linha operação vezes capacidade de cada carro. 
• Utilização da frota veiculo x Km I veiculo quilometragem percorrida pela frota operante na linha n• de veículos da frota da linha em análise 
• Utilização média dos veículos passageiro I veículo n• de passageiros transportados n• de veículos da frota 

AP2 EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 
• Índice de eficiência energética passageiro x Kmllitro passagerio x quilômetro I itros de combustível 

AP3 RACIONALIDADE DO TEMPO INVESTIDO 
• Aproveitamento do tempo de operação veiculo x Km/h veículo x quilômetro horas de operação 
• Aproveitamento do tempo de produção passageiro x Km/h passageiro x quilômetro horas de operação 

AP4 REALIZAÇÃO DO PROGRAMADO 
• Índice de cumprimento da oferta % veículo x quilômetro realizado veículo x quilômetro programado 
• Índice de cumprimento de viagens % v iagcns realizadas viagens programadas 
• Índice de cumprimento da quilometragem % quilometragem rodada quilometragem especificada 
• Índice de cumprimento de horários % horários realizados + 3 min - I min horários programados 

AP5 DESEMPENHO DA MANUTENÇÃO 
• Disponibilidade da frota % Tempo total de operação - tempo consumido na manutenção Tempo total de opcraçao 
• Confiabilidade da frota Km Quilometragem percorrida pela frota quantidade de falhas ocorridas no período 
• Tempo médio de liberação h Total dos tempos transcorridos entre a OS e a devolução do Total de falhas/avarias, no período, com intervenção 

veículo não programada 
AP6 DESEMPENHO OPERACIONAL 

• Produtividade do pessoal de operação passageiro x Kmlhomens x hora passagerio x quilômetro total de homens x hora de pessoal operacional 
$ I homens x hora pagos receita operacional homens x horas pagos 

• Produtividade do pessoal operacional e administrativo passageiro x Km I h úteis passageiro x quilômetro horas úteis dos empregados 
$ I homens x hora pagos receita operacional homensx horas úteis pagos 

• Produtividade da frota receita tarifária despesas de manutenção da frota 
passageiro x Krn/capacid. x Km passageiro x quilômetro capacidade x quilômetro 

• Índice de passageiros por quilômetro - IPK passageiro/Km média diária de passageiros transportados quilometragem rodada média diária 
• Índice de passageiros transportados por viagem passageiro/viagem total de passagcrios transportados n• de viagens realizadas 
• Índice de quilômetros percorridos por veiculo x dia Krn!vciculo total de veículos rodados n• de veículos da frota efetiva 

AP? DESEMPENHO ECONÔMICO . Custo médio por passageiro pagante $/pa~sagciro custo operacional passageiro pagante 
• Custo médio por passageiro $/passagerio custo operacional passageiro equivalente 
• Receita tarifária média $/passageiro x Km receita tarifária passagerio x quilômetro 
• Margem de cobertura do custo operacional Receita/CO receita tarifária custo operacional 
• Eficiência econômica da frota $/($/veículo x Km) receita operacional custo operacional por veiculo x quilômetro 
• EficiC:ncia econômica da manutenção SI$ receita operacional custo com manutenção 
• Tarifa média $/passageiro soma ponderada dos niveis tarifários n• de passageiros transportados 
• Índice de consumo de combustivel $/PMM despesas com combustfvel/ mês percurso médio mensal da frota 
• Índice de rentabilidade média $/passageiro receita total n• de passagerios transportados 
• Índice de tarifa social % n• de passageiros com tarifa social n• de passageiros pagantes ,., - . ~ . . . . . Recomenda se. na escolha do md1cador, cons1derar possfve1s cohneandades como custo méd1o por passage1ro pagante e custo mcd10 por passage1ro ou como lnd1ce de Passagerros por qu1lometro c lnd1ce de qu1lometros 

percorridos por veículo, que consideram a produtividade do ponto de vista da demanda e do ponto de vista da oferta. respectivamente. 



ANEXO F 

REDUÇÃO DE EFEITOS EXÓGENOS NA COMPARAÇÃO 

DE DADOS SÓCIO-ECONÔMICOS 

SANT' ANNA ( 1995) 
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( ... ) ... a pesquisa operacional tem, nos últimos anos, se dedicado a buscar 

métodos que reduzam as aleatoriedades na captação das informações para avaliação. 

Determinar as probabilidades de ocorrência de um ou outro evento e 

escalonar os eventos em ordem de importância ou de intensidade de ocorrência são 

quantificações importantes e necessárias a diversos estudos. 

Tratamento extensivo sobre esse assunto em transportes pode ser visto, por 

exemplo em F ARJA ( 1990) e intensivo sobre tema mais específico em GARRJDO & 

ORTÚZAR (1994). 

Observe-se, entretanto, que quaisquer que sejam os métodos adotados para 

se estabelecer pesos, ordenações, conjunto de características (WRIGHT, 1992) os 

resultados dependem fortemente da decisão do executor do modelo em relação à 

especificação dos serviços que estão sendo observados, ou seja, quais os atributos e 

de que forma são considerados na avaliação 

Essa consideração nos permite concluir que os numerais associados a essas 

avaliações são pseudo-números e merecem tratamento diferente das quantidades 

físicas representadas por números. ( .. . ). 
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A propagação de erros dessas avaliações é tal que não nos permite somar, 

subtrair ou multiplicar indiscriminadamente e tirar conclusões dessas operações 

matemáticas com os pseudo-números. 

O que se quer estabelecer neste ponto é apenas que esses valores e essas 

avaliações não podem ser matematicamente comparadas indiscriminadamente, a não 

ser em cada situação cultural e dentro de uma referência temporal conhecida. 

( ..... ) A qualidade matemática, a exatidão rigorosa, a matematicidade 

portanto, não cabe nesse tipo de avaliação ..... ( ... ) 

• Uma Fo .. mulação Matemática, sem Matematicidade 

As considerações anteriores dão indicativos de como se poderia formular 

uma estrutura que permitisse reduzir as diferenças impostas por externalidades às 

avaliações comparativas tanto na área social como econômica. 

Tomando-se um Universo Cartesiano tri-dimensional como base, 

associaremos os três eixos ortogonais aos três grupos de características anteriormente 

descritos, (de origem fisica; de caráter econômico-financeiro; e de cunho sócio

cultural e institucional) permitindo-nos assoc1ar as combinações dessas 

interferências a vetores no espaço estabelecido por aqueles três eixos, sendo a origem 

o ponto onde não se considera nenhuma interferência exógena. 

Essa construção simples é absolutamente coerente com os princípios de 

distinção entre situações anteriormente expostos, pois as características exógenas 

referidas, representadas pelos vetores, ora em discussão, posicionam cada situação 

observada em um lugar do espaço, indicando que a comparação direta entre duas ou 

mais situações só é possível quando a diferença entre entre elas é menor que um ó. 

pré estabelecido. 

Matematicamente, a diferença entre dois vetores menor que um valor ó. pré 

estabelecido caracteriza uma região esférica no espaço anteriormente definido com 
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centro no ponto associado ao primeiro dos dois vetores e raio igual ao ó. cujo pré 

estabelecimento define a região de trabalho fora da qual as comparações não são 

aceitas, ou seja, o módulo da diferença entre os dois vetores deve ser menor que ó. 

para que as comparações sejam aceitáveis. 

O ó. e a região esférica por ele definida serão tanto maiores quanto maior for 

a tolerância em relação às desigualdades admitidas por fatores exógenos, o que 

implica em menor precisão nas comparações. 

Com outras palavras, quanto maior o valor de ó. , tanto menor será a 

precisão das comparações de um dado conjunto ou, quanto menor o valor de ó. , 

melhor será a comparação. 

Por outro lado, essa concepção espacial deixa claro que as margens de erros 

admitidas em uma dada comparação ó.1 não se relacionam aritmeticamente com 

uma outra margem de erro ó.2 , mas devem ser tratadas dentro do espaço em que 

estão inseridas, isto é, dependem dos !:li e da posição das esferas no espaço, 

caracterizadas pela extremi.dade do vetor que é tomado por base de cada uma das 

comparações. 

Consideremos pois duas situações representadas pelos vetores "v 1" e "vt 

em torno dos quais se definem duas regiões esféricas respectivamente de raios Ll1 e 

ó.2 , margens de erros corno anteriormente definidas. 

Comparações entre "v 1" e "vt só poderão ocorrer, mantendo-se os mesmos 

critérios em relação às margens de erros se o módulo da diferença vetorial entre "v 1" 

e "v2" for menor que o maior entre ó.1 e ó.2 . 

Ou seja: 

com (f, I) 

permite comparações com os mesmos critérios anteriores. 

Caso ocorra que: 
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I "v t" - "v2" I > ~i com (f,2) 

então o novo raio de comprimento ~j será: 

~j = I "v1"- "v2" I +~i com ~i =Max (~ 1 , ~2 ); (f,3) 

Novamente se verifica que essa forma de tratar vetorialmente a propagação 

das margens de erros consideradas é consistente com os pressupostos justificados 

anteriormente. 

O estabelecimento de regiões de validade de uma dada comparação em um 

espaço bem definido, ao que parece, torna possível o tratamento matemático daquelas 

comparações, permitindo-se assimilar as possíveis diferenças e margens de erros. 

O problema permanece, no entanto, latente, uma vez que o valor de ~i pode 

ser de tal ordem de grandeza que introduza tamanhas incertezas que anulem qualquer 

possibilidade de comparação razoável. 

A comparação, nesses casos, poderia ser feita se fossem reduzidas as 

interferências dos fatores exógenos, buscando-se a aproximação das regiões 

anteriormente definidas, ou seja, a minimização de ~i como definido em (3). 

Matematicamente, uma forma seria a de deslocar as esferas para a origem do 

Sistema de Coordenadas o que presupõe conhecer exatamente e poder quanti fi car as 

interferências exógenas, o que significa também identificar exatamente cada um dos 

vetores, o que, se fosse possível, tornaria desnecessárias todas as considerações 

anteriores. 

Esse conhecimento exato, por outro lado, vai de encontro a todas as 

afirmações anteriores e ao admiti-lo negaríamos os pressupostos que fundamentam o 

desenvolvimento da presente técnica e principalmente o princípio da não exatidão 

matemática desse tipo de dados, que exige extremo cuidado nas comparações. 

Assim, permanece a necessidade de se estabelecer mecanismos de 

aproximação dos vetores através de deslocamentos de regiões, mesmo correndo o 
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risco de ser necessário escolher um ll eventualmente maior que o /li anterior, mas 

com a certeza de ser menor que o /lj definido em (f,3). 

Considerando que o vetor "vt pode ser representado no sistema cartesiano 

como a soma vetorial de suas coordenadas, ou seja: 

(f,4) 

podemos escolher coeficientes a' i suficientemente próximos dos ai de 

forma a obter um vetor "v' i" tal que o módulo da diferença entre eles seja menor que 

um /lk arbitrado. 

Ou sej::~: 

I "vt - "v'i" I < llk (f,5) 

Matematicamente, esse procedimento faz com que cada ponto representado 

por cada um dos vetores que se pretende comparar, seja deslocado para uma região 

suficientemente próxima da origem, limitada pela esfera de raio /lk e centro na 

origem. 

Na prática, trata-se de reduzir a importância de alguns elementos usados nas 

comparações ou de alguns dos atributos ou características mensurados. Ou seja, as 

características ou atributos que forem passíveis de maiores interferências externas 

devem ter sua pmticipação reduzida no cômputo geral da ava liação. 

Voltamos à acertiva inicial de que os dados sócio-econômicos tem grande 

facilidade de sofrer influências e por isso a dificuldade de comparações. É importante 

que esteja clara essa afirmação pois, ao se proceder as ajustagens devido a variações 

internas e em seguida se promover a redução da importância de algumas das 

variáveis de trabalho, pode ocorrer que algumas comparações sejam inviabilizadas. 

Isso pode oconer quando os valores atribuídos a duas situações que se quer 

comparar, embora aparentemente semelhantes, sofram tantas reduções que a própria 
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margem de eno impeça qualquer decisão, por se aproximar desses números, em 

ordem de grandeza . 

A possibilidade de oconência desses casos mais uma vez confirma a 

vulnerabilidade dos pseudo-números nas situações que foram levantadas neste 

trabalho. 

• Operacionalizando o Processo 

Consideremos inicialmente que se procedeu a levantamentos, pelos métodos 

usuais, de "n" conjuntos de valores, que podem ser atributos, características ou 

avaliações outras, que se quer comparar ou estabelecer uma ordenação, composto de 

"m" "notas" ou "pseudo-números" cada um, representados por: 

com 1 ~ i~ n e 1 ~ j ~ m; 

conforme anteriormente caracterizado. 

Através de um dos vários métodos descritos na bibliografia, podem se 

estabelecer "pesos" para cada um dos m valores dos n conjuntos, para ponderações 

que se destinam a reduzir as diferenças internas da apropriação dos conceitos e outras 

interferências sobre a captação dos valores. 

Assim, se obtém um novo conjunto P'ij no qual as interferências 

anteriormente consideradas estão reduzidas. 

Entretanto, cada um dos n conjuntos pode ainda ter a influência dos três 

grupos de fatores exógenos que, para serem reduzidos, necessitam de uma segunda 

transformação. 

Cada grupo de fatores exógenos, o fisico, o econômico-financeiro e o sócio

cultural, tem sua parcela de contribuição diferente para as distorções indicadas 

através de multiplicadores associados ( a1, a2 e a3 ) , que seriam compatíveis com o 

vetor "vt definido em (f,4). 
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Além disso, cada um dos m elementos de cada um dos n conjuntos tem a 

sua própria intensidade de distorção em relação a cada um dos três fatores exógenos 

que denominaremos aj , pj e Yj , ponderadores que tem o importante papel de 

promover o ajuste individual dos valores iniciais. 

Assim, cada valor P' ij gerará um P"ij que além da redução das distorções 

internas, terá reduzido fortemente as externalidades. 

Algebricamente, cada P"ij pode ser assim representado: 

As determinações dos multiplicadores a1, a2 e a3 e dos ponderadores aj , pj 

e yj devem ser feitas através das mesmas técnicas usadas para estabelecer as outras 

"notas". 



407 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGUIAR, Edson Martins. Análise Crítica dos Indicadores de Eficiência e Eficácia 
propostos para Avaliação de Sistemas de Transporte Público Urbano. 
Universidade de São Paulo-USP/Escola de Engenharia de São Carlos. Tese de 
Doutoramento. São Carlos, 1985. 

ALLEN, W.G. & GRIMM, L.G. Development and Applications of Perfomance 
Measures for a Medium-Sjzed Transit System. In Transportation on Research 
Record, n° 766, pp.8-13. Washington, DC: TRB, 1980. 

AL TER, Colin H. Evaluation of Public Transit Service: the level of service concept. 
In Transportation on Research Record, n° 606, pp. 37-40. Washington, DC: 
TRB, 1976. 

BATES, J.J. Values of Time from Stated Preference Data. PTRC. Summer Annual 
Meeting. Brighton: 1984, Paper H2. 

BEWERIDGE, W. I. B. Sementes de Descoberta Científica .. São Paulo: Editora 
USP, 1981. 

BHOTE, Keki R.. Quality Function Deployment. Conferência realizada no 
Seminário Internacional sobre Desdobramento da Punção Qualidade na 
Administração Pública .. Brasília: Secretaria da Administração Federal, 22 de 
novembro, 1991. 

BODMER, Milena. Análise dos Elementos Comportamentais de Demanda de 
Transportes. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE/PET. Tese de Doutorado. 1984. 

BOTZOW, Herman. Levei of Servjce Concept of Evaluating Public Transport. 
Washington, D.C.: TRANSPORTA TION RESEARCH RECORD, n° 519, 1974. 
pp.73-79. 

BRANCO, Adriano Murgel. A Concessão dos Serviços de Utilidade Pública. In. 
Revista dos Transportes Públicos, 11° 53, pp. 21-42. São Paulo: ANTP, setembro 
de 1991. 

---,- Desestatização e Desregulamentação. Cópia Xerox. s.d. 



408 

CAMPOS, Vicente Falconi. TQC: Controle da Qualidade Total. (no estilo japonês). 
4a edição. Rio de Janeiro: Bloch Editores S.A., 1992. 

---,-- Gerência da Qualidade Total: Estratégia para aumentar a competitibilidade da 
empresa brasileira. - Belo Horizonte, MG: Fundação Cristiano Ottoni, Escola de 
Engenharia da UFMG, 1990 (Rio de Janeiro: Bloch Editores). 

CARR, David K. & LITIMANN, Ian D. Excelência nos Serviços Públicos: gestão 
da qualidade total na década de 90. Tradução de Heloísa Martins Costa, 
Mariluce Filizola C. Pessoa e Vicente Ambrósio Júnior. -Rio de Janeiro: Quality 
Mark Editora, 1992. 

CARVALHO, Carlos Alexandre Braz de. Procedimento da Otimização de 
Desempenho do Transporte Coletivo por Ônibus. São Paulo: Instituto Militar de 
Engenharia. Tese de Mestrado, 1984. 

COSTA, M3 Beatriz B. Indicadores de Produtividade em Empresas de Transporte. 
Anais do VIII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes. Recife: ANPET, 
Vl.2, nov. 1994, pp. 539-546. 

COSTA, Ma Beatriz B.; LINDAU, Luis A. & SENNA, Luiz A. dos Santos. 
Indicadores de Produtividade para uma Operadora de Transporte Coletivo por 
Ônibus. Anais do IX Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes. São 
Carlos: ANPET, nov. 1995. VI. 2. pp. 626-633. 

COSTA, Ma Beatriz B.; SENNA, Luiz A. dos Santos & LINDAU, Luis A. Tarifas, 
IPK, Custos Médios, Frotas, Salários, Etc.: comparando os índices de 
desempenho do transporte por ônibus nas capitais brasileiras. Anais do VIII 
Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes. Recife: ANPET, Vl.2., nov. 
1994, pp.441 -454. 

DAIBERT,Ricardo Motta. Avaliação do Desempenho de Transporte Coletivo 
Urbano. Brasília: EBTU. Série Teses., 1984. 

DA VIDSON, P. The Use of Market Research Techniques in Transport. PTRC: 
Course: lntroduction to Stated Preference Techniques. London: out, 1991, 79p. 

DEHTER, Aaron et alii. Avaliação e Programação de Prqjetos de Transportes 
Urbanos. Série Estudos e Pesquisas da Metodologia de Transportes Urbanos -
METURB V oi. VIII- Cap. I, Brasília: Cópia Xerox. s.d. 

DEMING, W. Edwards. Qualidade: A Revolução da Administração; tradução de 
Clave Comunicações e Recursos Humanos. - Rio de Janeiro: Marques Saraiva, 
1990. 

DEVENPORT, Thomas H. Reengenharia de Processos; tradução Waltencir Dutra. 3a 
edição. - Rio de janeiro: Campus, 1994. 

FARIA, Carlos Alberto. Percepção do Usuário com Relação às Características do 
Nível de Serviço do Transporte Coletivo Urbano por ônibus. Tese de Mestrado. -



409 

São Carlos: Universidade de São Paulo. Escola de Engenharia de São Carlos, 
1985. 

---,- Qualidade do Transporte Coletivo Urbano: Um enfoque baseado no nível de 
renda dos usuários. Trabalho apresentado no V Encontro Norte/Nordeste de 
Transporte Público. Manaus: Anais, 1991 

---,- Avaliação Qualitativa em Transporte Público. Trabalho apresentado no VI 
Congresso Nacional da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em 
Transporte. Rio de Janeiro: ANPET, 1992. 

---,- Avaliação do Nível de Serviço do Transporte Coletivo Urbano sob o Ponto de 
Vista do Usuário: Um enfoque Multivariado. Tese de Doutoramento. São Paulo: 
Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, 1990. 

FELEX, José Bernardes. O Usuário: Um Instrumento de Avaliação .. Tese de 
Doutoramento. São Carlos: Universidade de São Paulo-USP/EscoJa de 
Engenharia de São Carlos, 1985. 

FERRAZ, Antonio Clóvis Pinto. Eficiência e Eficácia no Transporte Público Urbano 
em Cidades Brasileiras de Porte Médio .. Tese de Livre Docência. São Carlos: 
Universidade de São Paulo-USP/Escola de Engenharia de São Carlos, 1990. 

FERREIRA, A. C. & GOMES, Luís F. Autran. Critérios de Decisão em Transportes 
- Uma Análise Comparativa de Dois Métodos Analíticos para a Redução de 
Interdependência. In Anais do VIII Congresso de Pesquisa e Ensino em 
Transportes. Vol. 11. pp.l 43-152. Recife: ANPET, 1994. 

FONTES LIMA JR., Orlando. Qualidade em Serviços de Transportes: Conceihmção 
e Procedimento para Diagnóstico. Tese de Doutoran1ento . São Paulo: Escola 
Politécnica da Universidade de São Paulo, 1995. 

FONTES LIMA JR. , Orlando. & GUALDA, Nicolau O. Fares. Condicionantes ela 
Qualidade em Serviços de Transportes. In Anais do IX Congresso de Pesquisa e 
Ensino em Transportes. São Carlos: ANPET, nov, 1995, Voi.II, pp. 634-645. 

FONTES LIMA JR., Orlando. & SCATENA JR., R. Produtividade nos Serviços de 
Transportes. In Anais do VIII Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes. 
Recife: ANPET, nov. 1994, VI. II , pp. 575-584. 

FOWKES, A.S. & WARDMAN, M. The Design of Stated Preference Travei Choice 
Experiments. Journal o f Transport Economics and Policy. Vol. XIII, n° 1, 
January, 1988. 

FOWKES, T. Recent Developments in Stated Preference Techniques in Transport. 
PTRC. Summer Annual Meeting. Preceedings ofSeminar G., pp. 251 -263. 1991. 

GARRIDO, Rodrigo A. & ORTÚZAR, Juan de Díos. Deriving Public Transport 
Levei of Service Weights from a Multiple Comparision of Latent and 
Observable Yariables. In Journal Operational. Research Society Ltd. Vol. 45. N° 



410 

10. pp. 1099-1107. London: Opr. Res. Soe., 1994. 

GOLDNER, Lenise G.; SENNA, Luiz A. dos Santos & LINDAU, Luis A. A 
Estimativa do Valor do Tempo da Viagem a Shopping-Centers através do Uso 
de Técnicas de Preferência Declarada. In Anais do VIII Congresso de Pesquisa e 
Ensino em Transportes. Recife: ANPET, nov. 1994. Vl. 11, pp. 83-94. 

HAMMER, Michael & CHAMPY, James. Reengenharia: revolucionando a empresa 
em função dos clientes. da concorrência e das grandes mudanças da gerência. 
Tradução de Ivo Korytowski.- Rio de Janeiro: Campus, 1994. 

HEGENBERG, L. Etapas da Investigação Científica. (Observação, Média, Indução) .. 
Vol. I e 11. São Paulo: Editora da USP, 1976. 

HELLGREN, Johan & LUMSDEN, Kenth. Transport Quality Definitions and 
Measurements. University of Teclmology, Goteborg, Sweden. 7th World 
Congress ofTransportation Research. Austrália: WCTR SOCIETY, jul.l995. 

HEMPEL, Carl G. Filosofia da Ciência Natural., 3a edição, Rio de Janeiro: Zahar 
Editores, 1981. 

HENSHER, D.A. Total Factor Productivity Growth and Endogenous Demand: 
Establishing a Benchmark lndex for the Selection of Operational Performance 
Measure in Public Bus Firms. Great Britain:Transportatíon Research, nov. 1992, 
v. 26B, n. 6, pp. 435-448. 

---,- Stated Preference Analysis of Travei Choices: the state of practice. Working 
Paper 1 TS-WP-93-6. Austrália, Sidney: University o f Sidney, Graduate School 
o f Business, Institut o f Transport Studies. 1993. 

HSU, Tsuen-Ho & CHANG, Yu-Hern. Bus Operation Performance Evalyation: 
Usin~ Fuzzy Set Theory. Kaohsing Polytecnic Institute/Dt:partmt:ut o[ Busint:ss 
Administration. Taiwan, R.O.C. In Anais do 7th World Congress of 
Transportation Research. Austrália: WCTR SOCIETY, jul. 1995. 

KA W AMOTO, Eiji. Custo e Nível de Serviço no Transporte Público de Passageiros 
por ônibus .. Tese de Doutoramento. São Carlos: Universidade de São Paulo
USP/Escola de Engenharia de São Carlos, 1984. 

KIM, M. Total Factor Productivity in Bus Transport. Journal ofTransport Economies 
and Policy. London: University of Bath, Claverton Down, v. XTX, n.2, may, 
1985, pp. 173-182. 

KUMPERA, Vitezlov. Interpretação Sistêmica do Planejamento. São Paulo: Livraria 
NOBEL, 1979. 

HUTCHINS, Greg. ISO 9000. Um Guia Completo para o Registro. as Diretrizes da 
Auditoria e a Certificação Bem-Sucedida. Tradução: Ana Terzi Giova. Revisão 
Técnica Caramurú J. Tride. São Paulo: Makron Books do Brasil Editora Ltda., 
1994. 



411 

LIMA, Iêda M. Oliveira. Gestão da Qualidade e Produtividade: Condição de 
Sobrevivência do Transporte Público Urbano. In Anais do VI Congresso Latino
Americano de Transporte Público Urbano. San José/Costa Rica: Junho, 1993. 
pp. 63-70. 

---,- Eficiência e Qualidade em Regime de Concessão. In Anais do VIII Congresso de 
Pesquisa e Ensino em Transportes. Volume li, pp. 599-610. Recife: ANPET, 
1994. 

LIMA, Iêda M. O. et alli. Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte 
Urbano no Brasil. In Revista Indicadores de Qualidade, Ano 1, n° 2. Brasília: 
Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade/IPEA, 1993. pp. 49-80. 

METRÔ/SP, FEPASA e CBTU/SP. Indicadores de Desempenho para Avaliação de 
Sistemas Metro-ferroviários. Cópia Xerox. São Paulo: 1986. 

tvlORIKA WA, T. Incorporating Statecl Preference Data in Travei Demand Analvsis. 
Doctorat Dissertation. USA, Cambridge, Mass: Massachusetts Institute of 
Technology, 1989. 

NODARl, Christine T.; SENNA, Luiz A. dos Santos & LINDAU, Luis A. Preço e 
Marca na Percepção do Usuário de Transporte Aéreo. In Anais do IX Congresso 
de Pesquisa e Ensino em Transportes. São Carlos: ANPET, nov. 1995, v.2, 
pp.549-558. 

NOV AES, Ant0 Galvão. Análise de Mercado de Serviços de Transportes com Dados 
de Preferência Declarada. In Anais do IX Congresso de Pesquisa e Ensino em 
Transportes. São Carlos: ANPET, nov. 1995, v.2, pp. 573-584. 

OBENG, K. The Sources of Output. Change in Urban Bus Transit Systems. 
Intemational Journal of Transport Economics, v.XVII, n.2. junc, 1990. pp. l63-
185. 

ORRICO P, Rômulo D. & SANTOS, Eni lson M. Forças Competitivas em Mercados 
de Transporte Coletivo Urbano. In Anais do IX Congresso de Pesquisa e Ensino 
em Transportes. São Carlos:ANPET, nov. 1995, v.2, pp. 726-737. 

OSBORNE, David & GAEBLER, Ted. Reinventando o Governo; como o espírito 
empreendedor está formando o setor público. Tradução Sérgio Fernando 
Guarischi Bath e Evandro Magalhães Jr. 2° edição. - Brasília: Mil Comunicação, 
1994. 

PEREIRA, William A. de Aquino. O Uso de Custo Eficácia para Avaliação de 
Impactos de Estradas Vicinais. Rio de Janeiro: COPPE/UFRJ, 1975. 

POPPER, Karl R. Conhecimento Objetivo: Uma abordagem Evolucionária . Tradução 
de Milton Amado. São Paulo: Editora USP!Editora Itatiaia Ltda, 1975. 

---,- Conjeturas e Refutações: Pensamento Científico. Tradução de Sérgio Bath, 4° 
edição. Brasília: Editora da Universidade de Brasília, 1972. 



412 

PORTER, Michael. Competition in Global Industries. USA: Harward University 
Press, 1986. 

SANTANA FILHO, Antonio Ribeiro. Avaliação do Desempenho de Sistemas de 
Transporte Público. In "Manual do Empresário: Gerenciamento de Transportes 
Coletivos". Produção do Programa de Engenharia de Transportes da 
COPPE/UFRJ. l a edição. Rio de Janeiro: FETRANSPOR, 1992. pp. 101-120. 

SANT' ANNA, José Alex. Redução de Efeitos Exógenos na Comparação de Dados 
Sócio-Econômicos. Brasília: 1995, Cópia xerox. 

SANTOS, Enilson M. & ORRICO F0
, Rômulo O. Regulamentação do Transporte 

Urbano por Ônibus: elementos do debate teórico. In Anais do IX Congresso de 
Pesquisa e Ensino em Transportes. São Carlos: ANPET, nov. 1995, v. 2, pp. 
702-713. 

SASHKIN, Marshall & KISER Kenneth J. Gestão da Qualidade Total na Prática. 
Tradução Outras Palavras. Consultoria Linguística. Rio de janeiro: Campus, 
1994. 

SENNA, Luiz A. dos Santos; LINDAU, Lu is A. & AZAMBUJA, Ana Maria V. de. 
Avaliando a Demanda Potencial do TRENSURB através de Técnica de 
Preferência Declarada. In Anais do IX Congresso de Pesquisa e Ensino em 
Transportes. São Carlos: ANPET, nov.l995, v.2, pp. 586-594. 

SEQUERA SANTOS, Márcio Peixoto de & HOWAT RODRIGUES, Fernando 
Augusto. Aplicação do Método de Análise Hierárquica na Priorização dos 
Critérios de Seleção de uma Rede de Transportes. In Anais do VU Congresso 
Latino-americano de Transporte Público e Urbano. Argentina: 1994. pp. v-379-
387. 

TOMAZIN1S, A. R. Productivity. Efficiency and Quality in Urban Tran~porialiun 
Systems. Washington, D.C.: Lexington Books, 1975. 

WAISMAN, Jaime. Avaliação de Desempenho de Sistemas de ônibus. em Cidades 
de Porte Médio. em Função de sua Produtividade. Eficiência Operacional e 
Qualidade dos Serviços. Tese de Doutoramento. São Carlos: Un iversidade de 
São Paulo-USP/Escola de Engenharia de São Carlos, 1983. 

WARDMAN, M. Stated Preference Methods and Travei Demand Forecasting. : an 
estimation of the scale factor problem. London: Transportation Rcsearch, v.25A, 
n.2/3, pp. 79-89. 1991. 

WRIGHT, Charles Leslie. Fast Wheels. Slow Traffic: Urban Transport Choices. 
Filadélfia, Pensilvânia, USA: Temple University Press, 1992. 



413 

OBRAS CONSULTADAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS-ABNT. NB-9004. 
Gestão da Qualidade e Elementos do Sistema de Qualidade.
Diretrizes:procedimentos. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 

m,- NBR. ISO 9004-2. Gestão da Qualidade c Elementos do Sistema de Qualidade: 
diretrizes para serviços. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 

---,- NB-9000. Normas de Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade: diretrizes 
para seleção e uso. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 

---,- NB-900 I. Sistemas da qualidade: modelo para garantia da qualidade em 
prQjetos/desenvolvimento. produção. instalação e assistência técnica. Rio de 
Janeiro: ABNT, 1990. 

---,-. NB-9002. Sistemas de Qualidade: modelo para garantia da qualidade em 
produção e instalação. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 

---,- NB-9003.Sistema de Qualidade: modelo para garantia da qualidade em inspeção 
e ensaios finais. Rio de Janeiro: ABNT, 1990. 

ALOUCHE, Peter Ludwig. A Automação e Qualidade num Sistema de Transporte 
Urbano. Trabalho apresentado na BRASILCON/91. IEEE.São Paulo, setembro 
de 1991. 

ARRJAGA, Rosa Maria. Análise de Características na Pré-Avaliação de Projetos de 
Transporte Urbano: Uma aplicação na Cidade de Tegucigalpa. Tese de 
Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília/Mestrado em Transportes Urbanos, 
1994. 

BELDA, Rogério. Crônicas Técnicas: Os caminhos do Transporte Urbano. - São 
Paulo: Editoras Unidas, 1994. 

BENVENUTO, Pedro Pereira et. alli. Uma Proposta de Avaliação de Qualidade do 
Transpm1e Público. Trabalho Apresentado no IV Congresso Latino-Americano 
de Transporte Público e Urbano. Havana/Cuba, setembro de 1989. 

BODMER, Milena. Org. Manual do Empresário: Gerenciamento de Transportes 
Coletivos. Produção: Programa de Engenharia de Transportes/ COPPE/UFRJ. 1 a 



414 

edição. Rio de Janeiro: FETRANSPOR, 1992. 

BORGES COMBA, Ma A. Proposição Metodológica para Avaliação das 
Necessidades dos Usuários de Transporte: uma consideração técnica. Rio de 
Janeiro: UFRJ/COPPE/PET. Dissertação de Mestrado. 1983. 

CAMP, Robert C. Benclunarking: O Caminho da Qualidade Total. Tradução de 
Nivaldo Montinguelli Júnior. -São Paulo: Pioneira 1993. - (Biblioteca Pioneira 
de Administração e Negócios). 

CANÇADO, Vera L. Levantamento da Opinião dos Usuários em Relação aos 
Atributos dos Transportes por Ônibus. In Anais do IX Congresso de Pesquisa e 
Ensino em Transportes. São Carlos: ANPET, nov.l995, v.3 pp.l003- l014. 

CONTRERAS, Carlos A. & ORRICO P, Rômulo D. Caracterização do Estado de 
Maturidade da Indústria de Transporte Coletivo.: declínio e emergência. In 
Anais do IX Congresso de Pesquisa e Ensino em Transpsortes. São Carlos: 
ANPET, nov.1995, v.2 pp.765-780. 

CHANG, Yu -Hern & HSU, Tsen-Ho. Bus Operation Perfornance Evaluation: Using 
Fuzzy Set Theory. In Anais do 7th World Congress Transportation Research. 
Austrália: WCTR SOCIETY, jul. 1995. 

FIGUEIREDO, Adelaide dos Santos. Sistema de Informações Gerenciais para Gestão 
da Produtividade e Qualidade em Empresas de Transporte Coletivo por ônibus. 
Tese de Mestrado. Brasília: Fundação Universidade de Brasília/Mestrado em 
Transporte Urbano, 1993. 

FLORIAN, Michael e GUADRY, Marc. A Conceptual Framework for the Supply 
Side in Transportation Systems. In Transportation Research, Vol.l48, Great 
Britain, 1980. pp. 1-8. 

FRIEDMAN, Moshe. Optimal Scheduling of Buses Departure Under Deterministic 
Conditions. New York, U.S.A. , 1975 . 

HANSEN, M. Airline Competition in a Hub-Dominated Environrnent.: an 
application of noncooperative game theory. London: Transportation Research B, 
24B, pp. 27-43. 

HELLGREN, Johan & LUMSDEN, Kenth. Transport Quality Definitions and 
Measurements. In Anais do 7th Wol'ld Congress Transportation Research. 
Austrália: WCTR SOCIETY, jul. 1995. 

HUME, David. Investigação sobre o Entendimento Humano. Tradução de Leonel 
Vallandro. Coleção Os Pensadores., São Paulo: Abril Cultural, 1979. 

ISHIKA WA, Kaoru. Controle de Qualidade Total: A maneira japonesa; tradução de 
Iliana Torres. 28 edição. - Rio de Janeiro: Campus, 1993. 

JURAN, M. Joseph. Controle de Qualidade: Handbook. São Paulo: Makron, 1993. 



415 

KULL VÉN, Hákan & MA TTSONN, Jan. A Management Control Model Based on 
the Customer Service Process. In Intemational Journal of Service Industry 
Management, Vol.5, N° 3. Bradfor, U.K.: MCB University Press Limited, 1994. 

LAKA TOS, Imre. O Falseamento e a Metodologia dos Programas de Pesquisa 
Científica. In A Crítica e o Desenvolvimento do Conhecimento. Tradução de 
Octávio Mendes Cajado. São Paulo: Editora Cultrix Ltda., 1979. 

LAMPRECHT, James L. ISO 9000 e o Setor de Serviços. Uma Interpretação Crítica 
das revisões de 1994. -Rio de Janeiro: Quality Mark Editora Ltda., 1995. 

LAZARI, A.G. & ANDERSON, D.A. Designs of Discret Choice Set Experiments 
for Estimating both Atribute and Availability Cross Effects. Journal of 
Marketing Research. v.X:XXI, pp.375-383, august, 1994. 

LINDAU, Luís Antonio e ROSSADO, Antônio Belfran. Os Transportes Públicos 
Urbanos e a Qualidade Total. Revista dos Transportes Públicos, no 55. São 
Paulo: ANTP, 1992. pp. 11-32. 

LINDAU, Luís Antônio et. alli.. Qualidade e Produtividade: Experiência de 
aplicação numa empresa brasileira de transporte coletivo de ônibus. Trabalho 
apresentado no VII Congresso Panamericano de Ingenieria de Transito y 
Transportes. CaracasN enezuela: Setembro, 1992. 

LOBOS, Julio. Encantando o Cliente: externo e interno.- São Paulo: J. Lobos, 1993. 

METRÔ/SP, FEPASA e CBTU/SP. Indicadores de Desempenho para Avaliação de 
Sistemas Metro-ferroviários. Cópia Xerox. São Paulo: 1986. 

MILL, Stuart:. Sistema de Ló2ica Dedutiva e Indutiva e Outros Textos. Traduções de 
João Marcos Coelho e Pablo Rubens Mariconda. São Paulo: Abril Cultural , 
1979. 

NETO, Edgar Pedreira Cerqueira. Paradigmas da Qualidade. (Série Qualidade e 
Produtividade) - Rio de Janeiro: Imagem Ed., 1992. 

NOV AES, Ant0 Galvão. Introdução aos Modelos de Participação de Mercado em 
Serviços de Transportes. In Revista "Transportes". Rio de Janeiro: ANPET, v.3. 
n.l. maio, 1995. 

PEREIRA, Luiz Carlos de S.N. Avaliação de Desempenho de Sistemas de 
Transporte por Ônibus. Rio de Janeiro: UFRJ/COPPE/PET. Dissertação de 
Mestrado. 1983. 

PINHO, Fernando; ORRICO F0
, Rômulo D. & CERQUEIRA NETO, Edgard P. 

Barreiras e Facilitadores para a Melhoria da Qualidade: reflexões iniciais para o 
transporte público urbano por ônibus. In Anais do VIII Congresso de Pesquisa e 
Ensino em Transportes. Recife: ANPET, nov. 1994, v.II, pp. 515-525. 

PINTO, René Adão Alves. Qualidade e Produtividade em Uma Empresa de ônibus 



416 

Privada. Conferência realizada no Seminário "Gestão da Qualidade e 
Produtividade em Transporte Público Urbano" realizado pelo IPEA. Cópia 
Xerox. Brasília, novembro, 1992. 

POPOUCHI, Isaac. A Experiência da Companhia Brasileira de Trens Urbanos com a 
Gestão da Qualidade e da Produtividade. Conferência realizada no Seminário 
"Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Público Urbano", 
realizado pelo IPEA. Cópia Xerox. Brasília: IPEA, novembro, 1992. 

RAMOS, Rubens E.B. & QUEIROGA, Nilson. Perfil da Gestão da Qualidade e 
Produtividade das Empresas de Transportes Urbanos no Brasil. In Anais do VIII 
Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes. Recife: ANPET, nov. 1994. 
v.II. pp. 504-514. 

SILVA, M3 Cristina (coord.). A Pesquisa de Opinião em Transporte. Revista dos 
Transportes Públicos, n.60. pp. 71-78. São Paulo: ANTP, 1983. 

TEBOUL, James. Gerendamlo a Dinâtuica J a Qualidade. Tradução Heloísa Martins 
Costa. Revisão Técnica: Luiz Alberto P. N. Franco. - Rio de Janeiro: Qualíty 
Mark Editora, 1991. 

UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS-UITP._ "Les voies 
d'approche con duisant à l' automatisation d'um Metro" . 45° Congresso 
Internacional: Comitê de Metrôs. Rio de Janeiro: UITP, 1993. 

---,- Normes pour L'offre de Seryice dans Jes Transports Publics. 46° Congresso 
Internacional. Comissão Internacional de Circulação e Gestão Urbana. Bruxelas: 
UITP, 1985. 

---,- Amélioration de la qualité du service des chemins de fer Métropolitains . 49° 
Congresso Internacional: Comitê de Metrôs . Rapport 3. Stockholm: UITP, 199 1. 



APÊNDICE 

RELATÓRIOS GERENCIAIS DA SIMULAÇÃO E MANUAL DE 

OPERAÇÃO DO PROGRAMA 

Apresenta-se a seguir as telas correspondentes à simulação do método com o 

auxílio do aplicativo gerado em ambiente windows através da utilização dos recursos 

de Visual Basic e Access para a implementação do método proposto no presente 

trabalho. 

Observa-se que as telas são auto-explicativas podendo o programa ser 

operado por qualquer pessoa que tenha conhecimentos rudimentares de operação de 

micro-computadores. 

Os dados apresentados nas telas foram criados a partir das informações 

coletadas em relatórios obtidos durante a pesquisa de campo nas diversas cidades 

visitadas, tanto nas empresas como nos órgão de gerência. 

Os nomes e endereços não correspondem a qualquer empresa existente. 

Em seguida são apresentados exemplos dos relatórios gerados pelo 

programa, com exemplos do período de análise 01/10/95 a 01111 /95, assim como o 

Manual de Operação do mesmo. 









'* Manutenção na Tabela de Grau de lmpmtância · EJ 

: ~ Manutenção na I abcla de Coelic•cnte~ de Ponderaç5o das Condíciommtes . ~ 

Faíl'.a de Variação da lnfluâncía dot Condicionante:: 
Muíto Forte: 1.00 
Forte: 0.75 
Fraca: 
Nenhuma: 

0.50 
0.00 





2.791 - &.~75 
3.~? : 4.3 
5.82i 
l.S2j 

Perrodo da Pesquisa: l01 110/95 l b l01111195 ' lf~;J:,~~;;ij 

Atributo: de Qualidade: Atributos Selecionados para a Perfodo 
Conforto 
Segurança 
Confiabilidade 
Rapidez 



" Data dei Pestíuisá · . _ . _ · . _ .. EJ: 

Informe o perlodo da pesquisa: 101110195 llo1/11/951l 
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Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano 

Dados Cadastrais das Empresas 

EMPRESA ITAMARACÁ LTDA 
Endereço: Rua Carlos Botelho, 197 
Cidade: Fictfcia 

Linha: 011 
Linha: 012 
Linha: 013 
Linha: 014 

Jaboatão-Centro 
Pina-Centro 
Delta-Centro 
Della-Pina 

EMPRESA METROPOLITANA LTDA. 
Endereço: Rua do Jari, 222 
Cidade: Fictícia 

Linha: 021 
Linha: 022 
Linha: 023 
Linha: 024 

Maracá-Centro 
Luz-Centro 
Glória-Centro 
Gama-Centro 

VIAÇÃO PLANALTO L TOA 
Endereço: Rua das Flores 
Cidade: Fictfcia 

Linha: 031 
Linha: 032 
Linha: 033 
Linha: 034 

Marujá-Centro 
Bom Jesus-Marujá 
Penha-Centro 
São Miguel-Penha 

EMPRESA VIAÇÃO RECIFENSE L TOA 
E:ndereço: Rua da Glóna, 234 
Cidade: Fictícia 

Linha: 041 
Linha: 042 
Linha: 043 
Linha: 044 

São José-Centro 
Orós-São José 
José Pinheiro-Santo Antonio 
Santo André-Vila Maria 

EMPRESA VIAÇÃO ARAGUARINA 
Endereço: Rua dos Miosótis, 543 
Cidade: Fictícia 

Linha: 051 
linha: 052 
linha: 053 
linha: 054 

Santa Maria-Centro 
Orós-Santa Maria 
Vila Maria-Centro 
São Pedro-Centro 

Relação de Empresas I Linhas 

Bairro: Jabaquara 
CEP: 123.456-900 UF: FC Fone: 345-6722 

Bairro: Luz 
CEP. 234.567-900 UF. FC Fone: 3254675 

Bairro: José Pinheiro 
CEP: 143.563-900 UF: FC Fone: 453-6754 

BHI11o. Malia Co:.ta 
CEP. 543.876-987 UF: FC Fone: 342-7805 

Bairro: Bodocongó 
CEP: 543.876-965 UF: FC Fone: 436-7865 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano 

Escalonamento dos Atributos de Qualidade 

Data: 20/01/96 

Empresa EMPRESA ITAMARACA L TOA 
Linha Jaboatão-Centro 

Data da Pesquisa: 01 /10/95 

Alrobu!os Peso Peso do P~do P!.édoa Coo<l!çáo Coo<l:çôes do Condlçóes Nota Final Peso Ordeoamer 
ln!clal Órg<!o de Usuário da Frota Circulação da Fls!casda Re!ali\'0 

Ger~ncla Rota Rota 

Conforto 9. 9. 10 . 9.3 7.44 2.79 6.975 7.647 17.23 1 

Segurança 8. 9 . 9 . 8.6 6 .68 3 .87 4.3 6.689 15.07 3 

ConOabllldadc 10. 10 . 9. 9.7 7 .76 5 .82 7 275 7.564 17.08 2 

ACEssibilidade 6. 6. 4. 5.4 1.62 5A 4.68 10.54 6 

U.od!ddadc 3. 2. 2. 2.4 1.44 1.2 2. 11 2 4.16 8 

RI:Jidez 8. 7. 7. 7.4 296 4.44 555 15 7!:>6 1?97 4 

Conven~nc!a 5. 6. 6. 5.6 2.2~ 1.68 2.8 4.48 10.09 7 

EcoequJfbflo 7. 9. 5. 7. 5.G 3. 15 3.5 5A44 12.26 5 

Ieda Maria de Oliveira Lima 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano 

Escalonamento dos Atributos de Qualidade 

Empresa EMPRESA METROPOLITANA L TOA. 
Linha Maracâ-Centro 

Dota da Pesquiso: 01 /10/95 

Atr ibutos 

Confo1to 

Segurança 

Confiab:tldade 

Acesslbilldada 

Modicidade 

Rapidez 

Conveniência 

EcoeqU:tlbrio 

Empresa 
Linha 

Peso Peso do 
Inicial Órgão de 

Gerência 

6. 8. 

7. 7. 

9. 8. 

8. 6. 

9 . 7. 

7. 7. 

5 . 5. 

6. 6. 

VIAÇÃO PLANALTO L TOA 
Marujâ-Centro 

Data da Pesquisa: 01/10/95 

Atributos Peso PI!SO do 
ln!cial Órgão de 

Getênc!a 

Conl01to 6. 8. 

Segurança 7. 9 . 

ConOab!lidade 6. 9 . 

AceSSibilidade 9. 10. 

Modicidade 10. 9. 

Rapidez 7. 7. 

Cooven!ênc!<l 5. 7. 

Ecoequilíbrio 8. 6. 

Peso do 
Usuário 

6. 

7. 

8. 

10. 

6. 

6. 

6. 

7. 

Peso do 
Usuário 

5. 

6. 

6. 

10. 

9 

7. 

6. 

5. 

Média COI\dlção 
da Frota 

7.4 5.92 

7. 5.6 

8.4 6 .72 

8. 

8 .1 4.86 

7.3 2.92 

5.3 2.12 

6 .3 5.04 

Méd'a Condição 
da Frota 

6.3 3.78 

7.3 4.36 

8 .3 4 .98 

9.6 

9.4 4 23 

7. 2.1 

5.9 1.77 

6.5 3.9 

Data: 20/01/96 

Condições de Cond:ções Nota Final Peso Ordenamer 
Circu!açáo da Fis!cas da Relativo 
Rota Rota 

2.22 4.44 5.591 13.04 4 

3 .15 2.8 5.133 11 .97 6 

5 .04 5.04 6.109 14.25 2 

2.4 6.4 5.867 13.68 3 

3 24 6.48 15.11 I 

4.38 4.36 5.191 12.11 5 

1.59 2.12 3.687 9.07 6 

2 .835 2.52 4.62 10.77 7 

Ieda Maria de Oliveira Lima 

Data: 20/01/96 

Condições de Condições Nota Final Peso Ordenamer 
Cilculaçào da Fis!cas da f!elatrro 
Rota Rota 

2.52 2.835 4.06 10.24 7 

4 .38 2.19 1\.867 12.26 4 

6.64 3.735 5.561\ 14.09 3 

3.84 5.76 6.'1 16. 15 1 

282 5 .64 1423 2 

5 .6 3.15 4.822 12.16 5 

2.36 1.77 3.933 9.92 8 

3.9 1.95 4 .333 10 .93 6 

Ieda Maria de Oliveira Lima 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano 

Escalonamento dos Atributos de Qualidade 

Empresa 
Linha 

EMPRESA VIAÇÃO RECIFENSE L TOA 
São José-Centro 

Data da Pesquisá: 01/10/95 

Atnbutos Paso Peso do Peso do Média 
Inicial Órgão de Usuário 

Gerência 

Conforto 6. 7. 6. 6.3 

Segurança 7. 8. 7. 7.3 

Conf~ab!lidadc 8 . 9. 8 . 8.3 

Acessibílidade 9. 7. 9. 8.4 

Modicidade 10. 8 . 10 . 9.4 

Rapidez 8. 8. 7. 7.7 

Conveo!êncla 5. 6. 4. 5. 

Ecoequilibfio 6. 6. 3 . 5.7 

Empresa EMPRESA VIAÇÃO ARAGUARtNA 
Linha Santa Maria-Centro 

Data da Pesquisa: O 1/10/95 

Alnbutos Peso Peso do Peso do Média 
Inicial Órgão de Usuário 

Gertncia 

Conforto 9. 10. 10. 9.6 

Segurança 6. 7. 6. 7.1 

Conflabílldade 9. 8. 9. 8.7 

AcessibiUdade 7. 6. 7, 7.3 

Mod:Cidade 6. 6. 6. 6.6 

Rapidez 9. 1. 7. 7.6 

Conven!éncla 7. 6 . 5. 6.7 

Ecoequ~llllio 6. 7. 7. 7.4 

Data: 20/01/96 

Condição Condições de Condições Nota Final Peso Ordenamer 
da Frota Circulação da Ffs!cas da Relativo 

Rota Rota 

3.78 1.26 4.725 4.34 10.89 6 

4.38 2.19 3.65 4.542 11.39 5 

4.98 3.32 6.225 5.282 13.25 3 

1.68 6.4 6.72 16.65 2 

4 23 -1.7 7.144 17 92 1 

2.31 3.08 5.775 4.962 12.45 4 

1.5 1. 2.5 3.333 8.36 8 

3 .42 1.71 2.85 3.547 8.9 7 

Ieda Maria de Oliveira Lima 

Data: 20/01/96 

Cond!ção Cond!ções de Condições Nota Final Peso Otdeil3mcr 
da Frota Circulação da Flslcas \la Relativo 

Rota Rota 

7.68 3.84 5.76 7.68 15.64 I 

5.68 4.26 2.84 5.68 11 .56 6 

6.96 6.96 5.22 6.96 14.17 2 

2.92 5.64 5.84 11 .69 5 

4.08 2.72 5.44 11.07 7 

3. 12 6 .24 4.68 6.24 12.7 3 

2.68 2.68 2.&3 5.36 10.91 6 

5 .92 4.44 2.96 5.92 12.05 4 

Ieda Maria de Oliveira Lima 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano 

Valores dos Indicadores de Qualidade 
D ata: 23/01/96 

Empresa: EMPRESA METROPOLITANA L TDA. 
Linha: Maracá-Centro 

Data da Pesquisa: 01/10/95 

Indicador Valor Realizado Padrão Meta Limite Inferior L mite Superior 

Dens dada no Interior do Veiculo (pass/m2 6,981 65 65 6,981 6 981 

Frealiencla de Acrdentes com Passaae ros acidentes/pass.l 231 1 ,231 231 

Reqularldade (min) - Intervalo Médio 16 15 15 16 16 

Data: 23/01/96 

Empresa: EMPRESA ITAMARACÁ LTDA 
Linha: J aboatão-Centro 

Data da Pesquisa: 01/10/95 

Indicador Valor Realizado Padrão Meta Limite Inferior L mite Su erior 

Densidade no Interior do Veiculo Coass/m2l 6 981 65 67 6632 7 33 

Freauêncla de Acidentes com Passanelros (acldentes/pass. 283 1 283 283 

Renularidade min - Intervalo Médio 13 10 10 13 13 

Data: 23/01/96 
Empresa: V IAÇÃO PLANALTO L TDA 
Linha: Marujé-Centro 

Data da Pesquisa: 01/10/95 

Indicador Valor Realizado Padrilo Meta Limite Inferior .Limite Superior 
Densidade no Interior do Veiculo (pass/m2l 6 604 65 65 6604 6 604 
Freauência de Acidentes com Passageiros (acidentes/pass. 1 7 17 
Renularidade min - Intervalo Médio 10 10 10 10 10 

Data: 23/01/96 
Empresa: EMPRESA VIAÇÁO RECiFENSE L TDA 
Unha: São José-Centro 

Data da Pesquisa: 01/10/95 

Indicador Valor Realizado Padrilo Meta Limite lnfenor Limite Superior 
Densidade no Interior do Veiculo (pass/m2l 7736 65 73 6962 7 736 
FrP.auência de J\cTaentes com Passageiros (acidentes/pass. l ,053 053 053 
Reoularidade min - Intervalo Médio 13 12 12 13 13 

Empresa: EMPRESA VIAÇÃO ARAGUARINA 
Data: 23/01/96 

Linha: Santa Maria-Centro 

Data da Pesquisa: 01/10/95 

Indicador Valor Realizado Padrão Meta Imite Inferior Limite Suoerlor 
Dens dade no Interior do Veiculo Coass/m2 6 981 65 65 6 981 6 981 
Freauéncla de Acidentes com Passageiros acidentes/oass. 017 017 017 
Reoularldade C mini- lntervaloMédio 15 15 15 15 15 

Ieda Maria de Oliveira Lima 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano 

Empresa: 
Data da Pesquisa: 

EMPRESA ITAMARACÁ _ TDA 
01/10/95 

Unhas Densidade Frequência 
no Interior do de 
Veículo Acicentes 
(passlm2) com 

Realizado Meta Desvio Realizado Meta 

Jaboatão..Centro (91t 6,981 6,7 -,281 ,283 .1 

Plna..Centro (127300) 7,S25 6.5 -1.425 . 102 ,05 

Delta-Centro (191615 7,736 7, -,736 .1n . 
Delta-Pina (53490) 6,004 6,5 -,104 ,224 ,1 

Média 

Avaliação da Empresa 

Regularidade 
(min) -
Intervalo 
Médio 

Desvio Realizado Meta Desvio Conforto Segurar Confiab Pontuação 
da Unha 

-,183 13, 10, -3, 6,1 4,8 4,7 1,007 

-,052 17, 15, -2 • 6,1 4,8 4,7 1,107 

-.1n 12, 10, -2, 6 ,1 4,8 4,7 ,671 

-,124 10, 10. . I 6 ,1 4,8 4,7 . 

Nota Final 

-,007 

-,107 

,329 

1, 

,1153 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em t ransporte Urbano 

Empresa: 
Data da Pesquisa: 

EMPRESA METROPOLITANA L TOA 
01/10/95 

Unhas Densidade Frequêncla 
no Interior do de 
Veiculo A cio. entes 
(passlm2) oorr 

Realizado Meta Desvio R&lizado Meta Desvio 

Maracá-Centro (1817: 6,931 6,5 - ,481 .231 .1 - ,1 31 

Luz-Centro (191615) 7,925 7. -,925 ,12 - ,1 2 

Glória-Centro (12709 6,792 6,5 -,292 ,094 ,5 ,4)6 

Gama-Centro (28368} 8,113 7, -1 ,113 1,199 ,7 -,499 

Média 

Avaliação da Empresa 

Regularidade 
(min) -
Intervalo 
Médio 

Realizado Meta Desvio Conforto Segurar Conflab Pontuaçao 
da Linha 

16, 15, -1' 6,1 4,8 4,7 ,336 

18, 15, -3, 6,1 4,8 4,7 1,007 

12, 12, ' 6,1 4,8 4,7 
' 

19, 15, -4, 6 ,1 4,8 4,7 1,779 

Nota Final 

,664 

-,007 

1' 

-,779 

,3623 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em ransporte Urbano 

Empresa: 
Data da Pesquisa: 

V IAÇÃO PLANALTO L TDA 
01/10/95 

Unhas Densidade Frequência 
no Interior do de 
Veiculo Acidentes 
(passlm2) com 

Realizado Meta Desvio Reelizado 

Marujá-Centro {7659~ 6,6J4 6,5 -,104 ,17 

Bom Jesus-Marujá (1 8,113 7. -1,113 .232 

Penha-Centro (22202 8,868 8, -,868 ,153 

São Miguel-Penha (9: 6,792 6,5 -.292 ,133 

Média 

Meta 

.1 

,cs 

' 

Avaliação da Empresa 

Regularidade 
(min) -
Intervalo 
Médio 

Desvio Realizado Meta Desvio Conforto Segurar Confiab Pontuação 
da Linha 

-.'í7 10, 10, . 6,1 4,8 4,7 

-,132 17, 16, -1' 6,1 4,8 4,7 ,771 

-,103 12, 12, . I 6,1 4,8 4,7 . 
-,133 15, 15, 

' 
6,1 4,8 4,7 

' 

Nota Final 

1, 

,229 

1, 

1' 

,5303 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano 

Empresa: 
Data da Pesquisa: 

EMPRESA VIAÇÃO RECIFENSE L TOA 
01/10/95 

Linhas Densidade Fre~uencia 
no Interior do de 
Veículo Acidentes 
(pass/m2) com 

Realizê:do Meta Desvio Realizado Meta Desvio 

São José-Centro {22E 7,736 7,3 -.436 ,ll53 -,053 

Oros-São José {9498: 8,679 7, -1,679 .063 . - .063 

José Pinheiro-Santo 7,17 6,5 -,67 ,024 . - ,024 

Santo André-Vila Ma1 7,353 7, - ,358 ,021 
' 

-,021 

Média 

Avaliação da Empresa 

Regularidade 
(min) -
lnterwlo 
Médio 

Realizado Meta Desllio Conforto Segurar Confiab Pontuação 
da Linha 

13 , 12, -1. 6,1 4,8 4,7 ,336 

7. 7, . 6 ,1 4,8 4,7 .436 

16, 15, -1, 6,1 4,8 4,7 ,336 

15, 15 , 6,1 4 ,8 4,7 . 

Nota Final 

,664 

,564 

,664 

1, 

,0485 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano 

Empresa: 
Data da Pesquisa: 

EMPRESA VIAÇÃO ARAGUARINA 
01/1 0/95 

Unhas Densidade Frequênclz 
no Interior do de 
Veículo Acidentes 
(pass/m2) corr 

Realizado Meta Desvio Realizado Meta 

Santa Maria-Centro (· 6,961 6,5 -,481 ,017 

Orós-Santa Maria (22 6,961 6,5 -,481 ,068 

Vila Maria-Centro (16 7,925 6,5 -1,425 ,044 
' 

São Pedro-Centro (1~ 7,358 7, -,358 ,045 ' 

Média 

Desvio 

-,017 

-,068 

-,044 

-,045 

Avaliação da Empresa 

Regularidade 
(min) -
Intervalo 
Médio 

Realizado Meta Desvio Conforto Segurar Conflab Pontuação 
da Unha 

15, 15 , 
' 

6,1 4,8 4,7 

12. 10, -2, 6,1 4,8 4,7 ,671 

I, 5 , -2, 6,1 4,8 4,7 1,107 

, 1, 10, -1' 6,1 4,8 4,7 ,336 

Nota Final 

1' 

,329 

-,107 

,664 

,a387 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transportes Urbanos 

Ordenamento das Empresas 
Data da Pesquisa: 01/10/95 

Empresas Nota Final Posição Posição Média Situaçao 
Atual no Anterior no menos a 
Rank Rank Nota Final 

EMPRESAITAMARACÁLTDA Eliminada 

EMPRESA METROPOLITANA L TOA. Permanece 

VIAÇÃO PLANALTO L TOA Permanece 

EMPRESA VIAÇÃO RECIFENSE L TOA Permanece 

EMPRESA VIAÇÃO ARAGUARINA ,1003 
1 4 

Perm::Jnece 

I Média 1,235 I 
I Desvio Padrão I. 162875 I 



Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte 

Urbano 

Manual de Operação 

O Sistema de Gestão da Qualidade e Produtividade em Transporte Urbano foi 

desenvolvido através da linguagem de programação Visual Basic, com a finalidade 

de ser utilizado no ambiente gráfico Windows 3 .1. 

Sua tela inicial possui elementos comuns a todos os aplicativos para Windows. A 

figura abaixo apresenta os componentes da tela inicial do sistema: 

Tela de Abertura do Sistema 

Barra de Título: 



A barra de título do aplicativo simplesmente apresenta o nome do programa. 

Barra de Menu: 

A barra de menu apresenta as opções disponíveis para sua utilização. É na barra 

de menu que se encontram as opções que o usuário dispõe. Para acessá-las, 

basta "clicar" sobre a opção desejada, ou simplesmente pressionar as teclas 

[AL T] e a letra sublinhada correspondente à opção. simultaneamente. 

Opções da Barra de 1Henu: 

Cadastros 

No menu Cadastros estão dispostas as opções para manutenção dos cadastros 

utilizados pelo sistema, tais como: 

Empresas 

Nesta opção o usuário poderá incluir, alterar ou excluir dados das 

empresas de transportes. 



.. 

Tela de Manutenção no Cadastro de Empresas 

O primeiro passo para utilização do sistema é cadastrar as empresas de 

transportes. São dados obrigatórios nesta tela, o CÓDIGO e a RAZÃO 

SOCIAL. 

O botão [INCLUIR] quando pressionado abre um registro em branco 

para digitação. Digite os dados nos respectivos campos para ter seu 

registro gravado no cadastro. 

O botão [PRÓXIMO] avança para o próximo registro do caJas!to. Ele 

estará ativo até que encontre o último registro da tabela. Quando 

pressionado, ele ativará o botão (ANTERIOR]. 

O botão [ANTERIOR) executa o procedimento necessário para retornar 

ao registro anterior do cadastro. 

O botão [EXCLUIR] elimina o registro da empresa do cadastro. 

O botão [FINALIZAR] fecha a janela de manutenção do cadastro de 

empresas. 
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Li11lzas 

Após a inclusão dos registros das empresas de transpmtes, o usuário 

deverá incluir as linhas dessas empresas. Nesta opção, o usuário poderá 

incluir, alterar ou eliminar as linhas de uma empresa. 

Tela de Manutenção no Cadastro de Linhas 

Para poder incluir, alterar ou excluir linhas de urna empresa, o usuário 

deverá primeiramente selecionar a empresa com a qual deseja trabalhar. 

Essa operação se dá quando selecionado uma das empresas listadas na 

caixa de lista que se encontra na parte superior da tela. 

Selecionando-se uma empresa, os dados das linhas que por ventura 

estiverem cadastradas, serão mostradas nas caixas de textos abaixo. Veja 

tela abaixo. 



Observe que a empresa ITAMARACÁ foi selecionada e, em seguida, 

apresentado os dados da primeira linha da referida empresa 

(JABOA TÃO-CENTRO). 

Para cadastrar uma nova linha da empresa, clique no botão [NO V A 

LINHA] que será acrescentado um registro em branco para digitação das 

infonnações. Após a digitação de todos os dados. você observará que o 

botão agora apresenta a mensagem [GRAVAR], só então clique 

novamente no botão para que o registro seja annazenado na tabela. 

Os demais botões possuem as mesmas funções dos descritos na 

Manutenção do Cadastro de Empresas. 

Atributos 

A manutenção na tabela de Atributos será muito pouco utilizada. devido 

ao fato ele que o sistema já possui esta tabela devidamente configurada 

com os dados necessários. 
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Manutenção no Cadastro de Atributos 

Condicionantes 

As condicionantes do sistema também já se encontram devidamente 

cadastradas e configuradas. Caso haja necessidade de modificação desses 

valores, o usuário poderá fazê-las através dessa opção. 

Manutenção no Cadastro de Condicionantes 

Grau de Importância dos Pesos 



O usuário poderá alterar os valores dados ao Grau de importância dos 

pesos através dessa tela. 

-------·--- -

Os valores deverão ser informados para cada período de pesquisa. 

Coeficientes de Pomleracfio: 

1111 Manutenção na Tabela de Coeficientes de Ponderação das Condicionantes - Ef 

Atributos ~::=.,~·!Condi~á Frota C:ondiçõe.- de -w~naiÇÕIU F fi~ ~da 
=~- :...:..• ~l~ - 1 ~ij~ação da Rota· Rõfa • 

Conforto li 0,501 0.75 
SeaurançaZ'·.:r..~ 1.001 0,751 0.50 
l!onfiebilidadtr ..:~- 1.00! 1.001 0,75 
Acessibil'mlfóe- -;_ 0.00! 0,50! 1.00 
N1Jdiêiilade -~ 0.75' 0,001 --- - - -----o.5õ 

-
Aepiilez ·- ;:;u;;::' 

-- -o:75 0.501 1.00! 
!!,5~1 

--
Conveniência -~.;. 0,50! 0,50 -- -
E~equilíbrío :-..;;:: 1.001 0,75f 0,50 

..... ............-.walW. ·' .o...l...~· - -·· '" <->:..--- .c - -
Faixa de Variação da Influência dos Condicionantes: 

Muito Forte: 1.00 
Forte: 0.75 
Fraca: 0.50 . -· I Nenhuma: 0.00 

-~~Yar ~ 111 .fJ!Illlizar · 

O usuário poderá alterar qualquer um dos valores da tabela. Para que as 

alterações sejam efetivadas, deverá ser pressionado o botão [GRAVAR]. 

Menu Digitação: 
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No menu Digitação, o usuário encontrará as opções rotineiras de operação 

diária. Vejamos as opções disponíveis: 

Escalonamento de Atributos: 

A janela de Escalonamento de Atributos, disponibiliza as empresas 

cadastradas no sistema e suas respectivas linhas. Você deverá 

primeiramente selecionar uma das empresas apresentadas na Caixa de 

Lista superior esquerda. Isso fará com que sejam apresentadas, na Caixa 

de Lista da direita, todas as linhas da empresa selecionada. 

Você deverá então selecionar uma das linhas e. em seguid~ digit~r a data 

da pesquisa. Se houver registros da referida linha no período 

especificado, serão apresentados na planilha abaixo, podendo serem 

alterados. 

Botões: 



[GRAVAR] - Permite que você altere algum dado da planilha e regrave o 

registro da linha. 

[EXCLUIR REGISTROS] - Elimina o registro da linha. 

[IMPRESSÃO] - Imprime um relatório (em vídeo ou impressora) dos 

dados referentes a linha. 

[FINALIZAR] - Fecha a janela de Escalonamento dos Atributos d'e 

Qualidade. 

[VLR.Condicionantes) - Quando press ionado apresenta os valores 

iniciais dados as condicionantes, conforme exemplo abaixo. 

• Consulta de Valores das Condicionantes ll:i 

Empresa: EMPRESA ITAMARACÁ L TOA 

Linha: J ab o atão-Ce ntro 

-I 

Se/eçrio dos Atributos de Qualidade: 

Após os lançamentos efetuados na planilha de Escalonamento dos 

Atributos, o usuário deverá selecionar os atributos de qualidade que irão 

compor os próximos passos do sistema. 
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A tela abaixo apresenta o resultado encontrado, de acordo com os dados 

informados na planilha Escalonamento dos Atributos, permitindo que 

possamos selecionar os principais atributos. 

'- Seleção do~ Atribui- de Qualidade· 1!3 

Período da Pesquisa: lot/10/95 la lot/11/95 l IFMi~?'~~ 

Atributoa Selecion11dos para o Período 
Conforto 
Segur11nça 
Confiabilid11de 
Rapidez 

A seleção é feita dando um duplo clique sobre o nome do atributo que se 

deseja incluir. Você também poderá eliminar um atributo selecionado 

procedendo da mesma forma, ou seja, duplo clique sobre o nome do 

atributo na caixa da esquerda. 

Seleção dos Indicadores: 

Dos Atributos de Qualidade: 

Quando o usuário for selecionar os indicadores do atributos de qualidade 

selecionados na etapa anterior, deverá primeiramente informar o período 

da pesquisa. conforme mostrado na tela abaixo: 



1111 Data da Pesquisa 1m 

Informe o período da pesquise: 101110/95 llol/11/9~ I 

,.- ,Ç,ancel";;-1 

Feito isso, será apresentada a tela abaixo, onde poderemos selecionar os 

indicadores a serem trabalhados pelo sistema. 

Na Lista supenor, são apresentados todos os atri butos de qualidade 

selecionados na etapa anterior. Selecionando-se um dos atributos listados. 

serão apresentados os respect ivos indicadores na Lista da esquerda, onde 

você poderá selecionar o indicador dando um duplo clique sobre o 

mesmo, fazendo com que seja deslocado para a Lista da direita. 

Valores dos Indicadores dos Atributos de Qualidade: 

Na janela Valores dos Indicadores de Qualidade, serão digitados os 

valores das variáveis de cada indicador. Para podermos digitar esses 

valores, primeiramente devemos selecionar a Empresa, a Linha e 

informar a Data Inicial da pesquisa. Se já existir lançamentos para a linha 
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selecionada no período, os dados serão apresentados na planilha, 

podendo-se alterá-los ou eliminá-los. 

Para digitação dos valores das variáveis dos indicadores, basta clicar 

sobre a célula da coluna "Valor Realizado". Isso fará com que seja aberta 

urna nova janela onde poderemos informar esses valores. Veja o exemplo 

abaixo. 



Nesta janela deveremos digitar os valores das variáveis dos indicadores, 

clicar no botão [CÁLCULO] e, em seguida, pressionar o botão [OK]. 
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A valia cão das Empresas: 

Na Janela Avaliação da Empresa, você deverá selecionar uma das 

empresas listadas e, digitar a data incial da pesquisa, em seguida, 

pressionar o botão [OK]. Os valores calculados para cada linha ela 

empresa será apresentado na planilha abaixo, podendo-se então atualizar 

as notas. 



Ordenamento das Empresas: 

Na planilha de Ordenamento das Empresas. podemos visualizar o 

resultado final dos cálculos para um período especificado, bastando 

apenas, digitar a data inicial da pesquisa seguido do pressionamento do 

botão [OK]. 


