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1. INTRODUÇÃO



PERFIL DA EMPRESA

A Expresso Gardenia  atua no transporte rodoviário 
estadual e interestadual de passageiros, turismo, 
fretamentos e transporte de cargas. A Gardenia está 
presente em mais de 150 cidades, tendo como 
principais áreas atendidas as cidades do Sul de Minas 
Gerais, como Pouso Alegre, Itajubá, Poços de Caldas, 
Santa Rita do Sapucaí, São Lourenço, Caxambu entre 
outras cidades do Sul de Minas.

A empresa transporta mais de 6 milhões de pessoas 
por ano e um volume próximo de 800 toneladas de 
cargas e encomendas por ano. Atualmente sua frota é 
composta por 350 ônibus com idade média de 5 anos, 
além de uma frota adicional composta por carretas e 
caminhões para o transporte de cargas e encomendas 
expressas. Sua força de trabalho é composta por pouco 
mais de 1.000 colaboradores diretos, além de 
consultorias fixas de áreas multidisciplinares do 
negócio.



BREVE HISTÓRICO
A Gardenia quando começou, ainda não era assim chamada, mas a sua 
trajetória surgiu do entusiasmo e esforço do jovem Antônio Afonso da 
Silva com o incentivo de seu pai Afonso Pedro da Silva.  Os dois juntaram 
suas economias, fruto do trabalho de quase 3 anos e adquiriram 2 
caminhões. Após a quitação dos veículos,  Antônio quis seguir caminhos 
diferentes, oferecer serviços de transporte urbano de passageiros, vendeu 
o seu caminhão, comprou 2 ônibus e assim iniciou a Cipatur.

Os negócios cresciam e outras empresas na região eram incorporadas à 
Cipatur, fazendo dela  uma das empresas mais respeitadas no Sul de Minas. 
Nesta altura, por volta de 1970, Antônio era conhecido como “Toninho da 
Cipatur” e firmou grande amizade com João Evangelista Germano, dono 
da Expresso Gardenia, uma empresa ainda pequena na região de Pouso 
Alegre, Ouro Fino e Campinas. Nesta mesma época, João Evangelista 
estava à busca de alguém de fibra, que suasse a camisa e pudesse dar 
sequência aos seus sonhos para adquirir aquela pequena empresa e 
encontrou em Toninho essa pessoa. Como de um mestre para seu 
discípulo, a Gardenia se tornou um presente em 1983 para Toninho, que 
passou dos 25 veículos da Cipatur para 43 veículos, mantendo a marca 
Gardenia, como seu antigo dono almejava.



Ao longo dos anos muitas linhas e empresas foram 
compradas pela Gardenia, e a empresa cada vez mais 
crescia e se consolidava, mas foi em 1994 sua principal 
incorporação, a que maior valor lhe agregou, com a 
ENSA - Empresa Nossa Senhora Aparecida - do 
experiente João Borges.

Após a incorporação, o processo de crescimento e 
solidificação continua, de forma segura e promissora. 
Comprometida com a excelência, ao longo dos seus 50 
anos, o Expresso Gardenia mantém a qualidade dos 
serviços prestados, preparando sempre sua equipe para 
que a postura e a cultura da empresa sejam preservadas, 
a de ser uma empresa tipicamente mineira, da terra do 
leite, do interior montanhoso, expressão de um povo 
simples e hospitaleiro.



INDICAÇÃO DA EQUIPE

A boa prática narrada neste relatório foi idealizada  pelo 
Assessor de Marketing e Comunicação, Marcílio Alves, tendo, 
ainda, contado com o apoio das Gerência de Recursos 
Humanos, Luciana Ávila, Gerência de TI, Leonardo Morais, 
Gerência de Qualidade, Juliana Coimbra e com pleno apoio 
da Gerência Geral, Sr. José Eustáquio Guido.



2. APRESENTAÇÃO
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T R E I N A M E N T O



A REALIDADE VIRTUAL COMO FERRAMENTA 
DE TREINAMENTO E MELHORIA DO 
ATENDIMENTO AO CLIENTE

Em sua maioria, as empresas de transporte rodoviário de passageiros possuem uma área de Recursos Humanos e uma 
infraestrutura mínima composta de sala de treinamento, datashow e diversos treinamentos elaborados em PowerPoint e 
apostilas, tudo isto controlado pelo Programa Anual de Treinamento com metas como: hora-homem treinamento x ano, 
cumprimento do plano, avaliação de desempenho etc. e por que após tanto esforço os SAC’s ainda acumulam reclamações do 
passageiro quanto ao atendimento? Onde as empresas estão errando? Será a qualidade no processo de recrutamento e 
seleção, o perfil dos profissionais do transporte rodoviário? as condições de trabalho adversas? 

Questões como estas permeiam os encontros dos profissionais de RH, que se reinventam todos os dias, lançando campanhas, 
programas de treinamento, benchmarking entre outras tantas tentativas, mas ainda assim veem seus esforços irem por água a 
baixo com as estatísticas mensais da insatisfação do cliente, cujas reclamações do atendimento encabeçam a lista.

Diante deste dilema, a equipe de Recursos Humanos, Comunicação e Qualidade do Expresso Gardenia, buscaram uma 
metodologia inovadora, rápida e eficiente de treinamento, e ao mesmo tempo uma forma de driblar as escalas complicadas, 
conseguindo passar o máximo de pessoas, a qualquer hora, em qualquer localidade de forma simultânea, sem sobrecarregar os 
instrutores de motoristas e RH.

Estamos falando do uso da realidade virtual (do inglês virtual reality ou VR), um ambiente artificial criado a partir de vídeos 
de situações reais, editadas por computador, no qual o treinando vive uma situação de ambiente real.



A realidade virtual utilizada em treinamentos explora um ambiente digital, com o menor 
tempo e custo, com a vantagem de inserir o treinando no ambiente, onde ele viverá a 
experiência de fazer algo, e não simplesmente “ouvir” como deve ser feito, 
possibilitando a aprendizagem por imitação do que ele vivenciou”.

Segundo o site ONIRIA, empresa mundial no desenvolvimento de software, Serious 
Games e Gamificação voltados para treinamento por VR, este tipo de treinamento 
possui vários benefícios como: 

• Situações de perigo ou de risco dentro de um ambiente controlado;
• Simulação de situações e condições a qualquer momento;
• Possibilidade de atender a um grande número de profissionais em locais variados;
• Abordagem interativa e prática, o que colabora com o aprendizado;
• Possibilidade de feedback e avaliação contínua;
• Exploração de cenários virtuais como experiência para cenários do mundo real;
• Repetição e prática para ganho de eficiência.



Diante dos inúmeros benefícios e visando maior aderência do aprendizado e redução dos custos de treinamento, a equipe do 
Expresso Gardenia resolveu inovar e trazer esta tecnologia para o ambiente do transporte rodoviário de 
passageiros. 

O primeiro vídeo em realidade virtual do projeto foi o treinamento “Apresentação no início da viagem”, conteúdo do 
treinamento introdutório e de reciclagem de motoristas, tema permanente no Plano Anual de Treinamento do Expresso Gardenia. 

O motivo de iniciar o projeto com este tema se deu em função de que muito embora estes procedimentos pareçam simples, são 
em sua maioria descumpridos pelos profissionais que ignoram a extrema importância destas poucas palavras para o cliente. 

Se compararmos a experiência em uma viagem aérea e uma viagem rodoviária, certamente o primeiro pensamento que nos vêm 
à mente é que o piloto/motorista é muito bem treinado para lidar com todo e qualquer imprevisto que o melhor computador ou 
piloto automático não conseguiriam realizar sozinhos, não seria esta certeza interna e sensação de segurança estabelecidos ainda 
no embarque à aeronave, quando o comandante realiza sua “apresentação” sempre entonando voz tranquila e suave?



As teorias organizacionais, durante muito tempo, subjugaram o papel das emoções e dos afetos, considerando-os 
disfuncionais para o bom desempenho no trabalho. No entanto, avanços nos estudos sobre comportamento 
organizacional, revelaram o importante papel das emoções e dos afetos na vida do indivíduo, ao proporcionar o 
desenvolvimento do clima de bem estar no ambiente de trabalho (seja ele no ônibus ou no escritório).

Embora as emoções sejam processadas inconscientemente, é no plano da consciência e no das interações sociais 
que elas adquirem significado. Quando o motorista se apresenta ao passageiro no início da viagem, 
cria-se um vínculo de confiança, segurança, tranquilidade e simpatia.

O passageiro muda o seu “olhar”, passa a enxergar o motorista como um ser humano que irá zelar pela sua vida e 
integridade física e então se sente mais confiante, acolhido e confortável durante a viagem. 

Ao contrário, quando o motorista não realiza a apresentação ao início da viagem, cria-se a sensação de que o cliente 
será conduzido por uma máquina, ausente de sentimentos de empatia, o que na maioria das vezes, causa ansiedade e 
insegurança.

Por sua vez, quando o motorista interage com os seus passageiros, transforma o próprio modo em que se concede 
o usuário, de objeto passivo a sujeito merecedor de respeito e de atenção.



Olhando para o passado, nas décadas de 70 e 80, as viagens de longa distância eram realizadas habitualmente por duplas de 
motoristas que dirigiam solidariamente do início ao fim das viagens; a regulamentação da profissão de motorista profissional no 
entanto acabou por alterar essa prática, quando passou então a operação de linhas de longa distância para o sistema de 
revezamento - somente um motorista na direção, sendo substituído a cada 400 quilômetros por outro.

Levou-se em conta a capacidade de dirigir do motorista com relação ao tempo de volante, a segurança dos usuários, os 
períodos de descanso e paradas intermediárias, entre outros aspectos da operação. Com essa mudança, apareceram alguma 
demandas dos clientes, como a preocupação de que, a cada acumulado de quilômetros rodados mudava o operador. 

Os clientes, preocupados com essa troca de motoristas, muitas vezes sem a informação dos motivos e/ou acostumados às 
"duplas" cuja confiança era adquirida nos longos trajetos, nas conversas dos intervalos de viagem e da interação, ficavam 
inseguros e até mesmos desconfiados.

Algumas empresas preocupadas com o bem estar de seus clientes, introduziram no seu treinamento a apresentação feita pelo 
motorista aos clientes, indicando o nome, o trecho da viagem que conduziria o veículo, o tempo de viagem, as paradas, entre 
outras informações como o uso do cinto de segurança, a temperatura interna dos ônibus, as saídas de emergência e, de 
empresa para empresa, informações julgadas de importância e interesse; tudo isso para trazer mais tranquilidade e acalmar os 
clientes sabedores da responsabilidade e competência dos condutores na direção segura e confortável.



Assim, essa modalidade de informação vem sendo trazida há anos nas empresas 
mais modernas e com princípios de gestão calcados na qualidade; porém, esse é 
um trabalho árduo e contínuo, onde o treinamento é imprescindível face ao 
turnover e também a dificuldade encontrada nos operadores em se exporem em 
público com um texto de informações.

A comunicação virtual além de ser uma metodologia e utilização de 
ferramenta altamente moderna e eficiente, proporciona à área de recursos 
humanos (RH) ampliar em muito o volume e continuidade de treinamento dessa 
“apresentação" porque pode ser ministrado em número maior de operadores, 
em menor tempo e até mesmo independe da retirada desses profissionais das 
escalas regulares de trabalho em suas bases.

Desta forma, o reforço do treinamento de “Apresentação no Início de Viagem”, é 
de grande importância para toda e qualquer empresa que deseja ampliar e 
melhorar o seu relacionamento com o cliente na transmissão de informações e 
confiança.

O projeto ora apresentado, tem trazido excelentes resultados à empresa e, por 
consequência uma maior tranquilidade aos clientes ao receberem as orientações 
e informações sobre suas viagens dando conforto e calmaria a todos.

Cena do módulo de Treinamento 
“Apresentação do Início de 
Viagem” produzido em 
Realidade Virtual



3. OBJETIVOS



INOVAÇÃO

Objetivando inovar nos treinamentos de forma a aumentar a 
absorção dos conteúdos e a prática dos mesmos, refletindo na 
satisfação do cliente e, consequentemente, nas estatísticas mensais 
das reclamações relacionadas ao atendimento, foi concebido em 
2017, o projeto Gardenia VR Realidade Virtual 360º, 
mudando a forma de ensinar e de aprender da organização. 



OBJETIVOS

• Melhorar os índices de satisfação do cliente com a aplicação dos conteúdos aprendidos com o uso da Realidade Virtual;

• Proporcionar acesso à inovação e tecnologia;

• Melhorar o nível de aprendizado e absorção dos conteúdos;

• Descentralizar os treinamentos tornando os mesmos abrangentes com o uso de óculos de realidade virtual individual em qualquer 
uma das regionais da empresa;

• Contribuir para o desenvolvimento dos motoristas e auxiliares;

• Redução do tempo investido em treinamentos do modo considerado “tradicional” e ainda reduzir os conflitos de escalas x 
disponibilidade de treinamento.



DESAFIOS
Entre os desafios, o principal foi a “quebra de paradigmas” do público alvo: motoristas, auxiliares e bilheteiros. Estes 
profissionais foram selecionados como público alvo em virtude de terem diretamente contato com o cliente, que 
cada vez mais torna-se mais exigente em relação ao serviço e principalmente à serviços agregados e diferenciais.

Dentre as preocupações do RH, estava o perfil dos profissionais que demonstraram medo ou receio em relação 
aos aparelhos, inclusive receio de danificá-lo. 

Para driblar a desconfiança, os primeiros treinamentos o setor de Marketing e Comunicação participou explicando 
que a tecnologia seria cada vez mais presente no cotidiano, e que brevemente se sentiram mais confortáveis como 
quando utilizam os celulares, câmeras digitais, controle remoto, computador etc. 

Outro desafio foi relacionado ao investimento, que também após inúmeras pesquisas de equipamentos e dúvidas 
entre locação ou compra, e negociação de um pacote bem econômico com empresa/produtora NDG VR e LOOP 
VÍDEO, foi logo superado e o projeto piloto não ultrapassou o valor de R$3.000,00 por módulo/assunto.



4. METODOLOGIA



METODOLOGIA

TREINAMENTO
EM REALIDADE

VIRTUAL

RH

MKT

QUALIDADE

TI

GERENCIA 
GERAL

Para a realização do projeto uma equipe multidisciplinar 
entra em ação, conforme a distribuição a seguir:

RH: Seleção dos conteúdos, revisão, distribuição, 
medição da absorção.

TI: Suporte técnico para a realização do projeto e da 
sua continuidade, tais como a configuração e 
manutenção dos aparelhos celulares e óculos.

MKT: Divulgação interna e externa da ação gerando 
maior interesse em todas as camadas da organização, 
além do zelo estético dos vídeos de treinamento

QUALIDADE: Medição dos indicadores de satisfação 
dos clientes.

GERÊNCIA GERAL: Coordenação e aprovação de 
todas as etapas.



METODOLOGIA

SELEÇÃO DOS 
MÓDULOS

O setor de RH 
identifica e seleciona 

os conteúdos 
necessários para os 
treinamentos em 
Realidade Virtual

ADAPTAÇÃO
DO CONTEÚDO

Definido os temas, os 
treinamentos são 
adaptados em um 

roteiro de gravação 
para a Realidade 

Virtual

GRAVAÇÃO DO 
TREINAMENTO

É agendada uma data 
para a captação das 

imagens em Realidade 
Virtual com 

equipamento próprio 
para esta finalidade.

CONFERÊNCIA E 
REVISÃO

Depois de todo 
processo de edição do 
treinamento gravado, o 

mesmo é 
disponibilizado para a 

empresa revisar.

DISTRIBUIÇÃO E 
TREINAMENTO

Após a aprovação da 
versão final, o arquivo 
em Realidade Virtual é 
disponibilizado para os 

treinamentos.

Abaixo apresentamos as etapas da produção dos treinamentos em Realidade Virtual



METODOLOGIA

CONTEÚDO
PRODUZIDO EM 

REALIDADE 
VIRTUAL

ÓCULOS DE 
REALIDADE 

VIRTUAL

RECURSOS
EMPREGADOS



5. COMUNICAÇÃO



COMUNICAÇÃO

Para a divulgação, tanto para os colaboradores foi desenvolvido:

•  Vídeo Case de Apresentação do Projeto
• Divulgação na Intranet da Empresa
• Comunicados Formais na Convocação dos Treinamentos

A participação da Comunicação neste projeto, vai além da simples divulgação nos canais de comunicação da empresa. A 
comunicação deste projeto é, também, responsável pelo conceito estéticos visuais dos treinamentos, do acompanhamento das 
equipes de filmagem em realidade virtual, a realização dos primeiros testes quando disponibilizado pela produtora, definição 
da linguagem e auxílio da adaptação da linguagem dos treinamentos.

ASSITA O VIDEO CASE
NO LINK ABAIXO:

https://goo.gl/sSALpB

https://goo.gl/sSALpB



6. RESULTADOS



RESULTADOS
Além das vantagens do uso da tecnologia para a realização dos Treinamentos 
de Realidade Virtual, até aqui já apresentados, apresentamos também a nossa 
preocupação e foco no cliente, quando na medição de indicadores 
operacionais mensais e do Índice do site Reclame Aqui.

No ano de 2016 foram registradas uma média mensal de 150 reclamações no 
Site, e em 2017, uma média de 123, apresentando uma queda 21%. Das 
reclamações gerais em 2017, apenas 8%, ou seja, uma média de 10 
reclamações são relacionadas aos motoristas, se consideradas uma média de 
23,3 mil viagens e 530 mil passageiros mês, este número torna-se quase nulo, 
há ainda de se avaliar que o status do Reclame Aqui mudou de Regular para 
Bom conforme imagem ao lado.

Estes e outros quase 40 indicadores indexados às metas são analisados 
mensalmente pelas altas e médias gerencias e todos sustentados por planos 
de ações acompanhados mensalmente. Os planos de Ações são armazenados 
na intranet, sendo atualizados pelas médias gerencias, com livre acesso entre 
todos para compartilhamento das boas práticas  e  fomento da competição 
saudável, cujo principal objetivo é encontrar formas de melhorar 
continuamente a qualidade dos serviços prestados, alcançar as metas 
propostas,  garantindo assim a perenidade do negócio.



7. ANEXOS



FOTOS

VÍDEO CASE

CLIQUE PARA
ASSISTIR AO VIDEO CASE

https://goo.gl/sSALpB

https://goo.gl/sSALpB



REFERÊNCIAS

LINKS

ONIRIA
https://oniria.com.br/como-usar-realidade-virtual-vr-para-treinamentos/ acesso em 13.09.2017 20:47

NDG VR
www.ndgvr.com.br

LOOP VIDEO
ww.loopvideo.com.br

http://www.ndgvr.com.br
http://ww.loopvideo.com.br



