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aPresenTação

em novembro de 2003, a ANTP abriu a sua série de Cadernos Técnicos com a publicação do seu volume 

1 dedicado à Bilhetagem eletrônica. Ao longo desse período, vários outros aspectos relacionados à 

mobilidade urbana ganharam espaço na entidade e na série de Cadernos Técnicos. 

este Caderno Técnico nº 10 é dedicado à “excelência na Gestão do Transporte Público e Trânsito”. ele 

recolhe a experiência do Programa Prêmio ANTP de Qualidade, criado em 1995 por decisão da Comissão 

Técnica da Qualidade e Produtividade da ANTP, assim como várias contribuições sobre os fundamentos dos 

modelos de gestão que estão por trás da sua realização.

o Prêmio ANTP de Qualidade é a parte visível do esforço que envolveu os técnicos e organizações reuni-

dos na Comissão da Qualidade e Produtividade, com o objetivo de estimular as organizações de transporte 

e trânsito a adotarem modelos de gestão orientados para a excelência do desempenho e, em consequência, 

melhorarem a qualidade de seus serviços de forma contínua e sustentada.

o processo de urbanização brasileira e a formação de grandes complexos urbanos – regiões metropo-

litanas e conglomerados urbanos – introduzem crescente complexidade para o planejamento, gestão e ope-

ração da mobilidade urbana. o atendimento das expectativas de qualidade, segurança e conforto para os 

deslocamentos das pessoas, a busca de resultados econômicos e sociais compatíveis com as necessidades 

de sustentabilidade para o setor de transporte público, preocupações consolidadas pela recente publicação 

da lei 12.587, que cria a Política Nacional de mobilidade urbana, colocam exigências que só poderão ser 

respondidas pela melhoria da gestão das organizações públicas e privadas envolvidas.

Luiz Carlos Mantovani Néspoli

Superintendente da ANTP
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os executivos e técnicos responsáveis pela gestão das organizações de transporte e trânsito traba-

lham num ambiente de exigências e complexidades crescentes. requisitos legais, regras contra-

tuais, processos licitatórios, demandas de usuários e de outras partes interessadas constituem um 

cenário que, cada vez mais, exige instrumentais adequados, e inteligência, para gestão das organizações. 

Dirigi-las como no passado, ou de modo reativo, é quase garantia de resultados sofríveis e de geração de um 

ambiente interno em que todos correm atrás do prejuízo e ninguém constrói o futuro.

A Comissão Técnica da Qualidade e Produtividade da ANTP, constituída por profi ssionais do setor, que 

lidam diariamente com estes desafi os, tem buscado oferecer à comunidade de transporte e trânsito ferra-

mentais de gestão que permitam lidar melhor com esta realidade. Assim, lançou em 1995 o Prêmio ANTP de 

Qualidade e, nos anos seguintes, os referenciais Comparativos de Gestão do Transporte e, posteriormente, 

os do Trânsito.

Ao acompanhar a evolução da gestão no setor percebe-se, ao longo dos últimos anos, uma aplicação 

crescente de sistemas de gestão baseados em normas internacionais (iSo 9001, iSo 14001, oHSAS 18001), 

bem como a integração desses sistemas entre si e, simultaneamente, com o modelo de excelência da gestão 

proposto pelo Prêmio ANTP de Qualidade. Diante deste cenário a Comissão Técnica da Qualidade e Produ-

tividade decidiu, em 2012, consolidar a experiência acumulada e disponibilizá-la à comunidade do setor. 

Surge então o presente caderno técnico “excelência na Gestão do Transporte e Trânsito”, com o objetivo de 

estimular a adoção de modelos de gestão, clarifi car e operacionalizar conceitos e fornecer caminhos para 

implantação.

1

inTrodução

Comissão Técnica da Qualidade e Produtividade
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um sistema de gestão é uma ferramenta para ajudar a atingir os objetivos organizacionais. Toda or-

ganização, que consegue manter-se em sua área de atuação, e é capaz de entregar serviços e produtos 

adequados para seus clientes, possui um sistema de gestão, que pode, evidentemente, ter graus distintos 

de formalização. este sistema, no estágio em que se encontra, é a base para implementar os sistemas for-

malizados que são tratados neste caderno técnico. implementar não significa construir algo integralmente 

novo mas, como proposto no Guia para Autoavaliação do Prêmio ANTP de Qualidade, avaliar o sistema e as 

práticas atuais e efetuar os ajustes e complementações necessários.

uma dificuldade clássica, em qualquer processo de implantação de sistemas de gestão, é a conversão 

dos requisitos dos sistemas, em geral abstratos e conceituais, em práticas que os materializem. Para contri-

buir com a superação desta dificuldade, o caderno apresenta, ao lado da concepção conceitual, exemplos 

reais de implantação no setor.

Assim, no Capítulo 2 são identificados os dispositivos legais relacionados à qualidade dos serviços, no 

Capítulo 3 são apresentados os sistemas de gestão que podem contribuir para atendê-los, nos Capítulos 4 

e 5 são descritos o modelo de gestão do Prêmio ANTP de Qualidade e sua estratégia de implantação e, no 

Capítulo 6, metodologias para construção de um sistema de mensuração de resultados que efetivamente 

cubra os objetivos organizacionais. Finalmente, o Capítulo 7 apresenta as perspectivas de evolução futura 

dos sistemas de gestão tratados neste caderno técnico.

A você executivo ou técnico de organizações do setor a nossa expectativa é de que a contribuição seja 

útil e que, somada à sua ação de liderança, gere organizações que atendam às demandas da sociedade e, 

em decorrência, garantam de forma sustentada o seu próprio sucesso.
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Anderson Oberdan Machado
MBA em Sistemas de Informação – PUC-PR e Especialista em Gestão de Processos e Negócios – FAE-PR, 

Membro da Comissão da Qualidade e Produtividade da ANTP, Consultor de Transporte Coletivo 

para empresas da Rede Integrada de Transporte – RIT, Curitiba-PR.

o objetivo deste capítulo do Caderno Técnico de excelência na Gestão do Transporte e Trânsito é apre-

sentar aos gestores, executivos e técnicos uma visão resumida quanto à relevância da legislação 

aplicável ao setor, tanto para a criação de condições de qualidade e busca pela excelência, quanto 

para o atendimento das necessidades das partes interessadas.

Atributos de qualidade dos serviços como regularidade, continuidade, efi ciência, segurança, cortesia e 

modicidade das tarifas são atributos da legislação e representam demandas da sociedade. Devem, portanto, 

ser atendidos pelos operadores e gestores, independentemente de sua abordagem gerencial. o mesmo aplica-

-se à crescente legislação ambiental e aos requisitos relacionados à saúde e segurança dos empregados.

os sistemas de gestão abordados neste caderno técnico possibilitam um atendimento proativo dos 

requisitos legais, consumindo, portanto menos recursos e gerando melhores resultados.

2.1. soCiedade, moBilidade e legislação

A sociedade vive um momento de grandes transformações. Após a revolução industrial as cidades se de-

senvolveram de maneira acelerada, algumas com mais e outras com menos, ou praticamente nenhum pla-

nejamento. Para sustentar este crescimento os governantes de cada época, de acordo com os recursos, a 

tecnologia e as obrigações legais, buscaram criar condições que garantissem às pessoas o atendimento de 

suas principais necessidades, como saúde, segurança, alimentação e transporte. 

2

LeGisLação assoCiada
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Com a evolução dos meios de transporte, o aumento na quantidade de vias de tráfego, o contínuo cres-

cimento das cidades e das regiões metropolitanas, o crescimento do número de pedestres e passageiros, 

fez com que o trânsito de todos os modais também crescesse em proporções vertiginosas. um exemplo que 

pode ser citado é o da cidade de São Paulo, a qual em apenas 50 anos passou de pouco mais de dois milhões 

de habitantes para mais de 10 milhões de pessoas morando na cidade, conforme apresentado na Figura 1. 

Figura 1: População da cidade de são Paulo entre 1872 e 2010

Fonte: iBGe, Censos Demográfi cos
elaboração: Sempla/Dipro

este crescimento fez com que a densidade demográfi ca da cidade passasse de pouco mais de 1 mil habitan-

tes/km, em 1950 para mais de 7 mil habitantes/km, no ano de 2010, conforme demonstra a Quadro 1:

Quadro 1: densidade demográfi ca da cidade de são Paulo entre 1950 e 2010

ano População Total Área em km2 densidade (hab./km2)

1950 2.198.096 1.624 1.354

1960 3.666.701 1.587 2.310

1970 5.924.615 1.509 3.926

1980 8.493.226 1.509 5.628

1991 9.646.185 1.509 6.392

2000 10.434.252 1.509 6.915

2010 11.253.503 1.509 7.458

Fonte: iBGe, Censos Demográfi cos e emPlASA
elaboração: SmDu/Dipro
oBS: Somente a partir de 1964 o iGC passou a calcular a área do mSP.
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esta tendência de crescimento acelerado das áreas urbanas, não apenas da cidade de São Paulo, mas de 

muitas outras cidades, fez com que as discussões quanto aos direitos até então considerados de segunda 

geração, (dentre eles a mobilidade urbana) passassem a ter maior relevância entre os direitos fundamentais 

de primeira geração (dentre eles a vida, liberdade etc.) obrigando governantes e legisladores a tratarem com 

maior empenho esses assuntos.

o reconhecimento da mobilidade urbana enquanto direito social e mecanismo de equidade social é 

reforçado ao considerarmos mobilidade urbana como: 

 “liberdade de deslocamentos de pessoas e bens a todas as atividades essenciais das cidades. A 

necessidade de deslocamento é uma coisa natural e espontânea de todo ser humano. os motivos 

que geram os deslocamentos podem variar: trabalho, lazer, educação, saúde, compras etc. e se 

concretizam por vários modos de transporte (ANTP, 1997, p. 92). Assim, a idade, renda, escolarida-

de e o gênero são fatores pessoais e que geram diferentes formas de deslocamentos” (vASCoN-

CelloS, 2005, p.12).

Na história do Brasil a primeira Constituição republicana (1891) privilegiou a conquista dos direitos 

fundamentais, não estabelecendo sequência para os direitos chamados de segunda geração, nesse caso 

o direito à mobilidade, o qual passou a figurar mais significativamente como direito fundamental de vida 

somente a partir do estado Novo (1937).

A experiência dos períodos de exceção do estado brasileiro provocou a consciência de que os direitos 

políticos e civis deviam ser assegurados na nova Constituição. 

 “a constituinte democrática de 1988 redigiu e aprovou a Constituição mais liberal e democrática 

que o país já teve, merecendo por isso o nome de Constituição cidadã” (CArvAlHo, 2001, p. 199).

No entanto, apesar de ter garantido um conjunto de direitos sociais, a sua completa disseminação ainda 

é buscada no sentido de se reduzirem e/ou eliminarem 

as desigualdades existentes no país. 

2.2. Constituição Federal de 1988

em 1988, a Assembleia Constituinte assegurou os se-

guintes direitos sociais descritos no Art. 6 da nova Cons-

tituição: “... a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a 

segurança, a Previdência Social, a proteção à maternida-

de e à infância, a assistência aos desamparados”. Poste-

riormente, o Congresso Nacional introduziu, por emenda 

Constitucional (eC), os direitos sociais da moradia (eC nº 

26/2000) e da alimentação (eC nº 64/2010). Portanto, 

como se vê, a conquista de direitos sociais é um proces-

so em constante construção. Aqueles direitos não pen-

sados e concebidos originalmente pela Constituinte de 

1988 vêm aos poucos sendo reconhecidos enquanto par-

te do processo de amadurecimento e conscientização da 

sociedade brasileira.

Figura 2: representação da assembleia 

Constituinte de 1891

Crédito: Aurélio de Figueiredo/museu da república (rJ)
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os atuais direitos e deveres do estado e dos cidadãos estão expostos já na introdução da Constitui-

ção Federal de 1988 de forma “... a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 

interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias...”, assim como definiu também a ne-

cessidade de novos dispositivos (leis, decretos e políticas) que regulamentem, atualizem e modernizem 

estas atividades.

mesmo com a evolução originada na nova Constituição Federal de 1988, apenas em 2012 o Brasil apro-

vou uma completa legislação referente à mobilidade urbana (lei Federal nº 12.587, de 03 de janeiro de 2012). 

essa lei após tramitar no Congresso Federal por quase 20 anos, definiu diretrizes da Política Nacional de 

mobilidade urbana, instrumento da Política de Desenvolvimento urbano que consta na Constituição Federal 

Brasileira de que tratam o inciso XX do Art. 21 e o Art. 182, tendo por propósito garantir a integração entre os 

diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas.

o Art. 2 da lei de mobilidade urbana destaca seu principal objetivo o qual visa “contribuir para o acesso 

universal à cidade, o fomento e a concretização das condições que contribuam para a efetivação dos prin-

cípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão 

democrática do Sistema Nacional de mobilidade urbana”.

é importante destacar também que a Política Nacional de mobilidade urbana apresenta princípios que 

procuram criar condições de qualidade por meio da: 

•	 Acessibilidade universal.

•	 Desenvolvimento sustentável das cidades, nas dimensões socioeconômicas e ambientais.

•	 A equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo.

•	 A eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano.

•	 A gestão democrática e controle social do planejamento e avaliação da Política Nacional de mobi-

lidade urbana. 

•	 A segurança nos deslocamentos das pessoas. 

•	 A justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do uso dos diferentes modos e serviços. 

•	 A equidade no uso do espaço público de circulação, vias e logradouros e a eficiência, eficácia e 

efetividade na circulação urbana.

2.3. a evolução da legislação apliCável ao transporte e trânsito

entre as primeiras constituições republicanas do Brasil e a atual, promulgada em 1988, permaneceram aber-

tas muitas lacunas no que diz respeito à criação de leis e regulamentos que permitissem ao país estruturar 

de maneira planejada sua malha urbana, assim como os mecanismos que permitissem sua operação eficaz. 

uma prova deste atraso é que apenas em 14 de novembro de 1975 foi aprovada, pelo então presidente 

ernesto Geisel, a lei Federal nº 6.261 a qual autorizava a criação da empresa Brasileira dos Transportes 
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urbanos (eBTu), como complementação da lei Federal nº 5.917 de 10 de setembro de 1973 a qual instituía o 

Plano Nacional de viação. 

o Plano Nacional de viação previa ações que garantiriam maior eficiência nos investimentos e na ope-

racionalização dos sistemas de transporte, conforme citado no Art. 3 da seção 7 “h) a adoção de quaisquer 

medidas organizacionais, técnicas ou técnico-econômicas no Setor, deverão compatibilizar e integrar os 

meios usados aos objetivos modais e intermodais dos transportes, considerado o desenvolvimento cientí-

fico e tecnológico mundial. Evitar-se-á, sempre que possível, o emprego de métodos, processos, dispositi-

vos, maquinarias ou materiais superados e que redundem em menor rentabilidade ou eficiência, face àquele 

desenvolvimento;” enquanto que a redação dada pela lei Federal nº 6.261 definiu e estruturou os sistemas 

de transportes urbanos “m) os sistemas metropolitanos e municipais dos transportes urbanos deverão ser 

organizados segundo planos diretores e projetos específicos, de forma a assegurar a coordenação entre 

seus componentes principais, a saber: o sistema viário, transportes públicos, portos e aeroportos, tráfego 

e elementos de conjugação visando a sua maior eficiência, assim como a compatibilização com os demais 

sistemas de viação e com os planos de desenvolvimento urbano, de forma a obter uma circulação eficiente 

de passageiros e cargas, garantindo ao transporte terrestre, marítimo e aéreo possibilidades de expansão, 

sem prejuízo da racionalidade na localização das atividades econômicas e das habitações.” 

A eBTu foi criada com a finalidade de promover a efetivação da política nacional dos transportes ur-

banos e reunia em seu corpo pessoas altamente qualificadas, focada na estrutura centralizada de plane-

jamento, repasse de recursos e controle da execução de projetos de infraestrutura de transporte urbano. 

Predominava o conceito de ampliação do sistema viário e racionalização do uso dos veículos de transporte 

público de passageiros. e apesar de ter colaborado na estruturação racional dos sistemas de transporte no 

Brasil, especialmente articulando como órgão coordenador da política urbana nacional, a mesma foi extinta 

em 15 de outubro de 1991 pelo então presidente Fernando Collor, o qual interpretou que ao cumprir o Art. 30, 

inciso v da Constituição Federal de 1988, outorgando aos municípios a competência da gestão do transporte 

urbano e de prestar os serviços de transporte coletivo, direta ou indiretamente, por meio de concessões, 

não se fazia mais necessária a continuidade de uma estatal com a mesma finalidade, reduzindo o déficit 

fiscal e das responsabilidades financeiras federais com o transporte urbano.

mais uma vez era criado um vazio entre os anos de 1991 e 2012, no processo de estruturação da 

mobilidade urbana no país, devido principalmente à falta de uma sistemática regulamentação de pla-

nos de movimentação de pessoas, veículos, cargas etc., definindo inclusive expectativas e critérios de 

resultados. 

Porém a partir de 2012 a lei Federal nº 12.587/2012 reestabelece mecanismos que buscam garantir 

à população a estruturação de sistemas de deslocamentos que tornem o direito de ir-e-vir mais eficazes,  

principalmente por meio do transporte coletivo o qual, apesar do forte crescimento do transporte individual, 

em função de estímulos governamentais e aceleração da economia, ainda é o principal meio de locomoção 

de pessoas nas grandes cidades. 

Até o ano de 2012, apesar de em muitos casos serem limitados, não aplicados em sua totalidade e  

não fiscalizados corretamente, além de muitas vezes tardios, foram estabelecidos dispositivos legais que 

buscam garantir sistemas de transporte e trânsito com um mínimo padrão de qualidade, conforme descritos 

a seguir.

2.4. Condições legais para exCelênCia

Antes de destacar alguns dispositivos legais que tendem assegurar um padrão de qualidade nos serviços 

públicos, dentre ele o transporte público e trânsito, é importante entender serviço público como: 
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 “todo aquele prestado pela Administração ou por seus delegados, sob normas e controles esta-

tais, para satisfazer necessidades essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conve- 

niências do estado” (meireleSS, 23ª edição, 1998, p. 286).

Desta forma, conforme preconiza a legislação atual, tais serviços devem ser contratados mediante pro-

cesso de licitação o qual é descrito na lei:

•	 lei FeDerAl Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 | regulamenta o Art. 37, inciso XXi, da Constituição Fede-

ral, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. 

Destaca o Art. 2º da lei nº 8.666/93 que “as obras, serviços, inclusive publicidade, compras, aliena-

ções, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros, se-

rão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta lei”.

Sendo assim, uma vez licitado, o serviço público deixa de ser incumbido de realização direta pelo Poder 

Público, sendo então legitimada sua concessão ou permissão conforme descrito na lei:

•	 lei FeDerAl Nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 | que dispõe sobre o regime de concessão e per-

missão da prestação de serviços públicos previstos no Art. 175 da Constituição Federal, e dá outras 

providências.

em seu Art. 14 a lei nº 8.987/95 reforça que “Toda concessão de serviço público, precedida ou não da 

execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observân-

cia dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e 

da vinculação ao instrumento convocatório”. 

esta mesma lei em seu Capítulo ii define que todo serviço concedido deverá cumprir regras de quali-

dade que o tornem adequados aos seus usuários, trazendo no Art. 6 que “toda concessão ou permissão 

pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido 

nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato”. 

Condições de qualidade são exemplificadas no mesmo artigo em seu § 1o  o qual expõe que “Serviço 

adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”, demonstrando com isso que o serviço 

público será reconhecido como de qualidade ao cumprir os critérios descritos na legislação, não dependen-

do necessariamente da aplicação de normas e critérios de sistemas de gestão de qualidade específicos ou 

padronizados.

objetivando aprimorar e tornar mais rigorosas as leis de trânsito existentes no país, no ano de 1997 foi 

criado e aprovado o novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o qual apresentava como finalidade regula-

mentar o trânsito em todo o território nacional, tratando desde questões administrativas e estruturais até 

as sanções penais. 

•	 lei FeDerAl Nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 | institui o Código de Trânsito Brasileiro e define 

o Sistema Nacional de Trânsito, o qual possui os seguintes objetivos básicos:

	 •	Estabelecer	diretrizes	da	Política	Nacional	de	Trânsito,	com	vistas	à	segurança,	à	fluidez,	ao	 

     conforto, à defesa ambiental, e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento.

	 •	...
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	 •	Os	órgãos	e	entidades	que	compõe	o	Sistema	Nacional	de	Trânsito	e	que	tem	por	finalidade

    auxiliar no cumprimento dos objetivos do Sistema são:

	 •	Conselho	Nacional	de	Trânsito	(CONTRAN).

	 •	Departamento	Nacional	de	Trânsito	(DENATRAN).

	 •	...

	 •	Polícia	Rodoviária	Federal	(PRF).

	 •	Departamento	Nacional	de	Infraestrutura	de	Transportes	(DNIT).

	 •	...

	 •	Departamento	de	Estradas	e	Rodagem	(DER).

o novo Código de Trânsito Brasileiro buscou maior adequação quanto à realidade das grandes cida-

des, e muitos avanços foram registrados, permitindo melhorias na qualidade dos deslocamentos, maior 

agilidade e segurança no tráfego de veículos e pessoas, maior rigor para obtenção da Carteira Nacional de 

habilitação o que qualificou melhor os condutores, intensificação nas regras e na fiscalização pelos agentes 

de trânsito, assim como a estruturação do sistema de multas. No entanto mesmo hoje, ainda há muito que 

se avançar, tanto que a própria lei Federal nº 9.503/1997 já passou por diversas atualizações, como por 

exemplo, com a aprovação da lei Federal nº 11.705/2008 e mais recentemente da lei Federal nº 12.760/2012, 

as quais tornaram mais severas a fiscalização e as sanções para os condutores de veículos automotores que 

estejam	sob	influência	de	qualquer	substância	alucinógena.	

Aliado ao rigor que as atualizações do Código de Trânsito Brasileiro trouxeram, houve também na 

Consolidação das leis do Trabalho (ClT), recentemente, uma alteração valiosa, a qual procura aumentar 

a segurança de passageiros, usuários do transporte coletivo, pedestres e demais motoristas, por meio 

da lei: 

•	 lei FeDerAl Nº 12.619, de 30 de abril de 2012 | dispõe sobre o exercício da profissão de motorista; 

altera a Consolidação das leis do Trabalho (ClT), aprovada pelo Decreto-lei nº 5.452, de 1o de maio 

de 1943, e as leis nos 9.503, de 23 de setembro de 1997; 10.233, de 5 de junho de 2001; 11.079, de 

30 de dezembro de 2004; e 12.023, de 27 de agosto de 2009, para regular e disciplinar a jornada de 

trabalho e o tempo de direção do motorista profissional; e dá outras providências. 

A respeito da segurança de passageiros usuários do serviço de transporte coletivo, assim como dos 

pedestres e demais motoristas, a lei 12.619/2012 em seu Art. 235-B inciso vii determina como dever do 

motorista profissional “submeter-se a teste e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica, 

instituído pelo empregador, com ampla ciência do empregado”.

o texto ainda estipula que a recusa do empregado será considerada infração disciplinar, como segue:

 “Parágrafo único. A inobservância do disposto no inciso vi e a recusa do empregado em submeter-

-se ao teste e ao programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica previstos no inciso vii 

serão consideradas infração disciplinar, passível de penalização nos termos da lei.”

Ainda quanto às leis do trabalho no Brasil, mesmo que de longa data, o marco regulatório destas  

regras que descrevem os critérios trabalhistas e de relação entre empregador e empregados estão  

descritas no:

•	 DeCreTo-lei FeDerAl Nº 5.452 de 1º de maio de 1943 | que aprova a Consolidação das leis do Tra-

balho (ClT); regulamenta as relações individuais e coletivas do trabalho, nela previstas.
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Quando criada a ClT visava criar uma legislação trabalhista que atendesse à necessidade de proteção 

do trabalhador, dentro de um contexto de “estado regulamentador”. Desde sua publicação já sofreu várias 

alterações, buscando adaptar o texto aos cenários da modernidade. Apesar disso, a ClT continua sendo o 

principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e proteger os direitos e deveres de patrões 

e empregados.

em função desta proteção ocasionada pela ClT, garantias como aposentadoria por tempo de serviço, 

fundo de garantia, negociações salariais etc. possibilitaram, por exemplo, que profissionais envolvidos nas 

atividades de transporte e trânsito sejam continuamente aperfeiçoados e atendam às demandas constantes 

de requisitos cada vez mais rigorosos e específicos do setor.

Como mecanismo de defesa e regulamentação dos direitos dos cidadãos que utilizam os serviços de 

transporte público, a Constituição Federal descreve no Art. 5º inciso XXXii que o estado “promoverá, na 

forma da lei, a defesa do consumidor”, além de determinar por meio do Art. 37, § 3 que “as reclamações 

relativas à prestação de serviços públicos serão disciplinadas em lei”. Cita também a CF que a lei Nacional 

sobre Serviços Públicos deve fixar “os direitos dos usuários” e a obrigação de manutenção de “serviço ade-

quado”, conforme incisos ii e iv do parágrafo único do Art. 175. obrigação esta a qual já se desincumbiu o 

Poder Público ao editar a lei Federal nº 8.987/95, que disciplinou o “serviço adequado” disposto no Art. 6 

e estendeu aos passageiros usuários dos serviços de transporte público os direitos contidos no Código de 

Defesa do Consumidor (CFC) conforme Art. 6 inciso X da lei:

•	 lei FeDerAl Nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 | dispõe sobre a proteção do consumidor e dá 

outras providências.

No intuito de garantir aos usuários do sistema de transporte coletivo um serviço que atenda às expec-

tativas referentes à tarifa paga, de maneira conjunta à lei nº 8.078/1990, cabe destacar também o decreto:

•	 DeCreTo FeDerAl Nº 2.521, de 20 de março de 1998 | dispõe sobre a exploração, mediante permis-

são e autorização, de serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passagei-

ros e dá outras providências.

este decreto cita de maneira bastante clara e objetiva em seu Art. 29 os direitos e deveres dos usuários 

do serviço de transporte, e que vão de encontro ao próprio Código de Defesa do Consumidor, como por 

exemplo:

 vi – ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da 

viagem;

 viii – ser atendido com urbanidade pelos prepostos da transportadora e pelos agentes de fiscalização;

 ...

 X – receber da transportadora informação acerca das características dos serviços, tais como horá-

rios, tempo de viagens, localidades atendidas, preço de passagem e outras relacionadas com os 

serviços.

Assim como o Art. 76 do mesmo decreto define como indicadores de boa qualidade dos serviços pres-

tados:
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 i – as condições de segurança, conforto e higiene dos veículos, dos pontos terminais, dos pontos 

de parada e de apoio;

 

 ii – o cumprimento das condições de regularidade, continuidade, pontualidade, eficiência, segu-

rança, atualidade, generalidade e cortesia na respectiva prestação;

 iv – o índice de acidentes em relação às viagens realizadas.

Ainda no tocante à legislação que regulamenta o transporte, porém neste caso individual, vale ressaltar 

a recente aprovação da lei que regulamentou a profissão de taxista:

•	 lei FeDerAl Nº 12.468, de 26 de agosto de 2011 | regulamenta a profissão de taxista; altera a lei nº 

6.094, de 30 de agosto de 1974; e dá outras providências.

Da mesma forma como no transporte público por ônibus, no qual a regulamentação da função de mo-

torista determinou regras, direitos e obrigações aos profissionais envolvidos na direção dos veículos, a lei 

nº 12.468/2011 também prevê requisitos de qualidade aos profissionais taxistas, onde no Art. 5 são citados:

 

 i – atender ao cliente com presteza e polidez; 

 ii – trajar-se adequadamente para a função; 

 

 iii – manter o veículo em boas condições de funcionamento e higiene; 

 

 iv – manter em dia a documentação do veículo exigida pelas autoridades competentes.

o Brasil, acompanhando a disposição mundial de desenvolver iniciativas que visem combater o aqueci-

mento global causado pelo efeito estufa, introduziu, a partir de 2005, o biodiesel na matriz energética com 

as condições de mercado e produção regulamentados pela lei:

•	 lei FeDerAl Nº 11.097, de 13 de janeiro de 2005 | introduz o biodiesel na matriz energética brasi-

leira.

Considerando a qualidade do ar co- 

mo uma das grandes preocupações do 

mundo atual e um dos principais com-

ponentes da qualidade de vida dos cida-

dãos, uma vez que a emissão de poluen-

tes na camada atmosférica pode provocar 

danos não só à saúde, mas prejudicar a 

sustentabilidade do planeta, a cidade de 

Curitiba no Paraná, foi a primeira capital 

na América latina a utilizar em sua fro-

ta de ônibus, veículos abastecidos com 

combustível 100% vegetal (B100) a base 

de soja. 
Figura 3: Veículos da rede integrada de transporte de Curitiba que 

utilizam diesel 100% vegetal

Crédito: Divulgação
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em 2012, foram realizados em torno de 6.000 testes de opacidade nos veículos da frota de ônibus 

da rede integrada da cidade, com os quais se conseguiu mensurar uma redução de opacidade de quase 

60%, se comparada à média dos limites estipulados pela legislação nacional, atendendo assim à legis-

lação Ambiental vigente, resoluções do Conselho Nacional do meio Ambiente (CoNAmA) e Normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Hoje no Brasil é notória a necessidade de investimentos que busquem ampliar e qualificar o acesso 

à educação, porém num país de dimensões continentais, este acesso é dificultado por inúmeros fatores 

que vão desde problemas de distribuição das escolas, fatores econômicos e sociais que acarretam em 

evasão dos alunos aos meios de ensino. 

 “o transporte escolar pode ser uma forma de garantir a frequência e a permanência dos alu-

nos, particularmente nos municípios com territórios extensos ou com grande zona rural. Além 

disso, o transporte escolar contribui para o êxito de outras ações, como a nucleação das esco-

las” (AlmeiDA, 2002, p. 442)

em consonância a esta necessidade foi aprovada em 2004 a lei:

•	 lei FeDerAl Nº 10.880 de 9 de junho de 2004 | institui o Programa Nacional de Apoio ao Transporte 

do escolar (PNATe) e o Programa de Apoio aos Sistemas de ensino para Atendimento à educação de 

Jovens e Adultos, dispõe sobre o repasse de recursos financeiros do Programa Brasil Alfabetizado, 

altera o Art. 4o da lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e dá outras providências.

o principal foco desta lei é destinar recursos que garantam, dentre outras ações, um transporte 

escolar mais eficaz e de qualidade, onde o acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a 

transferência e a aplicação dos recursos ficam a cargo de conselhos instituídos especificamente para 

esse fim, conforme determina a lei Federal nº 11.494/2007 onde no Art. 24 estabelece o acompanha-

mento e fiscalização na aplicação dos recursos repassados à conta do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte  do escolar (PNATe), garantindo o atendimento aos requisitos de qualidade para este tipo 

de transporte coletivo.

Como forma de garantir mais segurança no trânsito e melhorias na qualidade dos serviços pres-

tados pelas autoescolas e centros de formação e reciclagem de condutores, resultando em motoristas 

melhor preparados, foi recentemente editada e aprovada a lei:

•	 lei FeDerAl Nº 12.302 de 2 de agosto de 2010 | regulamenta o exercício da profissão de ins-

trutor de Trânsito.

em conjunto a esta lei, o Conselho Nacional de Trânsito considerando a necessidade de aperfeiçoar 

os processos de formação, qualificação, atualização, reciclagem e avaliação dos candidatos e conduto-

res de veículos automotores editou, também em 2010, a resolução nº 358, regulamentando o creden-

ciamento de instituições ou entidades públicas ou privadas para o processo de capacitação, qualifica-

ção e atualização de profissionais, candidatos e condutores de veículos automotores.
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2.5. gestão e apliCação da legislação

Princípios que buscam estabelecer padrões mais duradouros de crescimento, como a Diretriz nº 13 da lei 

Federal nº 10.933/2004 a qual estabelecia o Plano Plurianual para o período de 2004 a 2007, já previam a 

“Mudança no padrão de circulação, acessibilidade, trânsito e transporte, com a valorização do transporte 

coletivo”. estes princípios foram mais recentemente complementados com a aprovação da lei Federal nº 

12.587/2012, chamada “lei de mobilidade” a qual visa garantir e também atribuir aos municípios o plane-

jamento da mobilidade urbana como ferramenta de desenvolvimento e sustentabilidade, fazendo com que 

o planejamento urbano, a ocupação de áreas e a infraestrutura de transportes sejam pensados de forma 

estratégica e eficiente.  

um movimento natural que ocorreu nos últimos anos tanto por parte da administração pública quanto 

das operadoras e gestores de transporte coletivo foi o investimento e a fiscalização dos processos operacio-

nais de transporte e trânsito. isto pode ser confirmado avaliando a quantidade significativa de empresas do 

segmento de transporte público certificadas com a iSo 9001 na última década. 

Porém a falta de um alinhamento da administração pública federal quanto ao transporte e o trânsito inibiu 

grande parte dos municípios de desenvolver um planejamento de longo prazo que permitisse a integração de 

todos os fatores relacionados à mobilidade urbana, aliada a esta tendência da padronização dos processos ope-

racionais em prol de melhorias de médio e longo prazos para a movimentação de pessoas dentro das cidades. 

enfim, a partir de agora se espera que, principalmente por meio da aplicação da lei nº 12.587/2012, os 

municípios com mais de 50 mil habitantes possam planejar e estruturar seus modais de locomoção e trans-

porte garantindo processos de movimentação cada vez mais eficazes.

Segundo Carlos Alberto Bandeira Guimarães, professor da Faculdade de engenharia Civil, Arquitetura e 

urbanismo da unicamp especializado em transportes, em entrevista ao site rede Brasil Atual comenta que um 

transporte público acessível e de qualidade é a melhor alternativa para o transporte nas áreas urbanas. “O 

transporte individual é ineficiente tanto do ponto de vista de transporte quanto em termos ambientais e o nú-

mero crescente da frota de automóveis tem provocado uma forte redução na mobilidade das cidades”, avalia.

outro ponto de destaque da lei de mobilidade é no sentido de defender como prioridade o transporte 

não motorizado: investimento em calçadas, espaços para bicicleta, transporte público etc. Assim como a 

equidade nos investimentos de mobilidade urbana nos sistemas viários de automóveis, e coletivos propor-

cionais ao número de viagens e de passageiros que cada um transporta, garantindo maiores incentivos e 

distribuição de passageiros e pedestres em cada um dos modais. 

2.6. aCesso e Controle da legislação

existem hoje um sem-número de leis, decretos, resoluções etc. os quais se propõem a garantir de ações, 

tanto do Poder Público quanto da iniciativa privada, que permitam ao país crescer e atuar de maneira coor-

denada, porém é natural que o excesso de requisitos legais muitas vezes acabe dificultando, onerando ou 

até mesmo impedindo o progresso de certos ramos e atividades, dentre elas o transporte, o trânsito e em 

consequência a mobilidade das grandes cidades. 

A inserção de novas tecnologias, principalmente por meio da internet, permitiu simplificar e agilizar o 

acesso a toda legislação federal, principalmente em função do Planalto Federal manter um portal no qual 

o cidadão tem acesso a todo o material legislativo produzido na história do Brasil: a Constituição, as leis 

federais, decretos, estatutos, dentre outros. Porém uma das principais dificuldades ainda é sintetizar todo 

conteúdo deste material, extraindo apenas aquilo que é pertinente às atividades e funções desempenhadas 

por cada agente do transporte público e trânsito no país.
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Para diminuir difi culdades como estas, existem hoje iniciativas que procuram agrupar a legislação rela-

tiva ao setor de transporte, como o Translex, um sistema desenvolvido pela Confederação Nacional do Trans-

porte (CNT), o qual mantém um banco de dados que apresenta desde arquivos antigos, até publicações mais 

recentes do Poder executivo e legislativo Federal, disponibilizando de forma aberta e gratuita a consulta ao 

seu conteúdo, por meio de um portal na internet.

As ações desempenhadas pelo Poder Público ou pelas organizações que administram a mobilidade e 

operacionalizam o transporte público nas cidades, devem estar pautados ou serem desenvolvidas inicial-

mente para atender aos princípios legais, sendo que o atendimento em sua totalidade ou em partes segue o 

processo apresentado na Figura 4:

Figura 4: Processo de gestão da legislação aplicável

A constante execução das etapas do processo apresentado na fi gura anterior permite às organizações e 

ao Poder Público trabalhar de maneira que o atendimento à legislação aplicável crie condições de qualidade, 

assim como, defi ne uma base sólida para a busca da excelência na infraestrutura e nos serviços prestados. 

A legislação brasileira é bastante extensa, existem hoje segundo a Casa Civil mais de 181.000 leis vi-

gentes no país, e mesmo que este número elevado de legislações gere difi culdades para seu pleno entendi-

mento e atendimento, é de vital importância que gestores e operadoras de transporte e trânsito busquem 

continuamente cumpri-las por meio de suas ações. As demandas da sociedade são traduzidas e atualizadas 

em forma de lei, tal qual aconteceu recentemente com a lei da mobilidade, a qual visa não apenas garantir 

a necessidade atual de movimentação de pessoas, como principalmente permite estruturar um sistema de 

transporte e trânsito mais justo, adequado a sólido todas as cidades.

Desta forma muitas organizações procuram garantir não apenas o atendimento aos requisitos legais 

aplicáveis, como também buscam defi nir condições de efi ciência e efi cácia para cada etapa de seus pro-

cessos, atendendo assim aos requisitos de clientes, da sociedade e demais partes interessadas, ampliando 

a qualidade de seus serviços e acarretando melhorias nos deslocamentos dentro das grandes cidades. A 

adoção de Sistemas de Gestão Normalizados como, por exemplo, as normas da série NBr iSo 9000 permite 

acesso a legislaçãoacesso a legislaçãoacesso a legislaçãoacesso a legislaçãoacesso a legislação

avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos avaliação dos requisitos 
legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou legais como aplicáveis ou 

não aplicáveisnão aplicáveisnão aplicáveisnão aplicáveisnão aplicáveisnão aplicáveisnão aplicáveisnão aplicáveisnão aplicáveisnão aplicáveis
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planejar, controlar e aprimorar ainda mais os processos, garantindo condições de excelência para a estrutu-

ração de cidades cada vez mais modernas e com maior garantia de mobilidade.
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aBordaGens Para a GesTão

3

João Batista M. Ribeiro Neto
Engenheiro, Mestre em Qualidade – UNICAMP, Presidente da Comissão da Qualidade e Produtividade da ANTP, Chefe do 

Departamento de Sistemas de Gestão e Sustentabilidade do Metrô-SP.   

3.1. introdução

A gestão das organizações de transporte e trânsito acompanha, e não há razões objetivas para que assim 

não o seja, a evolução das técnicas utilizadas pelos demais setores de atividade no Brasil e no mundo. o que 

a ANTP busca, por meio de seus programas e ações nesta área, é assegurar que o setor esteja no grupo de 

vanguarda, e não nos dos seguidores tardios.

uma retrospectiva histórica da evolução das técnicas de gestão demonstra que esse processo tem sido 

essencialmente evolucionário, e não revolucionário, e que sua essência última permanece imutável: a busca 

sempre crescente por melhor qualidade e maior produtividade. Produzir mais e melhor, utilizando menos 

recursos é a essência do processo de geração de riqueza. 

A história do último século mostra a indústria como protagonista da inovação e o setor de serviços, no 

qual o transporte se inclui, em geral, como seguidor.
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em meados da década de 1920, nos euA, Walter Shewhart, estatístico dos laboratórios Bell, considera-

do por muitos o pai da moderna gestão da qualidade, desenvolveu o Controle estatístico da Qualidade-CeP, 

que somente teria aplicação generalizada na indústria americana no período da Segunda Guerra mundial. 

No pós-guerra, o sucesso da aplicação dessa técnica no Japão, associado a desenvolvimentos tipicamente 

japoneses e a contribuições de diversos autores norte-americanos, como Deming, Juran, Crosby e Feigen-

baum,	influenciou	fortemente	a	abordagem	para	a	melhoria	de	grande	número	de	organizações.

No final da década de 1980, metodologias e conceitos desenvolvidos anteriormente foram estruturados 

em sistemas de gestão, com modelos documentados, dando origem a abordagens atualmente em uso: 

•	 Nos estados unidos, dentro do esforço nacional existente na época para melhorar a competitivi-

dade de sua economia, foi criado o Programa malcolm Baldrige, propondo um modelo de gestão 

que acabaria unificando a concepção americana do Total Quality management – TQm (Gestão da 

Qualidade Total – GQT). 

•	 Na europa lançou-se a primeira edição da série iSo 9000, com um modelo estruturado de sistema 

para garantia da qualidade.

Acompanhando o movimento internacional, o governo brasileiro lançou em 1990, como um dos ele-

mentos de sua Política industrial, o Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP), que tinha o 

objetivo de aumentar a competitividade dos bens e serviços produzidos no país e era composto por cinco 

subprogramas:

 i. Conscientização e motivação para a Qualidade e Produtividade.

 ii. Desenvolvimento e difusão de métodos de gestão.

 iii. Capacitação de recursos Humanos.

 iv. Adequação de serviços tecnológicos.

 v. Articulação institucional.

o PBQP difundiu o conceito de qualidade como estratégia empresarial e gerencial, buscando afastá-

-lo da visão anacrônica de aspecto puramente técnico, e, como uma de suas ações, promoveu a criação do 

Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ).

Posteriormente, com base no mesmo modelo de excelência para a gestão proposto pelo PNQ, que ini-

cialmente era idêntico ao do Programa malcolm Baldrige norte-americano, foram criados no Brasil diversos 

prêmios estaduais e setoriais, entre os quais o Prêmio ANTP de Qualidade.
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Figura 5: Membros da Comissão da Qualidade, em 1995, durante o Congresso em que foi lançado o Prêmio anTP de 

Qualidade. da esquerda para a direita: Jussara Bellavinha, irineo Greco Filho, iêda Maria de oliveira Lima (presidente 

da Comissão à época) e João Batista M. ribeiro neto

Figura 6: Primeira cerimônia de premiação do Prêmio anTP de Qualidade: a diretora executiva da rodoviária 

Metropolitana Ltda. niege rossiter Chaves, recebe das mãos do Presidente da Confederação nacional dos Transportes  

(CnT), Clésio soares de andrade, o Prêmio anTP de Qualidade/1997

As atribuições do PBQP foram, no final de 2001, transferidas para o “movimento Brasil Competitivo 

(mBC)”, organização da sociedade civil de interesse público, cujo Conselho Superior é composto por lideran-

ças empresariais, representantes do governo federal e da sociedade civil. 

Toda esta estrutura criada no país para promover a competitividade por meio da melhoria da gestão 

empresarial trabalha atualmente em rede, a rede QPC, constituída pela Fundação Nacional da Qualidade  

(FNQ), o Fórum dos Programas estaduais de Qualidade, Produtividade e Competitividade, o Gespública, o 

Grupo Geração, o movimento Brasil Competitivo e o Sebrae. 

A ANTP participa do Fórum dos Programas estaduais de Qualidade, Produtividade e Competitividade 

e, portanto, da rede QPC, pois entende que o setor de transporte, componente fundamental do custo global 

de produção e, portanto, da competitividade nacional, não pode estar distante do estado da arte na gestão. 
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3.2. Qualidade de serviços

os sistemas de gestão para a excelência do desempenho chegaram à maior parte das organizações de trans-

porte e trânsito em momento posterior àquele em que sua aplicação foi iniciada na indústria. No entanto, em 

decorrência de uma característica específica do setor, o consumo no momento da produção, com o cliente 

frequentemente participando do processo produtivo, assumem importância igual ou até superior. uma in-

dústria, em última instância, pode recorrer a mais antiga metodologia para lidar com a qualidade, ou, com 

a falta dela. Fabrica e no final inspeciona. Se o produto não atender às especificações devolve à linha de 

produção para ser retrabalhado ou refugado. Pode também trabalhar com estoques reguladores para evitar 

escassez em momentos de pico de demanda. Tais abordagens são inaplicáveis no setor de transporte. Não 

podemos devolver o passageiro que foi transportado de modo inadequado ao ponto de origem para, então, 

prestarmos o serviço como especificado! Tampouco podemos estocar viagens!

Ao lado dos aspectos puramente técnicos relatados anteriormente temos as exigências da legislação, 

amplamente detalhadas no capítulo “legislação Associada” e as crescentes exigências de indicadores de 

qualidade nos processos licitatórios. logo, resta aos executivos que desejam um bom desempenho de suas 

organizações dotá-las de sistemas de gestão que permitam lidar adequadamente com esta complexidade, 

estruturando processos de produção de serviços capazes e fundamentados na prevenção. é esta a essência 

do modelo de gestão proposto pelo Prêmio ANTP de Qualidade, conforme descrito no Capítulo 4.

Medindo a qualidade de serviços

Qualidade, conforme definida nos modelos de gestão para a excelência, corresponde à “totalidade de ca-

racterísticas de uma entidade (atividade ou processo, produto/serviço), organização, ou uma combinação 

destes, que lhe confere a capacidade de satisfazer as necessidades explícitas e implícitas dos clientes e 

demais partes interessadas”. Não é, portanto um conceito abstrato, mas sim uma definição operacional, 

mensurável e concreta.

Para medir a qualidade basta, conforme implícito em sua definição, identificar os clientes, identificar 

suas necessidades e traduzi-las em indicadores e em correspondentes níveis de desempenho. Como exem-

plo suponhamos uma organização genérica que, após pesquisa com seus passageiros, identificou como ne-

cessidades principais o conforto, rapidez, confiabilidade, segurança e preços módicos. Poderá desenvolver 

um sistema de mensuração da qualidade de seus serviços utilizando raciocínio similar ao apresentado no 

Quadro 2, a seguir:

Quadro 2: Tradução de necessidades de clientes em indicadores

necessidades dos clientes Tradução em indicadores nível de desempenho esperado para o indicador

Conforto

Índice de lotação 
(passageiros/m2)

máximo de 4 passageiros/m2

.......... ...........

Segurança

Número de ocorrências/milhão 
de passageiros transportados

máximo de 1,3 ocorrências/milhão 
de passageiros

........ ..........

......... ......... ..........
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uma necessidade que, à primeira vista, pareça abstrata para conversão em indicadores poderá ser 

desdobrada até o nível em que esta conversão esteja facilitada. o Quadro 3 ilustra esta situação para a ne-

cessidade “rapidez” em uma operadora metroferroviária.

Quadro 3: desdobramento de necessidades

necessidade

Tradução em indicadoresManifestada 
pelo cliente

1º nível de 
desdobramento

2º nível de desdobramento

rapidez

Baixo tempo de 
aquisição de bilhetes

Não fi car na fi la das bilheterias Tempo médio na fi la

Atendimento rápido no guichê Tempo médio de atendimento

Baixo tempo de 
espera do trem

Baixo intervalo de tempo 
entre trens

intervalo máximo

embarque no 1º trem
% de usuários que não 

conseguem embarcar no 1º trem

Baixo tempo de 
viagem do trem

velocidade esperada Discrepância percentual

Ausência de paradas 
não previstas

Número médio de paradas 
por viagem

raciocínio similar poderá ser desenvolvido para necessidades advindas de outras partes interessadas. 

o Capítulo 6 (estruturas para mensuração de resultados) trata em profundidade esta questão. os manuais 

Referencias comparativos de gestão do transporte urbano e Referenciais comparativos de gestão do trân-

sito, publicados pela Comissão da Qualidade e Produtividade da ANTP, apresentam modelos de estruturas 

abrangentes de indicadores.

estruturando processos capazes

uma vez identifi cadas as necessidades de clientes e efetuada sua tradução em indicadores torna-se possível 

buscar a estruturação de processos de produção de serviços que sejam capazes. Processo é aqui entendido 

como um “conjunto de atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em 

produtos/serviços (saídas)”, conforme Figura 7, a seguir.

Figura 7: representação esquemática de um processo 

Fonte: Sistemas de Gestão Integrados: qualidade, meio ambiente, responsabilidade social, segurança e saúde no trabalho, editora SeNAC, 3ª edição, 2012.

proCesso

insumos

requisitos requisitos

Produtos/
serviços



28    a n t p   S é r i e  c a d e r n o s  t é c n i c o s  v o l u m e  1 0

Todo processo terá naturalmente variação em seus resultados. No entanto, esta variação pode estar 

controlada ou fora de controle. estará controlada se apresentar um padrão de comportamento estatistica-

mente estável (variação devida a causas comuns ao processo) e fora de controle se não mantiver um com-

portamento estatisticamente estável (variação devida a causas especiais).

um processo é capaz quando suas variações estiverem controladas e ele atender integralmente às es-

pecifi cações de clientes ou da engenharia de processos.

o ponto de partida para a estruturação de processos capazes é a identifi cação dos mesmos e a clarifi ca-

ção de suas fronteiras e interdependências. A Figura 8 mostra, a título de exemplo, os processos que foram 

identifi cados na operação e manutenção do metrô-SP.

Figura 8: Processos de operação e manutenção do Metrô-sP

uma vez que os processos tenham sido identifi cados é necessário que eles sejam sistematizados, de 

modo a assegurar que suas variações estejam controladas. A sistematização de processos implica, em geral, 

nas seguintes atividades:

•	 identifi cação de clientes e suas necessidades.

•	 Defi nição da sequência de operações e elaboração de procedimentos.

•	 Treinamento de empregados para assegurar entendimento e observância dos procedimentos.

•	 identifi cação dos insumos necessários ao processo e clarifi cação de seus requisitos para os forne-

cedores.

•	 Desenvolvimento da estrutura de mensuração (indicadores e equipamentos necessários).

•	 estabelecimento de rotina para verifi cação do cumprimento dos procedimentos e para ações de 

correção e/ou de melhoria.

o gerenciamento dos processos e do atendimento aos requisitos de clientes e outras partes interessa-

das será bastante facilitado com a implantação de um sistema de gestão que, além da gestão de processos, 

inclua mecanismos que impeçam a repetição de erros, possuam sistemática estruturada para a melhoria e 

defi nam claramente as responsabilidades. os principais sistemas de gestão que se prestam a esta fi nalida-

de são relacionados na sequência.

Processos de manutenção Processos de operação

C
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eMpresa de transporte coLetiVo ViaMÃo Ltda. – estrutura para MensuraçÃo da 

QuaLidade dos serViços: cLientes, suas necessidades, indicadores e nÍVeis de de-

seMpenho esperado para os indicadores.

Silvio Carlos Goulart de Leão – Coordenador da Qualidade, Empresa de Transporte Cole-
tivo Viamão Ltda.

 o universo de clientes da empresa é composto por passageiros, em sua quase totalidade, residen-

tes no município de viamão. Desta forma podemos destacá-los em cinco grandes grupos: trabalha-

dores, estudantes, donas de casa, aposentados e visitantes.

os serviços ofertados aos nossos clientes são segmentados em: Convencional municipal (ur-

bano); Convencional metropolitano; executivo metropolitano; Seletivo metropolitano; e a integra-

ção: municipal x metropolitano.

Caracterizamos como clientes-alvo todas as pessoas do município de viamão que são abran-

gidas,	 e	que	 se	deslocam	nas	áreas	de	 infl	uência	das	 linhas	operadas	pela	empresa.	Contudo,	

através de uma análise socioeconômica é possível identifi car as pessoas com maior potencial para 

utilização de cada um dos serviços ofertados (clientes-alvo em cada segmento), conforme é possí-

vel observar na Figura 9.

Figura 9: Clientes-alvo em cada segmento de serviço

serviço

Faixa salarial (público-alvo)

De 1 a 3 salários 
mínimos

De 4 a 6 salários 
mínimos

De 7 a 10 
salários mínimos

Acima de 11 
salários mínimos

Seletivo

executivo

Convencional metropolitano

Convencional urbano

Primeiramente, as necessidades das partes interessadas são consideradas para a formula-

ção das estratégias, no momento em que a organização defi ne os objetivos estratégicos de cada 

perspectiva. importante ressaltar que o Balanced Scoredcard (BSC) utilizado na empresa é uma 

adaptação do modelo original de kaplan e Norton. Nossa estrutura está baseada nos Critérios de 

Processos Gerenciais da ANTP. Desta forma, as perspectivas são: clientes e mercado, fi nanceira, 

pessoas, fornecedores, processos, sociedade e ambiente organizacional.

A implementação do mapa estratégico BSC facilitou a compreensão das estratégias. este fe-

nômeno ocorre em decorrência do alinhamento dos planos de ação com os objetivos estratégicos 

de cada uma das perspectivas, o que contribui para uma defi nição mais precisa dos indicadores 

necessários para mensuração dos resultados.

os indicadores são defi nidos após a elaboração dos objetivos, o que ocorre durante o Ciclo do 

Planejamento estratégico (Pe). Neste momento é avaliada a relevância do indicador para a mensu-

ração das novas estratégias. Desta forma, a cada revisão do Pe, alguns indicadores são incluídos, 

enquanto outros podem ser excluídos do Painel de Bordo BSC.
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visando incentivar a mobilização ao entorno das estratégias, os indicadores também são es-

truturados por perspectiva e distribuídos por área, contendo metas de desempenho estabelecidas 

durante o Ciclo do Planejamento estratégico. Todos os indicadores do Painel de Bordo BSC, classi-

ficados como outcomes e drivers, devem possuir informações comparativas pertinentes.

As metas de curto e longo prazos também são estabelecidas dentro do Ciclo do Planejamento 

estratégico, em pequenos grupos de trabalho, que contam com a participação das lideranças. Para 

dar suporte a tomada de decisão é feita a projeção dos resultados da organização, bem como a 

projeção dos resultados dos referenciais comparativos pertinentes. os requisitos das partes inte-

ressadas também são considerados neste processo.

As informações dos concorrentes e do mercado são obtidas através do Projeto de informa-

ções Comparativas (PiC). este projeto consiste na identificação das organizações consideradas 

referenciais comparativos pertinentes. Para tal são utilizados critérios preestabelecidos, os quais 

permitem selecionar as melhores organizações para cada um dos indicadores do BSC.

Para identificação das necessidades e requisitos das partes interessadas, a alta administra-

ção interage com as mesmas através da análise de suas necessidades durante o Ciclo do Planeja-

mento estratégico, tendo por base as perspectivas do BSC. Assim, a alta administração assegura 

que as diretrizes organizacionais, estratégias e indicadores estejam alinhados a tais necessidades.

o contato cliente/empresa serve para obter informações e conhecimento sobre os requisitos, 

expectativas e preferências dos clientes e do mercado. As principais práticas que permitem a iden-

tificação das necessidades, e a medição e avaliação destes fatores são:

•	 Pesquisa de satisfação do cliente externo | esta pesquisa apresenta o grau de importân-

cia e o resultado obtido dos atributos dos clientes. este fato visa propiciar que a empresa 

possa alimentar as estratégias da organização, permitindo que a viamão antecipe-se às 

novas oportunidades. A partir de 2010 a pesquisa também passou a perguntar aos clien-

tes quais as suas maiores necessidades a respeito da operação ônibus.

•	 Pesquisas de origem e destino | é uma ferramenta que oferece subsídios para elaboração 

do planejamento operacional e estratégico, sendo utilizada para orientar propostas ou 

mudanças em itinerários, conciliando com a linha de desejo dos clientes.

•	 serviço de atendimento ao passageiro – sap | este canal possibilita o contato cliente/

empresa captando sugestões, reclamações, elogios e disponibilizando informações.

•	 serviço de atendimento ao passageiro – via site | este canal possibilita o contato cliente/em-

presa via web, captando sugestões, reclamações, elogios e disponibilizando informações.

•	 Contato direto | este contato é realizado pelos fiscais e gerência operacional, agindo di-

retamente ao lado do cliente. As informações advindas deste contato são registradas em 

relatório, o qual é encaminhado ao Sap, sendo incorporado a mecanismos de análise simi-

lares aos utilizados para as informações recebidas via telefone ou internet.
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•	 GPo1 Conselho do Público externo | Grupo participativo formado por representantes das 

diversas áreas da empresa, sendo responsável pela análise de indicador relacionado à 

satisfação do cliente, bem como do resultado das demandas advindas da comunidade. 

Também define ações de melhoria conforme as necessidades identificadas.

•	 reuniões comunitárias | As reuniões realizadas junto às comunidades ocorrem conforme 

solicitação da própria comunidade ou dos órgãos gestores, bem como da prestadora de 

serviços. os resultados destas reuniões são tratados pelas lideranças diretamente envol-

vidas nas mesmas.

•	 Pesquisa de identificação de cliente potencial | A pesquisa apresenta questões formula-

das para identificar os requisitos dos não-clientes. Após tabulação e análise, os resulta-

dos orientam a formulação de estratégias as quais venham a agregar novos usuários ao 

sistema de transporte.

A partir da identificação das necessidades dos clientes (atuais e potenciais), a empresa pro-

cura tratar seus requisitos, expectativas e preferências, com base em análises efetuadas pela alta 

administração durante o Ciclo do Planejamento estratégico, nas reuniões Gerenciais e nas reuni-

ões do GPo Conselho do Público externo. Através destas práticas são definidas ações de melhoria 

quanto aos serviços prestados, bem como indicadores e metas alinhadas às estratégias.

No Quadro 4, a seguir, são apresentadas as necessidades e requisitos, identificados através 

dos canais supracitados e outras fontes.

         Quadro 4: necessidade dos clientes

NeCeSSiDADe DoS ClieNTeS

Principais necessidades dos usuários do sistema
necessidade
Deslocamento
requisitos incorporados à necessidade:
Confiança na postura profissional do motorista e do cobrador
Segurança
limpeza e conforto
Pontualidade do serviço
informações sobre o serviço

Principais necessidades do órgão gestor
necessidade
Serviço de transporte coletivo (urbano ou metropolitano)
requisitos incorporados à necessidade:

Disponibilidade da rede de transporte

1 GPo = Gerenciamento Por objetivo. os Grupos de GPo são equipes de área ou multidisciplinares, responsáveis pela gestão de 

determinados processos e seus resultados.
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Com os indicadores e metas definidas, a análise do desempenho da organização é realizada 

pela alta administração, através do acompanhamento dos resultados relacionados aos objetivos 

estratégicos do negócio. Desta forma, os requisitos das partes interessadas, incluindo os requisi-

tos dos clientes, estão contemplados no processo, por meio de metas específicas definidas duran-

te o Ciclo do Planejamento estratégico.

Para aperfeiçoar o gerenciamento, os indicadores estão divididos em três categorias:

•	 Outcomes | indicadores que orientam o gerenciamento de forma global

•	 Drivers | indicadores direcionadores dos resultados que alimentam os outcomes

•	 apoio | itens de controle que apoiam a análise dos outcomes e drivers, sendo que esta 

categoria não possui meta ou informação comparativa.

o controle dos indicadores ocorre mediante um sistema de cores, no modelo de sinaleira. No 

Quadro 5, ao lado, apresentamos a estrutura de indicadores traduzidos dos requisitos dos clientes 

e, portanto, utilizados para mensurar o nível de atendimento de suas necessidades.

Além dos indicadores apresentados, ainda existem os chamados dados locais. estes ser- 

vem para auxiliar na análise dos resultados quando o desdobramento das informações se faz  

necessário.

Para fins de análise são consideradas as metas definidas durante o Pe, os resultados compa-

rativos obtidos, e as variações nos ambientes interno e externo. As análises efetuadas durante as 

reuniões de Análise Crítica dos resultados são tratadas objetivando:

•	 Acompanhar o índice de desempenho referente à qualidade e produtividade de cada pro-

cesso operacional ou gerencial

•	 Permitir a correção de desvios nos objetivos estratégicos estabelecidos, bem como ava-

liar as ações tomadas

•	 Determinar as ações de melhoria a serem implementadas, tendo como saída os planos de 

ação para a correção de não conformidades.

mensalmente, o desempenho é mensurado por meio do controle dos indicadores. Havendo 

resultados insatisfatórios o responsável pelo indicador (gerente e/ou Grupo de GPo) elabora um 

plano de correção. estes planos são acompanhados através da ata das respectivas reuniões e dis-

cutidos na reunião Gerencial.

Na reunião Gerencial, realizada pela alta administração, são analisados os indicadores do 

Painel de Bordo BSC. Previamente, os gerentes avaliam um relatório com indicadores pertinentes 

aos seus processos, o qual representa uma síntese do desempenho alcançado. Com base neste 

relatório, o gerente desenvolve um plano de ação para cada indicador que não atingiu a meta.

Alguns dos indicadores são de responsabilidade direta dos Grupos de GPo, que se reúnem 

para analisar os resultados e, utilizando de ferramentas da qualidade, geram planos de ação quan-

do os mesmos não atingem as metas.
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          Quadro 5: estruturação dos indicadores da Perspectiva de Clientes e Mercado

Perspectiva 2: Clientes e Mercado

objetivo 

estratégico

Código do 

indicador

Nível Nome do indicador

melhorar a 

concorrência 

com outros 

modais

Clm 1 Outcome Satisfação cliente (pesquisa externa)

Clm 1.1 Driver insatisfação cliente (pesquisa externa)

Clm 1.2 Driver Satisfação clientes – Serviço Convencional intermunicipal

Clm 1.2.a Apoio insatisfação clientes – Serviço Convencional intermunicipal

Clm 1.3 Driver Satisfação clientes – Serviço Convencional municipal

Clm 1.3.a Apoio insatisfação clientes – Serviço Convencional municipal

Clm 1.4 Driver Índice de percepção da evolução do Serviço

Clm 1.4.a Apoio Índice de percepção da evolução do Serviço Seletivo

Clm 1.4.b Apoio Índice de percepção da evolução do Serviço executivo

Clm 1.4.c Apoio Índice de percepção da evolução do Serviço Convencional 

intermunicipal

Clm 1.4.d Apoio Índice de percepção da evolução do Serviço Convencional municipal

Clm 1.5 Driver Satisfação da comunidade com os serviços prestados

Clm 1.5.a Apoio Índice de assaltos por viagem

Clm 1.6 Driver Satisfação com o serviço de atendimento ao passageiro

Clm 1.7 Driver Índice de reclamações

Clm 1.8 Driver Índice de sugestões

Clm 2 Outcome Satisfação com a imagem da empresa

Clm 2.1 Driver Índice de inserções espontâneas positivas na mídia

Clm 2.2 Driver Índice de inserções espontâneas negativas na mídia

Clm 2.3 Driver Nível de conhecimento da marca

Clm 2.4 Driver Nível de reconhecimento (força da marca)

Clm 2.5 Driver Número de publicidades veiculadas na mídia

Clm 2.6 Driver Nível de conhecimento dos serviços

Clm 2.6.a Apoio Nível de conhecimento do Serviço Seletivo

Clm 2.6.b Apoio Nível de conhecimento do Serviço executivo

Clm 2.6.c Apoio Nível de conhecimento do Serviço Convencional intermunicipal

Clm 2.6.d Apoio Nível de conhecimento do Serviço Convencional municipal

Clm 2.6.e Apoio Número de canais de comunicação com os clientes

Clm 3 Outcome Índice de participação dos serviços executivo e Seletivo

Clm 3.1 Driver Índice de participação do Serviço Seletivo

Clm 3.2 Driver Satisfação clientes – Serviço Seletivo

Clm 3.2.a Apoio insatisfação clientes – Serviço Seletivo

Clm 3.3 Driver Índice de participação do Serviço executivo

Clm 3.4 Driver Satisfação clientes – Serviço executivo

Clm 3.4.a Apoio insatisfação clientes – Serviço executivo

Aumentar a 
participação de 

mercado

Clm 4 Outcome Índice de participação de mercado

Clm 4.1 Driver Índice de fidelidade do cliente (utilização do Bilhete eletrônico)

Clm 4.2 Driver Número de linhas operantes

os resultados das reuniões de análise crítica são registrados em ata, incluindo as entradas e 
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saídas descritas no Quadro 6, a seguir.

          Quadro 6: entradas e saídas da reunião de análise Crítica do desempenho Global

entradas para a análise Crítica: saídas da análise Crítica:

indicadores BSC (outcome e driver)

•	Informações	comparativas

•	Informações	qualitativas

•	Variáveis	do	ambiente	externo

•	Relatórios	de	pesquisas	da	satisfação	do	cliente	externo	e	

interno

•	Reclamações	de	clientes

•	Ações	de	acompanhamento	do	planejamento	estratégico

•	Ações	de	acompanhamento	da	análise	crítica	anterior

•	Política	da	empresa

•	Objetivo	estratégico	da	organização

•	Melhoria	da	eficácia	do	sistema	de	gestão	e	seus	

processos

•	Melhoria	do	produto	relacionado	com	os	requisitos	

do cliente

•	Recursos	necessários

 

As decisões geradas na reunião de Análise Crítica são comunicadas aos colaboradores e as 

demais partes interessadas através: dos gerentes dos setores, que disseminam as informações 

aos seus colaboradores; de atas; dos planos de ação expostos nos murais; e de outros canais de 

comunicação de cunho interno. Site, mural do Público externo, Jornal externo e reuniões com a 

comunidade, no âmbito do cliente.

Todas as informações geradas por meio dos canais disponibilizados para os clientes, além de 

estabelecer uma relação de credibilidade com os mesmos, também permitem que a empresa aglu-

tine conhecimento sobre o perfil dos clientes e suas necessidades, potencialidade do mercado, 

fidelização, viabilidade econômico-financeira dos serviços ofertados e propostos, dentre outras. 

mediante identificação dos requisitos das partes interessadas, as quais permitem um melhor en-

tendimento do mercado, a viamão busca antecipar-se às necessidades dos clientes e do mercado, 

desenvolvendo novos produtos e serviços com base nas informações obtidas.
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3.3. prinCipais sistemas de gestão

Sistema é, conceitualmente, um conjunto de elementos inter-relacionados e interdependentes, com um ob-

jetivo comum. Gestão, conforme NBr iSo 9000, corresponde ao conjunto de “atividades coordenadas para 

dirigir e controlar uma organização”. um sistema de gestão é, portanto, um conjunto de elementos (proce-

dimentos, defi nições de responsabilidades, equipamentos de mensuração etc.) para controlar e dirigir uma 

organização. o Quadro 7 apresenta os sistemas mais comuns no setor de transporte e trânsito.

Quadro 7: sistemas de gestão

sistema objetivo principal do sistema

Sistema de Gestão da Qualidade – NBr iSo 9001 Atender aos requisitos de clientes

Sistema de Gestão para a excelência – Prêmio ANTP de 

Qualidade, PNQ e demais prêmios do Fórum dos Programas 

estaduais de Qualidade, Produtividade e Competitividade

Atender aos requisitos do conjunto de partes 

interessadas na organização

Sistema de Gestão Ambiental – NBr iSo 14001 Controlar os impactos sobre o meio ambiente

Sistema de Gestão da Segurança e Saúde ocupacional – 

oHSAS 18001

Controlar os riscos de segurança e saúde 

ocupacional

muitos componentes são comuns aos sistemas acima relacionados permitindo, portanto, a implantação 

simultânea de todos aqueles que uma organização entender necessário. Para uma organização que vai ini-

ciar a implantação de sistemas de gestão a decisão de “por onde começar” poderá ser tomada considerando 

o sistema cujo objetivo melhor se adeque às necessidades mais imediatas da empresa.

Gestão, para todos os sistemas do Quadro 7, compreende o planejamento, a execução, o controle e a 

melhoria, abordagem conhecida como PDCA (Plan, Do, Check, Act), representada na Figura 10.

Figura 10: PdCa, também conhecido como ciclo de melhoria contínua

A estrutura dos sistemas acompanha, em decorrência, estas quatro etapas. No modelo do Prêmio ANTP 

de Qualidade, por exemplo, representado na Figura 11 é possível fazer a seguinte leitura: a liderança, con-

siderando necessidades dos clientes, da sociedade e das demais partes interessadas elabora estratégias e 

• Atuar 
corretivamente

• Implantar 
melhorias aCT

docHeCK

pLan

• Defi nir resultados 
esperados

• Defi nir modo de 
execução

• Avaliar resultados

• Efetuar registros

• Executar como defi nido
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planos (etapa P), implementa estas estratégias e planos por meio de pessoas e processos (etapa D), efetua 

a mensuração de resultados e as compara com as necessidades das partes interessadas e com os objetivos 

organizacionais (etapa C), procede, na sequência, aos ajustes em suas estratégias e processos decorrentes 

da análise de resultados (etapa A).

Figura 11: Modelo de excelência da Gestão® (MeG)2

em alguns sistemas normalizados, como no sistema de gestão ambiental (iSo 14001), representado na 

Figura 12, o vínculo com o PDCA é visual e de percepção imediata.

Figura 12: representação esquemática do sistema de Gestão ambiental (iso 14001)

Diversos princípios gerenciais como, por exemplo, melhoria contínua, gestão baseada em informações, 

abordagem sistêmica, abordagem de processo, envolvimento de pessoas são também comuns aos sistemas 

aqui referenciados. Tal fato reforça a sinergia existente entre os mesmos possibilitando, como anteriormente 

citado, a implantação de múltiplos sistemas. muitas organizações buscam atualmente a estruturação de 

sistemas integrados, ou seja, um sistema único que atenda a requisitos de diversas normas.

Política ambientalPolítica ambientalPolítica ambientalPolítica ambientalPolítica ambientalPolítica ambientalPolítica ambientalPolítica ambientalPolítica ambientalPolítica ambiental

PlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamentoPlanejamento

Melhoria Contínua

2 o meG é marca registrada da Fundação Nacional da Qualidade.
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Grupo LebLon transporte – inteGraçÃo entre os sisteMas de GestÃo 

Haroldo Isaak – Viação Nobel – Grupo Leblon

o Grupo leblon Transporte é formado por empresas que realizam transporte coletivo nos estados 

do Paraná e de São Paulo. Trata-se de uma empresa familiar pautada em princípios cristãos e que 

evoluiu nos últimos 30 anos, passando de pouco mais de 1.000 passageiros para quase dois mi-

lhões de passageiros transportados por mês, com foco na excelência, na inovação, na prestação 

de serviços com qualidade e no crescimento sustentável. 

Atualmente conta com cerca de 1.000 colaboradores e 200 veículos na frota, percorrendo mais 

de um milhão de quilômetros todos os meses.

HisTóriCo da iMPLanTação de sisTeMas de GesTão

em novembro de 1995 eu, Haroldo isaak, diretor do Grupo leblon, em conjunto com minha equipe 

de liderança, decidi investir em Qualidade com o objetivo principal de garantir o crescimento sus-

tentável das empresas de nosso grupo. 

Para estabelecer um modelo de Gestão de Qualidade padronizado buscamos desenvolver um 

sistema com base nas Normas de Qualidade da iSo 9002:1994, a qual à época ainda buscava ga-

rantir “qualidade total” nos serviços prestados pela empresa. 

Após um período de intenso trabalho, treinamentos e elaboração de documentos, adequando 

os procedimentos da empresa à norma iSo 9002, alcançamos a certificação em 1997, nos tornando 

a primeira empresa de transporte coletivo da região Sul e a segunda empresa do Brasil a ser certi-

ficada pela Norma iSo 9002 em nosso segmento.

A evolução das normas e o amadurecimento de nossos processos de gestão, fez com que a cada 

dia a iSo se tornasse uma ferramenta de uso dentro da empresa, e não uma mera ferramenta de 

marketing, como verificamos em muitos casos, onde após a certificação dos processos, a norma iSo 

passava a ser um “peso” dentro das organizações. o que não aconteceu com o Grupo leblon, pois as 

regras normalizadas pela iSo permitiram melhorar nossos serviços e processos e assim atender às 

expectativas dos clientes internos e externos, superando sempre as dificuldades deste setor.

CoMPLeMenTaridade enTre as aBordaGens

em junho de 1999, durante o 12º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito em recife, conheci 

o trabalho da ANTP com respeito ao Prêmio de Qualidade. Achei ótima a iniciativa e vislumbrei a 

possibilidade de ampliar o foco em qualidade que o Grupo leblon já possuía, compartilhando e 

aprendendo com experiências de empresas do mesmo ramo em todo país. 

Apesar deste entusiasmo, tínhamos como prioridade manter o padrão de qualidade dos ser-

viços garantindo a certificação iSo 9000, porém vislumbrando ampliar, já por volta do ano 2000, 

as atividades de Gestão Socioambiental e de Garantia de Saúde e Segurança do Trabalhador em 

nosso Grupo. e foi neste momento que os critérios da ANTP nos ajudaram a dar este primeiro passo 

de maneira mais consolidada.

Considero que houve um pequeno atraso na adesão formal aos critérios de qualidade da ANTP, 

pelo fato da atualização da norma iSo versão 2000 coincidir com nosso processo de recertifica-

ção, o que nos acarretou muito trabalho. Porém, finalmente em 2003 aderimos formalmente aos 

critérios de qualidade da ANTP, e mesmo com pouco tempo para implementá-los e amadurecê-los 
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já participamos do prêmio ANTP de Qualidade. Neste momento não vislumbrávamos uma boa colo-

cação entre as finalistas e vencedoras, mas sim adquirir experiência e expandir dentro da empresa 

a cultura de excelência que os novos critérios recomendavam.

Foi uma ótima experiência, pois tínhamos a falsa impressão de que, pelo fato de termos os 

processos de qualidade certificados pela iSo 9001 a 6 anos e a 8 anos atuar fortemente com foco 

na qualidade, atenderíamos a maioria dos critérios do Prêmio ANTP, o que não se confirmou e na-

turalmente a empresa não se destacou entre as finalistas. Alias, ficou muito longe disto.

Com isso percebemos que precisávamos crescer alguns degraus na qualidade, ampliando a 

visão restrita de foco no cliente para um foco em todas as partes interessadas. e isso nos motivou 

a investir ainda mais em qualidade. lembro inclusive que muitas ações que atendiam aos critérios 

da ANTP já eram realizadas, porém não de maneira sistematizada, sem a devida constância de pro-

pósito, o que, em alguns casos, não surtiam plenamente os resultados esperados.

inTeGração enTre sisTeMas

visando a harmonia entre as normas e os critérios do Prêmio ANTP, não tivemos dificuldades em 

adequarmos toda a documentação e procedimentos às novas recomendações. Fizemos várias vi-

sitas de benchmarking, assim como também recebemos visitantes, e passamos a participar cada 

vez mais dos eventos promovidos pela ANTP, tendo inclusive colaboradores integrantes do grupo 

de examinadores do prêmio. 

Durante vários anos trabalhamos no intuito de ampliar e integrar nosso Sistema de Gestão 

com base nas normas iSo 9001, iSo 14001 e oHSAS 18001 aos critérios da ANTP, e o resultado 

deste trabalho veio de maneira ordenada: 

•	 em 2008 as empresas do Grupo leblon receberam a certificação iSo 14001 estando entre 

as pioneiras no Brasil com essa certificação no segmento de transporte coletivo.

•	 em 2009 duas empresas do Grupo leblon foram finalistas do Prêmio ANTP de Qualidade.

•	 em 2010 as empresas do Grupo leblon receberam também de maneira pioneira no país a 

certificação oHSAS 18001.

•	 em 2011 foi novamente finalista do Prêmio ANTP de Qualidade.

vejo que esta sequência tão rápida e sólida de conquistas foi possível com muito trabalho e 

dedicação de todos os envolvidos, mas também com a sinergia e os benefícios do uso simultâneo 

dos sistemas de gestão padrão iSo, oHSAS e aliado aos critérios de qualidade ANTP. 

Hoje o Grupo leblon trabalha no intuito de inovar e crescer com sustentabilidade, sem nunca 

deixar de “servir com excelência a excelência”. Pois este é o lema da empresa.
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o ModeLo de GesTão do 
PrêMio anTP de QuaLidade

4

4.1. introdução

este capítulo descreve o modelo de gestão adotado pelo Prêmio ANTP de Qualidade, seus objetivos e es-

tratégias de implantação. Ênfase especial é dada ao papel das lideranças nesse processo e ao processo de 

implantação do método. Apresenta-se também uma análise de sua evolução histórica.

4.2. surgimento do modelo de exCelênCia 

o primeiro uso da expressão Total Quality Control (TQC) foi feito por Feigenbaum, num artigo da Harvard 

Business Review, nos anos 1950.

o primeiro uso bem-sucedido de prêmios para organizações com o objetivo de promover a melhoria 

da Competitividade foi feito no Japão, com o Prêmio Deming, nos anos 1950. o sucesso dessa abordagem 

associado à necessidade de melhorar a competitividade das organizações norte-americanas deu origem ao 

Programa malcolm Baldrige, nos anos 1980.



e X c e L Ê n c i a  n a  G e s t Ã o  d o  t r a n s p o r t e  e  t r Â n s i t o   s e t / 2 0 1 3    41

o malcolm Baldrige National Quality Award (Prêmio Nacional da Qualidade malcolm Baldrige)  foi criado 

nos estados unidos em agosto de 1987 pelo presidente ronald reagan, depois de aprovado pelo Senado 

americano. Sua finalidade é estimular a qualidade dos produtos fabricados nas empresas norte-americanas 

que apresentam um desempenho de excelência e a satisfação dos clientes.

No Brasil, com a abertura da economia brasileira no início da década de 1990, alguns empresários de-

tectaram a necessidade de adotar padrões internacionais para orientar, avaliar e reconhecer a gestão, em 

busca de mais qualidade e competitividade. em 11 de outubro de 1991, um grupo formado por representan-

tes de 39 organizações privadas e públicas instituíram, em São Paulo, a Fundação para o Prêmio Nacional 

da Qualidade (FPNQ).

o Prêmio Nacional da Qualidade (PNQ) quando foi lançado, adotou integralmente o modelo do Baldri-

ge. em sua evolução ao longo dos anos incorporou ajustes decorrentes de necessidades brasileiras.

visando tornar o modelo do PNQ mais acessível a organizações em fase inicial de busca da excelência, 

foram criadas no Brasil versões regionais e setoriais com exigências abrandadas, dando origem aos prêmios 

de 500 pontos entre os quais se inclui o Prêmio ANTP.

o “modelo de excelência em Gestão®” (meG) é baseado em fundamentos e critérios com a finalida-

de de orientar as organizações na busca da competitividade. Através de métodos, processos e pessoas, 

busca-se obter os melhores resultados possíveis para clientes, acionistas e demais partes interessadas, de 

forma a tornar essas organizações as melhores do mercado e comparáveis às melhores organizações a nível 

mundial.

A Associação Nacional dos Transportes Públicos (ANTP), adotando esse conceito geral, através da Co-

missão Técnica da Qualidade e Produtividade, em 1993, começou a realizar estudos no sentido de aplicar um 

sistema de avaliação adaptado ao setor de transportes públicos.

em 1995 foi lançado o primeiro ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade cujo sistema de avaliação adotou 

uma estrutura de avaliação que levava em consideração os resultados obtidos pela candidata, o sistema de 

gestão que conduz a esses resultados e a atuação das lideranças na produção desse sistema de gestão e 

de bons resultados.

o Prêmio ANTP de Qualidade adotou o (meG®) modelo de excelência em Gestão - para demonstrar a 

sua estrutura de avaliação.

4.3. Componentes essenCiais do modelo 

o modelo de gestão adotado pelo Prêmio ANTP de Qualidade tem como base três elementos fundamentais 

que são processos, pessoas e estratégias. 

esses três pilares são construídos a partir dos próprios fundamentos do Prêmio ANTP de Qualidade. o 

primeiro pilar é chamado de Gestão por processos traz consigo a ideia de que é necessária a identificação 

clara dos fatores e das atividades que tornam possível o funcionamento da organização. 

Começa pela definição das necessidades e expectativas de todas as partes interessadas que são trans-

formadas em requisitos de desempenho de seus processos e em formas de controle de execução dos mes-

mos. Assim, é possível definir de forma adequada as responsabilidades, o uso eficiente dos recursos, a 

prevenção e solução de problemas e a eliminação de atividades redundantes.

Quando o domínio dos processos é pleno, há previsibilidade dos resultados, o que serve de base para 

implementar inovações e melhorias.

o segundo pilar que compõe a essência do modelo trata das pessoas que realizam os processos, os 

controlam e que tornam possível a chegada do serviço ou do produto (resultados) nas mãos de todas as 

partes interessadas de acordo com os requisitos apresentados para os processos.
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Também esse pilar está vinculado a um dos fundamentos do Prêmio ANTP de qualidade com o título 

de Valorização das pessoas. Para que se possa “entregar” às partes interessadas o que foi prometido ou, 

segundo um conceito básico da qualidade, atender às necessidades e expectativas de todas as partes inte-

ressadas e, mais do que isso, surpreender positivamente seus clientes, é absolutamente indispensável que 

a organização tenha em seus quadros pessoas capazes de realizar seus processos com excelência.

Partindo desse princípio, é indispensável a criação de condições para que as pessoas que compõem  

a força de trabalho sejam felizes realizando suas atividades e maximizem seu desempenho por meio do 

comprometimento, desenvolvimento de competências e espaço para empreender. e a criação dessas con- 

dições é de responsabilidade das suas lideranças. é necessário investir continuamente no desenvolvimento 

das pessoas por meio da educação e treinamento, da criação de oportunidades para aprendizado e expe-

rimentação de novas habilidades, na estimulação da criatividade e na formação de equipes de alto desem-

penho. esses são fatores que diferenciam as organizações na solução de problemas, no ajuste dos seus 

processos de forma a agir proativamente visando à satisfação dos clientes e dos requisitos de todas as 

demais partes interessadas.

o terceiro pilar são as estratégias. estratégia, segundo Henry mintzberg, é uma forma de pensar  

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

resultados.

um dos fundamentos do Prêmio ANTP de Qualidade chama-se Orientação para o futuro. Na sua aplica-

ção devem ser levados em consideração os fatores de curto e longo prazos que podem afetar a organização, 

bem como a demanda de seus serviços e dos processos de planejamento da organização. Perseguir desen-

volvimento sustentável, ao lado de destacar-se no setor, requer forte orientação para o futuro e postura de 

assumir compromissos de longo prazo com todas as partes interessadas. 

é necessário que as organizações disponham de meios – tecnologia e pessoas – capazes de antever as 

mudanças de seus mercados, suas ameaças e suas oportunidades e também que conheçam profundamente 

o seu ambiente interno, identificando suas potencialidades e suas necessidades de enfrentamento dos de-

safios que surgirão dessas análises.

Ao se integrarem esses três fatores as incertezas sobre o futuro diminuem. As organizações obtêm a 

qualidade especificada por seus clientes e demais partes interessadas, aumentam a produtividade de seus 

processos e, em consequência, a sua competitividade. Com isso sobrevivem e ganham longevidade. 

4.4. o modelo de gestão do prêmio antp de Qualidade 

A estrutura de avaliação do Prêmio ANTP de Qualidade considera os resultados obtidos pela candidata e 

o sistema de gestão que a conduziu a estes resultados. estes aspectos estão organizados numa estrutura 

sistêmica de 23 itens, agrupados em oito critérios. São avaliados à luz do perfil de cada organização, consi-

derando ambiente, conjuntura, relacionamentos e desafios desta.
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Figura 13: MeG® – o MeG® é marca registrada da Fundação nacional da Qualidade

4.5. evolução históriCa do prêmio antp de Qualidade 

evolução dos fundamentos 

os fundamentos são marcos filosóficos em que uma organização de excelência ancora sua gestão. esses 

marcos, se entendidos de fato pelas pessoas que a integram, serão inspiradores na procura de soluções 

para todas as partes interessadas.

No ciclo 2013/2015 são fundamentos do Prêmio ANTP de Qualidade:

1. liderança e constância de propósitos

2. melhoria contínua e aprendizagem

3. valorização das pessoas

4. Ação proativa e resposta rápida

5. orientação para futuro

6. Gestão baseada em informações

7. Foco nos clientes

8. Gestão por processos

9. visão sistêmica

10. Desenvolvimento de parcerias e integração do setor

11. responsabilidade social

12. inovação

13. Foco nos resultados

Ao longo dos ciclos os fundamentos do modelo de gestão têm sido atualizados, em função do estágio 

de maturidade das organizações, por demandas da sociedade e pela evolução da própria Administração 

como ciência, sendo que as mudanças mais significativas estão descritas a seguir: 

o fundamento voltado para o papel da Liderança vem passando por alterações significativas desde  

o primeiro ciclo do Prêmio. entre elas, a explicitação da constância de propósitos, um dos 14 Pontos de  

Deming, ou seja, incluindo a virtude da persistência da liderança, que possibilita permanentemente a me-

lhoria contínua dos processos e, em consequência, estimulando inovações de forma a manter a competi- 

tividade da empresa e a satisfação de todas as partes interessadas. 
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Sobre Melhoria contínua, verifica-se que nos dois primeiros ciclos, apenas a questão da melhoria era 

focada. A partir do ciclo de 1999/2001 foi agregado o aspecto da aprendizagem, decorrente dos conceitos 

de Peter Senge em seus estudos sobre learning organization. Se em um primeiro momento a preocupação 

era que o processo deveria ser constantemente analisado com a finalidade de solucionar problemas, com 

o novo foco busca-se preparar a organização para aprender com seus próprios erros e, principalmente, vis-

lumbrar possibilidades de melhoria atendendo as necessidades de todas as partes interessadas. Segundo 

Senge, “As organizações que aprendem são aquelas nas quais as pessoas aprimoram continuamente suas 

capacidades para criar o futuro que realmente gostariam de ver surgir”.  

o fundamento Valorização das pessoas passou por alterações significativas nos três primeiros ciclos 

do Prêmio. No primeiro ciclo o título do fundamento era “Participação e desenvolvimento dos funcionários” 

e era dada ênfase no fornecimento de oportunidades para o aprendizado aos funcionários para que pudes-

sem praticar suas habilidades e utilizar a criatividade. No ciclo 1999/2001 uma pequena mudança no título 

mostra uma grande diferença de foco: “Participação e desenvolvimento das pessoas”. o conceito da época 

definia que os resultados das organizações dependiam cada vez mais do conhecimento e das habilidades 

das pessoas que compunham a força de trabalho. Nesse contexto as pessoas deviam ter cada vez mais opor-

tunidades para aprender, experimentar novas habilidades e utilizar a criatividade. visava em última análise 

o crescimento das pessoas e, através delas o sucesso da organização. 

No ciclo seguinte nova mudança de foco, que permanece até o presente ciclo: “valorização das pessoas”, 

que inclui além dos conceitos do ciclo anterior,  a necessidade de se levar em consideração a diversidade de 

anseios e necessidades das mesmas e que, uma vez identificadas, devem ser consideradas no planejamento 

estratégico da empresa.

Gestão por processos foi introduzido como fundamento no ciclo 2001/2003, com o título de “Gestão 

sistêmica de processos”. Seu foco definia que resultados desejáveis são mais eficientemente alcançados 

quando as atividades e os recursos correspondentes são gerenciados como processos. identificar, entender 

e gerenciar processos inter-relacionados, de forma sistêmica, contribui para a eficiência e eficácia da orga-

nização em atingir seus objetivos. logo no ciclo seguinte o título foi modificado, aprofundando as questões 

sistêmicas em um fundamento em separado.

No ciclo 2003/2005 foi introduzido como fundamento a Visão sistêmica. esse fundamento permanece 

até o presente ciclo e reforça a ideia de que tudo o que acontece dentro e fora de uma organização está inter-

-relacionado e pode afetá-la positiva ou negativamente. 

“responsabilidade pública e espírito comunitário da empresa”, “responsabilidade pública e cidadania” e 

“responsabilidade social” são os títulos utilizados para esse fundamento desde o primeiro ciclo do Prêmio. em 

todos os ciclos a preocupação com a ética nos negócios e com os impactos causados na comunidade onde a or-

ganização está inserida ou na sociedade como um todo, sejam sociais, ambientais ou ambos, mostra a relevância 

dessas ideias para o planejamento organizacional. No ciclo 2005/2007 aparece o conceito de desenvolvimento 

sustentável que introduz uma nova parte interessada que pode ser chamada de Gerações Futuras. Como o mode-

lo de excelência em Gestão preconiza a identificação de todas as partes interessadas e o entendimento de seus 

requisitos de qualidade, devem ser identificadas também formas de atendimento de seus requisitos.

evolução dos critérios

Nesse item são apresentadas as principais alterações que ocorreram nos critérios ao longo da sua existên-

cia, até o ciclo 2013/2015. Busca-se enfatizar as alterações mais significativas nos critérios e itens de avalia-

ção, considerando também a pontuação por critério, como sendo um indicador da importância relativa que 

se queria dar, a cada ciclo em um determinado foco da gestão.

o Quadro 8 mostra os critérios, itens e a pontuação máxima de cada um no primeiro ciclo do Prêmio 

ANTP de Qualidade 1995/1997.
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Quadro 8: Critérios, itens e pontuação do ciclo 1995/1997

CriTérios/iTens de aVaLiação PonTuação

1. Liderança da aLTa direção 48

1.1. liderança da alta direção 24

1.2. Gestão para a qualidade 12

1.3. responsabilidade comunitária e espírito cívico da entidade 12

2. inForMação 37

2.1. Abrangência e gestão dos dados e informações sobre qualidade e desempenho 7

2.2. Comparações com a concorrência e com referênciais de excelência 10

2.3. Análise e uso dos dados pela candidata 20

3. PLaneJaMenTo esTraTéGiCo 30

3.1. Desenvolvimento de estratégia de qualidade e do desempenho 17

3.2. Desdobramento da estratégia de qualidade e do desempenho 13

4. reCursos HuManos 75

4.1. Planejamento e gestão de recursos humanos 9

4.2. envolvimento dos funcionários 20

4.3. educação e treinamento dos funcionários 20

4.4. Desempenho e reconhecimento dos funcionários 13

4.5. Bem-estar e satisfação dos funcionários 12

5. GesTão de PeoCessos 70

5.1. Projeto e introdução no mercado de serviços 20

5.2. Processos-chave: processos de produção e fornecimento de serviços 17

5.3. Processos-chave: processos do negócio e dos serviços de apoio 15

5.4. Gestão de qualidade dos fornecedores da entidade 10

5.5. Avaliação da qualidade pela entidade 8

6. resuLTados 90

6.1. resultados obtidos quanto à qualidade dos serviços 35

6.2. resultados operacionais e financeiros da entidade (ligadas aos processos-chave) 25

6.3. resultados obtidos quanto à qualidade no processo de negócio e nos serviços de apoio 13

6.4. resultados obtidos quanto ao desempenho dos fornecedores 17

7. FoCaLização no CLienTe 150

7.1. expectativas dos clientes: presentes e futuras 17

7.2. Gestão do relacionamento com os clientes 32

7.3. Compromisso com os clientes 8

7.4. Determinação da satisfação dos clientes 15

7.5. resultados relativos à satisfação dos clientes 43

7.6. Comparação da satisfação da satisfação dos clientes 35

ToTaL de PonTos 500
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Conforme se pode verificar nesse quadro, procurou-se elaborar um sistema de avaliação que levasse 

em consideração o grau de maturidade das organizações, possíveis candidatas ao Prêmio, em relação aos 

princípios da qualidade.

Nessa linha foram elaborados os critérios e itens de avaliação capazes de dimensionar o estágio em 

que se encontravam as organizações dando ênfase ao que se entendia, naquele momento, como relevante 

para iniciar o movimento da qualidade no setor de transporte público. o modelo adotado foi uma simpli-

ficação dos critérios do Prêmio Nacional da Qualidade, já utilizada pelo Programa Gaúcho da Qualidade e 

Produtividade, adaptada para o setor de transporte público e trânsito.

o primeiro ciclo do Prêmio ATP de Qualidade foi estruturado em sete critérios e 25 itens de avaliação. 

A grande questão que o Prêmio levantou nesse ciclo foi a “Focalização no cliente”, evidenciada pela quan-

tidade de pontos possíveis de serem obtidos no critério, de 150 pontos, que correspondia a 30% do total 

de 500 pontos. o critério “resultados” aparece em segundo lugar com 90 pontos (18%), uma vez que os 

resultados relativos aos clientes eram pontuados juntamente com a descrição das práticas de gestão do 

critério Focalização no cliente.

No segundo ciclo do Prêmio, evidencia-se uma alteração muito significativa em que o foco da gestão 

passa	de	“Clientes”	para	“Partes	interessadas”.	Essa	mudança	reflete-se	em	todo	o	sistema	de	avaliação,	

começando pelos fundamentos e passando pelos critérios do Prêmio. Como critério específico, agrega-se 

o mercado e passa a ter o título de “Foco no cliente e no mercado”.

o critério de resultados amplia a sua abrangência e passa a considerar aspectos relativos a clientes, 

mercado, funcionários, fornecedores e parceiros, qualidade de produtos e serviços e aspectos relaciona-

dos ao meio ambiente. Diante disso o valor máximo do critério passa a ser de 180 pontos, significando 

36% dos 500 pontos possíveis.

mudanças importantes ocorreram no ciclo 2001/2003: Primeiro, a alteração no critério de “Foco no 

cliente e no mercado”, que passa a receber o nome de “Foco nos clientes e na sociedade”. Com essa mu-

dança, recebe um item do critério “liderança”- responsabilidade pública e cidadania – que foi alterado 

para “responsabilidade Social”. 

Também é transferido o item de “Análise crítica do desempenho da organização” do critério de “in-

formação e Análise” para o critério “liderança”. essa alteração teve um significado muito importante, 

pois transferiu da estrutura para a Alta Administração a responsabilidade objetiva da análise crítica do 

desempenho da organização.

outra alteração muito significativa foi o aumento relativo da pontuação do critério de resultados, 

passando de 180 para 230 pontos, ou 46% do total de pontos possíveis no sistema de avaliação demons-

trando claramente a importância que se queria dar para o desempenho organizacional. 

o ciclo 2007/2009 se caracterizou por uma série de alterações, inclusive de estrutura. A mais eviden-

te foi a criação de mais um critério, passando de sete para oito. Foi desdobrado o critério três que tratava 

do “Foco nos clientes e na sociedade”, separando as questões relacionadas com clientes das relacionadas 

com a sociedade. o novo critério, “Foco na sociedade” cuida da responsabilidade socioambiental e da éti-

ca e do desenvolvimento social. esse novo critério surge em decorrência da necessidade de atendimento 

aos anseios da sociedade, decorrentes do movimento globalizado pela busca da preservação ambiental e 

também da responsabilidade sobre os impactos sociais causados por seus processos. 

outra novidade nesse ciclo foi a inclusão no critério “informação e conhecimento” de um item que 

trata de “Ativos intangíveis”. esse item busca estimular o desenvolvimento e a proteção dos bens e direi-

tos não palpáveis relevantes para as organizações, como a sua marca e o seu capital intelectual, sendo 

diferenciais competitivos, de forma a fazer parte da estratégia de médio e longo prazos na busca perma-

nente de sua sobrevivência. 
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Por último, ainda nesse ciclo houve alteração no critério que trata da gestão de processos, que aglu-

tinou a análise dos processos principais do negócio e dos processos de apoio.

No ciclo seguinte, a questão da “Governança corporativa” é apresentada como item do critério “li-

derança”. Nesse item é examinado o sistema de gestão e controle exercidos na administração da organi-

zação e compreende a responsabilidade dos acionistas, proprietários e todos os dirigentes que, de uma 

forma ou outra interferem na sua administração de forma direta ou indireta. é uma novidade importante, 

pois traz para a Alta Administração, de forma objetiva, a responsabilidade sobre questões relativas aos 

riscos empresariais, os valores e princípios organizacionais, o processo de tomada de decisões e a pres-

tação de contas dos resultados obtidos. A ideia da governança corporativa aparece pela primeira vez nos 

Estados	Unidos	ainda	na	década	de	1990	como	forma	de	superar	o	conflito	decorrente	da	separação	entre	

a propriedade e a gestão empresarial. A preocupação central é criar um conjunto eficiente de mecanismos, 

tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o comportamento dos executivos 

esteja sempre alinhado com o interesse dos acionistas e demais partes interessadas.

o Quadro 9, mostra os critérios, os itens de avaliação e a pontuação de cada um dos quesitos, refe-

rente ao ciclo atual. Não houve alterações relevantes em relação ao ciclo anterior, relativa às questões 

que estão sendo analisadas, inclusive a pontuação, mas evidencia a evolução do modelo de gestão, ob-

servado ao longo de 18 anos, desde a primeira edição do Prêmio ANTP de Qualidade.
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Quadro 9: Critérios, itens e pontuação do ciclo 2013/2015

CriTérios/iTens de aVaLiação PonTuação

1. Liderança 45

1.1. Governança corporativa 15

1.2. exercício da liderança e promoção da cultura da excelência 15

1.3. Análise do desempenho da organização 15

2. esTraTéGia e PLanos 40

2.1. Formulação das estratégias 20

2.2. implementação das estratégias 20

3. CLienTes 40

3.1. imagem e conhecimento de mercado 20

3.2. relacionamento com clientes 20

4. soCiedade 30

4.1. responsibilidade socioambiental 15

4.2. Desenvolvimento social 15

5. inForMações e ConHeCiMenTo 40

5.1. informações da organização 20

5.2. Ativos intangíevis e conhecimento organizacional 20

6. Pessoas 40

6.1. Sistemas de trabalho 15

6.2. Capacitaçaõ e desenvolvimento 10

6.3. Qualidade de vida 10

7. ProCessos 45

7.1. Processos pricipais do negócio e processos de apoio 20

7.2. Processos relativos a fornecedores 15

7.3. Processos econômico-financeiro 10

8. resuLTados 220

8.1. resultados econômico-financeiro 45

8.2. resultados relativos a clientes e ao mercado 45

8.3. resultados relativos à sociedade 30

8.4. resultados relativos às pessoas 40

8.5. resultados relativos a processos 40

8.5. resultados relativos a fornecedores 20

ToTaL de PonTos 500



e X c e L Ê n c i a  n a  G e s t Ã o  d o  t r a n s p o r t e  e  t r Â n s i t o   s e t / 2 0 1 3    49

4.6. o papel da liderança na sua implementação 

é muito comum se ouvir questionamentos a respeito do papel da liderança nas organizações: o que leva 

uma pessoa a seguir outras pessoas? o que a leva a fazer coisas que alguém (seja um supervisor, seja um 

gerente ou qualquer outro) dizem para ela fazer? 

As respostas podem ser das mais diversas naturezas e, muitas vezes, pode-se ouvir: “o que me faz rea-

lizar as atividades que devo fazer é o salário que recebo no final do mês”. Dessa forma, percebe-se que esse 

empregado (colaborador?) tem como objetivo apenas a sua sobrevivência e motiva-se apenas pelo salário 

que recebe ao final do mês. Cabe aqui outra pergunta: Pessoas com esse perfil podem alterar sua forma de 

pensar? é claro que existem muitos exemplos em que a resposta é simplesmente “não” e, dessa forma, não 

há nada que se possa fazer.

em organizações que possuem predominantemente empregados com esse perfil, certamente não há 

preocupação com clientes, com desperdícios, com qualidade de vida, enfim, tornam difícil a sobrevivência 

da própria organização no seu mercado.

Surge então a outra questão: Como mudar essa perspectiva? 

Começa	pelo	conceito	de	Liderança:	Segundo	James	Hunter,	é	a	“habilidade	de	influenciar	pessoas	para	

trabalharem entusiasticamente visando atingir aos objetivos identificados como sendo para o bem comum”. 

Pode	ser	também	“a	capacidade	de	influenciar	pessoas	para	que	se	envolvam	voluntariamente	em	tarefas	

para a concretização de objetivos comuns”.

é necessário também definir quem são os líderes de uma organização: São considerados como líde-

res os componentes da Alta Administração – Presidente, Diretores, Gerentes, Chefias e Supervisões. Há 

ainda as lideranças informais que devem ser, de forma objetiva, componentes importantes do sistema de 

liderança.

A maior responsabilidade pela liderança é, sem dúvida, do principal executivo da organização, reconhe-

cido por todos como “aquele que manda”. é dele que devem ser emanadas as principais diretrizes e é ele que 

deve possuir meios de verificar se essas iniciativas estão sendo cumpridas.

muitas vezes a principal liderança não sabe o que deve fazer para tornar sua gestão melhor. Não 

sabe se o melhor é instituir programas de melhoria da gestão, se é buscar uma certificação ou se é utilizar 

um modelo de gestão preconizado pelos prêmios. Cabe então a ele buscar a inspiração em organizações 

que já possuam algum tipo de programa voltado para a qualidade. Conversar com dirigentes de outras 

organizações, que, em geral são pessoas que se dispõem a trocar informações, proporciona importantes 

subsídios e a inspiração necessária para alavancar processos novos que poderão tornar a própria empre-

sa mais competitiva, ou seja, implantar um modelo capaz de alavancar ganhos reais para todas as partes 

interessadas.

Convencidos do modelo a adotar, restam basicamente dois passos: convencer os demais líderes e iniciar 

os trabalhos de implantação. Convencer os demais membros da Alta Administração e as principais lideranças – 

formais e informais – dentro da organização. Nesse processo de convencimento algumas iniciativas podem ser 

feitas, como visitas a outras organizações com modelos de excelência de desempenho e a capacitação dessas 

lideranças para o básico da qualidade. essa capacitação básica diz respeito a formas de mobilização da força 

de trabalho e a utilização de ferramentas da qualidade, que são a base de qualquer implantação.

Dessa forma, com o reconhecimento da força de trabalho sobre a importância do processo que se inicia 

e a existência das lideranças internas capacitadas e capazes de levar a ideia da melhoria através da implan-

tação de um determinado modelo de gestão, fica mais fácil atingir os objetivos empresariais. Se há consenso 

sobre o modelo a adotar, a parceria entre líderes e colaboradores evidenciará a existência de benefícios 

mútuos. A partir disso, “com todos puxando para o mesmo lado”, é possível a realização dos processos de 

forma adequada, com custos compatíveis, e a possibilidade de incorporar inovações competitivas, atra-
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vés de pessoas comprometidas com a organização, com a melhoria da qualidade, da produtividade e, em 

consequência a melhoria da competitividade da organização. Para os clientes, a melhoria dos produtos ou 

serviços a preços justos; para a força de trabalho, justiça na remuneração e benefícios e, principalmente 

pelo reconhecimento do trabalho bem-feito; para os empresários ganhos reais e competitividade e para as 

demais partes interessadas, o atendimento dos seus requisitos.

Consolidado o convencimento das lideranças e o reconhecimento da força de trabalho sobre os cami-

nhos a seguir, é começar o trabalho. em primeiro lugar, torna-se necessário formar o time de implantação, 

definir as regras de funcionamento e iniciar o processo.

é muito importante lembrar que o papel do principal executivo na implantação da qualidade é indelegá-

vel. é ele que deve querer que as “coisas” aconteçam e os seus liderados devem reconhecer essa vontade. 

estar à frente em reuniões e eventos da qualidade é muito importante. e isso, evidentemente, não significa 

que ele deva estar o tempo todo à frente. Tem a equipe que o representará e todos, dentro da organização 

devem reconhecer esse grupo e o seu papel na implantação desse modelo, o que mostra a importância da 

comunicação interna e a sua permeabilidade por toda a empresa.

liderança e constância de propósitos é um dos fundamentos do Prêmio ANTP de Qualidade. Nesse 

fundamento evidencia-se que deve existir por parte das lideranças da organização uma atuação de forma 

aberta, democrática, inspiradora e motivadora das pessoas, visando o desenvolvimento da cultura da ex-

celência, a promoção de relações de qualidade e a proteção dos interesses das partes interessadas. indica 

ainda, que a direção, tanto dos órgãos gestores quanto das empresas operadoras, precisa estabelecer e 

compartilhar estratégias, valores claros e visíveis e expectativas de resultados. As estratégias, valores e 

expectativas precisam considerar as necessidades de todas as partes interessadas. 

esse fundamento mostra ainda que a direção deve servir como modelo, demonstrando comportamento 

ético, compromisso com as necessidades das partes interessadas e consciência de que a organização tem 

responsabilidades sociais e que o serviço que presta é de utilidade pública.
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eXpresso Medianeira - o papeL da Liderança na iMpLantaçÃo do ModeLo de GestÃo

Victorino Aldo Saccol – Diretor Administrativo da Expresso Medianeira 

A expresso medianeira iniciou suas atividades em 1951 na cidade de Santa maria, região central do 

estado do rio Grande do Sul, município com aproximadamente 250 mil habitantes, sendo um cen-

tro estudantil, militar e de Prestação de Serviços. Atualmente esta inserida no Consórcio Sistema 

integrado municipal (Sim) no qual participa com 61%. A frota atual é composta por 134 ônibus com 

idade média 6,03 anos. o efetivo médio é de 532 colaboradores.

A decisão de participação no Prêmio ocorreu quando a direção da empresa, em 1995 esteve 

presente em um dos congressos promovidos pela ANTP, quando do inicio da jornada do Prêmio 

ANTP de Qualidade. Com uma visão de futuro trouxe essas informações para a empresa e convo-

cou um grupo de colaboradores para estudar mais profundamente o assunto. então, foi criado este 

grupo que começou a entender e conhecer melhor os caminhos da gestão da qualidade e em 1998 

aderiu ao Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade (PGQP).

Já em 1999, motivado pela participação no PGQP, a empresa resolveu participar do Prêmio 

ANTP de Qualidade. era o início do seu programa de qualidade. Para a surpresa da organização a 

empresa ficou em penúltimo lugar entre os participantes.

A liderança da empresa confiando no modelo de excelência, não desistiu desta filosofia e se 

envolveu cada vez mais no processo acreditando nos colaboradores e nas ferramentas de gestão. 

Com persistência e constância de propósitos a empresa retorna e participa dos ciclos seguintes 

conquistando o prêmio máximo em 2003 e 2005 e sendo referencial de excelência em 2007 e 2009.

mas no início as dificuldades foram muitas, tais como: os colaboradores tinham a participação 

como restrita a sua função; o conhecimento era exclusivo de seu setor/área, faltando uma visão 

sistêmica; tínhamos problemas de comunicação pois as informações eram centralizadas; ausência 

de uma visão clara dos objetivos do Programa de Qualidade medianeira (PQm); falta de compara-

tivos com outras organizações de transporte na forma de resultados, dados e práticas de gestão. 

Através da adoção do modelo de gestão do Prêmio ANTP foi possível melhorar os aspectos acima 

citados e ainda houve maior comprometimento da Alta Direção; a condução do processo de qua-

lidade foi realizada pelos próprios colaboradores, sendo possível uma maior consciência profis-

sional e amadurecimento pessoal dos mesmos; aumento da qualidade de vida dos colaboradores  

mediante a implantação de diversos programas voltados para as partes interessadas. 

A escolha das organizações que serviram como referencial de sucesso foi baseada na parti-

cipação das empresas de transporte no Prêmio ANTP de Qualidade, na familiaridade do porte da 

empresa e nas características operacionais da empresa em questão com a expresso medianeira.

A Direção liderou a implantação e se fez presente na consolidação do programa de qualidade 

com o objetivo de difundir os princípios da qualidade total, com a formação do Conselho, Comitê e 

Times da Qualidade. 

o PQm, criado em 1998, é o sistema central da gestão da organização e tem como missão 

promover a excelência de gestão, com base na Gestão da Qualidade Total (GQT), orientado pela 

política, atendendo todas as partes interessadas, sendo o mesmo conduzido pelo Conselho e pelo 

Comitê da Qualidade.

o Conselho, composto pela Diretoria, é quem determina o destino da empresa e estabelece 

as principais diretrizes e estratégias de ação da qualidade através do Planejamento estratégico. 
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Neste processo são analisadas todas as variáveis que impactam o ambiente interno e externo da 

organização, identificando as ameaças, oportunidades, pontos fortes e pontos fracos. São consti-

tuídas as estratégias e os planos de ação a serem realizados para o horizonte de cinco anos, sendo 

monitorados pelo Comitê da Qualidade.

o Comitê da Qualidade, composto em sua maioria por gerentes de setores, participa da ela-

boração do Pe e acompanha suas ações, analisa mensalmente o desempenho dos indicadores, 

promove a abertura de ações preventivas dos processos e, anualmente, analisa criticamente todo 

o sistema de gestão, visando garantir o atendimento das necessidades e expectativas das partes 

interessadas. 

A capacitação e desenvolvimento do PQm foram inicialmente realizados por meio de um curso 

de Gestão para a Qualidade Total em 1998. Desde então, anualmente, todos os membros do Comi-

tê da Qualidade e outros colaboradores participam de cursos do PGQP baseados nos critérios de 

excelência, além de diversos treinamentos em ferramentas e tecnologias de gestão como: Planeja-

mento estratégico, BSC, mapeamento de Processos, iSo, entre outros.

A mobilização da força de trabalho foi realizada através de treinamentos e sensibilizações 

voltados para a cultura da excelência e ‘também’ pelos programas internos realizados para a parte 

interessada que são os colaboradores. 

o envolvimento do nível operacional da empresa no PQm ocorre através da participação nos 

diversos programas e Times da Qualidade constituídos por quatro times heterogêneos, com 10 

componentes cada, havendo um rodízio anual de participantes, que se reúnem mensalmente para 

elaboração de projetos de melhorias. 

o modelo de Gestão do Prêmio ANTP de Qualidade propiciou à organização se estruturar 

como um todo, realizando práticas voltadas as mais diversas partes interessadas, representando 

ano a ano muitos ganhos não somente para a empresa, mas também para a comunidade em que 

estamos inseridos.

Através do Prêmio ANTP de Qualidade a expresso medianeira foi reconhecida nacionalmente 

por dois ciclos consecutivos ficando entre as três melhores empresas do Brasil e por mais dois ci-

clos consecutivos como referencial de excelência. isto é motivo de orgulho para todos que atuam 

na empresa, para nossa cidade e também para nosso estado. Acreditamos que o Prêmio ANTP de 

Qualidade e seu modelo de Gestão trazem muitos resultados positivos para as organizações que 

o utilizam e também contribuem muito para o desenvolvimento e melhoria do transporte público 

no Brasil.

Figura 14. reunião Mensal dos 

Gestores com a diretoria
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4.7. o proCesso de implantação

o processo de implantação de um determinado modelo de gestão começa a partir da decisão da Alta Ad-

ministração, que deve ter plena consciência de que a decisão pelo modelo desencadeia uma série de ações 

internas, que em determinado prazo trará resultados signifi cativos para todas as partes interessadas.

o papel da Alta Administração já foi analisado no item anterior e a questão chave é o seu “convenci-

mento” sobre os benefícios na adoção de um modelo de gestão e que o tempo é fator importante nesse 

processo e por isso está consciente dos desafi os que irá enfrentar, porém com perspectivas positivas de 

médio e longo prazos. 

Se a opção for por adotar o modelo de gestão preconizado pelo Prêmio ANTP de Qualidade, em geral há 

um caminho a seguir, composto por 10 passos, conforme descrito na Figura 15, proposto no Guia para auto-

avaliação do Prêmio ANTP de Qualidade. Note-se que não se está relatando a necessidade de participação 

no processo do Prêmio, mas, essencialmente a adoção do modelo de excelência em Gestão (meG®), como 

uma ferramenta de melhoria da gestão da sua organização.

Figura 15: Processo de implantação do Modelo de Gestão do Prêmio anTP de Qualidade

o primeiro passo a ser dado na implantação do modelo de gestão, após o convencimento da Alta Admi-

nistração, é comunicar a decisão para toda a organização de que será implantado um processo de melhoria 

com base nos fundamentos e critérios do Prêmio ANTP de Qualidade. 
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esse anúncio implica no real comprometimento do mais alto executivo, não só através do discurso, mas 

também da prática, no apoio às iniciativas das áreas envolvidas, no aporte dos recursos necessários à capa-

citação da força de trabalho, na estruturação das melhorias e no reconhecimento pelo trabalho executado. 

inclui também um sistema de controle do que será implantado, de forma que todos na organização saibam 

que há um comprometimento real com “a causa da qualidade”. essa ação é indelegável.

o segundo passo trata da definição da equipe responsável pela autoavaliação. o processo de autoa-

valiação consiste, essencialmente, na comparação das práticas de gestão e resultados da organização com 

os critérios do prêmio. é, portanto, uma ação de nível estratégico que, para ser bem-sucedida precisa ser 

conduzida pela Alta Administração.

Ao final do processo de autoavaliação, dois produtos devem decorrer:

•	 uma relação de pontos de aderência, ou seja, de práticas de gestão que atendam aos Critérios do 

Prêmio ANTP de Qualidade e que poderão, portanto, constituir-se nas evidências objetivas do rela-

tório de inscrição, caso decida candidatar-se.

•	 uma relação de oportunidades de melhoria, ou seja, requisitos solicitados pelos Critérios e não 

adequadamente atendidos pela organização.

estes produtos, uma vez reconhecidos como válidos pela direção da organização, constituem-se em 

subsídios valiosos para a elaboração de planos de melhoria da gestão.

Portanto, a escolha das pessoas para realizar a autoavaliação é de muita relevância, pois na medida 

em que se tenha pessoas capacitadas e comprometidas com a “causa da qualidade”, melhores serão os 

resultados obtidos em termos de análise da situação atual, diagnóstico e propostas de melhoria. o grupo 

da equipe básica é, em geral, composto de cinco a sete pessoas. Porém na medida em que a autoavaliação 

avança, outras pessoas podem e devem ser agregadas em setores mais complexos, para que possa ter, 

efetivamente, mais controle e melhores resultados.

escolhida a equipe, o terceiro passo é a capacitação dos seus membros para que possam compreender com 

profundidade os fundamentos e os critérios de avaliação. o Treinamento para interpretação de Critérios (TiC) é 

oferecido pela ANTP a cada ciclo às organizações aderentes e disponibilizado em várias cidades do Brasil. 

o quarto passo é a elaboração do perfil da organização. De volta à empresa, a equipe de autoavalia-

ção tem como primeira missão a elaboração do perfil da organização. o perfil é uma descrição básica da 

organização, abordando suas principais características e o que é efetivamente importante em sua esfera 

de atuação, e deve conter a sua descrição básica, as necessidades dos clientes, o relacionamento com os 

fornecedores e com as demais partes interessadas, aspectos relevantes, organograma e a relação nominal 

da Alta Administração.

o quinto passo trata da elaboração da primeira autoavaliação do processo. Ao comparar as práticas 

existentes na organização com os critérios do Prêmio ANTP de Qualidade e registrá-las através de evidên-

cias objetivas, mostra o quanto a empresa é forte em alguns aspectos e o quanto precisa melhorar em ou-

tros para alcançar patamares mais elevados nos seus resultados, que devem ser comparados às melhores 

organizações do setor.

o sexto passo do processo é o compartilhamento das conclusões do primeiro processo de autoavalia-

ção. Toda a organização deve ter conhecimento do que está acontecendo. Deve ser proporcionada a opor-

tunidade para que todos, ou pelo menos a maioria dos colaboradores possam contribuir, na sua área de 

atuação, para o sucesso da implantação das melhorias. Dessa forma a comunicação interna é fator crítico 

para o sucesso do processo de implantação da qualidade. Todos os meios de comunicação interna e externa 

devem ser utilizados para alcançar toda a força de trabalho e demais partes interessadas.
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o sétimo passo é a priorização das oportunidades de melhoria. Como, em geral, da análise dos proces-

sos existentes surge sempre um grande número de ajustes, implementações de melhorias ou inovações, é 

necessário que haja a priorização daqueles que são mais importantes e que representem o máximo possível 

avanço na gestão, uma vez que não é possível resolver todos os problemas ao mesmo tempo. A equipe de 

autoavaliação, juntamente com a Alta Administração, devem estabelecer os critérios de escolha para a prio-

rização das melhorias. 

o oitavo passo é a elaboração e implementação do plano de ação, para as melhorias priorizadas. Nesse 

plano devem estar contidos todos os aspectos que devem ser atingidos, metas, responsabilidades e o orça-

mento necessário para implementá-los, além de defi nir suas formas de controle.

o nono passo é fazer a análise do processo de autoavaliação como um todo e promover as melhorias se 

necessário, ou seja, buscar novas formas de realizar o processo de autoavaliação de forma a obter melhores 

resultados.

Decorrido um determinado tempo, para que as propostas de melhoria já tenham sido implementadas, 

deverá ser dado o décimo passo, como pode ser verifi cado na Figura 16. é feita uma nova autoavaliação re-

alizando o processo completo e comparando os resultados de cada uma e, se for o caso,  após este trabalho 

sai a decisão de concorrer ao Prêmio ANTP de Qualidade. 

Figura 16: Processo de realização das autoavaliações
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ViaçÃo urbana Ltda. – iMpLantaçÃo do ModeLo de GestÃo do prÊMio antp de 

QuaLidade

Gustavo Porto – Diretor Executivo e Edson Peixoto – Gerente Contábil da Viação Urbana 
Ltda.

A viação urbana ltda. foi fundada em junho de 1996, a partir da cisão da empresa Auto viação 

Fortaleza ltda., iniciando suas operações com 52 vagas (tabelas) e 63 veículos. Hoje, nas vésperas 

de completar 17 anos, opera com 35 linhas, sendo duas seletivas, com uma frota de 230 veículos 

convencionais e 17 especiais dotados de poltronas e ar-condicionado e uma força de trabalho de 

1.050 funcionários.

o objetivo da viação urbana é o transporte rodoviário urbano de passageiros, fazendo parte 

do sistema integrado de transporte da cidade de Fortaleza, sendo a operadora líder do Consórcio 

leste que atende a todo o perímetro urbano com 52% das linhas concentradas na faixa litorânea 

da cidade, integrando a população em todos os terminais (urbanos) da cidade.

Durante esses 17 anos de trabalho a empresa passou por diversos desafios, que foram venci-

dos com muito trabalho, dedicação, aposta em novas tecnologias e renovação.

Com este espírito de renovação, em 2007 a alta direção decidiu aderir ao modelo de Gestão 

do Prêmio ANTP de Qualidade, em virtude de diversos casos de sucesso de empresas que o adota-

ram. A grande vantagem que a Alta Direção vislumbrou ao participar pela primeira vez do Prêmio 

ANTP de Qualidade foi a possibilidade de receber o relatório de realimentação, pois configura uma 

excelente ferramenta para identificar o que a empresa tem de melhor e em que precisa melhorar.

Durante o processo de implantação do modelo de Gestão do Prêmio ANTP de Qualidade, 

identificou-se a necessidade da criação e aplicação de diversas ferramentas da qualidade, princi-

palmente formalização dos processos já existentes e treinamento da força de trabalho, inclusive o 

corpo gerencial.

inicialmente a empresa elaborava seus planos e metas através de reuniões mensais entre a 

Alta Direção e os cotistas, planejando os rumos da empresa somente pela perspectiva dos inves-

timentos, geralmente com prazos estimados em um ano. Diante deste fato, a primeira atitude a 

ser tomada pela Alta Direção foi a formalização de seu planejamento estratégico para os próximos  

5 anos.

Para assessorar a empresa neste desafio, contratou-se uma assessoria especializada em pla-

nejamento estratégico, considerada o que havia de melhor no mercado, neste caso a consultora 

maria Cândida, professora da Fundação Getúlio vargas.

Foi um trabalho árduo que contou com a participação da Alta Direção e dos gestores de cada 

setor e mais alguns colaboradores, que agregaram mais conhecimento ao grupo. o maior ganho 

que a empresa teve, foi o fato de que através desses encontros a empresa fortaleceu a sua equipe 

e consequentemente a liderança, pois todos tiveram a oportunidade de conhecer a empresa como 

um todo, visualizando a organização de forma macro. Todos tiveram o conhecimento de como a 

empresa	funcionava	e	qual	o	reflexo	de	seu	trabalho	no	resultado	final.

o processo do planejamento estratégico foi importante na execução de todo o trabalho, pois 

se identificou a necessidade inicial de treinamento de toda a equipe na abordagem teórica das fer-

ramentas necessárias para elaboração do planejamento estratégico, como forma de nivelamento 

de conhecimento de todos.
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Formalizado o planejamento estratégico, a Alta Direção nomeou um líder para gerenciar todo 

o processo de preenchimento do relatório do Prêmio ANTP de Qualidade e a primeira atitude deste 

líder foi nomear pessoas de todas as áreas da empresa, independente de cargo ou função, mas 

principalmente em virtude do que poderiam agregar de conhecimento da organização.

escolhidas as pessoas, procurou-se formar grupos ligados a cada área da empresa e cada 

grupo ficou responsável por responder os critérios que fossem pertinentes ao seu nível de conhe-

cimento. Posteriormente todos se reuniam e repassavam em conjunto os critérios e as respostas, 

desta forma todos participavam e ao mesmo tempo aprendiam sobre as demais áreas da empresa 

que até então não tinham acesso. Deste grupo de pessoas, surgiu a figura do Grupo Gestor que 

liderado pela Diretoria executiva trata da elaboração, revisão e acompanhamento do Planejamento 

estratégico da empresa e demais assuntos voltados às decisões operacionais.

Nos ciclos seguintes, em virtude do nível de amadurecimento técnico da equipe, a Alta Direção 

juntamente com o Grupo Gestor decidiu nomear um comitê para elaboração do relatório do prêmio, 

com um número mais reduzido de participantes, treinados adequadamente no curso de avaliado-

res internos, ministrado pela equipe do Prêmio ANTP de Qualidade. Nesta nova etapa, durante 

a elaboração do relatório, convocavam os líderes de cada setor para esclarecer dúvidas que por 

ventura surgissem, método este que se mostrou mais ágil na elaboração do trabalho.

uma das grandes dificuldades encontradas no início do processo foi a questão do nível de co-

nhecimento dos participantes em relação aos critérios técnicos da qualidade, pois para alguns, es-

tes critérios eram desconhecidos, o que dificultou bastante na interpretação dos quesitos, devido 

a este fato, a organização investiu em capacitação técnica para todos como forma de nivelamento 

do conhecimento.

o grande aprendizado deste processo foi ver que a empresa tinha muito que melhorar, pois os 

critérios do prêmio mostraram a todos os participantes outra visão de gestão e a certeza da neces-

sidade de melhoria constante dos processos. outro ganho em relação à gestão foi a implantação 

da gestão participativa, o que proporcionou à Alta Direção a divisão da responsabilidade na gestão 

da organização através da participação do Grupo Gestor na tomada de decisões estratégicas.

Após todos esses anos de trabalho o modelo de Gestão do Prêmio ANTP de Qualidade encon-

tra-se incorporado à cultura da viação urbana.

Figura 17: Foto de reunião para 

elaboração do Planejamento 

estratégico – jan./2007
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5.1. introdução 

No capítulo anterior “o modelo de Gestão do Prêmio ANTP de Qualidade” o autor cita que, em 1993, a Co-

missão Técnica da Qualidade e Produtividade da ANTP iniciou os estudos no sentido de aplicar um sistema 

de avaliação baseado no modelo da excelência adaptado ao setor de transportes públicos, lançando em 

julho/1995, o primeiro ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade.

Ao lançar o primeiro ciclo, a ANTP assumiu o compromisso de divulgar o Programa por todo o País, sen-

sibilizar e mobilizar as lideranças das organizações, capacitar as pessoas para o processo de autoavaliação 

e mais uma série de outras necessidades. o desafi o estava lançado!

Dessa forma, a temática deste capítulo pretende resgatar em palavras a estratégia adotada pela ANTP 

para gerir essa premiação nacional e de caráter institucional com o devido reconhecimento público e com a 

credibilidade da comunidade do transporte e trânsito.
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5.2. estrutura de gestão

A Comissão Técnica da Qualidade e Produtividade sugeriu que a ANTP criasse uma estrutura gerencial para 

que essa pudesse coordenar as atividades voltadas à divulgação, mobilização e capacitação das organiza-

ções, na candidatura, na formação da banca examinadora e pela gestão de todas as atividades administra-

tivas e operacionais necessárias ao processo de premiação.

Com o passar dos ciclos, o Prêmio ANTP de Qualidade passou a contar também com a Coordenação 

Nacional do Prêmio, com a formalização de apoiadores institucionais e patrocinadores, todos voltados a 

garantir o sucesso do Programa.

A Comissão Técnica da Qualidade e Produtividade da ANTP permaneceu com as mesmas funções de 

elaborar o manual do Prêmio ANTP de Qualidade, a cada ciclo, em todos os seus itens e critérios, bem como 

desenvolver outros projetos que possam apoiar o processo de melhoria contínua das organizações.

5.2.1. Gerência executiva do prêmio

A estrutura gerencial que deu início ao Prêmio ANTP de Qualidade era composta por uma coordenação e por 

membros que compunham a Comissão da Qualidade, já a partir do segundo ciclo foi formalizada a Gerência 

executiva do Prêmio composta por cinco Gerências (Administrativa e Financeira, Banca examinadora, Can-

didatura, marketing e mobilização e Capacitação) e por uma Coordenação Nacional.

Para assumir essas gerências foram convidados profissionais compromissados com a missão do Prê-

mio, com currículos e experiências comprovadas, de diversas cidades do Brasil para possibilitar a visão 

nacional e com disposição para o trabalho voluntário, uma vez que os custos gerados pela dimensão e 

abrangência continental do Programa poderiam inviabilizá-lo, se se optasse pelo pagamento de honorários.

Missão e oBJeTiVos da GerênCia exeCuTiVa do PrêMio

GerênCia exeCuTiVa Missão oBJeTiVos

Coordenação  
naCionaL

Sensibilizar e mobilizar órgãos gestores 
e empresas operadoras de transporte e 
trânsito para rever e melhorar continua-
mente o seu sistema gerencial, com vis-
tas a alcançar melhoria de desempenho 
empresarial e qualidade na circulação 
urbana, preservando o meio ambiente.

•	Ampliar	a	capacidade	de	divulgação	e	mobilização	
das categorias participantes do programa. 
•	Aumentar	a	adesão	ao	Programa.	
•	Consolidar,	interna	e	externamente,	a	
Coordenação do Programa, tornando-a mais 
eficiente e propiciando seu suporte financeiro. 
•	Divulgar	e	melhorar	a	imagem	do	Programa	e,	
consequentemente, a da ANTP.

MarKeTinG Proporcionar maior visibilidade e adesão 
ao Programa.

•	Orientar	a	divulgação	do	Prêmio	ANTP	de	
Qualidade por categoria. 
•	Fortalecer	a	imagem	institucional	do	Prêmio	junto	
aos demais programas de qualidade e excelência.

MoBiLização  
e CaPaCiTação

estimular o processo permanente de 
autoavaliação nas instituições do setor, 
visando maior adesão e candidaturas ao 
Programa.

•	Ampliar	a	participação	das	organizações	públicas	
e privadas no Programa. 
•	Oferecer	cursos	de	autoavaliação	e	capacitação.

CandidaTura Garantir o cumprimento das regras esta-
belecidas para a avaliação das candida-
tas, zelando pela observância do código 
de ética e sigilo do processo.

•	Definir	com	clareza	as	etapas	e	procedimentos	do	
processo. 
•	Transmitir	informações	pertinentes	aos	
envolvidos. 
•	Instituir	mecanismos	para	verificar	o	cumprimento	
dos procedimentos do processo.

BanCa exaMinadora Convidar, promover cursos para candi-
datos a examinadores, selecionando-os, 
bem como aos Juízes do Prêmio, em nú-
mero e qualidade adequados às estima-
tivas do total de candidatas.

•	Coordenar	as	ações	dos	Examinadores	e	Juízes,	
para aprimorar o desempenho e a qualidade das 
Bancas examinadoras.
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A Coordenação Nacional do Prêmio e as Gerências de mobilização e Capacitação, Candidatura e Banca 

examinadora permanecem realizando trabalho voluntário seguindo a mesma filosofia quando do lançamen-

to do Prêmio, em 1995.

5.2.2. conselho nacional do prêmio

Para apoiar a realização de todas as ações programadas em cada ciclo do Programa, foi criado inicialmente 

o Conselho Nacional do Prêmio contando em sua composição com os Diretores regionais da ANTP, a Coorde-

nação Nacional do Prêmio e suas gerências envolvidas.

em seguida, visando ampliar a capilaridade e potencializar o Programa abrangendo um maior número 

de organizações, essa composição foi acrescida pelas organizações que apoiam institucionalmente o Prê-

mio e pelas empresas patrocinadoras em cada ciclo.

o Conselho Nacional do Prêmio passou a ser o responsável pela articulação institucional do Programa e pela 

definição de suas principais diretrizes e estratégias, acompanhando a execução do Plano de Ação de cada ciclo.

5.2.3. entidades de apoio institucional

Desde o primeiro ciclo do Programa, a ANTP buscou fortalecer o Prêmio ANTP de Qualidade com a formali-

zação de apoiadores institucionais que possibilitassem a divulgação e mobilização do setor de transporte e 

trânsito. essas organizações passaram a compor o Conselho Nacional do Prêmio e juntas têm visto a ascen-

são do Programa junto a essa comunidade.

A listagem destas instituições desde a criação do Prêmio encontra-se no Quadro 10.

Quadro 10: entidades apoiadoras por Ciclo

eNTiDADeS APoiADorAS Por CiClo

evento                             CiClo
1º CiClo

1995/
1997

2º CiClo
1997/
1999

3º CiClo
1999/
2001

4º CiClo
2001/
2003

5º CiClo
2003/
2005

6º CiClo
2005/
2007

7º CiClo
2007/
2009

8º CiClo
2009/
2011

9º CiClo
2011/
2013

NTu

CNT

FiNeP

Fórum NAC. SeCreTárioS

SeC. DeSeNvolvimeNTo urBANo

ABrATi

ANTT

DeNATrAN

mov. BrASil ComPeTiTivo

ANTTur

5.2.4. empresas patrocinadoras

os custos do Programa foram aumentando à medida que novas ações de mobilização e capacitação foram 

incorporadas a cada ciclo. Cabe ressaltar a abrangência nacional do Prêmio e a necessidade de se fazer pre-

sente em todas as regiões do País.

Dessa forma, para a viabilização de cada ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade, a ANTP busca o patrocínio 

financeiro para o Programa junto a organizações que estejam alinhadas aos princípios preconizados pelo 

Prêmio e que juntas possam ampliar e potencializar a divulgação do modelo da excelência em Gestão.

o patrocínio ao Programa garante a adequada sustentação financeira para a realização de todas as 

atividades programadas e a disponibilização de todos os recursos previstos para apoio às organizações. 

Como citado, os patrocinadores participam também do Conselho Nacional do Prêmio ajudando a definir 

as diretrizes e acompanhar a execução do Plano de Ação a cada ciclo, e propondo ações corretivas necessá-

rias para a obtenção das metas traçadas.
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o elenco das empresas patrocinadoras do Prêmio ANTP de Qualidade, presentes com sua colaboração 

efetiva nestes nove ciclos, estão discriminadas no Quadro 11.

Quadro 11: empresas Patrocinadoras por Ciclo

evento                           CiClo
1º CiClo

1995/
1997

2º CiClo
1997/
1999

3º CiClo
1999/
2001

4º CiClo
2001/
2003

5º CiClo
2003/
2005

6º CiClo
2005/
2007

7º CiClo
2007/
2009

8º CiClo
2009/
2011

9º CiClo
2011/
2013

miNiSTério DA CulTurA e TeCNoloGiA

iPeA

FireSToNe

GeiPoT

DeNATrAN

volkSWAGeN ôNiBuS

SHell

emPreSA 1

SoN SuN

miCHeliN

ACTiA

WPleX

DATAProm

mArCoPolo

SeBrAe

CiTTATi

iNTelCAv

CAio iNDuSCAr

TrANSeGuro CorreTorA

iNDrA

5.3. estratÉgias e ações

Quando a Comissão Técnica da Qualidade e Produtividade fez a análise da situação da gestão das organi-

zações do setor, e decidiu que seria importante para o crescimento da qualidade no transporte público o 

lançamento de algum instrumento que os mobilizasse para esse fim, concluiu que não bastaria lançar um 

Prêmio e aguardar para que as empresas concorressem, era preciso muito mais. entendeu, nesse momento 

que era indispensável, em primeiro lugar sensibilizar as lideranças e depois capacitar suas equipes para 

adotar o “modelo de excelência em Gestão” (meG) preconizado pelo Prêmio. era necessário fazer um Prêmio 

com a linguagem do setor, com pontuação mais adequada ao grau de maturidade das organizações, com 

ciclos capazes de mudar a situação encontrada e com visibilidade aos participantes para ajudar na troca de 

experiências de cada tipo de organização.

Conforme descrito no capítulo anterior “o modelo de Gestão do Prêmio ANTP de Qualidade”, foram 

elaborados os critérios e itens de avaliação capazes de dimensionar o estágio em que se encontravam as 

organizações dando ênfase ao que se entendia, naquele momento, como relevante para iniciar o movimento 

da qualidade no setor de transporte público.

Todo o trabalho se apoia na verificação das premissas da atualidade que interferem de alguma ma - 

neira na forma de administrar as empresas do setor, quer sejam de caráter legal, social, gestão ambiental, 

trabalhista, entre outros. Desta forma, procura-se observar as demandas do setor e do ambiente organi-

zacional onde atuam.

Após nove ciclos, muitas foram as ações incorporadas às estratégias do Programa Prêmio ANTP de 

Qualidade descritas nos itens a seguir.
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5.3.1. ciclos

o tempo de dois anos de ciclo foi considerado imprescindível para desenvolver o trabalho necessário para 

a mobilização e capacitação por todo o País. os ciclos bianuais passaram a ocorrer de acordo com o calen-

dário de realização do Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, com a realização das solenidades de 

premiação e lançamento de novos ciclos junto à solenidade de abertura do Congresso.

As atividades de cada ciclo são constantemente monitoradas e aperfeiçoadas, cabendo à estrutura de 

gestão do Prêmio identificar e reconhecer publicamente as empresas que estão obtendo melhorias em sua 

gestão e resultados, estimulando internamente seus colaboradores e, externamente, a outras organizações 

a trilharem o caminho da excelência do desempenho.

A cada ciclo foi possível realizar alteração e incorporação de critérios mais condizentes com o grau de ma-

turidade das organizações em relação aos princípios da qualidade , levando em consideração a evolução dos 

fundamentos e critérios de sistemas de premiação por excelência em gestão como o Prêmio ANTP de Qualidade.

o lançamento de cada ciclo possibilitou também a incorporação de novas categorias, tipos de premia-

ção e novas estratégias de abordagem e divulgação do Programa.

5.3.2. categorias

A variedade das organizações envolvidas em setores distintos como operadoras rodoviárias, operadoras me-

troferroviárias e, também o setor público, com seus órgãos gestores, foi outro aspecto considerado quando 

da análise realizada pela Comissão da Qualidade e Produtividade. Para contemplar essa variedade de orga-

nizações, e seguindo o modelo de divisão em categorias presentes em outras premiações, o Prêmio ANTP de 

Qualidade foi dividido em categorias distintas de acordo com os tipos de organizações presentes no setor.

essa classificação ampliou o interesse de participação das organizações no Prêmio ANTP de Qualidade 

permitindo levar os exemplos das empresas vencedoras a falarem de suas experiências e modelos de ges-

tão em eventos setorizados, facilitando o entendimento e as discussões.

o Prêmio foi lançado contando com apenas três categorias: órgãos Gestores, operadoras metrofer-

roviárias e operadoras rodoviárias urbanas e metropolitanas. No 2º ciclo a categoria órgãos Gestores de 

Trânsito figurou separadamente. No 5º ciclo, foi criada a Categoria de operadoras rodoviárias de média e 

longa Distância, sendo firmado termo de apoio institucional com a ABrATi. No 9º ciclo, veio a inclusão de 

uma nova categoria – empresas operadoras de Serviços de Fretamento, ocasião que foi assinado o acordo 

de cooperação técnica com a ANTTur.

Desde o 9º ciclo, podem se candidatar ao Prêmio ANTP de Qualidade organizações de Transporte ur-

bano e Trânsito, estabelecidas no Brasil, de capital nacional ou estrangeiro, em qualquer forma legal de 

organização e que se enquadrem numa das cinco categorias a seguir:

•	 Órgãos	Gestores	de	Transporte	Público	e/ou	Gestores	de	Trânsito	(Secretarias	de	Transportes	e/ou	

Trânsito, DeTrANs, Ders, Agências reguladoras e órgãos constituídos para esta finalidade);

•	 Operadoras	Metroferroviárias	Urbanas	e	Metropolitanas;

•	 Operadoras	Rodoviárias	Urbanas	e	Metropolitanas;

•	 Operadoras	Rodoviárias	de	Média	e	Longa	Distância;

•	 Operadoras	de	Serviços	de	Fretamento.

5.3.3. pontuação

Como citado anteriormente, busca-se analisar as organizações de acordo com o nível de maturidade dos 

processos gerenciais e o nível de competividade dos resultados, aceitando processos que ainda estejam  

em fase inicial de implantação. Dessa forma, aproveitando a experiência do Prêmio Gaúcho, a pontuação 

total do Prêmio ANTP de Qualidade ficou definida em 500 pontos, com um valor percentual maior atribuído 
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ao critério resultados. os 500 pontos passaram a ser a porta de entrada para as organizações de trans - 

porte e trânsito ao modelo de excelência em gestão, permanecendo o PNQ como a maior premiação do País 

(1.000 pontos).

5.3.4. Mobilização

Como estratégia de abordagem junto às organizações, a Gerência de mobilização e Capacitação do Prêmio 

passou a realizar Workshops, Seminários e encontros visando sensibilizar as lideranças a adotarem o mo-

delo do Prêmio ANTP de Qualidade. esses eventos além de explicar as etapas do Programa e divulgar os 

treinamentos, contam com palestras das empresas vencedoras do Prêmio a fim de facilitar o entendimento  

da metodologia do Programa, e estimular as lideranças a adotarem modelo semelhante na busca da  

excelência do setor de transporte e trânsito.

o primeiro seminário nacional “Gestão da Qualidade no Transporte e Trânsito urbano” foi realizado 

durante o 3º ciclo, em São Paulo/SP, e contou com as palestras de todas as empresas vencedoras do Prêmio 

ANTP de Qualidade do ciclo anterior. A realização dos Seminários Nacionais revelou-se como importante 

estratégia para ampliar a visibilidade do Programa e das organizações premiadas.

Com o aumento do número de patrocinadores, conforme o Quadro 11, a partir do 5º ciclo, a Gerência de 

mobilização e Capacitação do Prêmio deu início à realização de Workshops regionais com o tema: “Como 

melhorar o desempenho das organizações de transporte e trânsito”. esses Workshops passaram a ser reali-

zados visando ampliar a participação das organizações no Programa e levar o modelo do Prêmio a todas as 

regiões do País, contando com a participação das organizações vencedoras que apresentam suas experiên-

cias e modelos de gestão, buscando estimular outras organizações a adotem modelo semelhante.

Nesta época, foi realizado pela Gerência de mobilização e Capacitação um trabalho de análise e diag-

nóstico das candidaturas ao Prêmio, com base nos quatro ciclos anteriores. em decorrência dessa análise 

foram traçadas estratégias e formulados planos para melhor divulgar e ampliar os números do Programa. 

Foi dada especial atenção às diretorias regionais da ANTP, visando a sua divulgação.

Neste período também, foram aplicadas duas pesquisas para ajudar na estratégia e ações do Prêmio.

PesQuisas reaLizadas

tipo de pesquisa descrição resultados

pesquisa de opinião Aplicada entre os congressistas pre-
sentes no 14º Congresso de Trans-
porte e Trânsito em 2003, na cidade 
de vitória/eS, por amostragem, para 
verificar o grau de conhecimento do 
Prêmio ANTP de Qualidade e para 
subsidiar o planejamento dos próxi-
mos ciclos.

82% dos entrevistados afirmaram conhecer o Prêmio como 
instrumento de gestão dos serviços. Cerca de 50% das em-
presas e instituições informaram terem participado em ati-
vidades promovidas pelo Prêmio ANTP de Qualidade.

pesquisa estágio 
e perspectivas das 
ações da qualidade e 
produtividade

elaborada e aplicada em 2005 pela 
Comissão Técnica da Qualidade e 
Produtividade, com o apoio da NTu 
e ABrATi.

69% das operadoras rodoviárias afirmaram ter algum tipo 
de programa de qualidade. 50% delas informaram terem 
instituído programas nos últimos três anos e 31 informaram 
ter participado do Programa Prêmio ANTP de Qualidade, das 
quais, 22% se candidataram ao Prêmio. Dos órgãos gesto-
res pesquisados, 24% relataram ter algum tipo de Programa 
de Qualidade e 14% de terem participado de Prêmios, sendo 
que 11% concorreram ao Prêmio ANTP de Qualidade.

No 8º ciclo, as atividades do Prêmio foram focadas nas cidades credenciadas para serem sedes  

dos jogos da Copa do mundo de 2014 no Brasil e em consonância com a política brasileira de investimentos 

no setor de transportes. Tendo o Governo Federal e a FiFA definido as 12 Cidades Sedes da Copa do mundo, 

que foram priorizadas para receber investimentos em obras – estádios e infraestrutura de transporte pú-
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blico – o Programa Prêmio deliberou por incluí-las no seu calendário de mobilização. os Workshops regio-

nais foram realizados nestas cidades.

No 9º ciclo foi introduzido o encontro de Líderes, evento presencial cujo objetivo principal é elabo-

rar a avaliação das organizações com base no modelo de gestão para a excelência, bem como planos de 

melhoria.

5.3.5. capacitação

em todos os ciclos foram oferecidos cursos capacitando os empregados das organizações a realizarem o 

processo de autoavaliação em suas organizações baseado nos critérios do Prêmio, e a desenvolverem pla-

nos de melhorias para suas organizações.

No 9° ciclo, esses treinamentos foram remodelados e assim reestruturados:

•	 TIC	–	Treinamento	de	interpretação	dos	critérios:	capacita	os	treinandos	para	a	correta	interpreta-

ção dos critérios e para realizar a autoavaliação e elaborar planos de melhoria.

•	 TRG	–	Treinamento	de	Elaboração	do	Relatório	de	Gestão:	capacita	os	treinandos	para	a	elaboração	

dos documentos necessários a formulação da candidatura ao Prêmio.

5.3.6. adesão

Ao longo dos ciclos foram implantados avanços para melhor atender as demandas das organizações do se-

tor visando estimular as organizações a adotarem o modelo do Prêmio ANTP de Qualidade. A adesão foi uma 

destas melhorias. A partir do 5º ciclo, decidiu-se por buscar a formalização dessa adesão ao Programa com 

a assinatura do Termo de Adesão e em consequência o uso do Selo de Adesão pela organização. 

Com essa formalização a organização se compromete a capacitar sua força de trabalho para o uso dos 

Critérios do Prêmio ANTP, a realizar uma autoavaliação com base nos Critérios e a desenvolver e implemen-

tar um programa de melhorias, com foco em todas as partes interessadas. em contrapartida a ANTP fornece 

o manual para inscrição e cursos de Formação de Avaliadores internos.

As adesões ao programa têm crescido constantemente desde o seu lançamento.

5.3.7. banca examinadora

A cada ciclo, o Prêmio precisa contar com examinadores capacitados com a função de avaliar as organi-

zações candidatas e preparar seus respectivos relatórios de realimentação. A seleção de uma banca 

examinadora composta por 4 a 5 pessoas por candidata, sem conflito de interesse com a mesma, é uma 

estratégia fundamental para a garantia da credibilidade de todo o processo de análise. esses profissio-

nais são convidados a trabalhar sem remuneração, num trabalho voluntário e obedecendo a um Código 

de ética com os mais rígidos critérios de sigilo. os integrantes são especialistas em gestão empresa-

rial que atuam em diversos ramos de atividades, notadamente órgãos gestores, empresas operadoras, 

órgãos governamentais, universidades e consultorias. em cada ciclo, são treinados em torno de 150 

profissionais.

Notadamente, as organizações já perceberam a importância do treinamento da formação do examina-

dor. Assim, muitas empresas passaram a estimular seus funcionários a serem examinadores, a fim de levar 

essa visão crítica para dentro de suas organizações, trazendo amadurecimento para a empresa.

A partir do 5º ciclo, visando à modernização e maior agilidade da Banca examinadora, foi adquirido 

o Software Sideral, que facilita o registro das avaliações individuais, simplifica a sua consolidação para o 

consenso, permitindo a geração automática dos resultados globais.

No Quadro 11, é possível verificar que a ampliação no número de patrocinadores permitiu o aumento 

dos recursos financeiros e consequentemente a realização de novas ações e aquisição de ferramentas de 

trabalho como o Software Sideral. 
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5.3.8. banca de Juízes

A seleção da Banca de Juízes é parte estratégica do processo. A cada ciclo, o Prêmio ANTP de Qualidade 

convida cinco profissionais com formação multidisciplinar dentre os melhores profissionais em seus setores, 

sendo um representante do Conselho Diretor da ANTP, um representante do setor empresarial, um profissio-

nal com experiência nos prêmios regionais, um examinador sênior do PNQ, e um representante dos patroci-

nadores com atuação no setor da qualidade.

Até o 8º ciclo, a Banca de Juízes se encontrava em duas reuniões distintas: a primeira para selecionar 

as candidatas a serem visitadas de acordo com as pontuações alcançadas e a segunda, após as visitas, para 

analisar as pontuações finais e decidir pelo limite de pontuação que gera a classificação ou não em premiadas. 

A partir do 9º ciclo, com a alteração no modelo de premiação do Prêmio ANTP de Qualidade, todas as 

organizações passaram a ser visitadas e os juízes a se reunirem uma vez, ao final do processo, para a defini-

ção das organizações premiadas de acordo com suas respectivas pontuações.

sigilo

Durante o processo de julgamento os juízes desconhecem a identidade das candidatas. essa estratégia 

de confidencialidade das candidaturas também foi definida no lançamento do Prêmio, a fim de evitar 

conflitos	de	interesse.	As	candidatas	são	conhecidas	apenas	pelo	Gerente	de	Candidatura	e	o	Gerente	

da Banca examinadora, responsáveis pela escalação da banca examinadora, que analisa os currículos 

de cada examinador e seus impedimentos éticos. Daí em diante as candidatas são codificadas sem iden-

tificar quem são as concorrentes. esse processo garante a confiabilidade e em consequência tem-se a 

credibilidade reconhecida.

5.3.9. premiação

No lançamento do Prêmio ANTP de Qualidade ficou estabelecido o limite de premiação de no máximo  

três vencedores por categoria, cabendo a Banca de Juízes essa definição após análise das pontuações al-

cançadas pelas candidatas em cada categoria.

Ao longo dos ciclos foram introduzidos avanços que estimulassem novas organizações a candidatarem 

ao Prêmio e a instigar que as organizações já candidatas em outros ciclos perseguissem mais desafios. 

Foram criados os Certificados de melhoria Contínua, a classificação de Finalistas, a certificação de re-

ferencial de excelência e finalmente os níveis ouro, Prata e Bronze.

Certificado de Melhoria Contínua 

Do 2º ao 8º ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade, foi concedido o “Certificado de melhoria Contínua” para 

cada organização que obtivesse avanços significativos de seus processos de gestão. essa certificação foi 

criada com o objetivo de estimular a um trabalho contínuo de melhoria gerencial ao reconhecer os pro-

gressos alcançados nas organizações, ao comparar os resultados obtidos pelas candidatas em dois ciclos 

consecutivos.

Finalistas

Do 3º ao 8º ciclo, as empresas que não foram premiadas, mas que foram visitadas, receberam certifica - 

do de participação como “Finalistas” do ciclo, visando incentivar tais organizações a persistirem no trabalho 

de implantação da metodologia do Prêmio.

As empresas finalistas também contribuíram com o processo de sensibilização ao apresentarem seus 

modelos de gestão no Seminário Nacional do Prêmio e nos Workshops regionais.



e X c e L Ê n c i a  n a  G e s t Ã o  d o  t r a n s p o r t e  e  t r Â n s i t o   s e t / 2 0 1 3    67

referencial de excelência

Com a limitação de três vencedoras por ciclo, foi necessário reconhecer, de modo diferenciado, as organi-

zações que atingiram nível de desempenho para premiação e o mantiveram ao longo de um período sig-

nificativo de tempo. Dessa forma, a partir do 5º ciclo, foi criada a certificação “referencial de excelência”.  

o referencial de excelência passou a ser concedido para as organizações vencedoras em dois ciclos con-

secutivos e que mantivessem no terceiro, níveis similares de pontuação.

Troféu ouro, Prata e Bronze

A partir do 9º ciclo, as organizações passaram a ser reconhecidas com o Prêmio ANTP de Qualidade,  

nos níveis Troféus ouro, Prata e Bronze conforme o grau de aderência aos critérios do Prêmio e os resultados 

obtidos na satisfação do conjunto de partes interessadas. Como citado, a partir deste ciclo, todas as can-

didatas passaram a receber a visita técnica da Banca examinadora.

5.3.10. recursos para apoio às organizações

em cada ciclo, a gerência executiva do Prêmio ANTP de Qualidade disponibiliza uma série de recursos visan-

do atingir todas as metas estabelecidas, podendo listar: manual do Prêmio, Guia para autoavaliação, livreto 

Síntese do Programa, relatório das vencedoras, Documentos referenciais comparativos de desempenho 

do transporte público, Documentos referenciais comparativos de desempenho do trânsito, relação de con-

sultores credenciados, relatório de realimentação, Boletim Qualidade ANTP; a realização de Workshops 

regionais, encontro com lideranças, Seminário Nacional da Qualidade, Treinamento de interpretação dos 

Critérios–TiC, Treinamento de elaboração de relatório de Gestão–TrG, Treinamento de Formação da Banca 

examinadora.

referenciais Comparativos

No 2º ciclo, a Comissão da Qualidade e Produtividade deu início às discussões para a elaboração dos re-

ferenciais comparativos de transporte e trânsito, visando uma padronização conceitual, como mais uma 

estratégia de ação do Prêmio ANTP de Qualidade.

No 7º ciclo, foi disponibilizada a publicação em meio eletrônico dos “referenciais Comparativos de Ges-

tão do Transporte Público” e dos “referenciais Comparativos de Gestão do Trânsito”, contendo cada um, 80 

indicadores devidamente especificados e explicados para uso das organizações aderentes e/ou candidatas.

No 8º ciclo, com o sucesso da metodologia associada à divulgação e utilização dos indicadores lista - 

dos nos documentos, a Gerência executiva do Prêmio lançou a versão impressa dos dois documentos.

relatório das Vencedoras

A partir do 5º ciclo, algumas empresas vencedoras gentilmente cederam seus relatórios de candidatura para 

serem divulgados pelo Prêmio ANTP de Qualidade. esses documentos apresentam as práticas de gestão e 

os resultados das vencedoras do ciclo anterior. Antes de divulgar seus relatórios, as organizações vencedo-

ras podem retirar de seus relatórios, informações ou resultados que julgarem sigilosos.

esse relatório é importante instrumento para estimular as candidaturas de outras organizações.

Guia para autoavaliação

No 5º ciclo, a Gerência de Candidatura elaborou o documento “Guia para autoavaliação” que apresenta as 

etapas para autoavaliação e implantação de melhorias de desempenho. esse guia não pretende chegar a 

uma receita única e universal, mas apenas oferecer um caminho seguro e provado que as organizações pos-

sam utilizar como referência, uma vez que algumas organizações podem hesitar em aplicar os Critérios do 

Prêmio em face de alguma incerteza sobre como proceder.
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síntese do Programa

A partir do 6º ciclo foi criada e amplamente divulgada a publicação “Síntese do Programa” contendo infor-

mações básicas de como participar do Programa, as principais ações, a estrutura de gestão, o processo de 

adesão e de candidatura, os recursos para o apoio às organizações e os vencedores dos ciclos anteriores.

A Síntese do Programa é o livreto distribuído pela Gerência de mobilização e Capacitação para todos os 

participantes dos eventos e treinamentos organizados pelo Prêmio ANTP de Qualidade. 

Consultores Credenciados

A partir do 9º ciclo foi criado o grupo de “Consultores Credenciados” que poderão ser solicitados por orga-

nizações que tenham feito a Adesão ao Programa. Constitui-se numa equipe de consultores credenciados 

pela ANTP, com custos padronizados e predefinidos, de inteira responsabilidade da organização solicitante. 

A finalidade da equipe de consultores é fornecer apoio técnico para a realização da autoavaliação e para o 

desenvolvimento dos planos de melhoria.

esse credenciamento foi implantado após solicitação de inúmeras organizações aderentes ao Prêmio, 

na busca de profissionais conhecedores da metodologia do Programa capazes de auxiliar no processo de 

autoavaliação das organizações.

relatório de realimentação

A candidatura ao Prêmio ANTP de Qualidade implica no envio do relatório de Gestão da organização para 

ser analisado pela Banca examinadora e também a ser visitado pela mesma. essa Banca examinadora pro-

duz o “relatório de realimentação” contendo uma avaliação do grau de aderência do sistema de gestão da 

organização aos critérios do Prêmio, sendo excelente instrumento para a elaboração de planos de melhoria.

A seguir, a relação de todos os recursos de apoio às organizações que são disponibilizados pela Ge-

rência executiva do Prêmio ANTP de Qualidade.

reCurso FinaLidade / ConTeÚdo CoMo oBTer

Critérios para avaliação e diagnóstico  
da gestão das organizações de transporte 
público e trânsito (Manual do Prêmio)

Apresenta os critérios para avaliação e 
diagnóstico e instruções para candidatura 
ao Prêmio.

versão gratuita no portal: 
www.premioantpdequalidade.org

documento impresso disponibilizado  
para empresas aderentes.

Guia para autoavaliação Apresenta as etapas para a autoavaliação 
e implantação de melhorias de 
desempenho.

versão gratuita no portal:  
www.premioantpdequalidade.org

Livreto Programa Prêmio anTP  
de Qualidade

Descreve o programa, seus objetivos, 
abordagem e recursos.

versão gratuita no portal:  
www.premioantpdequalidade.org

relatório das vencedoras relatórios de inscrição de organizações 
vencedoras, que contém suas práticas  
de gestão e resultados. São 
disponibilizados pelas organizações 
num gesto de cooperação com o setor de 
transporte e trânsito.

versão digital disponibilizada a 
aderentes que tenham realizado a 
autoavaliação.

Workshops regionais com lideranças  
de organizações

realizados para mobilizar as organizações 
do setor, apresentam recursos,  
benefícios e forma de adesão ao Programa.

Programação (cidades e datas)  
na Secretaria do Prêmio ANTP  
de Qualidade. 

Treinamento de interpretação  
dos Critérios–TiC

Capacita profissionais para a interpretação 
dos critérios, realização da autoavaliação  
e elaboração de planos de melhoria.

Programação definida durante  
os Workshops regionais.
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Treinamento de elaboração de relatório  
de Gestão–TrG

Capacita profissionais para a elaboração 
dos documentos necessários à 
formalização de candidatura ao Prêmio.

Programação definida durante  
os Workshops regionais.

Boletim Qualidade anTP Atualiza informações sobre o 
desenvolvimento do Prêmio ANTP de 
Qualidade: eventos, treinamentos etc. 
(quatro edições por ano).

enviado gratuitamente a todas 
as organizações interessadas. 
Solicitar à Secretaria do Prêmio 
ANTP de Qualidade inclusão na 
lista de distribuição. 

referenciais comparativos de desempenho 
do transporte público

Conjunto de indicadores aderentes ao 
Prêmio ANTP de Qualidade que facilitam 
o processo de comparação com outras 
organizações. 

versão gratuita no portal:  
www.premioantpdequalidade.org

referenciais comparativos de desempenho 
do trânsito

Conjunto de indicadores aderentes ao 
Prêmio ANTP de Qualidade que facilitam 
o processo de comparação com outras 
organizações. 

versão gratuita no portal:  
www.premioantpdequalidade.org

relação de consultores credenciados Disponibiliza profissionais experientes 
para apoiar a autoavaliação e elaboração 
do plano de ação.

versão gratuita no portal:  
www.premioantpdequalidade.org

5.3.11. parcerias

Fóruns de secretários e Gestores de Transporte e Trânsito

A partir do 4º ciclo ampliaram-se as ações destinadas à mobilização e divulgação do Programa. Deu-se  

início a participação da Coordenação Nacional do Prêmio nos Fóruns de Secretários e Gestores de Trans-

porte e Trânsito, com o intuito de ampliar a participação dos órgãos gestores e ali obter sugestões para 

aperfeiçoamento.

No 7º Ciclo, também foi dada especial atenção para os órgãos gestores, com a realização de dois 

Workshops para este segmento e fortalecidas as relações com o Programa GesPública do Governo Federal.

Fórum PQC

No 4º ciclo também teve início a participação do Prêmio ANTP de Qualidade no Fórum Nacional dos Pro-

gramas regionais e Setoriais de Qualidade – Fórum PQC, que oportunizam até hoje trocas de experiências 

entre Programas e Prêmios de todo o país.

No 6º ciclo, a parceria evoluiu e gerou a assinatura de Termos de Parceria com alguns Programas regio-

nais, visando ampliar a participação no Programa.

Prêmio anTP – aBraTi

em 2011, foi firmado entre a ANTP e ABrATi o convênio de cooperação técnica, criando o “Prêmio ANTP 

– ABrATi – Boas Práticas do Transporte Terrestre de Passageiros”, que tem por objetivo buscar reconheci-

mento e visibilidade aos esforços destinados à promoção do transporte público de passageiros rodoviários 

de longa distância. o convênio foi firmado para o triênio 2011/2013 e nesta primeira etapa a Banca de Juízes 

reconheceu as iniciativas das empresas nas categorias Atendimento ao Cliente, Adesão dos Colaboradores 

e responsabilidade Socioambiental.
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5.3.12. resultados

No Quadro 12, estão apresentados os resultados globais de cada ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade, 

demonstrando o crescimento signifi cativo e contínuo das realizações e participações. Destes dados 

pode-se inferir o crescimento contínuo da adesão dos líderes ao Programa e dos resultados positivos 

advindos para suas organizações.

Quadro 12: resultados globais do Prêmio anTP de Qualidade

itens / CiClo
1º CiClo

1995/
1997

2º CiClo
1997/
1999

3º CiClo
1999/
2001

4º CiClo
2001/
2003

5º CiClo
2003/
2005

6º CiClo
2005/
2007

7º CiClo
2007/
2009

8º CiClo
2009/
2011

9º CiClo
2011/
2013

totAl

eveNTo 22 12 20 23 33 35 33 40 53 271

reGiÕeS ATeNDiDAS 3 3 3 4 5 5 5 5 5 5

eSTADoS viSiTADoS 6 4 7 11 13 10 13 14 14 23*

CiDADeS SeDe 6 6 8 15 16 13 14 18 22 118

NÚmero De PArTiCiPANTeS 590 360 765 1.192 1.525 1.804 2.562 2.764 3.352 14.914

orGANizAÇÕeS PreSeNTeS 230 250 270 290 310 307 448 637 712 3.454

ADeSÕeS – – – – 42 69 53 55 84 303

CANDiDATurAS 18 21 21 17 19 23 20 20 21 180

Nesses nove ciclos que correspondem a 18 anos de jornada, registra-se, entre adesões e candidatu -

ras, 193 organizações de Trânsito e Transporte Público do País. estas 193 organizações contemplam as cinco 

regiões do país, abrangem 23 unidades da Federação e correspondem a 87 municípios brasileiros.

a Figura 18 registra a participação das organizações por região do país.

o Quadro 13 informa sobre a distribuição das organizações entre adesões e candidaturas que partici-

param do Prêmio por categoria:

suL = 18%

sudesTe = 42%

nordesTe = 30%

CenTro-oesTe = 4%

norTe = 6%
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Quadro 13: distribuição das organizações por Categoria

Categoria organizações Percentual

órgão Gestor 53 27

operadora rodoviária urbana 114 60

operadora metroferroviária 8 4

operadora rodoviária de longa Distância 4 2

operadora de Fretamento 14 7

Total 193 100

em uma forma de representação numérica, é apresentado no Quadro 14 o cruzamento dos resultados 

da representatividade das organizações que participaram do Prêmio, entre adesões e candidaturas, em 

cada categoria por estado brasileiro.

Quadro 14: organização Participante por Categoria/estado                  

estado/categoria órgão 
Gestor

rodoviária 
urbana Metroferroviária rodoviária 

Longa distância Fretamento Total

Acre – 1 – – – 1

Alagoas 1 3 1 – – 5

Amapá 1 – – – – 1

Amazonas 5 2 – – – 7

Bahia 1 2 – – – 3

Ceará 2 15 – – – 18

espírito Santo 3 10 – 1 2 16

Goiás – 1 – – – 1

maranhão 2 5 – – – 7

mato Grosso 1 1 – – – 2

mato Grosso do Sul 2 2 – – – 4

minas Gerais 9 7 1 1 – 18

Pará 2 – – – – 2

Paraíba 1 – 1 – – 2

Paraná 2 9 – – 1 12

Pernambuco 3 11 1 – – 15

Piauí 1 4 – – 1 5

rio de Janeiro 2 9 2 – – 14

rio Grande do Norte 2 2 – – – 4

rio Grande do Sul 1 15 1 – – 17

Santa Catarina 2 3 – – – 5

São Paulo 9 13 – 2 9 33

Sergipe 1 – – – – 1

ToTaL 53 115 8 4 13 193      
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vale ainda ressaltar que no 9º ciclo, 2011/2013, foram registrados índices bastante significativos e  

que se constituem recordes do Programa em relação a treinamentos, participações individuais e adesões de 

organizações, conforme pode ser verificado nos gráficos a seguir.

a | Foram realizados 53 eventos em diversas modalidades, com a seguinte representação conforme de-

monstrado na Figura 19.

Figura 19: Quantitativo de eventos no 9º Ciclo

B | Foi também atingido o total de 3.352 participantes representando as diversas organizações do setor de 

transporte e trânsito dos vários estados brasileiros, apresentando o seguinte percentual de acordo com 

aFigura 20.

Figura 20: Quantitativo de Participantes por evento no 9º Ciclo

C | o recorde de organizações aderidas ao Programa Prêmio ANTP de Qualidade, foi atingido no 9º ciclo,  

com um total de 84 dirigentes assinando o Termo de Adesão, junto à ANTP, proporcionando a distribuição 

por categoria, apresentada a seguir, na Figura 21.  

Figura 21: Quantitativo de organizações aderentes por Categoria
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5.4. Candidaturas e venCedores
A candidatura leva a organização ao reconhecimento público, recebendo troféu, certificado e selo alusivo  

à premiação recebida e leva essa organização a divulgar seus processos e métodos de gestão que a colo - 

cam no topo das melhores do Brasil.

o Primeiro ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade foi lançado em junho/1995 na abertura do 10º Congres - 

so Brasileiro de Transporte e Trânsito, realizado em São Paulo/SP.

em agosto/1997, ocorreu a primeira premiação durante o 11º Congresso Brasileiro de Transporte e  

Trânsito, realizado em Belo Horizonte/mG.

A partir dessa premiação, as organizações premiadas passaram a compartilhar os métodos de gestão 

responsáveis por seu sucesso com outras empresas de trânsito e transporte, através de palestras, exposi-

ções, visitas técnicas e relatórios. Tais organizações têm sido bastante solícitas e generosas neste papel, 

contribuindo com sua atuação, para o sucesso do movimento de melhoria liderado pelo Prêmio ANTP de 

Qualidade. Como reconhecimento a todos os finalistas e vencedores em todos os ciclos, as organizações 

estão citadas a seguir.

orGanizações PreMiadas 

1ª premiação – ciclo 1995/1997

AGoSTo/1997 – 11° CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – Belo HorizoNTe/mG

órGÃoS De GerÊNCiA

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTrANS – Belo Horizonte/mG

•	 São Paulo Transporte – SPTrANS - São Paulo/SP

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 rodoviária metropolitana ltda. – recife/Pe

2ª premiação – ciclo 1997/1999

JuNHo/1999 – 12º CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – reCiFe/Pe

órGÃoS De GerÊNCiA De TrANSPorTe

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTrANS – Belo Horizonte/mG

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 Companhia Carris Porto Alegrense – Porto Alegre/rS

•	 organizações Guimarães ltda. (empresa vitória) – Caucaia /Ce

•	 rodoviária metropolitana ltda. – recife/Pe

órGÃoS GeSToreS De TrâNSiTo

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTrANS – Belo Horizonte/mG

•	 Companhia de engenharia de Tráfego – CeT – São Paulo/SP

CerTiFiCADo De melHoriA CoNTÍNuA

•	 organizações Guimarães ltda. – empresa vitória – Caucaia/Ce

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTrANS – Belo Horizonte/mG

•	 rodoviária metropolitana ltda. – recife/Pe

•	 eAo Penha São miguel ltda. – São Paulo/SP

•	 viação Santa Brígida ltda. – São Paulo/SP
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3ª premiação – ciclo 1999/2001

SeTemBro/2001 – 13º CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – PorTo AleGre/rS

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 Companhia Carris Porto Alegrense – Porto Alegre/rS

•	 empresa de Transportes Flores ltda. – São João do meriti/rJ

•	 organizações Guimarães ltda. – empresa vitória – Caucaia/Ce

oPerADorAS meTroFerroviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 Companhia Brasileira de Trens urbanos de Belo Horizonte – CBTu/BH

CerTiFiCADo De melHoriA CoNTÍNuA

•	 organizações Guimarães ltda. – empresa vitória – Caucaia/Ce

•	 expresso medianeira ltda. – Santa maria/rS

4ª premiação – ciclo 2001/2003

JuNHo/2003 – 14º CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – viTóriA/eS

órGÃo GeSTor De TrANSPorTe e/ou TrâNSiTo

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTRANS – Belo Horizonte/MG

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 empresa de Transportes Flores – São João do meriti/rJ 

•	 expresso medianeira ltda. –  Santa maria/rS 

FiNAliSTAS

•	 Companhia de Transportes urbanos da Grande vitória – CeTurB/Gv –vitória/eS

•	 viação Saens Pena S/A – rio de Janeiro/rJ

•	 viação Grande vitória ltda. – vitória/eS

•	 Companhia Brasileira de Trens urbanos de Belo Horizonte – CBTu/BH 

•	 CBTu – Superintendência de Trens urbanos do recife – meTroreC

5ª premiação  – ciclo – 2003/2005

AGoSTo/2005 – 15º CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – GoiâNiA/Go

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 expresso medianeira ltda. – Santa maria/rS

•	 viação Belém Novo ltda. – Porto Alegre/rS

•	 empresa de Transporte Coletivo viamão ltda. – viamão/rS

órGÃo GeSTor De TrANSPorTe e/ou TrâNSiTo

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTrANS – Belo Horizonte/mG

CerTiFiCADo De melHoriA CoNTÍNuA

•	 expresso medianeira ltda. – Santa maria/rS

•	 viação Belém Novo ltda. – Porto Alegre/rS

•	 viação Santa Tereza de Caxias do Sul ltda. – Caxias do Sul/rS 
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FiNAliSTAS

•	 Companhia de Transportes urbanos da Grande vitória – CeTurB-Gv – vitória/eS

•	 medianeira Transporte ltda. – ijuí/rS

•	 viação Santa Tereza de Caxias do Sul ltda. – Caxias do Sul/rS

•	 viação Saens Pena S/A –  rio de Janeiro/rJ

•	 viação Santa Cruz S/A. – mogi Guaçu/SP
•	

6ª premiação – ciclo – 2005/2007

ouTuBro/2007 – 16º CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – mACeió/Al

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 Auto viação Chapecó ltda. – Chapecó/SC

•	 empresa de Transporte Coletivo viamão ltda. – viamão/rS

•	 viação Belém Novo Ltda. – Porto Alegre/RS

reFereNCiAl De eXCelÊNCiA

•	 expresso medianeira ltda. – Santa maria/rS

CerTiFiCADo De melHoriA CoNTÍNuA

•	 Auto viação Chapecó ltda. – Chapecó/SC

•	 empresa de Transporte Coletivo viamão ltda. – viamão/rS

•	 mTu – medianeira Transporte ltda. – ijuí/rS

•	 Santa ignês Transportes ltda. – São Borja/rS

•	 viação Belém Novo ltda. – Porto Alegre/rS

•	 viação Santa Tereza de Caxias do Sul – Caxias do Sul/rS

•	 viação urbana ltda. Filial (Fantasia Dragão do mar) – Fortaleza/Ce

FiNAliSTAS Do PrÊmio ANTP De QuAliDADe

•	 medianeira Dourados Transporte ltda. – Dourados/mS

•	 mTu – medianeira Transporte ltda. – ijuí/rS

•	 Santa ignês Transportes ltda. – São Borja/rS

•	 viação Santa Tereza de Caxias do Sul – Caxias do Sul/rS

•	 viação urbana ltda. Filial (Dragão do mar) – Fortaleza/Ce

7ª premiação –  ciclo – 2007/2009

SeTemBro/2009 – 17º CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – CuriTiBA/Pr

reFereNCiAl De eXCelÊNCiA

•	 empresa de Transporte Coletivo viamão ltda. – viamão/rS

•	 expresso medianeira ltda. – Santa maria/rS 

•	 viação Belém Novo ltda. – Porto Alegre/rS

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 Medianeira Dourados Transportes ltda. – Dourados/mS

•	 viação Urbana Ltda. – Fortaleza/CE
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órGÃoS GeSToreS De TrANSPorTe e TrâNSiTo

•	 Companhia de Transportes urbanos da Grande vitória – CeTurB-Gv – vitória/eS

CerTiFiCADo De melHoriA CoNTÍNuA

•	 Companhia de Transportes urbanos da Grande vitória – CeTurB-Gv – vitória/eS

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTrANS – Belo Horizonte/mG

•	 medianeira Ponta Porã Transportes ltda. - Ponta Porã/mS

•	 viação urbana ltda. – Fortaleza/Ce

FiNAliSTAS

•	 Auto viação Chapecó ltda. – Chapecó/SC

•	 empresa de Trens urbanos de Porto Alegre S/A – Trensurb – Porto Alegre/rS

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTrANS – Belo Horizonte/mG

•	 leblon Transporte de Passageiros ltda. – Fazenda rio Grande/Pr

•	 medianeira Transporte ltda. – ijuí/rS

•	 medianeira Ponta Porã Transportes ltda. – Ponta Porã/mS

•	 rodoviária metropolitana ltda. – São lourenço da mata/Pe

•	 Santa ignês Transportes ltda. – São Borja/rS

•	 viação Nobel ltda. – Fazenda rio Grande/Pr

•	 viação urbana ltda. Filial (Dragão do mar) – Fortaleza/Ce

8ª premiação –  ciclo – 2009/2011

ouTuBro/2011 – 18º CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – rio De JANeiro/rJ

reFereNCiAl De eXCelÊNCiA

•	 empresa de Transporte Coletivo viamão ltda. – viamão/rS

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS

•	 mTu – medianeira Transporte ltda. – ijuí/rS

•	 viação urbana ltda. – Fortaleza/Ce

órGÃoS GeSToreS De TrANSPorTe e TrâNSiTo

•	 Companhia de Transportes urbanos da Grande vitória – CeTurB-Gv – vitória/eS

CerTiFiCADo De melHoriA CoNTÍNuA

•	 Companhia de Transportes urbanos da Grande vitória – CeTurB-Gv – vitória/eS

•	 mTu - medianeira Transporte ltda. – ijuí/rS

•	 viação Três Corações ltda. – Três Corações/mG

FiNAliSTAS

•	 empresa de Trens urbanos de Porto Alegre S/A – Trensurb – Porto Alegre/rS

•	 Transportadora itamaracá ltda. – Abreu de lima/Pe

•	 viação Nobel ltda. – Fazenda rio Grande/Pr
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9ª premiação –  ciclo – 2011/2013

ouTuBro/2013 – 19º CoNGreSSo BrASileiro De TrANSPorTe e TrâNSiTo – BrASÍliA – DF

referenciaL de eXceLÊncia  

órGÃoS GeSToreS De TrANSPorTe e TrâNSiTo

•	 Companhia de Transportes urbanos da Grande vitória – CeTurB-Gv – vitória/eS

troféu ouro 

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS 

•	 Medianeira Dourados Transportes ltda. – Dourados /mS

•	 viação Nossa Senhora das Graças – Rio de Janeiro/RJ

troféu prata  

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS 

•	 Viação Nossa Senhora de lourdes S.A. – rio de Janeiro/rJ

•	 HP Transportes Coletivos ltda. – Goiânia/Go

•	 viação Nobel ltda. – Fazenda rio Grande/Pr

•	 leblon Transporte de Passageiros ltda. – Fazenda rio Grande/Pr

•	 mobibrasil Transporte São Paulo ltda. – São Paulo/SP

•	 viação Urbana Ltda. – Fortaleza/CE

oPerADorAS meTroFerroviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS 

•	 Empresa de Trens urbanos de Porto Alegre – TreNSurB  – Porto Alegre/rS

órGÃoS GeSToreS De TrANSPorTe e TrâNSiTo

•	 empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte – BHTrANS – Belo Horizonte/mG 

troféu bronze 

oPerADorAS roDoviáriAS urBANAS e meTroPoliTANAS 

•	 mTu – medianeira Transporte ltda. – ijui/rS 

•	 Transportadora itamaracá ltda. – Abreu e lima/Pe 

•	 viação Piracicabana ltda. – São vicente/SP 

oPerADorAS De ServiÇoS De FreTAmeNTo 

•	 vésper Transportes ltda. – limeira/SP 
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5.5. ConClusão
o Prêmio ANTP de Qualidade não se resume a uma solenidade de premiação. é um Programa muito mais  

amplo que envolve mobilização, capacitação, publicações, eventos, treinamentos e apoio técnico. A pre-

miação é o coroamento deste processo, conferindo reconhecimento nacional aos sistemas de gestão e re-

sultados das organizações premiadas.

Todo o sucesso alcançado tem sido possível graças a ampliação dos patrocinadores do Prêmio que 

garantem recursos financeiros que viabilizam a realização de todas as ações, permitindo o Prêmio ser co-

nhecido em todas as regiões do País com adesões e candidaturas.

o Prêmio conseguiu também, ao longo de sua trajetória reunir profissionais voluntários e abnegados 

que se engajaram ao programa e juntos trabalharam pela qualidade no setor de transporte e trânsito de 

nosso País. esse trabalho voluntário é fundamental para a viabilidade do Programa.

muitas organizações foram premiadas e todas merecidamente e estas contribuíram com a divulgação 

do Prêmio e com o repasse de suas experiências estimulando outras organizações a desenvolverem gestão 

semelhante.

os resultados atingidos permitem afirmar a credibilidade e a representatividade do Prêmio ANTP de 

Qualidade, que como Programa setorizado para o trânsito e transporte público, leva a metodologia da me-

lhoria dos sistemas de gestão e seus consequentes resultados, a este setor de serviço crítico e vital para as 

necessidades diárias da população brasileira.

eles também possibilitam à Gerência executiva do Prêmio, uma análise criteriosa visando traçar um 

diagnóstico preciso para determinar planos e estratégias de ações pontuais e gerais, buscando a melhoria 

contínua dos processos que abrangem o Prêmio ANTP de Qualidade.

Assim, o Prêmio ANTP de Qualidade caminha para atingir seu 10º ciclo e poder comemorar 20 anos de 

trabalho, fazendo história em prol de um transporte e trânsito melhores em nosso País.
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reFerênCias BiBliográFiCas

Plano de Ação – Metas e Indicadores de Avaliação – ANTP – 3º Ciclo 1999/2001

Plano de Ação – Metas e Indicadores de Avaliação – ANTP – 4º Ciclo 2001/2003

Plano de Ação – Metas e Indicadores de Avaliação – ANTP – 5º Ciclo 2003/2005

Plano de Ação – Metas e Indicadores de Avaliação – ANTP – 6º Ciclo 2005/2007

Plano de Ação – Metas e Indicadores de Avaliação – ANTP – 7º Ciclo 2007/2009

Plano de Ação – Metas e Indicadores de Avaliação – ANTP – 8º Ciclo 2009/2011

Plano de Ação – Metas e Indicadores de Avaliação – ANTP – 9º Ciclo 2011/2013

Relatório de Atividades – ANTP – 1º Ciclo 1995/1997

Relatório de Atividades – ANTP – 2º Ciclo 1997/1999

Relatório de Atividades – ANTP – 3º Ciclo 1999/2001

Relatório de Atividades – ANTP – 4º Ciclo 2001/2003

Relatório de Atividades – ANTP – 5º Ciclo 2003/2005

Relatório de Atividades – ANTP – 6º Ciclo 2005/2007

Relatório de Atividades – ANTP – 7º Ciclo 2007/2009

Relatório de Atividades – ANTP – 8º Ciclo 2009/2011

Relatório de Atividades – ANTP – 9º Ciclo 2011/2013

Síntese do Programa – ANTP – 9º Ciclo 2011/2013

Prêmio ANTP de Qualidade 2013 – Critérios para Avaliação e Diagnóstico da Gestão das Organizações de 

Transporte Público e Trânsito – ANTP 2011
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da Comissão Técnica da Qualidade e Produtividade da ANTP

esTruTuras Para 
Mensuração de resuLTados

6

6.1. introdução

 “Se você for capaz de medir o que está falando e expressar isso em números, então você conhece 

algo a esse respeito; mas se você não tem essa capacidade, seu conhecimento será uma espécie 

defi ciente e insatisfatória.”

A frase de William Thompson (lorde kelvin) demonstra a importância dos indicadores em uma organiza-

ção. Tal importância tornou-se evidente nas palavras de grandes nomes da gestão como Deming, para o qual 

“quem não mede não gerencia”, e Juran, ao afi rmar que “quem não gerencia, não melhora”.

A utilização de indicadores de desempenho permite mais que o estabelecimento de padrões. A evolu-

ção da gestão ao longo do tempo só pode ser comprovada através das medidas de desempenho. 

A complexa realidade organizacional não pode ser compreendida por meio de um número insufi ciente de 

indicadores. Contudo, a formação de uma estrutura de mensuração em um tamanho ideal e o inter-relaciona-

mento entre as informações, possibilita a interpretação e a compreensão da organização como um todo.

Se o Prêmio ANTP de Qualidade foi implantado em 1995 com o objetivo de estimular as organizações de 

transporte e trânsito a adotarem modelos de gestão orientados para a excelência do desempenho, o Projeto 

de referenciais Comparativos de Gestão do Transporte e do Trânsito urbano teve como cerne de sua criação 

proporcionar às organizações um instrumento valioso. Tal instrumento não se resume a atender só organiza-

ções com vistas a possíveis candidaturas ao Prêmio, mas principalmente àquelas que buscam melhoria em 

seu desempenho, comparando os seus resultados com os melhores do mercado.
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um processo de melhoria orientado para a satisfação das partes interessadas e com ênfase na com-

petitividade, como é previsto no Prêmio ANTP de Qualidade, exige informações da própria organização e 

principalmente das referidas partes. Promover análises comparativas com outras entidades e avaliar o de-

sempenho frente às expectativas dos diferentes públicos com os quais há algum tipo de interação, promove 

o aprendizado. 

As organizações, ao avaliarem seus resultados e processos face àqueles considerados excelentes, no 

intuito de melhorar sua posição competitiva e/ou se manter na liderança, garantem que o negócio possui 

características de competitividade. Ao atenderem os principais requisitos das Partes interessadas – rPis, 

elas buscam a sustentabilidade social, cultural, ambiental e econômica.

este capítulo, tendo como pano de fundo as diretrizes supracitadas, abordará conceitos e metodologias 

de desenvolvimento dos indicadores. Apresentará as principais estruturas de indicadores, com ênfase aos 

dois modelos mais comuns entre as organizações que utilizam o modelo de excelência em Gestão – meG1. 

Discorrerá a respeito dos referenciais comparativos e suas aplicações. Por fim, pontuará um conceito que 

ganha força nas organizações líderes em seus setores, a tradução dos rPis em informações quantitativas.

6.2. indiCadores: ConCeito e metodologia de desenvolvimento

Há inúmeras definições para o que chamamos de indicador. Todas, porém, possuem certa similaridade con-

ceitual, sendo por vezes complementares.

Segundo Ferreira et al “o indicador é uma medida, de ordem quantitativa ou qualitativa, a qual possui 

um significado particular e é utilizada para organizar e captar as informações relevantes que compõem o 

objeto da observação”.

marcos magalhães, quando definiu uma metodologia para sistemas de indicadores para a política na-

cional de transportes, identificou que indicadores são abstrações ou parâmetros representativos, concisos, 

fáceis de serem interpretados e obtidos, sendo utilizados para ilustrar as características principais de deter-

minado objeto de análise.

enfim, indicadores são instrumentos que possibilitam a identificação e mensuração dos aspectos 

relacionados a um determinado conceito, fenômeno, problema ou resultado. estes têm por finalidade 

traduzir um aspecto da realidade, de maneira a tornar possível sua observação, avaliação e melhoria ou 

correção.

indicadores de desempenho devem atender aos objetivos da organização. Para tal, as lideranças devem 

entender para que fim eles se fazem necessários e qual função exercem na orientação dos processos geren-

ciais e/ou operacionais. Segundo olímpio Bittar, um bom indicador deve ter as seguintes características:

•	 objetividade | Ter um objetivo claro, expressando de forma simples e direta a situação a que se 

refere.

•	 simplicidade | Ser fácil de calcular, de se obter os dados e de analisar.

•	 Validade | Cumprir o propósito de identificar as situações que devem ser melhoradas [ou mantidas].

•	 sensibilidade | Possuir um grau de sensibilidade que permita ao gestor identificar todos os proble-

mas existentes.

1  o meG é marca registrada da Fundação Nacional da Qualidade.
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•	 Baixo custo | Ter um custo baixo de obtenção, visto que indicadores cujo valor financeiro é alto 

inviabilizam sua utilização.

medir o desempenho é uma importante ferramenta do gerenciamento moderno, fundamentado em in-

formações e análises. os resultados, na interpretação da descrição do modelo da excelência da Gestão – 

meG, suportam a etapa de controle no ciclo PDCA2.

um sistema apropriado de mensuração dos resultados acelera o processo para o alcance das metas, 

permite reformulá-las de acordo com a dinâmica do ambiente e avalia o desempenho de instalações, equipa-

mentos, pessoal, procedimentos e estratégias, ou seja, todo e qualquer fator relevante para a competitivida-

de e a sustentabilidade da organização. Por exemplo, um sistema adequado de indicadores poderá auxiliar 

na identificação de áreas com problemas ou deficiências e no monitoramento das melhorias que vierem a ser 

implementadas, visando à correção de rumos, a melhoria ou mesmo a inovação.

Como abordado por Alouche & Barbosa em seu estudo sobre Benchmarking3, o uso de indicadores de 

desempenho permite:

1. identificar as áreas de excelência e os setores onde são necessárias melhorias para que se possa 

alcançar o nível das melhores práticas.

2. reduzir o custo da má qualidade, indicando as melhorias que devem ser atingidas, levando-se em 

conta as diferenças de meio e estrutura entre as organizações.

3. Desenvolver	relações	de	causa	e	efeito	e	averiguar	o	que	pode	ter	influência	no	gerenciamento	da	

organização.

4. estabelecer um banco de dados com definições precisas, métodos de arquivamento e técnicas de 

análise, para uso regular no aperfeiçoamento contínuo dos processos.

5. Permear a cultura dos indicadores de desempenho em toda a estrutura da organização, para for-

mar e transformar a sua cultura.

os indicadores podem ser apresentados graficamente, por sistemas de cores, ou por qualquer outra 

forma que vise facilitar a percepção da variabilidade e da tendência. isto, sem dúvida, irá colaborar para a 

análise de soluções e para o alcance da meta preestabelecida. Também possibilitará uma base clara e de 

fácil interpretação no momento em que a organização buscar definir nova meta para o indicador.

As medidas de desempenho formam o elo entre as estratégias e o resultado dos processos, devendo 

demonstrar o valor agregado às partes interessadas. Para tal, devem ser representadas pela sua fórmula 

de cálculo, periodicidade e método de coleta, e possuir objetivos e metas. esta configuração poderá ser ob-

servada no subcapítulo onde abordaremos o Projeto de referenciais Comparativos de Gestão do Transporte 

urbano e do Trânsito urbano, elaborado e divulgado pela ANTP.

2 o ciclo PDCA, foi desenvolvido por Walter A. Shewart na década de 20, mas começou a ser conhecido como ciclo de Deming em 

1950, por ter sido amplamente difundido por este. é uma técnica simples que visa o controle do processo, podendo ser usado de 

forma contínua para o gerenciamento das atividades de uma organização. 

3  Peter ludwig Alouche e marcos Camelo Barbosa publicaram o estudo “Benchmarking: um importante projeto do metrô de São 

Paulo” na Revista dos Transportes Públicos da ANTP, veiculada no 4º trimestre de 1997.
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6.3. estruturas de indiCadores

Para facilitar o controle e direcionar o resultado esperado é importante que os indicadores estejam estrutu-

rados de forma a representar os objetivos do negócio e dar sustentação às estratégias. Não há um padrão 

predefinido ou um modelo que se possa chamar de “melhor maneira de estruturar os indicadores”. Todas as 

formas de estruturação, alinhamento e correlação serão ótimas se representarem constância de propósito 

e, consequentemente, auxiliarem as organizações para que obtenham efetividade em suas estratégias e 

ações.

Tendo em vista a grande quantidade de configurações possíveis, serão abordados apenas os dois mo-

delos mais utilizados pelas organizações de transporte e trânsito que participam do Prêmio ANTP de Qua-

lidade: a estruturação através do Balanced Scoredcard – BSC4 e a estruturação por meio dos critérios do 

modelo de excelência em Gestão – meG.

Cabe destacar, que estes dois modelos, enquanto estruturas de medição, não são excludentes entre si. 

Podem ser utilizados separadamente ou de forma conjunta, mediante uma adaptação do modelo original-

mente proposto por kaplan & Norton, formando uma espécie de “BSC com formato de meG”. Neste modelo 

híbrido as perspectivas BSC passam a ser os próprios critérios de excelência ou a estrutura de resultados 

proposta pelos Prêmios de Qualidade, conforme já presenciado em diversas organizações.

6.3.1. resultados estruturados com base no Modelo de excelência em Gestão – MeG® (pnQ/antp)

No modelo de excelência em Gestão o uso de indicadores de desempenho pertinentes e relevantes, deve 

abranger todas as partes interessadas como claramente indicado pela estruturação do Critério resultados. 

São seis tipos de resultados, sendo cinco com foco específico em uma das partes interessadas: resultados 

econômico-financeiros, relativos aos clientes e ao mercado, relativos à sociedade, relativos às pessoas e 

relativos aos fornecedores; e um com características de transversalidade, os resultados dos processos prin-

cipais do negócio e dos processos de apoio, os quais têm relação com todas as partes interessadas.

resultados econômico-financeiros

 “os resultados econômico-financeiros da organização, incluindo informações comparativas perti-

nentes, contemplam os resultados dos principais indicadores relativos à gestão econômico-finan-

ceira” (FNQ, 2008, p. 9). 

em geral as medidas econômico-financeiras são classificadas em quatro diferentes grupos: estrutura, 

liquidez, atividade e rentabilidade.

•	 estrutura | estas medidas permitem que a organização possa analisar sua estrutura de capital.

•	 Liquidez | estas medidas permitem que a organização possa analisar sua capacidade de pagamen-

to dos passivos.

•	 atividade | estas medidas permitem que a organização possa analisar seu nível de atividade.

4  o Balanced Scoredcard é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos professores da Harvard Busi-

ness School, robert kaplan e David Norton, em 1992. A teoria foi massificada a partir de 1996, com o lançamento do livro Balanced 

Scoredcard: Translating Strategy Into Action (kAPlAN; Nor ToN, 1996).
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•	 rentabilidade | estas medidas permitem que a organização possa analisar a rentabilidade das ope-

rações.

outros grupos e medidas podem ser considerados pela organização. Por exemplo, as informações ad-

vindas do planejamento estratégico que visem medir a implementação das estratégias relativas à gestão 

econômico-financeira.

resultados relativos aos clientes e aos mercados

 “os resultados relativos aos clientes e aos mercados, incluindo informações dos concorrentes e 

outras informações comparativas pertinentes, contemplam os resultados dos principais indica-

dores relativos aos clientes e aos mercados, estratificados por grupos de clientes, segmentos de 

mercado ou tipos de produtos” (FNQ, 2008, p. 11).

outros grupos e medidas podem ser considerados pela organização. Por exemplo, as informações ad-

vindas do planejamento estratégico que visem medir a implementação das estratégias relativas à gestão de 

clientes e mercados.

resultados relativos à sociedade

 “os resultados relativos à sociedade, incluindo informações comparativas pertinentes, contem-

plam os resultados dos principais indicadores relativos à responsabilidade socioambiental, à ética 

e ao desenvolvimento social” (FNQ, 2008, p. 13).

outros grupos e medidas podem ser considerados pela organização. Por exemplo, as informações ad-

vindas do planejamento estratégico que visem medir a implementação das estratégias relativas à gestão 

social e ambiental.

resultados relativos às pessoas

 “os resultados relativos às pessoas, incluindo informações comparativas pertinentes, compreen-

dem os resultados dos principais indicadores referentes aos sistemas de trabalho, à capacitação e 

desenvolvimento e à qualidade de vida” (FNQ, 2008, p. 15).

os indicadores relativos às pessoas também podem ser separados através de outras estruturas, como 

a proposta por Chiavenato:

•	 agregando Pessoas | o grupo é estruturado a partir do ponto de vista de quem deve trabalhar na 

organização. São exemplos de indicadores: Recrutamento de Pessoal e Seleção de Pessoal.

•	 aplicando Pessoas | este grupo visa medir o que as pessoas deverão fazer. Avaliação de Desempe-

nho é um bom exemplo de indicador para este grupo.

•	 recompensando Pessoas | Como o próprio nome diz, são medidas que visam gerir o sistema de 

recompensas. São exemplos de indicadores: Participação em Resultados e Benefícios e Serviços.

•	 desenvolvendo Pessoas | Compreende medidas relacionadas ao desenvolvimento e a capacitação 

das pessoas. exemplos: Treinamento e Desenvolvimento, Programas de Mudanças e Programas 

de Comunicação. 
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•	 Mantendo Pessoas | estabelece medidas que visam manter as pessoas no trabalho. Aqui são im-

portantes indicadores que meçam a administração da disciplina, higiene e segurança e qualidade 

de vida.

•	 Monitorando Pessoas | Tem como princípio a necessidade da organização em saber o que fazem 

e o que são as pessoas. utilizam-se indicadores de produtividade, históricos e de informações 

pessoais.

outros grupos e medidas podem ser considerados pela organização. Por exemplo, as informações ad-

vindas do planejamento estratégico que visem medir a implementação das estratégias relativas à gestão de 

pessoas.

relativos aos processos principais do negócio

 “os resultados relativos aos processos principais do negócio e aos processos de apoio englobam 

os resultados dos principais indicadores relativos ao produto e à gestão dos processos principais 

do negócio e dos processos de apoio. Consideram, também, os indicadores dos processos relacio-

nados aos Critérios liderança, estratégias e Planos, e informações e Conhecimento” (FNQ, 2008, 

p. 17).

outros grupos e medidas podem ser considerados pela organização. Por exemplo, as informações ad-

vindas do planejamento estratégico que visem medir a implementação das estratégias relativas à gestão 

dos processos.

relativos aos fornecedores

 “os resultados relativos aos fornecedores compreendem os resultados dos principais indicadores 

relativos aos produtos adquiridos e à gestão de relacionamento com os fornecedores, estratifica-

dos por grupos de fornecedores ou tipos de produtos fornecidos” (FNQ, 2008, p. 20).

Aqui é importante atentar para a qualidade dos principais produtos, a produtividade da aquisição e 

relacionamento com a cadeia de fornecimento.

outros grupos e medidas podem ser considerados pela organização. Por exemplo, as informações ad-

vindas do planejamento estratégico que visem medir a implementação das estratégias relativas às compras.

esta e a próxima estrutura de indicadores não são excludentes. este entendimento permitirá visualizar 

o BSC dividido em perspectivas que tenha por base o meG.

um exemplo da possibilidade de mesclar as estruturas é o mapa estratégico da empresa de Transporte 

Coletivo viamão, que opera no município de viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. observe que 

além dos seis critérios de resultados a empresa considerou o Ambiente organizacional.
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Figura 22 : Mapa estratégico BSC da empresa de Transporte Coletivo Viamão Ltda.

MaCro esTraTéGia: aumentar a participação de mercado através da criação de vantagens competitivas.

objetivos estratégicos       Fatores-chave de sucesso                                           Fatores-chave de sucesso         objetivos estratégicos
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Fonte: Arquivos internos da empresa viamão, adaptado de kaplan & Norton.

6.3.2. resultados estruturados com base no Balanced Scoredcard – bsc

o BSC é uma ferramenta multifuncional, que além de fornecer indicadores para o processo de avaliação do 

desempenho, permite que a empresa o utilize como uma ferramenta de gestão, para controlar e gerir as 

estratégias. Como mecanismo de análise dos resultados, constitui-se através de indicadores de desempe-

nho, os quais devem ser estruturados de tal forma que possam sinalizar o nível atual das estratégias e dos 

respectivos processos-chave.

Paul Niven considera que o Balanced Scoredcard permite a medição eficiente do desempenho e a defi-

nição de estratégias de implementação dos objetivos, auxiliando as organizações a superarem estas duas 

questões fundamentais para o sucesso do negócio.

o BSC, enquanto sistema de medição, objetiva estabelecer diretrizes comuns para a gestão. Partindo 

do princípio de que as estratégias acontecem em todos os níveis, a metodologia visa integrar os objetivos 

estratégicos aos processos-chave, entendendo-os como parte fundamental para o sucesso. isto permite 

concomitantemente, maior transparência entre as áreas-chave da organização, visto que buscam o mesmo 

objetivo,	e	maior	flexibilidade	para	mudanças,	em	prol	da	estratégia.	

outra contribuição importante do modelo diz respeito ao desdobramento das estratégias (e medições) 

até níveis mais distantes do centro de comando. Desta forma, as pessoas em suas realidades, em suas áreas 

de trabalho, podem entender como elas contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais. 

Tal condição possibilita a troca de informações entre os gestores e as bases operacionais. Desta forma, 

abre espaço para contribuições focadas e permite a geração de ideias alinhadas à estratégia.

independente da abordagem utilizada para a formulação da estratégia, o Balanced Scoredcard oferece 

um mecanismo valioso para a tradução da estratégia em objetivos, medidas e metas. Na visão de kaplan & 
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Norton o Scoredcard cria uma estrutura, uma linguagem para comunicar a missão e a estratégia, e utiliza 

indicadores para informar aos funcionários sobre os vetores do sucesso atual e futuro.

visando obter o equilíbrio para assegurar o desenvolvimento pleno e alinhado das organizações, o BSC 

utiliza-se de quatro perspectivas para o processo de avaliação do desempenho organizacional: fi nanceira [tam-

bém dita como do acionista], do cliente, dos processos internos do negócio e da aprendizagem e crescimento.

Figura 23: Perspectivas do BSC

Fonte: Adaptado de kaplan e Norton (1997, p. 10).

é a partir das perspectivas que as estratégias e as medidas são estruturadas, alinhadas e correlacio-

nadas. Desta forma, a construção do mapa estratégico deve considerar que as medidas escolhidas formam 

uma sequência de relações de causa-efeito, partindo da base para o topo, e evidenciando com clareza as 

inter-relações que sustentam a estratégia maior da organização.

Perspectiva Financeira

embora consideradas medidas sem poder de previsão, pois funcionam como um espelho retrovisor, expres-

sando o que de fato já ocorreu, as medidas fi nanceiras são fundamentais para o Balanced Scoredcard. isto 

porque a Perspectiva Financeira tem a incumbência de servir de base para as demais perspectivas do BSC 

e, segundo Paul Niven, devem integrar qualquer BSC, pertença esta organização ao primeiro, segundo ou 

terceiro setor.

existe outro problema muito abordado em modelos que utilizam apenas indicadores fi nanceiros: estas 

medidas oferecem pouca orientação às atividades mais operacionais. Neste sentido, o BSC apresenta o 

benefício da integração das perspectivas e da disseminação dos dados fi nanceiros até o nível operacional. 

A integração permite que todos os funcionários demonstrem como suas ações rotineiras contribuem 

para	atingir	a	estratégia	e	metas	globais	da	organização,	infl	uenciando,	ao	fi	nal,	no	retorno	fi	nanceiro,	con-

forme identifi cou Niven. Cabe destacar que nesta perspectiva há grande afi nidade entre as medidas de 

resultado e de tendência.

Visão e Visão e Visão e 

esTraTéGiaesTraTéGiaesTraTéGia

ProCessos inTernos do ProCessos inTernos do ProCessos inTernos do 
neGóCioneGóCioneGóCio

Para satisfazermos nossos clientes, Para satisfazermos nossos clientes, Para satisfazermos nossos clientes, 
em que processos de negócios em que processos de negócios em que processos de negócios 

devemos alcançar a excelência?devemos alcançar a excelência?devemos alcançar a excelência?
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Perspectiva do cliente

Nesta perspectiva a organização deve definir (ou redefinir) o seu mercado de atuação, bem como os seg-

mentos existentes, filtrando aqueles onde deseja competir. é para estes segmentos que a organização deve 

criar valor, pois é deles que virão as receitas capazes de dar suporte às outras perspectivas, sustentando 

principalmente os objetivos financeiros.

Para kaplan e Norton, definir a proposta de valor para os segmentos de clientes dentro do mercado-alvo 

é indispensável para desenvolver os objetivos e as medidas desta perspectiva. Paul Niven relata que nesta 

definição muitas organizações optam por uma das propostas de valor apresentadas por Treacy & Wiersema, 

autores do estudo “The discipline of market leaders”:

•	 excelência operacional | os valores observados pelo cliente são o preço baixo, a conveniência e a 

frequência.

•	 Liderança no Produto | os valores observados pelo cliente estão no aprimoramento [constante] do 

produto [ou serviço] e na inovação.

•	 intimidade com o Cliente | o valor é criado a partir da oferta de soluções para necessidades especí-

ficas do cliente, sempre visando uma relação longa e duradoura.

A organização necessita identificar o que de fato o cliente-alvo valoriza. Com isto bem-definido, irá 

estabelecer estratégias que visem gerar tal valor e, por fim, criar medidas de desempenho que permitam a 

correta mensuração das estratégias estabelecidas.

São as medidas de desempenho que possibilitam observar o grau de valor criado em relação à expec-

tativa do cliente, apontando para a manutenção ou a correção das estratégias. esta observância irá garantir 

o alcance dos valores esperados pelos clientes ao longo do tempo e a perpetuidade do negócio, através do 

alcance dos objetivos da perspectiva do cliente e, consequentemente, da perspectiva financeira.

Perspectiva dos Processos internos

Com base nos objetivos e medidas desejadas para as duas perspectivas anteriores, financeira e dos clientes, 

a organização passa a elaborar os objetivos e medidas da perspectiva dos processos internos. kaplan & Nor-

ton, afirmam que no Balanced Scoredcard, os objetivos e medidas para a perspectiva dos processos internos 

derivam de estratégias explícitas voltadas para o atendimento às expectativas dos acionistas e clientes-alvo.

Tendo em vista a necessidade de entregar o valor esperado pelos clientes a fim de alcançar os objetivos 

financeiros, a organização precisa identificar os processos mais relevantes. Nesta perspectiva, definir obje-

tivos e medidas, corresponde a elevar os processos-chave a um nível de excelência.

é nesta etapa que se traz o sonho para a realidade. é aqui que se constrói a relação necessária de 

causa-efeito entre o que o cliente espera, o que a organização se propõe a fazer, e o que ela faz de fato.

Seguindo os conceitos de Treacy & Wiersema, para que se obtenha sucesso nesta etapa, as perspecti-

vas precisam estar alinhadas à estratégia e ao posicionamento. Se a proposta de valor estiver relacionada 

à Excelência Operacional, possivelmente o foco nos processos esteja na cadeia de fornecimento. Se estiver 

relacionada à Liderança em Produto, os principais processos terão como foco a inovação. Se a estratégia da 

organização apontar para a necessidade de desenvolver Intimidade com o Cliente, ela deve focar o serviço 

prestado ao consumidor.

No último modelo, o da Intimidade com o Cliente, a qualidade das informações sobre o cliente é funda-

mental e os processos-chave devem girar ao entorno disto. Com informações corretas e suficientes é possí-

vel moldar processos que permitam que o relacionamento perdure no longo prazo.
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Perspectiva da aprendizagem e Crescimento do Funcionário

A	influência	do	capital	humano	nos	resultados	das	organizações	se	torna	cada	vez	mais	evidente,	conforme	

demonstram os estudos neste sentido. Desta forma, uma orientação para a estratégia não estaria completa 

se não incluísse esta perspectiva.

muitas organizações comentem um erro crasso, minimizando a importância da perspectiva Aprendiza-

gem e Crescimento em virtude desta ficar na base do BSC. kaplan & Norton afirmam que ela está nesta posi-

ção por funcionar como raízes de uma poderosa árvore, atuando como fonte de nutrição, criando a estrutura 

necessária	para	que	os	retornos	financeiros	venham	a	florescer	saudáveis.

Nesta perspectiva existem três abordagens:

•	 Capacidade dos Trabalhadores | A força de trabalho necessita ter o conhecimento necessário para 

o desempenho das estratégias da organização. 

•	 Ferramentas dos Funcionários | um bom sistema de informações necessita estar alinhado às ha-

bilidades do funcionário. o descompasso entre estes dois itens não gera o resultado estratégico 

esperado pela organização.

•	 Motivação e alinhamento | Atitudes para buscar soluções e desenvolver ações que visem o alinha-

mento das medidas e das estratégias fecham o triângulo de geração de valor.

Aqui o valor será obtido através do alinhamento das competências (conhecimento, habilidades e atitu-

des5) com as estratégias e respectivas medidas de desempenho.

As perspectivas apresentadas foram baseadas na teoria original de kaplan & Norton, do clássico livro A 

estratégia em ação: Balanced Scoredcard. Cabe a cada organização compreender quais são as suas próprias 

perspectivas	e	se	elas	refletem	o	seu	modelo	de	negócio.	No	Quadro	15	o	Mapa	estratégico	da	Medianeira	

Transportes ltda., empresa rodoviária urbana que opera na cidade de Santa maria, no rio Grande do Sul, 

destaca a sociedade, incluindo-a como uma das perspectivas do Scoredcard.

Quadro 15: Mapa estratégico da Medianeira Transportes Ltda.

Perspectivas
objetivo Geral: Crescimento sustentável

estratégias

Financeira
melhorar o desempenho econômico financeiro

obter lucratividade de 11% até 2016

Clientes
Atrair clientes 

potenciais
melhorar a imagem do Consórcio Sim 

junto aos clientes e comunidade

estreitar os canais de 
relacionamento com o Poder 

Concedente junto ao Consórcio Sim

Processos internos
realizar um 

controle efetivo 
dos processos

implantar novas 
tecnologias no sistema 

de transporte

reestruturar 
a Gestão de 

Fornecedores

incentivar e apoiar o Consórcio Sim 
na reestruturação da operação 

transporte

Crescimento e 
aprendizado

Qualificar e 
reconhecer os 
colaboradores

implantar Sistema de 
reconhecimento por 

metas
reestruturar ações do PQm

responsabilidade 
socioambiental

reestruturar ações PAm e PAS

5  DURAND, Thomas. Forms of incompetence. Fourth International Conference on Competence-Based Management. Oslo: Norwegian 
School of Management, 1998.
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6.3.2.1. Medidas de resultado e de Tendência

Para que as pessoas da organização possam acompanhar e identificar o sucesso ou insucesso da estratégia, 

as medidas de desempenho devem ser divididas em indicadores de Tendência e indicadores de resultados. 

Paul Niven entende que os indicadores de resultado representam as consequências das ações previamente 

praticadas, enquanto os indicadores de Tendência são as medidas que levam – ou orientam – aos resultados 

atingidos.

No Quadro 16 é possível entender um pouco melhor a diferença e a utilidade destes dois tipos de me-

dida.

Quadro 16: Medidas de resultado e de Tendência

resultado Tendência

Definição
medidas que enfocam os resultados ao fim de 
um período. Normalmente caracterizam-se pelo 
desempenho histórico

medidas que “orientam” ou levam às medidas de 
resultado do desempenho. Normalmente medem 
processos e atividades intermediárias

exemplos
•	 Fatia de mercado
•	 vendas
•	 Satisfação do funcionário

•	 Horas passadas com clientes
•	 Propostas por escrito
•	 Absenteísmo

vantagens Normalmente são fáceis de identificar e captar
Preditivas por natureza. Permitem que a organização 
faça ajustes com base nos resultados

Questões
Históricas	por	natureza.	Não	refletem	as	atividades	
atuais. Falta-lhes poder de previsão

Podem ser difíceis de identificar e captar. Geralmente 
são medidas novas, que não figuram no histórico da 
organização

Fonte: Niven (2005, p. 142).

6.4. reFerenCiais Comparativos

Para obtenção da excelência, a partir dos princípios de aumento da produtividade, da qualidade e da compe-

titividade, se faz necessário compreender o caráter fundamental das informações. Como identificar o nível 

de competitividade, de qualidade, de produtividade sem que haja um processo estruturado de informações, 

o qual possa orientar o aprimoramento interno e a comparação externa, com concorrentes ou índices de 

mercado? Simplesmente não é possível.

informações comparativas servem para que uma organização avalie seu desempenho, defina metas, 

melhore serviços, aprimore processos e consolide práticas de gestão.

avaliando o desempenho 

Para identificar o desempenho perante a concorrência, os parceiros, o mercado ou mesmo em relação a ou-

tros mercados, o primeiro passo a ser dado é a utilização de informações comparativas. elas traduzem em 

número os resultados das organizações. 

Ter um sistema de comparação permite que a organização perceba como está o seu desempenho. mas, 

o referencial comparativo não terá valor algum se não for utilizado para definir metas, melhorar os proces-

sos, melhorar os serviços e as práticas de gestão. 

Através da comparação a organização poderá identificar qual o nível de desempenho diante dos refe-

renciais comparativos, bem como o posicionamento em determinado processo, por meio de um indicador 

ou conjunto deles.
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o crescimento muito rápido de um player de mercado, por exemplo, pode significar uma mudança 

de paradigma, uma melhoria acentuada em uma prática ou processo, ou mesmo uma inovação. So-

mente a comparação constante permite perceber mudanças drásticas na curva de desempenho dos 

concorrentes.

A respeito das organizações que utilizam o modelo de excelência em Gestão, cabe destacar a  

importância e peso da avaliação do desempenho. isto ocorre, pois os resultados precisam ser com- 

parados para que, além de se posicionar, a organização tome ações que visem melhorar o seu pró- 

prio desempenho.

Melhorando serviços

 “Serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode oferecer 

a outra e que não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode estar ou não 

ligada a um produto concreto” (keller & koTler, 2003, p. 397).

embora os serviços sejam constituídos basicamente de processos, sequer necessitando da existência 

de algo material, melhorar serviço é diferente de melhorar processo, mesmo que a melhoria do primeiro, 

muitas vezes dependa da melhoria do segundo.

kotler & Armstrong destacam quatro propriedades fundamentais dos serviços:

•	 intangibilidade | Serviços são ideias e conceitos (processos) não podendo ser vistos, provados, 

sentidos, ouvidos ou cheirados antes que se realizem.

•	 inseparabilidade ou simultaneidade | Serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, 

ou seja, o cliente está presente no momento de sua realização e interage dentro com o processo 

de “produção”, interferindo, mesmo que apenas com sua percepção, na qualidade final do serviço.

•	 Perecibilidade | Serviços não podem ser estocados, ou seja, se não for realizado em algum momen-

to (ociosidade) ele não poderá ser armazenado para venda ou uso posterior.

•	 Variabilidade ou Heterogeneidade | Serviços variam conforme diversos fatores, ou seja, depende 

de quem, quando, onde e como são prestados.

mesmo que os processos sejam similares, a variabilidade do serviço pode ser bastante grande. Quando 

este for o principal fator de desempenho inferior, um plano de treinamentos poderá reduzir a variação até 

níveis aceitáveis.

em grande parte dos casos, há também diferenças de processos. Tal item será abordado no próximo tópico.

Melhorando Processos

melhorar processos tão somente a partir de resultados pode ser uma tarefa bastante difícil. Por conta disso, 

a troca de informações e a escolha de referenciais comparativos deve ser feita dentro de um método estrutu-

rado de Benchmarking. Através dele, após a identificação de resultados superiores por parte dos parceiros 

ou concorentes, se busca informações sobre os fatores que contribuíram para tal desempenho.

Ao comparar sistematicamente os resultados dos processos (principais e de apoio) com os resultados 

de outros players de mercado, é comum encontrar desempenhos superiores. Quando a organização possuir 

um modelo de Negócio igual ou parecido com o do referencial comparativo pertinente, deve ser analisada a 

viabilidade para obtenção de ganhos a partir da absorção das características de valor encontradas no pro-
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cesso da outra organização. esta absorção poderá ocorrer por meio da simples cópia, da adaptação ou da 

adaptação com geração de valor (inserção de novas ideias).

Caso, o ganho de resultado não esteja no processo em si, mas sim no modelo de Negócio da organiza-

ção considerada como referencial comparativo, a análise se torna mais ampla e mais complexa. Neste caso 

é necessário entender se o desempenho superior advém do processo em si ou da sua importância dentro do 

modelo de Negócio da outra organização.

As decorrências desta análise podem ser:

•	 mudança no processo, desconsiderando o processo do referencial, por não estar aderente a sua 

proposta de valor. 

•	 Adaptação do processo do referencial.

•	 mudança no modelo de Negócio.

A resposta precisa ser exaustivamente estudada. mas, não pode ser abandonada devido a sua com-

plexidade. Caso contrário, a organização passa a admitir um desempenho inferior. este posicionamento, 

no contexto atual, a deixará em desvantagem, de tal forma que esta poderá sucumbir diante dos demais 

players de mercado.

Melhorando Práticas de Gestão

As Práticas de Gestão nada mais são do que processos gerenciais. Porém aqui, a relação de causa-efeito não 

é tão visível quanto nos processos principais ou de apoio. existem indicadores que visam avaliar as Práticas 

de Gestão, como satisfação da força de trabalho, por exemplo. Nestes casos a relação é de fato mais direta. 

entender os efeitos de uma Prática de Gestão nos processos (principais ou de apoio) é algo relativa-

mente complexo. Por conta disto, no Benchmarking, as Práticas de Gestão merecem a devida atenção, mes-

mo que pareçam estar longe do objeto de estudo.

organizações podem considerar que mudanças nas Práticas de Gestão não são vantajosas. o PNQ ela-

borou um questionário a fim de orientar o ato da decisão:

•	 As melhores práticas podem ser incorporadas?

•	 o que pode ser mudado ou melhorado?

•	 Como as melhorias podem ser implementadas?

•	 Quais são as possíveis barreiras para a mudança?

•	 Qual o impacto da mudança no seu negócio?

•	 Quanto vai custar a mudança?

•	 Quanto tempo vai demorar?

A análise das vantagens e desvantagens apontadas ajudará a definir se o esforço poderá gerar algum 

tipo de vantagem competitiva.
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6.4.1. fatores que inibem a troca de informações comparativas

6.4.1.1. a inexistência de indicadores dentro das próprias organizações

embora seja uma prática amplamente difundida, a medição do desempenho ainda é incipiente dentro 

de um grande número de organizações. A carência de medidas que norteiam a compreensão e a cons-

trução de mecanismos abrangentes para avaliação do desempenho, ainda é uma realidade no setor de 

transporte e trânsito brasileiro. Abaixo temos uma breve análise deste cenário6.

•	 Grandes empresas | Aquelas que não atuam com modelos de gestão costumam permanecer con-

centradas na mensuração de informações operacionais e, a nível estratégico, dedicam-se restri-

tamente às medidas financeiras. Paul Niven aponta as restrições de se manter o foco apenas nas 

medidas financeiras:

 •	é como dirigir olhando pelo retrovisor | As medidas financeiras oferecem uma ótima revisão 

quanto ao desempenho das ações do passado. Contudo, por mais detalhada que seja, esta visão 

não é capaz de prever o futuro.

 •	não são consistentes com a realidade atual do negócio | As atividades geradoras de valor no pre-

sente momento não são identificadas através dos ativos fixos e tangíveis dos resultados financei-

ros. o valor atual está na ideia das pessoas, nas relações com clientes, fornecedores e sociedade. 

medidas financeiras não costumam expor problemas relacionados a clientes, à qualidade do pro-

duto, ao comportamento das pessoas dentro da organização, aos impactos sociais e ambientais ou 

às oportunidades de negócio.

 •		apresentam tendência de reforçar a cultura funcional | os relatórios são elaborados pelas áreas 

funcionais e repassados adiante de forma a determinar o resultado global. esta abordagem vai 

contra as atuais tendências de gestão com atividades e interações interfuncionais.

 •  sacrificam o pensamento no longo prazo | Tendem a priorizar ações que impactem na redução 

de custos. mesmo que os resultados sejam favoráveis no curto prazo, sem a devida percepção de 

valor para o cliente, os resultados podem ser danosos no médio e longo prazos.

 •  não são relevantes para vários níveis da organização | Quando restritas, as informações finan-

ceiras tornam-se abstrações definidas pela mudança de nível, pois abandonam suas caracterís-

ticas ao serem compiladas, tornando-se quase inúteis para o processo decisório dos níveis mais 

baixos da organização.

•	 Pequenas e médias empresas | Com a desculpa de terem uma estrutura menor, acabam suprimin-

do a busca por outras medidas que não as financeiras e operacionais. em muitas organizações os 

gestores agem com base em suas próprias experiências, ignorando vantagens que o conhecimento 

sobre as partes interessadas pode oferecer.

•	 organizações públicas | Seja pela insuficiência de seus quadros de pessoal ou pela baixa visão de 

alguns gestores, também apresentam grande dificuldade em estabelecer e controlar indicadores 

mais abrangentes, os quais representem de forma mais ampla o desempenho.

6 esta é uma avaliação do ponto de vista dos fatores que inibem a troca de informações comparativas, não se constituindo uma rea-

lidade absoluta dos segmentos.
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embora os benefícios de uma gestão baseada na informação sejam fáceis de visualizar, existem orga-

nizações que ainda parecem tratar esta atividade como se fosse mais um fardo a ser carregado. rummler & 

Brache apresentam algumas ponderações a respeito do assunto. Para eles sem uma correta medição:

•	 o desempenho não está sendo gerenciado. 

•	 Não se pode identificar adequadamente os problemas, nem estabelecer um conjunto de prioridades.

•	 As pessoas não podem compreender totalmente o que se espera delas.

•	 As pessoas não têm certeza de que seu desempenho é adequado ou não. 

•	 Não há gatilhos para as ações de aperfeiçoamento do desempenho. 

•	 o gerenciamento torna-se um conjunto de adivinhações desordenadas. 

Algumas organizações controlam suas informações de forma mais ampla, mas não possuem a prática 

de buscar informações externas para se comparar com o mercado. Seus indicadores são moldados somente 

para atender o público interno. Por não possuírem os mesmos parâmetros que os possíveis referenciais, a 

comparação fica inviável.

6.4.1.2. as dificuldades encontradas para a comparação com o mercado

A maioria das organizações conhece a necessidade de avaliar os demais players de mercado. esta ação 

permite que a organização tome conhecimento quanto ao posicionamento e as oportunidades de melhoria 

perante o mercado de atuação. 

Na contramão desta lógica, muitas não buscam a comparação. outras, quando o fazem não possuem 

metodologia que permita a correta exploração das informações.

Para que a comparação entre as organizações seja viável, duas questões são fundamentais:

•	 uniformidade de Critérios | é necessário que as organizações dispostas a trocar informações fa-

çam uma discussão intensa, definindo critérios para os indicadores que serão trocados. Também, 

quando possível pode-se utilizar modelos em que as medidas já estejam definidas. A ANTP oferece 

esta facilidade para as organizações do transporte e trânsito através dos cadernos de referenciais 

Comparativos de Gestão do Transporte ou do Trânsito, disponíveis em www.antp.org.br.

•	 segurança e Confidencialidade das informações | As organizações envolvidas no processo de troca 

necessitam garantir a segurança e a confidencialidade das informações trocadas entre elas. Termos 

de responsabilidade e códigos de conduta são ferramentas comumente utilizadas. A existência de 

uma entidade mediadora também pode ser uma solução, principalmente quando o processo de tro-

ca ocorrer entre um número elevado de parceiros (veja o relato do Comitê Setorial de Transportes 

multimodais do PGQP, apresentado ainda neste capítulo).

Possuir um método de coleta e troca é fundamental. Através deste mecanismo a organização definirá 

as necessidades para obtenção de referenciais comparativos.

De forma mais ampla, algumas questões precisam ser respondidas: 
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•	 Quais indicadores precisam ser comparados?

•	 Como identificar os referenciais pertinentes para cada medida?

•	 Quais serão as fontes para obtenção das informações comparativas?

•	 Como as informações serão tratadas e trabalhadas dentro da organização?

identificando a necessidade de referenciais comparativos

Nesta etapa a organização identifica as medidas que pretende comparar. esta avaliação não pode ocorrer ao 

acaso, deve ser cercada por critérios que deem coerência à escolha.

A organização deve observar se os indicadores:

•	 São importantes para a avaliação do seu desempenho.

•	 São comuns ao mercado de forma que possam encontrar referenciais comparativos.

•	 São de interesse dos parceiros, a fim de estimulá-los a trocar.

identificando as organizações consideradas referenciais comparativos pertinentes

Por que escolher esta e não aquela organização? Por que escolher a média do mercado e não o benchmark? 

estas são duas perguntas que precisam ser feitas para compreender onde podem ser encontradas informa-

ções capazes de agregar valor às suas práticas e processos.

identificar o referencial comparativo pertinente é um trabalho detalhado o qual deve ser delimitado por 

critérios. os critérios escolhidos devem servir como guia para que os gestores possam selecionar as organi-

zações, conforme o tipo de informação comparativa. 

Através dos critérios será possível definir se o foco do seu estudo comparativo estará nos concorrentes 

diretos, nas organizações com desempenho de excelência para o indicador (ou grupo de indicadores), no 

mercado como um todo (média de mercado), ou em organizações de fora do setor que possuam resultados 

ou processos excelentes.

é possível definir critérios genéricos, os quais servirão para excluir organizações em uma primeira análi-

se. Para o grupo de indicadores sociais, é possível utilizar empresas premiadas em responsabilidade social, 

por exemplo. em um segundo momento critérios específicos deverão ser utilizados no intuito de direcionar 

o foco para o seu referencial comparativo pertinente.

identificando as fontes para obtenção das informações comparativas

identificar as fontes de obtenção das informações comparativas é uma tarefa exclusiva da organização que 

busca a troca. o processo pode ser facilitado ou dificultado, dependendo da maturidade do mercado de 

atuação.

o Comitê Temático de Benchmarking do PNQ, por meio do relatório publicado, desenvolveu uma tabela, 

conforme Quadro 17 que ajuda os gestores na escolha do referencial comparativo pertinente. Através da 

pontuação7 a organização poderá identificar o parceiro mais aderente para cada critério.

7   Nota 4 significa maior aderência ao critério, enquanto nota 1 significa menor aderência.
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Quadro 17: Critério para definição dos parceiros de benchmarking

Tipos de Parceria
similaridade 

de processos

Facilidade de 

encontrar

Facilidade na 

coleta

Capacidade 

de inovação

referencial interno (empresas do grupo) 4 4 4 1

referencial de concorrentes 3 3 1 2

referencial no mercado de atuação 2 2 2 3

referencial fora do mercado de atuação 1 1 3 4

Fonte: Adaptado de FNQ (2005, p. 59).

embora referenciais internos não sejam os mais indicados, pois não possibilitam a comparação com o 

mercado, eles costumam ser obtidos de forma mais fácil. em relação a alguns indicadores, como os de ges-

tão de pessoas, uma secretaria de transporte poderia se comparar com outra secretaria do mesmo governo, 

por exemplo.

Conforme mencionado anteriormente, e cabe aqui ressaltar, a obtenção de informações precisa ob-

reLato do coMitÊ setoriaL de transportes MuLtiModais do proGraMa Gaúcho  

da QuaLidade e produtiVidade sobre a “troca de indicadores”

Sergio Schardong Filho, Consultor, Coordenador Geral do Comitê Setorial de Transportes 
Multimodais do PGQP – Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. 

Ao utilizarem o Sistema de Avaliação da Gestão (SAG), do Programa Gaúcho da Qualidade e Pro-

dutividade (PGQP), as empresas de transportes aderidas ao Comitê Setorial de Transportes mul-

timodais (CSTm), encontravam uma grande dificuldade referente aos processos gerenciais, que 

consistia na obtenção de referenciais comparativos pertinentes.

visando atender este anseio, o CSTm procurou desenvolver uma prática de gestão, envolven-

do algumas empresas integrantes, incluindo as dos próprios coordenadores do comitê. o dilema 

inicial consistiu em proporcionar o atendimento aos requisitos dos critérios de excelência para as 

empresas, tanto do modal transporte coletivo de passageiros, quanto no modal de cargas. integra-

vam igualmente ao CSTm empresas de transportes aéreo e ferroviário como, por exemplo, a vAriG 

e a rFFSA. Neste sentido, desenvolveram-se algumas reuniões no ano de 1995 que culminaram 

com a definição de uma dezena de referenciais Comparativos (rCs), que deveriam ser trocados 

entre algumas empresas integrantes do CSTm.

A falta de uma prática sistematizada para este processo, somada à dificuldade das organiza-

ções em fornecerem resultados de indicadores econômico-financeiros e relativos a fornecedores, 

levou ao insucesso do empreendimento. As empresas de transportes que já nesta época partici-

pavam do Prêmio Qualidade rS (PQrS) e do Prêmio ANTP de Qualidade, dentre outros, buscavam 

atender aos requisitos dos critérios de excelência com iniciativas individuais de troca de dados 

entre si, que permitiam fazer comparações apropriadas do nível atual alcançado pela organização. 

Atento às demandas cada vez mais relevantes das empresas aderidas, o CSTm buscou es-
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servar a confiabilidade da informação e a licitude nas formas de obtenção dos dados. Alguns exemplos de 

fontes para obtenção de informações são: troca direta com organizações do mesmo setor de atuação, troca 

direta com organizações de outros setores, troca direta com organizações pertencentes ao mesmo grupo, 

grupos de trocas de informações, revistas especializadas, jornais, balanços sociais publicados e associa-

ções de classe.

um exemplo de fonte é o Guia de referência para medição do Desempenho (GrmD), utilizado pelo Prê-

mio Nacional da Qualidade em Saneamento (PNQS). o PNQS tem sua base de resultados delineada pelos 

indicadores apresentados no GrmD, os quais obrigatoriamente devem ser adotados e controlados pelas 

empresas que aderem ao modelo. esta determinação, além de criar uma base única de mensuração, com 

especificações estritamente detalhadas quanto aos numeradores e denominadores, ainda facilita o proces-

so de comparação entre as organizações do setor de Saneamento, estimulando-as a buscarem melhores 

resultados para o setor.

usando as informações comparativas obtidas

A continuidade do processo depende do uso das informações dentro da organização. voltamos ao início des-

te capítulo quando abordamos a importância de se estabelecer uma metodologia para o processo de troca. 

o uso dos dados deverá ser orientado através de padrões gerenciais que definam as etapas do proces-

truturar uma sistemática de troca de informações comparativas, no ano de 2002, utilizando como 

base a lista de indicadores e detalhamento com fórmula, unidade de medida e sentido da seta, 

propostos pela ANTP. Simultaneamente foi desenvolvida uma planilha de controle das informações 

comparativas, cujo preenchimento ocorre por parte da secretária do CSTm, na medida em que as 

organizações enviem seus dados.

Desde então, as trocas de rCs ocorrem semestralmente, sendo que as empresas participan-

tes, aproximadamente 30 (incluindo empresas de transportes de fora do rio Grande do Sul), repre-

sentando os modais passageiros de longo curso, intermunicipal, urbano, fretamento, carga, trem e 

navegação, recebem uma planilha com os rCs relativos aos resultados dos indicadores que foram 

fornecidos por elas. A planilha fornece igualmente a média dos resultados dos rCs, limites superio-

res e inferiores, possibilitando a avaliação do nível de competitividade dos resultados alcançados 

pela organização. é realizado um encontro semestral para análise dos rCs, reestruturação dos 

indicadores e demonstração de boas práticas de gestão, com a participação dos representantes 

das empresas. Aproveita-se o encontro para a análise crítica da prática, tendo sido implementadas 

diversas melhorias.

Acreditamos que o sucesso na implementação e desenvolvimento da prática de troca de infor-

mações comparativas deve-se em grande parte ao fundamento da excelência em gestão “lideran-

ça e Constância de Propósitos”, tanto por parte dos integrantes do CSTm quanto dos líderes das 

empresas de transportes participantes, os quais visam o desenvolvimento ininterrupto da cultura 

da excelência. 

A prática em questão, aliada a outras desenvolvidas pelo CSTm, possibilitou ao longo dos 

últimos 10 anos, o reconhecimento como comitê destaque do PGQP, em evento do Seminário inter-

nacional da Qualidade realizado anualmente na Federação das indústrias do estado do rio Grande 

do Sul (FierGS). As ações desenvolvidas bem como os reconhecimentos auferidos possibilitam ao 

CSTm ser um dos benchmarkings para muitos comitês regionais e setoriais do PGQP. 
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so. Também terão de ser definidas as formas de utilização das informações comparativas.

6.4.2. os referenciais comparativos de Gestão do transporte e trânsito 

No ano de 1995, através de trabalho desenvolvido pela Comissão da Qualidade e Produtividade, a ANTP 

lançou o Prêmio ANTP de Qualidade. No início, as organizações que passaram a utilizar os critérios do Prê-

mio como ferramenta de gestão tiveram dificuldade na troca de informações. Perceberam que o processo 

era inviabilizado em virtude da diferença nas fórmulas dos indicadores e que cada organização controlava 

informações diferentes.

Com base no feedback recebido das organizações que aderiram às primeiras edições do Prêmio, em 

1998 a Comissão da Qualidade e Produtividade colocou em discussão e desenvolveu um instrumento de 

orientação, visando a uniformização de critérios e as suas metodologias de cálculo. Assim, surgiu o primeiro 

caderno “referenciais Comparativos de Desempenho do Transporte Público”.

Desta experiência desdobrou-se a necessidade de se aplicar esta metodologia para a gestão do trânsi-

to. em 2005 foi então publicado o caderno “referenciais Comparativos de Gestão de Trânsito”.

Tendo em vista tratar de públicos diferentes, os respectivos cadernos possuem objetivos específicos 

para cada área de atuação, conforme segue.

objetivos dos referenciais Comparativos de desempenho do Transporte Público:

•	 Propiciar condições para a análise de desempenho comparativo entre organizações do transporte 

público.

•	 identificar resultados e práticas que caracterizem níveis superiores de desempenho no transporte 

urbano.

•	 Fornecer referenciais adequados para o estabelecimento de metas de melhoria.

•	 Promover a melhoria global do setor através da incorporação por outras organizações de práticas 

que conduzam ao desempenho superior.

objetivos dos referenciais Comparativos de desempenho do Trânsito:

•	 Propiciar condições para a análise de desempenho comparativo entre organizações responsáveis 

pela gestão de trânsito, compartilháveis em muitos casos com as organizações responsáveis pela 

gestão do transporte urbano.

•	 estimular parcerias para a troca de informações.

•	 identificar resultados e práticas que caracterizem níveis superiores de desempenho no trânsito.

•	 Fornecer referenciais adequados para o estabelecimento de metas de melhoria.

•	 Promover a melhoria global do setor através da incorporação por outras organizações de práticas 

que conduzam ao desempenho superior.

•	 melhorar as condições de autoavaliação, segundo os Critérios do Prêmio ANTP de Qualidade.
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estes materiais são ferramentas para formação de grupos locais, regionais ou nacionais, para a troca 

de informações. A padronização dos critérios cria uma base para que isto ocorra, restando às organizações e 

associações de classe conduzir o processo, visando o desenvolvimento conjunto dos sistemas de transporte 

e trânsito do país.

6.5. reQuisitos das partes interessadas – rpis

 “requisito de parte interessada rPi: Tradução mensurável de necessidade ou expectativa, implíci-

ta ou explícita, de parte interessada” (PNQ, 2013).

em uma abordagem contemporânea, se faz necessário o conhecimento sobre os rPis. estes explicitam 

o desejo dos diferentes públicos acerca do nível de desempenho dos produtos (serviços) e/ou processos da 

organização. A tradução destes em informações quantitativas possibilitará identificar se os mesmos estão 

sendo atendidos. 

Parâmetros definidos apenas com base no grau de competitividade ou excelência da organização per-

mitem avaliar o posicionamento perante o mercado e os competidores, mas não o desempenho frente as 

reais necessidades das partes interessadas. Assim, o nível de desempenho deve estar associado aos requi-

sitos de Partes interessadas. Desta forma, a organização pode monitorar, concomitantemente, a posição no 

mercado e o desejo advindo das partes interessadas. 

A organização deve ter capacidade de identificar as necessidades e expectativas das partes interessa-

das a cerca de seus processos e serviços. independente do canal escolhido, o processo deverá ser orientado 

por uma metodologia que traduza os desejos reais dos envolvidos.

o nível de desempenho de um rPi pode ser estabelecido:

•	 diretamente pela parte interessada | Neste caso a parte interessada expressa quantitativamente 

uma necessidade ou expectativa. exemplos: 98,7 % de viagens realizadas no horário (requisito do 

gestor); variação de 3 minutos para mais ou para menos em relação ao horário previsto em pontos 

centrais da viagem (requisito do cliente).

•	 Por uma parte interessada enquanto representante de outra | Haverá casos em que uma parte in-

teressada expressará necessidades e expectativas em nome de outra parte. exemplo: as Normas 

regulamentadoras8 que determinam padrões de segurança em medicina do trabalho; quando uma 

lei ou regulamentação trabalhista estabelece o mínimo de horas de descanso entre uma jornada e 

outra.

•	 Com base em limites teóricos | Pouco encontrados, mas igualmente úteis para determinação do 

rPi, os limites teóricos podem ser determinados por convenções nas diferentes esferas, institui-

ções normativas ou em projetos. exemplo: os fusos horários, que são formados por um conjunto 

de dois semiplanos (fuso) que partem de um diâmetro da esfera, dividindo o globo em 24 partes 

iguais, de 15° cada, as quais equivalem à uma hora, para mais ou para menos, a partir de Green- 

wich. Teoricamente não deveria haver desvios na linha, mas para contemplar localidades ou  

unificar horários em determinados países, os fusos seguem formas bastante irregulares.

8  Normas regulamentadoras, também conhecidas como Nrs, regulamentam e fornecem orientações sobre procedimentos obrigató-

rios relacionados à segurança e medicina do trabalho. essas normas são citadas no Capítulo v, Título ii, da Consolidação das leis do 

Trabalho - ClT.
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•	 Pela organização, em nome da parte interessada | Neste caso a própria organização traduz as ne-

cessidades e expectativas qualitativas das partes interessadas em requisitos quantitativos. esta 

tradução servirá para determinar ações e metas esperadas pela parte interessada e um nível de 

atendimento a ser alcançado, conforme exemplos no Quadro 18.

Para fazer este tipo de intervenção (por arbitragem) é necessário que haja forte embasamento 

técnico, o qual evidencie que esta tradução está sendo feita de forma adequada e para os níveis 

realmente esperados. validar o rPi junto à parte interessada pertinente, perguntando se ela con-

corda ou não, se faz necessário para garantir a assertividade da escolha.

Quadro 18: Tradução dos requisitos qualitativos em quantitativos

Parte interessada rPi Qualitativo rPi Quantitativo Meta arbitrada

Cliente rapidez no atendimento
Tempo máximo de  

espera na parada
15 minutos

Acionista Aumento da rentabilidade Nível mínimo de rentabilidade 4%

Pessoas
oportunidade de 

desenvolvimento profissional

investimento mínimo em 

capacitação
2% da receita

Fonte: Autor

Como vimos, os requisitos podem advir de diferentes fontes. muitas vezes, estas fontes não se comuni-

cam. Desta forma, divulgar os requisitos para os componentes da parte interessada se faz necessário, pois 

permite que estes avaliem se há aderência ou não em relação ao que esperam do produto ou serviço, do 

processo ou da organização.

6.6. o uso dos indiCadores, reFerenCiais Comparativos 
e reQuisitos de partes interessadas 

6.6.1 para definir metas

o processo de definição de metas não pode ser encarado como uma simples projeção do crescimento ou um 

simples desejo de onde se quer chegar. Quando uma organização conhece os rPis e projeta seu desempe-

nho futuro no intuito de estabelecer metas, ela deve utilizar variáveis externas para fazê-lo.

é necessário fazer a análise do ambiente e suas tendências, identificando os requisitos das partes inte-

ressadas acerca da medida em questão, principalmente os requisitos legais. Como abordado anteriormente, 

também é fundamental observar o desempenho dos demais players de mercado, sejam eles concorrentes 

ou não, isto dará sustentação para que se vislumbre um desempenho superior.

observe o quadro abaixo, sobre a fixação de metas eficazes:
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Quadro 19: Fixação de metas eficazes

sem a troca de informações Com a troca de informações

•	 Carência de foco externo.

•	 reativas. 

•	 Superadas.

•	 Com credibilidade.

•	 Proativas.

•	 Demonstra busca pela liderança.

Fonte: Adaptado de FNQ (2005, p. 27).

As informações comparativas pertinentes devem ser elementos indispensáveis na definição das metas. 

uma ação continuada de busca de referenciais permite avaliar o desempenho dos concorrentes e do merca-

do ao longo do tempo, extraindo daí as suas taxas de evolução (ou involução). A meta não pode ficar alheia 

a estes fenômenos.

6.6.2. no prêmio antp de Qualidade

o Prêmio ANTP de Qualidade está baseado no meG®. Portanto, estruturado em oito critérios, sendo sete de 

práticas gerenciais e um de resultados.

Os	resultados	refletem	a	eficiência,	a	eficácia	e	a	efetividade	dos	processos	e	práticas	de	gestão.	Nesta	

dimensão são avaliados os fatores relevância, Tendência e Nível Atual, definidos da seguinte forma:

1. relevância | refere-se ao grau em que os resultados apresentados são importantes para determi-

nação do alcance dos objetivos estratégicos e operacionais da organização.

2. Tendência | refere-se ao grau em que os resultados relevantes apresentados demonstram evolu-

ção favorável ao longo dos três últimos períodos consecutivos. esses períodos devem ser coeren-

tes com os ciclos de planejamento e de análise do desempenho na organização.

3. nível atual | refere-se ao grau em que os resultados relevantes apresentados demonstram:

 •	Competitividade | Níveis de resultados comparativamente favoráveis, no mercado ou setor de 

atuação, evidenciado por meio de referenciais Comparativos pertinentes. em estágios avançados 

de competitividade esse subfator valoriza resultados em nível de liderança no mercado ou setor de 

atuação ou de excelência.

 •	requisitos de partes interessadas | Níveis de resultados que demonstram o atendimento aos 

principais requisitos relacionados com necessidades e expectativas de partes interessadas.

os indicadores são observados a partir da perspectiva da própria organização em relevância e Ten-

dência. estes fatores de avaliação buscam entender a forma como a organização escolhe as medidas que 

irão mensurar o seu desempenho e a evolução dos seus resultados ao longo do tempo (melhoria contínua). 

em Nível Atual, a utilização de referenciais Comparativos visa posicionar a organização perante seu 

mercado de atuação e/ou sua busca pela excelência. Já os requisitos de Partes interessadas visam identi-

ficar se as expectativas e necessidades das pessoas ou entidades, que de alguma forma interagem com a 

organização, são atendidas.
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o uso destes três fatores proporciona que a organização possa se perceber como um todo. um ente que 

tem seus anseios, que interage com concorrentes ou parceiros e precisa atender as expectativas do meio 

onde está inserida. Através da avaliação conjunta dos três fatores é possível determinar o nível que melhor 

representa o estágio da organização frente a cada uma das variáveis, sendo que a ineficácia em uma delas 

reduz o nível da gestão.
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glossário

Benchmarking | “método para comparar o desempenho de algum processo, prática de gestão ou produto da 

organização com o de um processo, prática de gestão ou produto similar que esteja sendo executado de ma-

neira mais eficaz e eficiente, na própria ou em outra organização, visando a entender as razões do desempe-

nho superior, adaptar a realidade da organização e implementar melhorias significativas” (PNQ, 2005, p. 8).

Players de mercado | expressão oriunda da área econômica que se refere aos competidores e/ou investido-

res que atuam em um mercado comum.
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7

7.1. introdução 

os modelos de excelência em Gestão deverão continuar válidos por muito tempo, numa dinâmica de adap-

tação constante aos desafi os ambientais, econômicos, sociais e tecnológicos. A trajetória dos modelos de 

excelência em Gestão e os principais elementos de evolução observáveis no momento e projetados para o 

futuro sustentam as tendências e perspectivas da gestão para a excelência no setor de trânsito e transporte 

de passageiros do Brasil indicadas neste capítulo.

7.2. evolução da apliCação dos modelos de gestão

o uso de modelos de Gestão tem crescido continuamente ao longo das últimas décadas e evoluído conforme 

as mudanças da economia global, da tecnologia, do comportamento dos clientes, das expectativas da força de 

trabalho e das demandas da sociedade. Cresce também a aplicação de Sistemas de Gestão integrados (SGi), 

enquanto que a academia e a prática cotidiana revelam que Sistemas Normalizados de Qualidade e modelos de 

excelência em Gestão são compatíveis entre si e geram sinergias benéfi cas para as organizações.
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7.2.1. crescimento contínuo do uso dos Modelos de Gestão

Cresce continuamente o uso de Sistemas Normalizados de Qualidade. A international organization for Stan-

dardization (iSo) mantém desde 1993 estatísticas sobre a quantidade de certificações por tipo de norma e 

países. De 1993 a 2011 a quantidade anual de certificações válidas foi crescente (1,5 milhão em 2011), das 

quais as certificações iSo 9001:2008 respondem por aproximadamente 84% do total, sendo que pratica-

mente todos os outros países do mundo contam com organizações certificadas. A Figura 24 ilustra esta evo-

lução recente, salientando-se que em 2011 a China obteve 21,9% das certificações iSo 9001:2008, enquanto 

o Brasil 1,9%, valores estes superiores às suas correspondentes participações acumuladas, respectivamen-

te de 18,8% e 1,5%.

Figura 24: evolução da Quantidade de Certificações iso Válidas no Mundo

Fonte: iSo e compilação Autor

o crescimento do total das certificações a uma taxa média anual de cerca de 20% entre 1993 a 2011, 

ainda que entre 2010 e 2011 o crescimento tenha sido pouco superior a 7%, indica uma tendência de 

crescimento pelo menos moderado no médio prazo para o conjunto das certificações, principalmente 

pelo incremento proporcional da emissão de certificações iSo 14000:2004, dada à intensificação das 

exigências ambientais.

Ademais é expressiva a adesão a prêmios de qualidade no país e no mundo, como por exemplo:

•	 o Prêmio Nacional de Qualidade® (PNQ), da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), teve, no seu 

último ciclo encerrado em 2011, 25 organizações visitadas pelos examinadores para avaliação 

in loco, dentre as 41 inscritas, números recordes desde sua criação, segundo informações da 

própria FNQ.
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•	 No SeBrAe1, aproximadamente 32 mil empresas se inscrevem no mPe Brasil2 em 2011, prêmio que 

reconhece a busca pela excelência nos negócios, registrando 43% a mais de participantes do que 

em 2010, tendo esta em 2012 atingido mais de 38 mil empresas.

•	 Na european organization for Quality, a despeito do baixo crescimento do PiB da europa, a quanti-

dade de inscrições no Prêmio Georges Borel de Qualidade3 tem se mantido estável e a organização 

é hoje uma das maiores instituições de fomento à qualidade do mundo, envolvendo 40 países,  

70 mil membros, 500 mil organizações registradas e 70 mil consultores cadastrados.

•	 Na european Foundation for Quality management (eFQm), seu modelo de excelência em gestão é 

aplicado por mais de 30 mil organizações;

•	 o Canada Awards for excellence (CAe), coordenado pelo National Quality institute (NQi), uma or-

ganização do governo canadense, apresentou 19 candidaturas em 2010, 22 em 2011 e 29 em 2012.

•	 o Prêmio ANTP de Qualidade, conforme o histórico mostrado no Capítulo 4, tem apresentado, des-

de sua criação, quantidades estáveis de candidaturas e crescentes de adesões.

7.2.2. alinhamento histórico dos Modelos de Gestão aos avanços da economia Global, tecnologia, com-

portamento dos clientes, expectativas da força de trabalho e demandas da sociedade

A gestão como atividade de mobilização e coordenação de recursos diversos acompanha o ser humano 

desde seus primórdios, mas seu estudo, como ciência, é relativamente recente, tem menos de um século.

Após a revolução industrial surgiram as grandes corporações e a profissionalização da gestão, moldan-

do decisivamente o estilo de vida das sociedades industrializadas. Com a sociedade industrial e a sociedade 

de consumo dos dias atuais, manteve-se vivo o interesse pelo estudo das organizações.

A evolução dos modelos de Gestão acompanha a dinâmica das organizações, desde a visão mecani-

cista, estável, previsível e racional, até a concepção mais organicista, sistêmica, evolutiva e holística. o 

estágio de desenvolvimento atual das teorias organizacionais aponta para um paradoxo, porque ao mesmo 

tempo em que a competitividade proporcionada pelo avanço tecnológico se impõe, discutem-se, cada vez 

mais, temas como motivação, liderança e gestão da mudança. enquanto as primeiras teorias, do início do 

século XX, pretendiam analisar, prever e controlar as organizações, hoje já se reconhece que a instabilidade 

e imprevisibilidade são demasiado complexas para permitir a adoção de um modelo de gestão único, com 

características de previsibilidade e de controle daqueles tempos. o Quadro 20 apresenta, em ordem crono-

lógica, as principais escolas e teorias das organizações.

1  o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e Pequenas empresas (SeBrAe) é uma entidade privada sem fins lucrativos criada em 1972 e 

que tem por missão promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos empreendimentos de micro e pequeno porte 

no Brasil.

2 o “mPe Brasil – Prêmio de Competitividade para micro e Pequenas empresas” se constitui no reconhecimento estadual e nacional 

às micro e pequenas empresas que promovem o aumento da qualidade, da produtividade e da competitividade, pela disseminação 

de conceitos e práticas de gestão. (Fonte: SeBrAe)

3  o Prêmio Georges Borel de Qualidade nasceu a partir da ideia de que o desenvolvimento e a promoção da european organization 

for Quality se realiza por indivíduos excepcionais que gastam seu tempo e energia compartilhando suas crenças e conhecimentos 

para o benefício da comunidade europeia. o Prêmio em questão volta-se ao reconhecimento de ações individuais dessa natureza.
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Quadro 20: Cronologia das escolas e Teorias das organizações

Período denominação denominação ampliada

Século XiX Primórdios revolução industrial, Adam Smith

1930

escola Clássica

Gestão Científica do Trabalho, F. Taylor

Teoria Geral da Administração, H. Fayol

Teoria Burocrática das organizações, Weber

escola Comportamental

movimento das relações Humanas, maslow e mcGregor

estudos de Hawthorne e de elton mayo

Primeiras Teorias da motivação e liderança 

1940-1950 escola Quantitativa

1950-1960

Teorias Pragmáticas
Teorias Neoclássicas

Administração por objetivos

Abordagem Sistêmica

Abordagem Contingencial

1950-1990 Gestão da Qualidade Total

Século XXi Teorias Contemporâneas

Teoria do Caos

learning organizations

racionalismo radical: reengenharia

Sloweurope

Family Friendly

(Fonte: BAPTiSTA, 2006).

7.3. CresCimento do uso de sistemas de gestão integrados (sgi)

Cresce o uso dos SGi dado que sua aplicação une a maioria dos componentes e processos de uma organiza-

ção, possibilitando a unificação de seus objetivos sinergicamente. Com a competitividade crescente e pres-

são pelo aumento da produtividade, a integração entre os sistemas de gestão representa uma oportunidade 

de redução de custos e melhoria do desempenho global da organização. Assim, os SGi buscam harmonizar 

os processos de qualidade, meio ambiente, segurança, saúde ocupacional, responsabilidade social e ou-

tros, conforme características, atividades e necessidades de cada organização.

Segundo riBeiro NeTo et al. (2012), “A implementação de sistemas de gestão baseados nas normas 

ISO 9001, ISO 14000, OHSAS 18001 e SA 8000/NBR 16001 está dando origem a uma nova realidade. À medida 

que as organizações obtêm múltiplas certificações, cresce a necessidade de se desenvolver um sistema úni-

co, que coordene os múltiplos requisitos, integre os elementos comuns e reduza redundâncias. Lidar com 

sistemas isolados, cobrindo diferentes questões, e assegurar que esses se mantenham alinhados entre si 

e com a estratégia da organização, não é tarefa fácil. A manutenção de iniciativas isoladas pode também 

levar a conflitos, desperdício de recursos e questionamentos sobre o valor de se manterem essas certifica-

ções. Não é impossível, por exemplo, imaginar uma solução que melhore a qualidade de um produto mas 

piore os impactos ambientais ou os riscos à saúde e segurança, e vice-versa”. “Os SGIs têm permitido inte-



108    a n t p   S é r i e  c a d e r n o s  t é c n i c o s  v o l u m e  1 0

grar os processos de qualidade com os de saúde e segurança, gestão ambiental e responsabilidade social. 

Podem também englobar outros sistemas, como segurança da informação (ISO/IEC 27001) e sistemas da 

qualidade setoriais (ISO/TS 16949, ISO/IEC 20000, 22000 etc.).”

Ainda segundo riBeiro NeTo et al. (2012), os SGi apresentam os seguintes benefícios:

•	 Redução	de	custos,	de	duplicidades,	de	burocracia	e	de	confl	itos	entre	os	sistemas	de	gestão.

•	 economia de tempo da alta direção.

•	 Abordagem holística no gerenciamento de riscos organizacionais.

•	 melhoria dos níveis de comunicação e do desempenho organizacional.

De acordo com os resultados obtidos em estudo conduzido por mASCAreNHAS, é afi rmado que “as 

empresas pesquisadas, que apresentaram o Sistema de Gestão Integrado implantado ou em fase de im-

plantação, se encontram em melhor posição, e mesmo em situação de destaque perante a concorrência, 

pois obtiveram com a implantação do SGI signifi cativos benefícios e vantagens competitivas. Tal ocorrência 

se torna evidente como forma de diferenciação na concorrência pelo mercado considerando as escolhas dos 

clientes”, e que “pode-se constatar que 60% das empresas procuram integrar a ISO 9001 com a ISO 14001 e 

com a OHSAS 18001, sendo a integração da NBR 16001, ainda incipiente”.

A Figura 25 ilustra a integração de sistemas de gestão da qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional 

e segurança, formando um SGi.

Figura 25: estrutura simplifi cada de um sistema de Gestão integrado

7.4. CompatiBilidade e sinergia entre sistemas normalizados 
CertiFiCados e modelos de exCelênCia em gestão

existe uma correspondência direta entre os princípios dos Sistemas Normalizados Certifi cados e os funda-

mentos dos critérios do modelo de excelência em Gestão® (meG®), conforme SCHimiD, 2008. vários auto-

res compartilham ideias e constatações semelhantes, a saber:

•	 WerNer correlaciona a compatibilidade e sinergia entre Sistemas Normalizados Certifi cados e o 

modelo de excelência em Gestão® nas organizações reconhecidas pelo Prêmio Gaúcho de Qua-

lidade e Produtividade (PGQP) nas candidaturas de 1996 a 2011. ele afi rma que “os resultados 

sGisGisGisGisGisGisGisGi

segurança do Trabalho,
saúde ocupacional

Meio ambiente
Qualidade
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apresentam as associações identificadas entre as normas e as modalidades do Prêmio, servindo 

de argumento de que as certificações influenciam, em diferentes graus, a conquista do PGQP e, 

possivelmente em outras premiações baseadas no Modelo de Excelência em Gestão® (MEG®) 

da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ)”. WerNer considera também que “a diferença de en-

foques está no escopo de sua aplicação: enquanto as normas NBR ISO fornecem requisitos para o 

Sistema de Gestão da Qualidade e diretrizes para a melhoria do seu desempenho, os Modelos de 

Excelência contêm critérios que permitem uma avaliação comparativa do desempenho da organi-

zação. Outra diferença está na abrangência de temas abordados: enquanto o Sistema de Gestão da 

Qualidade (SGQ) se limita à gestão da qualidade, os Modelos de Excelência são aplicáveis a todas 

as atividades e partes interessadas da organização. As normas NBR ISO 14001, BS OHSAS 18001 e 

NBR 16001 são baseadas na metodologia PDCA, enquanto a NBR ISO 9001 promove a utilização da 

abordagem de processo. Como o PDCA pode ser aplicado a todos os processos, as duas metodolo-

gias são consideradas compatíveis (ABNT, 2004a). O MEG®, por sua vez, incorpora a metodologia 

Planejar-Executar-Verificar-Aprender (Plan-Do-Check-Learn – PDCL), que, evidentemente, também 

é compatível com o PDCA, já que o mesmo está inserido no PDCL”. WerNer sintetiza seu trabalho 

conforme Quadro 21 e Figura 26 reproduzidos.

•	 WerNer enfatiza ainda que “com base nos resultados medidos associando a certificação em qual-

quer norma e a conquista do PGQP pode-se concluir que, no início da jornada rumo a excelência, 

a influência das normas no reconhecimento pelo Prêmio é maior do que quando a organização 

atinge um nível de maturidade em gestão mais elevado, sendo necessários, proporcionalmente, 

mais tempo e esforço para aumentar o nível de maturidade destas organizações, à medida de sua 

evolução. Isso pode explicar porque normas que possuem menos requisitos em comum com o 

MEG® possuem associações com modalidades mais elevadas do PGQP”.

•	 BoNFA, 2010, aduz que “as abordagens para Sistemas de Gestão da Qualidade apresentados na 

família de normas NBR ISO 9000 e nos modelos referenciais de excelência organizacional são 

baseados em princípios e fundamentos comuns, possuindo, a mesma essência, pois ambas se 

baseiam em foco no cliente, abordagem por processos, visão sistêmica da organização, decisão 

baseada em fatos e melhoria contínua”.

•	 De ASSiS & SANToS ressaltam que “a ISO 9001 e o MEG® são complementares, pois juntos, aju-

dam no desenvolvimento da gestão das organizações, assim como na evolução contínua da ges-

tão da qualidade, sendo compatíveis e muitas vezes usados em conjunto” e que “a ISO 9001 é o 

primeiro passo para a jornada em direção a excelência da organização, por meio da implantação 

do MEG® que irá proporcionar um diferencial para a organização”.

Quadro 21: Porcentual de organizações Vencedoras do PGQP Certificadas

CerTiFiCações Medalha de Bronze Troféu Bronze Troféu Prata Troféu ouro Troféu diamante

Nrr/iSo 14001 1,69 6,00 17,31 29,63 35,71

BS oHSAS 18001 0,72 4,20 10,58 22,22 21,43

SA 8000 0,24 1,40 2,88 7,41 7,14

(Fonte: WerNer)
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Figura 26: evolução e estágios de Maturidade de Gestão, relacionando as Modalidades do PGQP com as Certifi cações 

a elas associadas

Fonte: WerNer e FNQ, 2011.

Assim, as condições e conclusões indicadas por estes autores estão perfeitamente caracterizadas no 

case apresentado no Capítulo 3 deste Caderno Técnico, pela trajetória e evolução da empresa retratada.

Pode-se, portanto afi rmar, com segurança, que as exigências dos Sistemas Normalizados Certifi cados 

e as dos modelos de excelência em Gestão, como é o caso do que está implícito nos critérios do Prêmio 

ANTP de Qualidade, não são excludentes ou concorrentes entre si, ao contrário, são complementares, pois 

buscam a consecução de objetivos comuns.

reforça-se assim a importância dos Sistemas de Gestão integrados, indicando a sustentabilidade de 

seu crescimento no futuro e levando à conclusão de que a compatibilidade e sinergia entre Sistemas Nor-

malizados Certifi cados ou não e modelos de excelência em Gestão trabalham conjuntamente a favor das 

organizações.

7.5. tendênCias de evolução imediata dos modelos de gestão

As principais tendências de evolução imediata dos modelos de Gestão devem levar à ampliação da integra-

ção entre os Sistemas Normalizados, o que dará às organizações maiores possibilidades de enfrentar as 

condicionantes impostas pelas Demandas Sociais. Ademais, a evolução imediata dos modelos de Gestão 

está sendo orientada pelos mesmos fatores da evolução recente. Da American Society for Quality - ASQ 

podem ser extraídas as forças motrizes que impulsionam as tendências dos modelos de Gestão. Conforme 

seu Seminário Anual de 2013, denominado Management Change (mudança de Gestão), a ASQ elencou três 

conjunto	de	forças	motrizes	de	infl	uência	no	curto	e	no	médio	prazos:

•	 internet, Web móvel e redes sociais. 

•	 Necessidade de se obter resultados sustentáveis. 

•	 Globalização4.
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7.6. ampliação da integração entre os sistemas de gestão

A	estas	forças	motrizes	de	curto	e	médio	prazos	pode	ser	agregada	a	influente	e	crescente	força	impulsio-

nadora da iSo 19011:2012 – Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão5, no sentido da ampliação da 

integração entre os Sistemas de Gestão.

Segundo FAriAS Jr et al., a iSo 19001:2012 “auxiliará as organizações a otimizar a integração de seus 

sistemas de gestão, permitindo uma auditoria única dos seus sistemas, otimizando custos, reduzindo a 

duplicação de esforços e minimizando os impactos nas atividades das áreas e processos que estão sendo 

auditadas. O escopo da nova ABNT NBR ISO 19011:2012 expandiu a sua aplicação para refletir a situação 

atual das múltiplas normas de sistemas de gestão existentes nas organizações. São usuários desta norma: 

os auditores e avaliadores, líderes da equipe de auditoria, gerentes do programa de auditoria, organiza-

ções que implementam sistemas de gestão e organizações que necessitam realizar auditorias de sistemas 

de gestão para fins contratuais ou regulamentares, dentre essas incluem-se as organizações que certificam 

sistemas de gestão de diferentes tipos”.

A nova norma reúne de forma sistêmica os conhecimentos e habilidades correlacionados às várias dis-

ciplinas envolvidas na gestão das organizações, conforme mostra o Quadro 22:

Quadro 22: Conhecimentos e Habilidades envolvidas na iso 19011:2012, segundo as Principais disciplinas de Gestão 

das organizações

disCiPLinas de GesTão

Gestão da Qualidade Gestão do Meio ambiente
Gestão da segurança 

de informações

Gestão da segurança 

de Transporte

ConHeCiMenTos e HaBiLidades

•	 Abordagem por 

processos e técnicas  

de avaliação de riscos

•	 Foco no cliente, 

monitoramento e 

medição da satisfação 

do cliente, tratamento 

de reclamações,  

código de conduta

•	 melhoria contínua, 

inovação e aprendizado

•	 estatísticas e métricas 

sobre meio ambiente

•	 Quantificação e gestão 

de emissões de gases 

de efeito estufa

•	 Tecnologias renováveis 

e de baixo carbono

•	 leis e regulamentações 

que tratam da segurança 

da informação

•	 Avaliação de riscos 

de segurança da 

informação, ameaças  

e vulnerabilidades

•	 métodos e práticas para 

controles da segurança 

da informação  

(eletrônico e físico)

•	 Terminologia sobre 

gestão de segurança

•	 Avaliação de risco  

e sua mitigação

•	 Análise de fatores 

humanos relacionados 

à gestão da segurança 

no transporte

(Fonte: FAriAS Jr et al.)

4 A globalização pode ser entendida como um dos processos de aprofundamento da integração econômica, social, cultural, política, 

que teria sido impulsionado pelo barateamento dos meios de transporte e comunicação dos países do mundo no final do século 

XX e início do século XXi. é um fenômeno gerado pela necessidade da dinâmica do capitalismo de formar uma aldeia global que 

permita maiores mercados para os países centrais (ditos desenvolvidos), cujos mercados internos já estariam saturados. o proces-

so de globalização diz respeito à forma como os países interagem e aproximam pessoas, ou seja, interligam o mundo, levando em 

consideração aspectos econômicos, sociais, culturais e políticos.

5 Publicada em novembro de 2011, substituindo a iSo 19011:2002, que teve origem nas normas iSo 10011-1/2/3 do Comitê da Quali-

dade e nas normas iSo 14010/iSo 14011/iSo 14012 do Comitê do meio Ambiente.
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Ademais, a iSo definiu em abril de 2012 suas novas diretivas para proporcionar condições idênticas de 

estrutura, texto e de termos e definições comuns para todas as normas de qualidade. o objetivo é assegurar 

a coerência entre elas e fazer com que a integração seja mais simples e efetiva. 

A iSo 31000 - Gestão de riscos, por exemplo, transformou-se assim numa referência natural das diver-

sas normas de Sistemas de Gestão6. Por sua vez, ainda em 2013, a nova versão da iSo/ieC 27001, Tecnologia 

da informação – Técnicas de Segurança – Sistemas de Gestão de Segurança da informação – requisitos 

– deverá estará alinhada às novas diretivas da iSo, bem como a futura iSo 9001:2015 estará incorporada 

à nova estrutura geral7 decorrente dessas diretrizes. Passarão a ser utilizadas, obrigatoriamente, defini-

ções idênticas em todas as normas de qualidade, relativas a: organização, Parte interessada (stakeholder),  

eficácia, Política, objetivo, risco (de acordo com a iSo 31000 e o iSo Guia 73), Competência, informação 

Documentada, Desempenho e Conformidade, consagrando, de forma definitiva, a total integração.

7.7. inCorporação das demandas soCiais existentes

No âmbito do Prêmio Nacional de Qualidade®, a preocupação com o futuro e com as Demandas da Socie-

dade está expressa no Draft da 20ª edição do PNQ, de melhorias dos critérios de excelência. A FNQ entende 

que	a	sustentabilidade	e	a	simplificação	são	as	 forças	 indutoras	de	melhoria.	As	 influências	negativas	e	

positivas que balizam a melhoria do meG® são:

•	 insustentabilidade.

•	 escassez de recursos.

•	 Crise ética e corrupção.

•	 Poder das redes sociais.

•	 Tempo real.

•	 Cadeia de valor cíclica.

•	 volatilidade financeira.

•	 imprevisibilidade.

•	 Complexidade.

Chama a atenção a nova abordagem para o critério “resultados”, passando a ficar a cargo de cada 

candidata ao PNQ indicar a natureza de seus resultados, ou seja, se os “resultados” são (i) estratégicos, (ii) 

operacionais ou (iii) ambos. em outras palavras, segundo a própria FNQ “o Critério 8 sintetiza em seu início 

as diretrizes para apresentação dos resultados, e entre elas, solicita agora, em cada indicador de resultado 

apresentado, a informação se ele é estratégico ou operacional e se ele é utilizado para avaliar o nível de 

competitividade ou o cumprimento de compromissos com partes interessadas, ou ainda, apenas para con-

trolar a evolução dos resultados”.

6 Algumas das normas publicadas em 2012 já utilizam a nova estrutura, por exemplo: ABNT NBr iSo 20121:2012 – Sistemas de Gestão 

para Sustentabilidade de eventos – requisitos com orientações de uso; iSo 22301:2012 – Segurança Social – Sistemas de Gestão 

da Continuidade de Negócios – requisitos e iSo 30301:2011 – informação e Documentação – Sistemas de Gestão para registros – 

requisitos. A iSo 19011 – Diretrizes para Auditoria de Sistemas de Gestão, por sua vez, foi publicada em novembro de 2011.

7 exemplos de termos comuns nos sistemas de gestão com certificação iSo: “A organização deve determinar as questões internas 

e externas que são pertinentes ao seu propósito e que afetam sua capacidade de alcançar o(s) resultado(s) pretendido(s) de seu 

sistema de gestão da qualidade.” “A organização deve determinar: (i) as partes interessadas que são pertinentes ao sistema de 

gestão da qualidade e (ii) os requisitos dessas partes interessadas.”



e X c e L Ê n c i a  n a  G e s t Ã o  d o  t r a n s p o r t e  e  t r Â n s i t o   s e t / 2 0 1 3    113

Já o Prêmio malcon Baldrige lançou em 2013 suas novas versões dos Critérios de excelência de Desem-

penho	para	o	período	2013/2014.	As	principais	mudanças	interpretam	as	tendências	correntes	e	influem	nas	

tendências	futuras,	refletindo,	fundamentalmente:

•	 A vanguarda das práticas de gestão validadas pela prática das organizações de excelência.

•	 As atualizações em curso no interior das organizações, pelas exigências econômicas, sociais, am-

bientais e políticas.

As revisões do período 2013-2014 do Prêmio malcon Balidrige têm foco em:

•	 inovação | Pelo reconhecimento implícito de sua importância para a competitividade das organiza-

ções e, assim, para as suas estratégias.

•	 Mídias sociais |	Pela	maior	ênfase	em	mídias	sociais	para	a	divulgação	dos	novos	critérios,	refletin-

do sua importância crescente para as organizações de todos os setores.

•	 sistemas e Processos de Trabalho | Pelo esclarecimento dos conceitos de “sistemas de trabalho” e 

de “processos de trabalho”, diferenciados os “sistemas de trabalho” relacionados à estratégia e os 

“sistemas de trabalho” relacionados às operações.

Devem ainda ser consideradas as Demandas Sociais presentes na legislação, cujos elementos prin-

cipais foram expressos e detalhados no Capítulo 2 deste Caderno Técnico. Adicionalmente, ampliando a 

abrangência das Demandas Sociais, agrega-se o fato de que, a partir das duas últimas décadas do século 

XX, segundo DAHreNDorF, 1992, experimentaram-se profundas transformações causadas, especialmente, 

pelas inovações decorrentes de outras tantas que se sucedem desde a revolução industrial, de um lado, 

e da revolução Francesa, de outro. estas transformações explicam, pelo menos em parte, a transição da 

velha economia8 para a Nova economia9, com a falência do modelo capitalista clássico10 e ascensão do 

8 Na velha economia as fronteiras nacionais limitavam a competição, a tecnologia reforçava hierarquias rígidas e limitavam o acesso 

às informações, as oportunidades de emprego eram basicamente geradas na indústria, a população era mais homogênea, as em-

presas estavam restritas ao seu ambiente (redução de custo, busca do lucro), a economia era conduzida por grandes corporações e 

os consumidores adquiriam o que as empresas decidiam produzir.

9 A Nova economia pode ser caracterizada por: (i) fronteiras nacionais que passaram a ter importância relativa na operação dos negó-

cios (compra, venda e fabricação); (ii) mudanças tecnológicas mais acessíveis (informações são geradas, armazenadas e comparti-

lhadas); (iii) oportunidades geradas aos trabalhadores do conhecimento (alta especialização, prestação de serviços, consultores, 

diversidade cultural, várias nacionalidades, etnias e altas especializações); e (iv) incluir da mulher no mercado de trabalho, pas-

sando a ser fator de consumo e não de exclusão; as empresas passaram a praticar responsabilidade social (ética, meio ambiente, 

mercado externo, poluição, recursos naturais, direitos humanos, direitos trabalhistas); a economia passou a ser conduzida por em-

presas	pequenas,	empreendedoras,	ágeis	e	competitivas	e	as	necessidades	e	desejos	dos	clientes	passaram	a	ter	forte	influência	

na condução dos negócios, pelo enfoque do marketing do relacionamento direto.

10 o capitalismo pode ser entendido como um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição são de propriedade 

privada e visam lucro. As decisões sobre oferta, demanda, preço, distribuição e investimentos não são, em geral, determinadas pelo 

estado, os lucros são distribuídos para os proprietários que investem em empresas e os salários são pagos aos trabalhadores pelas 

empresas.



114    a n t p   S é r i e  c a d e r n o s  t é c n i c o s  v o l u m e  1 0

turbocapitalismo financeiro atual11, e, num processo de retroalimentação, a emergência de uma miríade de 

transformações culturais, comportamentais e socioeconômicas, alterando, sobremaneira a forma de viver, 

pensar, agir e consumir dos seres humanos.

Assim, as formas de consumo e os fatores que afetavam a “qualidade” dos bens e serviços, sofreram 

alterações substanciais. Neste sentido, num emaranhado de causas e efeitos, o envelhecimento da popu-

lação, a precarização das relações de trabalho, o teletrabalho12, a inclusão das minorias, as preocupações 

ambientais, as preocupações com a saúde do corpo e a busca por hábitos tidos como saudáveis, a oferta 

excessiva de determinados produtos e serviços de massa, o consumismo exacerbado, a “cultura do eu”13, 

as novas tecnologias, as redes sociais eletrônicas, e, em especial, no Brasil, relacionado ao trânsito e trans-

porte de passageiros, a valorização do Código de Defesa do Consumidor, o aumento da renda, o aumento 

dos índices de motorização individual (automóveis e motocicletas), a inclusão das bicicletas como meio de 

transporte e lazer e a consolidação da bilhetagem eletrônica como sistemática de tarifação temporal, altera-

ram de forma definitiva a natureza sociocultural e comportamental dos usuários.

Tal situação colocou em cheque a “velha” percepção do trânsito (caótico, irracional, violento, poluidor, 

consumidor de recursos não renováveis) e grande vilão de consumo de tempo e bem-estar e do transporte 

público e coletivo (lotado, lento, ineficiente, desconfortável, poluidor, caro e insensível à demanda), com 

a “nova” percepção de oferta farta de internet, Tvs a cabo, serviços digitais e Shopping Centers, que fun-

cionam mais e melhor. Nesta batalha cultural-mercadológica, a “nova” percepção tem superado a “velha” 

percepção enquanto desejo, mas consolidado a “velha” percepção como visão de um estado de coisas que 

parece não ter solução. Portanto, se trânsito e transporte de passageiros lutam, anacronicamente, contra 

suas deficiências, na Nova economia deverão se reinventar para poderem sobreviver, e, dependerão ainda, 

mais do que nunca e definitivamente, da tecnologia para poderem se sustentar no futuro, inclusive do ponto 

de vista ambiental.

Finalmente deve-se destacar o resgate do debate sobre o transporte público como solução para o fu-

turo das cidades, no qual a mobilidade urbana desempenharia papel fundamental, como tema recorrente a 

pressionar as organizações públicas e privadas ligadas a trânsito e transporte de passageiros.

11 Surgido nos estados unidos, mas disseminando-se rapidamente por toda a europa, ásia e o resto mundo, o turbocapitalismo gera 

novas riquezas a partir de todos os recursos liberados pela destruição de ineficientes práticas, companhias e setores inteiros da 

economia estatais ou paraestatais, subsidiados ou protegidos por tarifas e regulamentações. Ao mesmo tempo, são eliminados os 

empregos seguros dos trabalhadores que costumavam abrigar, enquanto os planejadores e beneficiários da mudança enriquecem 

num ritmo e escala sem precedentes na história (Fonte: luTTWACk, 2000).

12 Teletrabalho, também denominado como“trabalho remoto”, significa, literalmente, trabalho a distância. Concretamente, trata-se de 

trabalho realizado quando se utilizam equipamentos que permitem que o trabalho efetivo tenha efeito num lugar diferente do que 

aquele ocupado pela pessoa que o realizaria regularmente.

13  o termo “década do eu” foi cunhado pelo romancista Tom Wolfe em Nova York, em agosto de 1976, descrevendo a nova e excessiva 

preocupação americana com a autoconsciência e a pouca importância dada à história, comunidade e reciprocidade humana à oca-

sião. Por associação, alguns antropólogos estabeleceram que os comportamentos decorrentes fizessem parte de uma denominada  

“cultura do eu”.
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7.8. Fatores de longo prazo de inFluênCia na mudança dos mode-
los de gestão

Os	fatores	de	longo	prazo	de	influência	de	mudança	dos	Modelos	de	Gestão	estão	fundamentalmente	liga-

dos ao ambiente econômico e, portanto, às ameaças externas que afetam a sobrevivência das organizações, 

em termos de:

•	 regime econômico e de mercado.

•	 Tecnologia (novos materiais, novos produtos e novos processos produtivos).

•	 meio Ambiente, Sociedade e Cultura.

•	 Conhecimento.

Nos ambientes mais competitivos, de escassez ou má distribuição de recursos, historicamente, em pri-

meiro lugar, as organizações se adaptavam, realizando mudanças de ordem incremental (passo a passo). 

Começava-se por diminuir custos, melhorar a produtividade e no final, para dar um passo avante, eram neces-

sárias mudanças mais radicais, o que não garantia, necessariamente, sua sobrevivência. Nessas condições, os 

modelos de Gestão adaptativos já eram necessários, mas, eventualmente, não suficientes para o enfretamento 

dos desafios impostos por um ambiente em permanente mutação. muitas organizações, mesmo a caminho da 

excelência, se ressentiam então de mais criatividade e inovação no apoio às suas estratégias.

A	perspectiva	do	futuro	indica	que	os	novos	Modelos	de	Gestão,	a	par	de	adaptativos,	serão	mais	fle-

xíveis e induzirão à criação de estruturas organizacionais com menos níveis hierárquicos. organizações 

menos hierarquizadas, em que cada dirigente tem uma quantidade maior de colaboradores diretos a su-

pervisionar, e, sobretudo, maiores níveis de autonomia, demandarão um esforço progressivo para tornar 

efetiva a autonomia de decisão dos seus profissionais. Não bastará, portanto, mudanças incrementais, mas, 

sobretudo aquelas que abrem novos mercados, novos produtos, novos domínios de conhecimento. Torna-se 

decisivo, portanto, desenvolver capacidades competitivas dificilmente imitáveis.

Para corroborar esta ideia, o trabalho mais aprofundado que especula sobre o futuro dos modelos de 

Gestão	é	o	da	American	Society	of	Quality	(ASQ)	(ASQ,	2011),	indicando	oito	forças	motrizes	de	influência	

das tendências de longo prazo, a saber:

•	 Novos níveis de responsabilidade global.

•	 Novas exigências dos consumidores.

•	 Globalização.

•	 velocidade das mudanças.

•	 Novas exigências da força de trabalho.

•	 envelhecimento das populações.

•	 o século XXi consolidado como século da qualidade.

•	 inovações, principalmente as de natureza tecnológica.

Segundo a ASQ, estas oito forças motrizes conduzirão, em maior ou menor grau, a organizações públi-

cas e privadas para resultados ligados à melhoria da qualidade de vida, considerando a redução da horizon-

talização do consumo pelas camadas mais pobres do planeta (ampliação quantitativa do mercado por pro-

dutos de massa) e os limites da verticalização do consumo pelos ricos e emergentes (ampliação qualitativa 

do mercado por produtos e serviços produzidos em massa, mas consumidos como se fossem exclusivos). 

Adicionalmente, WATSoN, comentando o trabalho da ASQ, 2011, conclui que devem ser levados em conta 

três elementos-chave na conformação do futuro dos modelos de Gestão, a saber: 
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•	 Crescimento populacional.

•	 meio ambiente.

•	 Saúde, sociedade e política.

Por sua vez, reiD, também comentando o trabalho citado da ASQ, estabelece cinco macrotendências de 

balizamento do futuro dos modelos de Gestão:

•	 o rebalanceamento do crescimento econômico dos países.

•	 o imperativo da produtividade.

•	 O	incremento	dos	fluxos	financeiros	e	dos	fluxos	de	bens	e	de	informações.

•	 o custo “planeta Terra”.

•	 A interação entre governos e mercados.

reiD conclui, por fim, que os modelos de Gestão do futuro estarão fundados num tripé formado por:

•	 inovação. 

•	 Gestão integrada.

•	 Gestão do conhecimento.

Do conjunto destes elementos, agregando-se ainda aqueles associados às Demandas Sociais indicadas 

no subitem anterior, podem ser identificados aspectos comuns, pelos quais é possível estabelecer os fatores 

condutores	do	futuro	dos	Modelos	de	Gestão	em	termos	de	influência	e	tendências,	como	corolário	de	que	

sua evolução imediata é orientada pelos mesmos fatores da evolução recente. Assim, considerando uma 

condição de cenário provável, de curto/médio/longo prazos, os fatores condutores do futuro dos modelos 

de Gestão podem ser sintetizados como mostra o Quadro 23:

Quadro 23: Fatores selecionados de influência no Futuro dos Modelos de Gestão no Curto/Médio/Longo Prazos 

Fatores influência Tendência aspectos relevantes a Considerar

Sustentabilidade, 

meio Ambiente e 

Custo Planeta Terra

Alta Crescimento

A sustentabilidade será ainda considerada  

por algum tempo como mais econômico-financeira  

do que social e ambiental

A Qualidade tende a alinhar-se à busca pela 

sustentabilidade e à busca pela qualidade de vida

Novas exigências 

dos Consumidores
média

Crescimento 

moderado 

Proporcional à possibilidade de produzir bens  

e serviços de massa personalizados

A Qualidade tende a alinhar-se à personalização 

(customização) de bens e serviços

Globalização Baixa estabilização

integração econômica, social, cultural e política

A Qualidade tende alinhar-se à universalização de bens, 

produtos e modelos de Gestão

mudanças, 

Complexidade e 

imprevisibilidade

Baixa
Crescimento 

moderado

modelos de Gestão devem aproximar-se da realidade  

da produção de bens e serviços

A Qualidade tende a alinhar-se a modelos de Gestão 

adaptativos (Sistemas Adaptativos Complexos)14,  

com ênfase no planejamento estratégico



e X c e L Ê n c i a  n a  G e s t Ã o  d o  t r a n s p o r t e  e  t r Â n s i t o   s e t / 2 0 1 3    117

Fatores influência Tendência aspectos relevantes a Considerar

envelhecimento das 

Populações
média estabilização

Fenômeno universal, característico dos países 

desenvolvidos e dos países em desenvolvimento

A Qualidade tende alinhar-se à busca pela qualidade  

de vida

inovações 

Tecnológicas
média

Crescimento 

moderado

A inovação tecnológica atingirá fortemente os processos 

de produção de bens e serviços

A Qualidade tende a alinhar-se à gestão  

do conhecimento

internet, Web móvel 

e redes sociais
média

Crescimento 

moderado

Possibilidade de autoprodução de serviços  

de baixo custo

A Qualidade tende a alinhar-se a modelos de Gestão com 

ênfase em CRM (Consumer Relationship Management). 

Produtividade média
Crescimento 

moderado

Prevalência do conceito econômico da capacidade  

dos fatores de produção para criarem bens e serviços

A Qualidade tende a alinhar-se aos desígnios  

da produtividade

Simplificação, 

Transparência, ética 

e esgotamento dos 

modelos políticos 

tradicionais

média Crescimento

Arranjo social destinado a viabilizar tipos específicos  

de políticas públicas, em fator de reconstrução ética

A Qualidade tende alinhar-se a modelos de Gestão 

simples, transparentes e éticos

lei da mobilidade média Crescimento

Planos	de	Mobilidades	induzirão	à	reflexão	 

do papel do trânsito e transporte de passageiros  

nas cidades e à aplicação de ações mais ordenadas

A Qualidade tende a alinhar-se ao planejamento urbano

rebalanceamento 

do Poder econômico 

mundial

média
Crescimento 

moderado

redistribuição do poder econômico e militar entre  

os países desenvolvidos e os países emergentes retirará 

parte do poder das potências hegemônicas  

(estados unidos e europa)

A Qualidade tende a alinhar-se aos modelos asiáticos  

de produção de bens e serviços aplicados no Japão, 

Coreia do Sul e na China

Teletrabalho Alta
Crescimento 

moderado

Altera a distribuição qualitativa e quantitativa  

das viagens urbanas

A Qualidade tende a alinhar-se ao planejamento urbano 

e a modelos de Gestão adaptativos

motorização, 

veículos de Duas 

rodas, Acidentes de 

Trânsito, energia e 

meio Ambiente

Alta
Crescimento 

moderado

Provável aumento das externalidades decorrentes  

do uso do transporte individual

A Qualidade tende a alinhar-se ao planejamento urbano 

e a modelos de Gestão adaptativos

14 Num sistema adaptativo complexo suas propriedades não são uma consequência natural de seus elementos constituintes vistos 

isoladamente, mas decorrem em grande parte da relação não linear entre as partes. Costuma-se dizer  que em um sistema adap-

tativo complexo o todo é mais que a soma das partes. exemplos: sistemas sociais (redes sociais), biológicos (colônias de animais) 

e físicos (clima). áreas intimamente relacionadas a sistemas adaptativos complexos são a teoria do caos e sistemas multiagentes, 

embasadas teórico e filosoficamente no estudo da complexidade.
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Fatores influência Tendência aspectos relevantes a Considerar

emprego, renda  

e relações  

de Trabalho

média
Crescimento 

moderado

A produção de bens e serviços funcionará como 

produção de serviços. migração da mão de obra 

primária e secundária para as atividades terciárias  

e aumento dos níveis de precarização das relações  

de trabalho.

A Qualidade tende a alinhar-se a modelos de Gestão 

centrados na gestão de pessoas.

lazer, Turismo, 

Cultura e esportes
média Crescimento

A tecnologia estará cada vez mais presente no lazer, 

influenciando	comportamentos	e	as	estruturas	de	

trabalho. o turismo tenderá a reunir lazer, cultura e 

esportes. Aumentará a diversificação, democratização 

e participação na produção dos conteúdos culturais, 

principalmente pela tecnologia. Preocupações com 

saúde serão acompanhadas de maior consciência dos 

benefícios da atividade física para a qualidade de vida, 

influenciando	a	produção	e	o	consumo	dos	esportes

A Qualidade tende a alinhar-se à personalização 

(customização) dos bens e dos serviços relacionados  

à lazer, turismo, cultura e esportes

Fonte: Autor

Portanto, os modelos de Gestão do futuro tenderão a apresentar características de:

•	 Sustentabilidade, busca pela Qualidade de vida, valorização do Planejamento e da mobilidade ur-

bana.

•	 Busca pela personalização (customização) e pela universalização na produção de bens e serviços;

•	 Produção de bens e serviços inspirados em modelos asiáticos de gestão, em especial os adotados 

no Japão, Coreia do Sul e China.

•	 Gestão adaptativa, com ênfase no planejamento estratégico, gestão do conhecimento, produti-

vidade, simplicidade, transparência, ética, gestão de pessoas e CRM (Consumer Relationship  

Management).

7.9. ConClusões

Nos últimos anos, principalmente devido às crises sistêmicas globais, como a do ano 2000 e a crise financei-

ra internacional iniciada em 2008, e, associada à intensificação das mudanças climáticas causadas princi-

palmente pelo impacto ambiental da atividade humana, há uma percepção generalizada da existência de um 

grupo de forças de transformação, que, combinadas, amplificam seus impactos nos negócios e na gestão 

das organizações. Desta forma, há elementos palpáveis que permitem estabelecer, pelo menos no âmbito 

especulativo, as possibilidades e limites gerais para os modelos de Gestão.

o panorama que se descortina para os próximos anos revela um quadro de desafios para a gestão das 

organizações. Se de um lado, a incerteza é uma constante nos cenários vislumbrados por todos, por outro 
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lado, e cada vez mais, é evidente a importância da Qualidade na Gestão, ou melhor, da busca contínua pela 

Excelência	em	Gestão.	Assim,	a	influência	das	questões	de	fundo	citadas	ao	longo	deste	capítulo	deverão	

moldar as possibilidades de realizar as coisas, fazer negócios e promover o avanço social no terceiro milênio.

especificamente nos serviços de transporte de passageiros, por sua essencialidade, as formas de, a um 

só tempo, cumprir os contratos, como necessidade dos Poderes Públicos, e auferir lucro, como necessidade 

dos recursos e do capital empregado, estarão, certamente, cada vez mais limitadas.

No transporte de passageiros, o mesmo marco regulatório hegemônico do Brasil, que garante ganhos 

(limitados), associados a uma relativa tolerância no cumprimento dos contratos, condena as empresas ope-

radoras à mesmice, num viés reacionário e conservador condenável, dado que há pouca indução ao aumen-

to da produtividade, às melhorias e às inovações. Ademais, as empresas operadoras apresentam poucos 

traços de proatividade e parecem estar sempre à espera do que o estado fará por elas e não ao contrário. 

Nessa circunstância, pergunta-se: para que “Qualidade”?

A equação é simples e o diagnóstico antigo, mas não ultrapassado: custo total dividido por passageiro 

transportado. Numa condição de aumento de custo, lentidão do trânsito, irracionalidade dos itinerários, 

veículos ainda inadequados, sistema viário inapropriado, com pouca ou nenhuma prioridade para o trans-

porte coletivo, mão de obra deficiente, inchaço das cidades mal planejadas e busca incessante pelos pas-

sageiros perdidos, o custo cresce, os passageiros minguam e a (pouca) “qualidade” cai. Como decorrência, 

numa estratégia de sobrevivência, ou de visão limitada ao curto prazo, corta-se o custo variável e adia-se a 

renovação da frota, como principal elemento do custo fixo. o jogo de empurra empaca: algumas operado-

ras “pretendem” realizar uma boa operação e alguns órgãos “pretendem” exercer uma eficaz fiscalização. 

resultado: pressão sobre aumento das tarifas e hegemonização do mau serviço como padrão, ou seja, a 

perpetuação da “não qualidade”. A esperança se renova a cada nova licitação, pela expectativa de que avan-

ços possam acontecer, dado que a legislação avança e as Demandas Sociais existentes se manifestam. em 

geral, todavia, o conservadorismo se impõe dos dois lados, apoiado pela ausência de pressão qualificada e 

de força politica da Sociedade, profícua ao apontar falhas, mas tênue ao alavancar as mudanças necessá-

rias. Do outro lado, as empresas operadoras de melhor nível de gestão, com razão, clamam por segurança 

jurídica e remuneração justa pelos serviços prestados.

No caso do trânsito, o ônus recai quase que totalmente sobre os gestores públicos. é técnica e politica-

mente	difícil	conciliar	fluidez	do	tráfego	com	cumprimento	das	regras	de	trânsito	e,	estancar	a	espiral	infla-

cionária dos acidentes de trânsito. Como propugnar qualidade quando o indicador de qualidade é extensão 

de trechos de lentidão numa cidade?

Neste quadro, a adoção, pelas organizações públicas e privadas, de modelos de excelência em Gestão 

terá caráter estratégico, pois configurará o caminho do futuro e ajudará a superar as lacunas do estado 

da arte atual da “Qualidade”, as dificuldades técnicas, a má distribuição dos recursos, a falta de políticas 

de caráter geral e a ausência de pressão qualificada e de força política da Sociedade. Assim, as empresas 

operadoras de ponta, os gestores públicos comprometidos e as parcelas da Sociedade lúcidas e engajadas 

com o avanço social poderão mostrar que, mesmo nos limites do capitalismo, é possível prestar bons servi-

ços, auferir lucros e melhorar as condições da mobilidade urbana, no campo do trânsito e do transporte de 

passageiros.

Qualquer empresa tem um Sistema de Gestão. Algumas têm sistemas avançados e proativos, outras 

reativos, e outras ainda demonstram grande nível de padronização. Não importa. o que realmente importa 

é que as empresas operadoras e os órgãos gestores precisam definir uma sistemática para gerenciar seus 

processos, terem padrões de trabalho para suas práticas e funcionarem como um conjunto de partes inte-

gradas que buscam objetivos comuns: atender aos clientes (usuários) e às demais partes interessadas. Ao 

alinharem, por exemplo, suas práticas aos requisitos do modelo de excelência em Gestão®, conforme pre-

coniza a FNQ, para organizações em geral, e o Prêmio ANTP de Qualidade, para gestores públicos de trânsito 
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e transporte e operadores de transporte coletivo de passageiros, será possível atingir o mais alto grau de 

eficiência, eficácia e efetividade, atendendo todas as necessidades das partes interessadas.

Ademais, os novos modelos de Gestão, por seu caráter adaptativo e evolutivo, darão certamente ori-

gem a novos tipos de organizações que, tal como as do passado, serão alvo de estudos e formulações teó-

ricas, para que se possa continuar a evoluir na procura pelos modelos ideais de gestão. Todavia, qualquer 

modelo de gestão estará sempre condicionado e apoiado nas pessoas. em última instância, portanto, as 

tendências e perspectivas da gestão para a excelência do trânsito e do transporte de passageiros estarão 

ligadas às novas formas que as organizações assumirão e aos modelos de Gestão por elas adotados, nos 

quais as pessoas ocuparão papel central. A despeito da emergência tecnológica, reservar-se-á ao homem a 

primazia da inalienável tarefa de decidir, ainda que, talvez, as máquinas possam fazê-lo, do ponto de vista 

racional, de forma mais acurada. mas a capacidade de mesclar razão e emoção é o traço humano que colo-

cou a humanidade no topo da evolução do planeta, e assim, deverá legar-se a ela, por período indefinido, a 

tarefa de condução do seu próprio futuro.

Por outro lado, a experiência tem demonstrado que a “Qualidade” do trânsito e do transporte de passa-

geiros não pode ser alcançada em órgãos gestores e empresas operadoras envoltos em burocracias lentas 

e centralizadoras, excessivamente vinculados a normas e regulamentos, dotados de estrutura hierárquica 

pesada que lhes retiram agilidade e capacidade de solução dos problemas. Sabe-se, hoje, que faz dife-

rença, sim, no desempenho dos serviços, a adoção de modelos de Gestão mais adequados a cada caso, 

como componente decisivo na produção da “Qualidade”. Assim, a dimensão gerencial deve ser concebida 

na perspectiva da “Qualidade” com o foco nos usuários, pelo foco dos usuários e das partes interessadas. 

Sabe-se também, que, cada vez mais, as organizações precisam utilizar os talentos que dispõem para serem 

inovadoras e alcançarem um patamar de prestígio perante a Sociedade. Assim sendo, um modelo de Gestão 

que promova motivação e alto desempenho das equipes de trabalho, pelo desenvolvimento dos potenciais 

humanos, tem sido uma das premissas atuais a serem requeridas para as organizações, especialmente, as 

públicas.

o panorama que se traçou, indicou ainda, para as próximas décadas, um quadro de grandes desafios 

para todas as organizações. os fatores apontados, relativos às novas exigências dos mercados consumido-

res, desequilíbrios de demandas da Sociedade, globalização, aumento da competitividade, evolução tecno-

lógica e disputa por recursos escassos ou mal distribuídos exigem mudanças drásticas na forma de gerir 

as organizações. Assim, pode-se desenhar um cenário, se não de revolução organizacional, pelo menos de 

reformas profundas, sob pena de, literalmente, o setor perder o bonde da história, à medida que somente 

as organizações mais avançadas passarão a operar sob a forma de redes, dinâmicas e abertas, viabilizadas 

pela complementaridade de suas atividades e pela comunhão de seus valores e princípios. essas redes, sus-

tentadas crescentemente pela evolução das tecnologias de informação e telecomunicações, se constituirão 

em verdadeiros ecossistemas, nos quais seus integrantes, conscientes de sua interdependência, investirão 

pesadamente no desenvolvimento de relações mutuamente vantajosas.

Desejar-se-á, portanto, diante da perplexidade e pela sensação de tempo perdido e de descolamento 

num mundo em permanente mutação, que sejam adotados modelos de Gestão efetivos, que a um só tempo, 

aumentem a rentabilidade, melhorem os níveis de competitividade e deem respostas adequadas a todas as 

partes interessadas, principalmente à Sociedade. Assim, diante da quantidade e diversidade de modelos 

parciais e de ferramentas de gestão existentes (a maioria deles necessária e localmente eficaz), mas que, 

no entanto, dificultam o entendimento e o processo de escolha e de implantação por parte dos dirigentes 

das organizações, é possível que erroneamente se apliquem “camadas” de gestão inadequadas sobrepos-

tas. estas não formarão um todo consistente, ou seja, simplesmente existirá uma grande quantidade de 

iniciativas desalinhadas e não integradas. Como consequência, se sentirá a falta de uma orientação geral 

capaz de organizar essas ferramentas de maneira lógica e inter-relacionada por meio de modelos de Gestão 
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abrangentes e confiáveis. A história mostra, entretanto, que a reatividade e o conservadorismo empresarial 

e governamental só manterão um legado de atraso e de perdas para todos, principalmente quando adota-

dos modismos passageiros.

Nessas condições, modelos de excelência em Gestão, de caráter sistêmico, agregando, conveniente-

mente, o benefício da estruturação e alinhamento dos processos produtivos de bens e serviços de “Quali-

dade”, poderão promover a melhoria e o aumento da competitividade das organizações públicas e privadas 

brasileiras, tendo em vista que, conforme relatos anteriores e deste capítulo:

•	 “Qualidade” é um requisito considerado na legislação.

•	 “Qualidade” é consequência de processos capazes de garanti-la, processos estes organizados em 

Sistemas de Gestão que podem estar calcados em modelos de excelência em Gestão.

•	 o estado da arte dos modelos de excelência em Gestão é dado pelas práticas de gestão validadas 

por organizações líderes.

•	 os modelos de excelência em Gestão evoluem conforme os avanços na economia global, tecno-

logia, comportamentos de clientes, expectativas da força de trabalho e Demandas da Sociedade.

•	 os modelos de excelência em Gestão são orientados para os resultados de todas as partes interes-

sadas e os mecanismos para mensurar tais resultados e evidenciar sua eficácia são amplamente 

acessíveis à toda e qualquer organização.

•	 os modelos de excelência em Gestão continuarão válidos por muito tempo, prosseguindo sua tra-

jetória evolucionária e adaptativa, tendo em vista que as principais tendências de evolução obser-

váveis no momento confirmam essa condição.

Desta forma, conclui-se que estão dadas as condições de sustentabilidade e robustez dos modelos de 

Gestão para que, necessariamente, seja alcançada a evolução organizacional como caminho para a maturi-

dade das organizações públicas e privadas, e garantia para a produção da verdadeira e definitiva “Qualida-

de”, consistente e duradoura.
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Prêmio anTP de Qualidade
o Prêmio ANTP de Qualidade é um programa criado em 1995 pela Comissão da Qualidade e Produtividade da 

ANTP com o objetivo de estimular as organizações de transporte e trânsito a adotarem modelos de gestão 

orientados para a excelência do desempenho e, em consequência, melhorarem a qualidade de seus serviços 

de modo contínuo e sustentado. orientado pelos mesmos princípios do Prêmio Nacional da Qualidade e 

do Prêmio malcolm Baldrige dos estados unidos, destina-se as seguintes organizações: órgãos gestores 

de transporte público e/ou gestores de trânsito, operadoras metroferroviárias urbanas e metropolitanas, 

operadoras rodoviárias urbanas e metropolitanas, operadoras rodoviárias intermunicipais de média e lon-

ga distância e operadoras de serviço de transporte por fretamento.  

o Programa se desenvolve num ciclo bienal, ao longo do qual são desenvolvidas diversas atividades, 

tais como: publicações, eventos, treinamentos e apoio técnico. A premiação que se dá nos Congressos pro-

movidos pela entidade é o coroamento deste processo, na medida em que confere um reconhecimento na-

cional aos sistemas de gestão e resultados das organizações premiadas.

A Gestão do Prêmio ANTP de Qualidade é realizada em diversas instâncias: Gerência executiva – 

responsável pela gestão de todas as atividades administrativas e operacionais; Comissão Técnica da 

Qualidade e Produtividade – responsável pela elaboração, a cada ciclo, dos Critérios do Prêmio ANTP de 

Qualidade; Banca examinadora – constituída de voluntários que avaliam as organizações candidatas e 

organizações premiadas que são estimuladas a compartilhar os seus métodos de gestão com outras. 

 o 10º ciclo do Prêmio ANTP de Qualidade inicia-se neste mês de outubro/2013, concluindo-se no  

20º Congresso Brasileiro de Transporte e Trânsito, outubro de 2015. Neste ciclo conta com os seguin  -

tes apoiadores institucionais e patrocinadores:

apoio instituCional

patroCinadores
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Volume 1 • bilhetagem automática e Gestão nos transportes 
públicos
Publicado em 2003, após a realização de um Seminário sobre o mesmo tema, o 

Ca der no mostra o estado da arte do setor de bilhetagem ele trônica, considera-

da pela ANTP como um im por tan te instrumento de ação pública e não apenas 

como uma ferramenta da ope ra ção privada. os tex tos contidos no Caderno 

descrevem o pa no ra ma nacional, dis cu  tem o impacto de nova tecnologia na 

melhoria e nos custos dos sistemas de transporte coletivo, no emprego e na 

gestão pública, apontam as ten dên ci as da evo lu ção tecnológica e re la tam 

algumas experiências implementadas em cidades bra si lei ras.

Conheça os outros Cadernos tÉCniCos 
edi ta dos pela antp Com apoio do Bndes

Volume 3 • panorama da Mobilidade urbana no brasil

o terceiro Caderno mostra o perfi l da mobilidade urbana no Brasil, em 2003, com 

base na análise dos dados do Sistema de in for ma ções da mobilidade urbana da 

ANTP. De forma sintética são apre sen ta dos os principais dados e in di ca do res 

de mobilidade, custo e produtividade nas cidades bra si lei ras com mais de 60 

mil ha bi tan tes. o Caderno ain  da apresenta alguns in di ca do res internacionais 

sis te ma ti za dos pela união internacional de Transportes Públicos (uiTP) e uma 

proposta de desenvolvimento de um Índice de De sen vol vi men to do Transpor-

te ur ba no (iDT).

Volume 2 • transporte Metroferroviário no brasil

Coordenado pela Comissão metroferroviária da ANTP, este Caderno apresenta o 

perfi l dos ser vi ços de transportes ur ba nos de passageiros sobre trilhos no Bra sil. 

os tex tos destacam os sistemas integrados, as oportunidades de novos projetos 

no setor, as pers pec ti vas mundiais de de sen vol vi men to tecnológico e as condi-

ções de aces si bi li da de para as pessoas portadoras de defi ciência. Do ponto de 

vista da gestão das em pre sas ope ra do ras, ou tros textos abordam o perfi l de 

consumo de energia, a gestão dos ativos das empresas e a gestão dos riscos.

Volume 1 • 
públicospúblicos
Publicado em 2003, após a realização de um Seminário sobre o mesmo tema, o 

Ca der no mostra o estado da arte do setor de bilhetagem ele trônica, considera-

da pela ANTP como um im por tan te instrumento de ação pública e não apenas 

Coordenado pela Comissão metroferroviária da ANTP, este Caderno apresenta o 

Volume 3 • 

o terceiro Caderno mostra o perfi l da mobilidade urbana no Brasil, em 2003, com 

base na análise dos dados do Sistema de in for ma ções da mobilidade urbana da 

ANTP. De forma sintética são apre sen ta dos os principais dados e in di ca do res 

de mobilidade, custo e produtividade nas cidades bra si lei ras com mais de 60 

mil ha bi tan tes. o Caderno ain  da apresenta alguns in di ca do res internacionais 

sis te ma ti za dos pela união internacional de Transportes Públicos (uiTP) e uma 



Volume 4 • acessibilidade nos transportes

o Caderno de número 4 foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Acessibilidade 

da ANTP e traz um amplo balanço dos avanços e dos desafi os que o setor vem 

enfrentando na construção de cidades acessíveis para todos. em seus 17 artigos, são 

abordadas desde a evolução da luta dos movimentos sociais pela equiparação de 

oportunidades e remoção das barreiras, até um breve balanço das condições reais 

de uso dos diversos modos de transporte público por pessoas com difi culdades 

de locomoção. Também são comentados temas como: criação de espaços 

institucionais de gestão, desenho urbano, fi nanciamento, construção de indi  -

cadores, entre outros.

o Caderno de número 4 foi produzido pelo Grupo de Trabalho da Acessibilidade 

da ANTP e traz um amplo balanço dos avanços e dos desafi os que o setor vem 

enfrentando na construção de cidades acessíveis para todos. em seus 17 artigos, são 

abordadas desde a evolução da luta dos movimentos sociais pela equiparação de 

oportunidades e remoção das barreiras, até um breve balanço das condições reais 

Volume 6 • transporte e Meio ambiente

o Caderno “Transporte e meio Ambiente” foi estruturado a partir de dois seminá-

rios realizados em São Paulo, em 2006 e 2007, que contaram também com apoio 

fi nanceiro do BNDeS, o que permitiu a participação de diversos especialistas, in-

clusive internacionais. o seu primeiro artigo e as linhas de ação da Comissão de 

meio Ambiente da ANTP apresentam o conceito ampliado de sustentabilidade e 

os princípios que têm norteado as ações da ANTP. os textos seguintes tratam das 

relações dos transportes urbanos com diversos temas presentes na discussão 

ambiental: o aquecimento global, as medidas de controle de emissões veicula-

res que estão sendo aplicadas no país, as fontes energéticas alternativas aos 

derivados de petróleo, o programa de efi ciência energética da Petrobras, as 

políticas urbanas e o processo de licenciamento ambiental entre outros textos.

Volume 5 • integração nos transportes públicos

os artigos apresentados neste Caderno reafi rmam o princípio da integração como 

um atributo essencial na construção de redes de transporte coletivo urbano. os 

textos foram distribuídos em quatro capítulos que tratam, respectivamente, 

de conceitos gerais (dimensão política, conceito de rede e experiência latino-

americana com sistemas estruturadores), dos aspectos institucionais (gestão 

integrada, gestão metropolitana e premissas para fi nanciamento pelo BNDeS), 

da política tarifária (integração temporal e de desafi os) e da integração física 

e operacional (bilhetagem eletrônica, terminais, iniciativa empresarial e inte-

gração com o transporte hidroviário e com o não motorizado).



Para maiores informações acesse o site da ANTP, www.antp.org.br ou entre em 
contato com Luciana (11) 3371-2290 ou luciana@antp.org.br

Volume 7 • transporte cicloviário

este caderno vem num momento oportuno, quando a bicicleta vive no Brasil uma fase 

de popularidade e transição impulsionada por uma nova consciência ecológica. ela 

busca alertar que a bicicleta é um meio de transporte alternativo e viável e que a socie-

dade pode considerá-la uma ferramenta efi ciente para melhorar a qualidade de vida 

urbana. esta é a mensagem da Comissão Técnica de Bicicleta da ANTP. 

Volume 8 • sistemas inteligentes de transportes

este Caderno organizado pela Comissão de iTS da sigla internacional para “Siste-

mas inteligentes de Transportes” tem por fi nalidade difundir as experiências im-

plantadas em nosso país – bilhetagem eletrônica, operação metroferroviária e de 

rodovias, funcionalidades para BrTs, Centrais de Controle e monitoramento e in-

formações aos usuários.  

Volume 7 • 

este caderno vem num momento oportuno, quando a bicicleta vive no Brasil uma fase 

de popularidade e transição impulsionada por uma nova consciência ecológica. ela 

busca alertar que a bicicleta é um meio de transporte alternativo e viável e que a socie-

dade pode considerá-la uma ferramenta efi ciente para melhorar a qualidade de vida 

urbana. esta é a mensagem da Comissão Técnica de Bicicleta da ANTP. 

Volume 9 • transporte por fretamento

este Caderno organizado pela ANTP em parceria com a FreSP trata deste segmento 

de transporte que ganha espaço na matriz da mobilidade urbana em muitas cidades 

brasileiras e que, segundo a lei Federal 12.587/2912 deve ser considerado parte inte-

grante do Sistema Nacional de mobilidade urbana. 

Volume 9 • 

este Caderno organizado pela ANTP em parceria com a FreSP trata deste segmento 

de transporte que ganha espaço na matriz da mobilidade urbana em muitas cidades 

brasileiras e que, segundo a lei Federal 12.587/2912 deve ser considerado parte inte-

grante do Sistema Nacional de mobilidade urbana. 
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