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INTRODUÇÃO 

Perfil da empresa 

A Viação Ouro e Prata (VIOP) opera nos segmentos de transporte 

intermunicipal, interestadual e internacional através de 95 linhas próprias. A 

empresa atua nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 

Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Pará. Tem duas linhas internacionais 

que ligam Porto Alegre/RS a Salto, no Uruguai e a Posadas, na Argentina.  

Além da sede, em Porto Alegre/RS, possui filiais em Santa Rosa, Santana 

do Livramento, Carazinho, Soledade, Bagé, Taquara, Alegrete e Uruguaiana – 

todas no RS; em São Paulo/SP; em Curitiba/PR; em Colider e Canarana, no 

Mato Grosso; e em Novo Progresso, Santarém e Belém no Pará. Também conta 

com o apoio operacional de seis agentes, distribuídos por Ijuí, Cruz Alta, 

Caçapava do Sul e São Luiz Gonzaga, no RS; Campo Grande/MS e Sinop/MT. 

Suas principais filiais têm estrutura similar à da matriz, porém em menor 

proporção. Possuem oficina preparada para manutenção corretiva dos veículos, 

bomba de combustível para o abastecimento, lavagem dos ônibus, almoxarifado 

de peças e alojamento para os motoristas. 

Em 2015, a empresa transportou 2.201.553 passageiros em sua frota de 

215 ônibus, dos quais 100% possuem ar condicionado e 42,5% são equipados 

com internet Wi-Fi disponível para os passageiros. A frota teve uma renovação 

de 55 ônibus nos últimos dois anos, (21% do total a frota). A idade média dos 

veículos é de 5,1 anos.  

EVOLUÇÃO DO TRANSPORTE DE PASSAGEIROS  

Viação Ouro e Prata – 2012 a 2016 

Ano Passageiros 

2012 2.067.369 

2013 2.214.742 

2014 2.259.778 

2015  2.201.553 

Fonte: Sistema Softcom– Viação Ouro e Prata 
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A Viação Ouro e Prata tem um quadro de   1.042 colaboradores 

distribuídos por suas sedes. Desse total, 555 são motoristas, de acordo com 

dados do setor de Recursos Humanos de agosto de 2016.  

A empresa foi fundada em 1939, na cidade de Crissiumal, no Noroeste do 

Estado do Rio Grande do Sul, pelos irmãos Willy Eugênio Fleck e Raimundo 

Fleck. Iniciou sua operação com três ônibus, que faziam a rota Crissiumal – Ijuí 

– Três Passos. A pequena empresa de então cresceu e transformou-se em um 

grupo que reúne seis empresas: 

 Viação Ouro e Prata – com sede em Porto Alegre/RS, atua no 

segmento de transporte rodoviário interestadual, internacional e 

intermunicipal de passageiros; 

 Tracisa – com sede em Santa Rosa/RS, opera no segmento de 

transporte rodoviário de passageiros na região noroeste do Rio 

Grande do Sul; 

 Catsul – tem sede em Porto Alegre/RS, atua no transporte 

hidroviário de passageiros; 

 Tapajós – localizada em Santarém/PA, opera no transporte 

hidroviário de passageiros; 

 Viopex – atua no segmento de encomendas expressas e tem sede 

em Porto Alegre/RS; 

 TECAT – empresa do segmento de indústria naval, com sede e 

estaleiro em Porto Alegre/RS.  

 

Indicação da equipe  

Luana Fleck – Diretora Área Estratégica 

Carlos Bernaud – Diretor de Operações 

Cesar Perrenoud – Gerente de Tecnologia da Informação 

Vera Cardoso – Gerente de Qualidade 

Aline Santos – Consultora de Melhoria Contínua 

Fernando Nunes – Analista de Melhoria Contínua 
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APRESENTAÇÃO 

Contextualização do tema 

A satisfação dos clientes tem impacto direto na rentabilidade das 

empresas. A satisfação faz crescer o retorno, mas a insatisfação tem impacto 

contrário ainda maior. Nos países onde é feito o seu acompanhamento 

sistemático fica clara essa relação: na Suécia, verifica-se que o aumento de 1% 

no índice de satisfação do consumidor significa um crescimento de 2,37% no 

retorno sobre o investimento realizado. Uma diminuição de 1% nesse índice, por 

sua vez, provoca um decréscimo de 5,08% no retorno1. Constata-se, assim, tanto 

o impacto positivo como o negativo desse fator.  

O custo da insatisfação é elevado sob todos os aspectos: o consumidor 

deixa de utilizar o serviço, e também irá induzir outros a não o usarem. Cada 

consumidor insatisfeito é uma fonte de propaganda negativa – com força muito 

maior do que qualquer propaganda positiva. No varejo, em que o tema vem 

sendo analisado há maior tempo, os indicadores são um alerta para qualquer 

outro segmento. O Projeto de Varejo Jay H. Barker, da Universidade Wharton, 

de Toronto, aponta que, de modo geral, quando cem consumidores passam por 

uma experiência desagradável, o varejista em questão pode perder de 32 a 36 

possíveis clientes2. 

Outro fator a destacar é que o índice de satisfação do cliente é 

considerado, por diversas entidades, como critério relevante para avaliação da 

qualidade da empresa. Assim acontece no prêmio Malcolm Baldrigde (Estados 

Unidos), onde seu peso é de 30%; na avaliação geral no Prêmio Nacional da 

Qualidade (PNQ), onde contribui com 17% da meta final; sendo considerado 

também importante no Prêmio Deming, no Japão3. 

                                                           
1 Tontini, Gérson e Sant’ana, André José. Identificação de atributos críticos de satisfação em um serviço 

através da análise competitiva do gap de melhoria. Revista Gestão da Produção. São Carlos, v. 14, n.1. 

p.43, jan-abr 2007. 
2 Material disponível em https://bakerretail.wharton.upenn.edu/research-publications/  
3 Beber, Sedinei José Nardelli. Estado Atual dos Estudos sobre a satisfação do consumidor. Trabalho 

apresentado no Encontro da ANPAD – Associação Nacional de Pós-graduação em Administração. 1999 

P.2 
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É por isso que, desde a década de 70 do século passado, vem crescendo o 

acompanhamento da satisfação do cliente. Em vários países existem índices 

setoriais, tais como o da Suécia (Barômetro de Satisfação do Consumidor Sueco) 

e dos Estados Unidos (Índice de Satisfação do Consumidor Americano).  

A satisfação do cliente no segmento de transportes 

No setor de serviços – e em especial no segmento de transporte de 

passageiros – avaliar o impacto da satisfação do cliente é um grande desafio4, 

uma vez que o que se entrega é uma performance, e não um objeto. O serviço é 

simultaneamente produzido e consumido, o que torna tudo mais complexo e 

sujeito a imprevistos.  

Nesse contexto, as relações interpessoais têm um peso significativo, e a 

satisfação virá não só do uso de um determinado bem (no caso específico do 

segmento de transportes, o uso do ônibus e seus acessórios), mas de um 

desempenho (do motorista e outros colaboradores que entrem em contato com 

o cliente) e de uma relação (entre motorista e demais representantes da 

empresa e usuário do serviço).  

Não obstante a importância do tema, pouco foi feito até hoje no setor de 

transportes de passageiros para entender a necessidade do cliente. Algumas 

empresas realizam pesquisas próprias, mas ainda acanhadas e com uso restrito 

das ferramentas de tecnologia disponíveis. Em Porto Alegre há a proposta de 

um instrumento de avaliação da satisfação de usuários do transporte urbano, 

formulada por acadêmicos da Unisinos (antigamente denominada Universidade 

do Rio do Sinos), mas que não chegou a ser implantada5. 

 

 

                                                           
4 Santos, Cristiane Pizzutti dos. Impacto do gerenciamento de reclamações na confiança e lealdade do 

consumidor, no contexto de trocas relacionais de serviços: construção e teste de um modelo teórico. 

Tese de doutorado apresentada à Escola de Administração da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. P. 21 e seg. 
5 Borchardt, Miriam et alli. Instrumento de avaliação para melhorias em processos organizacionais: caso 

do transporte coletivo rodoviário urbano de Porto Alegre. In: Revista Produção. V. 17, n.1, p. 302-316. 

Mai/Ago 2007. 
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A Pesquisa de Satisfação do Cliente na Ouro e Prata 

A Viação Ouro e Prata – e todo o grupo de empresas do qual é integrante 

– tem, há muitos anos, especial cuidado em acompanhar a satisfação de seus 

usuários, e realiza pesquisa de satisfação dos clientes desde o início do ano 

2000. Nos últimos dois anos, entretanto, resolveu adotar a pesquisa de 

satisfação do cliente como uma fonte de informações de grande relevância, e 

buscou ferramentas e métodos que permitem: 

 

 Receber feedback do cliente logo após cada viagem, com o uso de 

ferramentas de tecnologia que administram a estruturação, com envio 

automático para os clientes e análise estatística do material; 

 Otimizar a gestão de reclamações, sugestões e elogios, por meio de análise 

das pesquisas e encaminhamento interno das soluções feitos pela equipe 

da Qualidade com apoio de ferramentas de tecnologia; 

 Ampliar a sua capacidade de visão de possíveis falhas, com a adoção do 

Kaizen a Bordo, em que colaboradores da própria empresa atuam como 

clientes durante viagens e detectam melhorias a serem implantadas. 

Graças a essas iniciativas, a Ouro e Prata tornou-se capaz de olhar a si 

própria por meio da visão do cliente, e criou uma boa prática absolutamente 

inovadora. Aperfeiçoou a captação e análise da pesquisa de satisfação de clientes 

e adotou os indicativos gerados pela mesma como parâmetro importante para a 

implantação de inovações e correção de não conformidades. 

A prática é executada por meio da integração de vários setores da 

empresa e será detalhada ao longo deste trabalho. De forma condensada pode-

se dizer que seus principais ganhos foram os seguintes:  

 

 Com a automatização da pesquisa de satisfação se obteve um sinalizador 

rápido e efetivo do que se precisa realizar para atingir parâmetros 

melhores de satisfação e qualidade; 

 Com a otimização da gestão de reclamações, sugestões e elogios, tornou-

se possível fazer um gerenciamento adequado da recuperação de serviços6. 

                                                           
6 Gerenciamento de recuperação de serviços é o gerenciamento das ações tomadas por uma empresa 

em resposta a uma falha em seus serviços. Cf. Santos, Cristiane Pizzutti dos e Fernandes, Daniel Von der 

Heyde. A recuperação de serviços como ferramenta de relacionamento e seu impacto na confiança e 
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Isso evita que aconteça o duplo desvio7 e permite o encantamento do 

cliente; 

 Com o Kaizen a Bordo, a própria empresa transformou-se em um cliente 

munido de uma lupa, capaz de detectar detalhes que levam à satisfação ou 

insatisfação. 

  

                                                           

lealdade dos clientes. Revista de Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas. Jan/Mar 2008, 

vol. 48, n.1. P. 11. 
7 Quando há gerenciamento inadequado de reclamação gera-se o duplo desvio: o primeiro quando não 

se atende às necessidades do cliente, e o segundo quando não se responde de forma adequada à 

reclamação. Cf. Santos, Cristiane Pizzutti dos e Fernandes, Daniel Von der Heyde. Op. Cit. P. 10 e seg. 
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OBJETIVOS 
Os últimos anos têm apresentado um quadro especialmente desafiante 

para todos os segmentos da economia – e o de transporte rodoviário de 

passageiros também vive essa situação. As empresas do segmento atuam em um 

setor regulamentado, obedecendo a legislações e regras rígidas e, dentro desse 

contexto restritivo, têm que garantir sua lucratividade.  

Isso só é possível assegurando grande eficiência operacional, que elimine 

desperdícios. É necessário também oferecer serviços de alta qualidade, que 

sejam capazes de competir não só com os concorrentes do próprio setor, mas 

com outros meios de transporte como o carro e o avião – que absorveram, nos 

últimos anos, fatias do público que anteriormente usavam ônibus. Tornou-se 

indispensável investir em qualidade e eficiência e oferecer serviços com maior 

valor agregado.  

A Viação Ouro e Prata vem aperfeiçoando seus serviços através de 

diversas iniciativas. A mais relevante delas é a adoção da metodologia Lean e 

cultura Kaizen8. 

A gestão Lean começou a ser implantada na Ouro e Prata em novembro 

de 2012, com o apoio e orientação da empresa Porsche Consulting. A sua adoção 

significou a adesão à uma cultura de melhoria contínua que tem como 

finalidade máxima a satisfação do cliente, obtida pela entrega de um 

produto/serviço de excelência. 

Em 2016 criou-se o Comitê de Inovação, uma das medidas estabelecidas 

pelo planejamento estratégico 2015-2020 da empresa. Tem a finalidade de 

avaliar, prototipar e implantar ações e soluções inovadoras que se façam 

necessárias, de acordo com o planejamento estratégico, interagindo com 

fornecedores e startups, visando sempre a satisfação do cliente. 

Embora tornar-se lean, ter melhoria contínua e inovação planejada sejam 

passos significativos, não são garantia do sucesso de longo prazo de uma 

empresa. Dentro do contexto atual, é indispensável que as empresas de ônibus 

                                                           
8 De forma resumida pode-se dizer que Lean é a metodologia que elimina desperdícios e aumenta o 

valor agregado de produtos e serviços ao cliente. Kaizen significa melhoria contínua. Da união dessas 

duas abordagens surgiu o Kaizen Lean, inicialmente aplicado em indústrias e, posteriormente, usado por 

todos os setores da economia. O método é abordado e detalhado em case anterior, ganhador da 

premiação ANTP/Abrati em 2014. 
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descubram um diferencial competitivo, capaz de garantir – e expandir – sua 

participação de mercado. 

Qual é esse diferencial? A resposta para a pergunta será dada pelos 

clientes por meio dos relatos de suas experiências ao usarem os serviços de 

transportes. Eles é que tomam a decisão sobre o meio de transporte que irão 

adotar e a empresa pela qual irão optar. Pois há uma diferença entre a qualidade 

definida pelos padrões técnicos e a qualidade percebida pelo consumidor. Se a 

empresa não considerar essa diferença, pode correr o risco de oferecer algo de 

alta qualidade – mas que não é o que o consumidor deseja. Há a necessidade, 

portanto, de conciliar essas duas visões da qualidade – a interna, baseada em 

parâmetros técnicos, e a do consumidor, externa, baseada em suas preferências 

e percepções. 

Descobrir essas preferências, entender a visão que seus clientes têm da 

empresa é algo que a Ouro e Prata vem buscando fazer há mais de quinze anos, 

com a contratação de empresas especializadas para a realização de pesquisas de 

satisfação dos clientes. 

Esse material constituiu-se em um banco de dados para análise. Porém 

isso não foi considerado o suficiente. Era necessário aprofundar ainda mais o 

conhecimento da satisfação do cliente, e criar uma estrutura que captasse e 

disponibilizasse as informações de forma continuada e ágil, visto que o 

planejamento estratégico da Oura e Prata para o período de 2015 a 2020, tem 

como meta o aumento do índice de satisfação em 1% ao ano, o que fará que, de 

85% em 2015, se atinja 90% em 2020. 

Entender como o cliente vê os serviços tornou-se prioritário. Após a 

implantação da metodologia Lean – que teve início em 2012, e a criação do 

Comitê de Inovação, a estrutura necessária para uma prática continuada de 

qualidade estava montada. Foi quando se adotaram novas ferramentas de 

tecnologia, que propiciaram o aprofundamento da compreensão da visão do 

cliente. 

A pesquisa de satisfação teve iniciou de forma impressa nas salas VIP e 

através do formulário eletrônico no site da empresa. Além destes formulários 

destinados aos clientes, todos os colaboradores que viajam também respondem 

a esta pesquisa. 
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Em março de 2016 teve início o envio de pesquisa de satisfação em versão 

eletrônica para o e-mail dos clientes que realizaram a compra da passagem 

através da internet. Posteriormente, também foi disponibilizada a versão 

eletrônica da pesquisa em um totem localizado na sala VIP da Estação 

Rodoviária de Porto Alegre, em substituição as pesquisas impressas, que 

gradativamente serão trocadas por este modelo nas demais salas VIP(s) da Ouro 

e Prata.  

Esse sistema de pesquisa dá maior rapidez a todo o processo, permitindo 

a integração das diferentes áreas envolvidas nas práticas de satisfação do 

consumidor, agilizando a resposta a não conformidades e propiciando a 

possibilidade de divulgação rápida de bons resultados obtidos (tais como elogios 

e melhorias). 
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METODOLOGIA 

Descrição do Processo da Pesquisa 

É utilizado um sistema informatizado de administração/geração de 

pesquisas, por meio do qual é possível: 

 Criar enquetes variadas, tanto na Intranet como na Internet;  

 Estabelecer segmentos de públicos que irão recebê-las;  

 Determinar o horário de envio das pesquisas que serão 

encaminhadas por e-mail;  

 Fazer o processamento e análise estatística segmentada dos 

resultados.  

Com o uso desse sistema se criou a Pesquisa de Satisfação Online, que 

visa obter dados sobre como foi a experiência da viagem realizada pelo 

passageiro de maneira rápida e eficiente. 

O link para responder a pesquisa online é enviado por e-mail para todos 

os clientes que adquirem suas passagens via Internet – no site da VIOP ou de 

parceiros, como a Estação Rodoviária de Porto Alegre. Ao final do processo de 

compra, o sistema encaminha para a base de dados todas as informações da 

viagem que será realizada: dados do cliente, data, horário, linha, poltrona, 

origem, destino e tempo de viagem.  

Passada uma hora do horário previsto para o término da viagem, o 

sistema envia um e-mail para o cliente, com um link para que responda à 

pesquisa. Caso não seja respondida no prazo de 24 horas, o sistema encaminha 

o e-mail novamente. 
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A pesquisa é composta de quatro blocos de questões fechadas, com cinco 

alternativas de resposta (Ótimo/ Bom/ Regular/ Ruim/ Péssimo/ Não se Aplica 

(NA)); uma quinta questão fechada com avaliação em escala e uma questão 

aberta (ver anexo Viação Ouro e Prata – Pesquisa Online). 

Inicialmente, adotou-se uma escala de notas (de 0 a 9). A partir de abril 

deste ano alterou-se para a escala de conceitos por se considerar que, para o 

respondente, retrata melhor a experiência que viveu, visto que é próprio do ser 

humano descrever experiências com adjetivos, não com números: fala-se “foi 

uma viagem ruim”, e não “foi uma viagem valor 2”. 

Os blocos de questões fechadas são os seguintes: 

 

Atendimento do Motorista 

 

Embarque e desembarque; 

Cuidados com bagagem; 

Apresentação e cordialidade; 

Condução do veículo. 

Qualidade dos Serviços Qualidade dos lanches a bordo; 

Conteúdo dos filmes; 

Salas VIP; 

Paradas para lanches; 
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Pontualidade. 

Veículo Funcionamento do banheiro; 

Ar condicionado; 

Poltronas e salão; 

Ruídos internos; 

Qualidade de imagem e áudio do filme. 

Limpeza do veículo Limpeza interna do veículo; 

Limpeza externa do veículo; 

Limpeza do banheiro; 

Itens de reposição do banheiro. 

 

A questão em escala verifica a satisfação geral dos clientes com os 

serviços da Ouro e Prata, e oferece uma escala com os itens Muito Satisfeito/  

Satisfeito/ Indiferente/ Insatisfeito/ Muito insatisfeito. A questão aberta solicita 

comentários e sugestões. 

Quando o cliente conclui a pesquisa e a envia, o sistema a recebe, 

armazena e possibilita várias análises estatísticas.  É possível acessar as 

respostas de cada um dos respondentes, ou usar filtros de comparação 

estatística por local de origem (de onde veio a pesquisa: qual site ou local do 

totem por exemplo) e grupos de análise (por linha, trecho, segmento, Estado, 

etc.). Dentro desses grupos é possível estabelecer delimitadores como data e 

período de viagem ou de resposta. E, ainda, pode-se visualizar as estatísticas 

referentes a um determinado bloco de respostas ou mesmo de uma resposta 

específica dentro do bloco. 

Com essa variedade de recortes, pode-se obter um retrato preciso de 

várias situações: é possível saber como está o desempenho de uma determinada 

linha; qual é o item dentro de limpeza do ônibus que é mais apontado como 

deficiente; que palavra-chave é mais usada nas queixas ou elogios enviados; 

quais são, por ordem de importância, os principais fatores que sinalizam 

satisfação ou insatisfação com a viagem. 

A próxima etapa de evolução do sistema, a ser implantada ainda em 

2016, permitirá que cada vez que haja um conceito “péssimo” em um 
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determinado item, se envie automaticamente o registro para o gestor 

responsável por aquele assunto – que terá que tomar providências para a 

solução do problema e encaminhar o retorno para a área de Qualidade e para o 

SAC.  

Essa etapa representará uma grande evolução no processo de 

recuperação de serviços9, que leva ao encantamento do cliente10 – termo que 

define o que se quer alcançar com a supracitada implantação da cultura de 

melhoria contínua voltada para a satisfação do cliente graças à entrega de um 

produto/serviço de excelência. 

Os dados recebidos são disponibilizados para o setor de Qualidade, 

responsável pela gestão das pesquisas e também para toda a gestão da empresa.  

No caso das pesquisas impressas, essas são transcritas para o sistema pela 

equipe de Qualidade.  

As pesquisas realizadas via totens são disponibilizadas através de app 

instalados em tablets nesses totens. A pesquisa inserida é parametrizada para 

informar o local de instalação do totem, bem como qual o modelo de pesquisa 

que será usada. Estas informações de local de instalação serão utilizadas para 

segmentação dos resultados, que podem ser, por exemplo, a análise por ponto 

de parada para embarque ou desembarque, o ponto de parada para lanche, 

feiras ou eventos, etc. Os resultados das pesquisas podem ser acompanhados em 

tempo real, pois os totens estão conectados à internet por Wi-Fi ou 4G, 

permitindo que as pesquisas sejam enviadas automaticamente para o banco de 

dados logo após serem finalizadas pelo cliente. 

A equipe da Qualidade analisa diariamente todas as pesquisas recebidas, 

avaliando cada questionário e dando o encaminhamento adequado. As 

reclamações, sugestões e elogios são enviadas através do formulário online via 

e-mail para os responsáveis das áreas devidas e é realizado o follow up daqueles 

casos em que há necessidade de se tomar medidas como correção de 

inconformidades.   

                                                           
9 Santos, Cristiane Pizzutti dos e Fernandes, Daniel Von der Heyde. A recuperação de serviços como 

ferramenta de relacionamento e seu impacto na confiança e lealdade dos clientes. Revista de 

Administração de Empresas, Fundação Getúlio Vargas. Jan/Mar 2008, vol. 48, n.1. P. 10 e seg. 
10 Almeida, Stefânia Ordovás e Nique, Walter Meucci. Encantamento do cliente: proposição de uma 

escala. In: RAC – Revista de Administração Contemporânea. ANPAD. Vol. 11, n.4, Out/Dez 2007. P. 109-

130. 



16 

Atualmente, usa-se como sistema para a gestão e acompanhamento das 

ações o sistema Smartsheet11. O setor de qualidade registra nesse sistema todas 

as reclamações e elogios feitos pelos clientes, com as informações de data de 

viagem, origem e destino, tipo de reclamação e ou elogio, e qual área será a 

responsável pela ação a ser tomada.  

O Smartsheet será substituído pelo sistema Qualitor, que é um sistema 

de gestão de chamados (Service Desk). Esta substituição tem como objetivo 

automatizar todo o processo de abertura de um chamado conforme a resposta 

dada pelo cliente para cada item da pesquisa de satisfação. O chamado sempre 

será aberto de forma automática para o gestor responsável. Os prazos de 

atendimento ao chamado aberto serão configurados via sistema e com isto será 

possível medir em tempo real se o prazo de atendimento está dentro dos 

parâmetros propostos. Ao ser finalizado o chamado, o cliente irá receber um e-

mail informando sobre a solução adotada.  

O processo de análise e encaminhamento das pesquisas tem contribuído 

para a solução de questões de todos os portes – desde detalhes como uma 

poltrona com defeito no reclino, que exigem ações corretivas simples, até troca 

de ponto de parada para lanches ou, mesmo, alteração de itinerário de linha. Já 

os feedbacks sobre a atuação dos motoristas geram ações de treinamento e 

acompanhamento pelos motoristas inspetores. 

Cria-se, assim, um processo que se retroalimenta. A pesquisa aponta o 

que há para melhorar em cada área, e as melhorias, por sua vez, são 

corroboradas (ou desaprovadas) nas pesquisas seguintes. Graças à essa prática, 

o usuário da Ouro e Prata está constantemente interagindo com a empresa e 

apontando possibilidades de melhoria, e torna-se um “agente Kaizen”. 

Entre 01/04/2016 e 31/08/2016 foram enviados 35.388 e-mails com link 

para a pesquisa online. Desses, 4.768 foram respondidos – o que representa um 

percentual de 13,47%, índice bem acima da média de 8,2% de resposta para 

pesquisas online12 

                                                           
11 Smartsheet é um gerenciador de projetos profissionais que usa planilhas e ferramentas colaborativas 

para organizar tarefas e dividi-las entre uma equipe de colaboradores. 
12 Vanconcellos, Liliana e Guedes, Luis Fernando Ascenção. E-surveys: vantagens e limitações dos 

questionários eletrônicos via Internet no contexto da pesquisa científica. Paper. FGV. P. 7. 
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Kaizen a Bordo 

A busca da excelência exige mais. Há questões técnicas que necessitam de 

um olhar mais acurado – e que foge ao escopo do cliente habitual. Para isso se 

teria que ter um “supercliente”, com conhecimentos especializados do segmento 

de transportes e foco na qualidade total. Na Ouro e Prata esse cliente existe: 

com o Kaizen a Bordo são os próprios colaboradores, munidos das informações 

geradas pela pesquisa de satisfação e de formação adequada, que se 

transformam em “superclientes”. 

Paralelamente à pesquisa, a área de Qualidade também é responsável 

pelo Kaizen a Bordo. Esse programa, que integra o conjunto de atividades da 

gestão Lean da empresa, faz com que os colaboradores se tornem usuários dos 

serviços da Ouro e Prata – só que usuários especializados, capazes de olhar cada 

detalhe com uma visão crítica apurada. 

Os pontos a serem observados pelo Kaizen a Bordo são estabelecidos 

com base na pesquisa de satisfação dos clientes – que oferece um retrato preciso 

de como os serviços e equipamentos são vistos pelo cliente (qualidade 

percebida). 

O Kaizen a Bordo começou a ser realizado em 2015, com viagens em 

linhas da região Sul e parte da linha Sul-Norte. Em 2016 foram realizados três 

Kaizen a Bordo: um no Rio Grande do Sul (de 7 a 18 de março); um em 

Santarém no Pará (de 20 de junho a 1º de julho) e um em Curitiba, cobrindo a 

região Sul-Sudeste (de 8 a 19 de agosto). 

 

KAIZEN A BORDO – 2015 e 2016 – MAPA (Fonte: Equipe de Qualidade) 
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KAIZEN A BORDO – 2015 e 2016 – DADOS 

Local Data Viagens 
realizadas 

Quilometragem 
Rodada 

Participantes 

Porto Alegre - RS 10/08/2015 
a 
21/08/2015 

21 11.772 km 12 

Porto Alegre - RS 07/03/2016 
a 
18/03/2016 

26 11.813 km 20 

Santarém - PA 20/06/2016 
a 
01/07/2016 

13 6.000 km 14 

Curitiba - PR 08/08/2016 
a 
19/08/2016 

28 15.410 km  18 

Fonte: Equipe de Qualidade 

 

A cada edição é selecionado um grupo de 10 a 20 pessoas composto por 

colaboradores das áreas de Operação, Tráfego, Manutenção, Marketing, 

Tecnologia da Informação, Comercial e Qualidade. Essa equipe reúne-se para 

planejar o itinerário e definir quem irá fazer cada roteiro. Antes da viagem faz-

se um dia de planejamento, em que se repassam os conceitos do Lean, são 

apresentados os formulários de análise que serão usados e se explica o papel que 

os membros da equipe deverão desempenhar. São, também, apresentados os 

objetivos específicos daquela edição do Kaizen a Bordo. 

Abaixo, encontra-se exemplo de objetivos do Kaizen a Bordo realizado no Rio 

Grande do Sul, que teve como foco Segurança na Operação e Encantar os 

Clientes.  

Objetivos quantitativos: 

 Atingir meta de satisfação do cliente estabelecida no PE de 2016: 86% 

Objetivos qualitativos: 

 Padronização da viagem; 

 Elaboração de plano de contingência; 

 Avaliação de pontos de apoio: Rodoviárias, salas VIP, paradouros para 

lanches e limpeza terceirizada; 
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 Incluir indicadores de satisfação de serviços para as áreas Manutenção, 

Tráfego e Limpeza do ônibus. 

A avaliação a ser feita posteriormente pelos colaboradores participantes é 

dividida em quatro blocos – assim como a dos clientes, só que com um nível 

muito maior de aprofundamento (ver anexo Pesquisa de Viagem Intranet – 

Colaborador). Após a viagem, os participantes se reúnem novamente, e as 

observações de viagem são analisadas. Fazem o levantamento de todas as 

oportunidades de melhoria que foram observadas, e se definem os planos de 

ação, responsáveis, datas etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Rio Grande do Sul, onde já se concluíram os ciclos de 2015 e 2016 é 

possível mostrar a evolução do Kaizen a Bordo: 

Kaizen a Bordo 2015 

 21 viagens totalizando 11.772 km rodados; 

 Região Noroeste, Livramento, Bagé, Dourados e Realeza; 

 Avaliação de gestão de estoque de produtos para o banheiro; 

 Implantação de Fast Clean (limpeza rápida); 

 Disponibilizar roteiro de apresentação de viagem para os motoristas; 

 Revisão de critério de distribuição de lanche de bordo e distribuição de 

bagagem. 

Kaizen a Bordo 2016 

 26 viagens totalizando 11.813 km rodados; 

Workshop Kaizen a Bordo 
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 Principais regiões do Rio Grande do Sul; 

 Definição do conceito de checklist, revisão das preventivas e padrões 

operacionais; 

 Criação de quadro de procedimento de viagem a ser disponibilizado nas 

salas de motoristas; 

 Parametrização do sistema Veltrac (Sistema de Rastreamento e 

Telemetria do ônibus) para controlar a condução do motorista. 

 

  



21 

COMUNICAÇÃO 

Divulgação da Pesquisa 

A norma adotada para a divulgação dos feedbacks da pesquisa de 

satisfação é divulgar os elogios recebidos na homepage da Intranet do Grupo 

Ouro e Prata, e encaminhar as sugestões e reclamações para os setores 

competentes a fim de que sejam avaliadas ou solucionadas. 

 

 

 

Com isso, seguem-se os preceitos do Kaizen, usando os elogios como 

fonte de motivação para a melhoria contínua e possibilitando a implantação de 

medidas corretivas. 

Além da divulgação dos elogios, esses são encaminhados para a 

pontuação no programa Motorista Show. O programa, que visa estimular a 

qualidade de serviços entre os motoristas e premia os melhores profissionais 

mensal e anualmente, tem entre seus critérios de pontuação os elogios recebidos 

de clientes. 

O importante é que elogios, sugestões e reclamações sejam 

encaminhados e, quando necessário, solucionados com rapidez, para que o 

cliente tenha a percepção de que há “alguém” cuidando de seus interesses na 

empresa. Pois, como destacam os estudos da área, a forma como uma 
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reclamação é processada e a agilidade com que isso é feito tem um impacto 

considerável na formação da satisfação.  

Um cliente que apresenta uma reclamação e é bem atendido pode passar 

de consumidor insatisfeito a cliente fiel – desde que sejam reconhecidas as suas 

demandas e que ele perceba que há, de parte da empresa, uma atitude 

verdadeira de busca de soluções13.  O mesmo vale para as sugestões: uma 

sugestão aceita como contribuição significativa através de um contato feito pela 

empresa é garantia de um cliente satisfeito. E uma sugestão implantada é um 

cliente fidelizado – e fonte de divulgação e captação de novos clientes. 

Acompanhamento dos resultados 

 Os resultados das pesquisas são acompanhados e divulgados de diversas 

formas. O grupo de gestores têm acesso a toda a pesquisa a qualquer momento, 

usando seus dados no processo de tomada de decisões de suas áreas específicas 

e também nas reuniões voltadas para planejamento estratégico e adoção de 

inovações.  

As áreas de tráfego e manutenção têm indicadores de desempenho 

baseados na pesquisa de satisfação do cliente. O acompanhamento desses 

indicadores é feito nas reuniões de área que são realizadas mensalmente. Com a 

pesquisa via Internet ficou muito mais rápido e ágil o acompanhamento desses 

indicadores e a solução de possíveis não-conformidades que prejudiquem seu 

desempenho. 

 A equipe de Qualidade produz relatórios e apresentações mensais com as 

estatísticas e suas análises (ver anexo Análise VIOP - PS 1º SEM 2016). Essa 

apresentação se destina à direção, gestores e também é divulgada para os 

colaboradores via Intranet e mural digital.  

  

                                                           
13 Nunesmaia, Amanda e Pereira, Rita. Consumidor injustiçado, consumidor emocionado? – uma análise 

das emoções em episódios de reclamação. In: Revista Portuguesa e Brasileira de Gestão. Jan e Mar 2012. 

P. 66 e seg. 
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RESULTADOS 
O conjunto de iniciativas que compõe a boa prática possibilitou um 

avanço em muitos aspectos, dentre eles os que mais se destacam são: 

 Maior compreensão do que realmente faz diferença para os clientes, 

graças à análise das respostas às questões abertas (qualidade 

percebida); 

 Análise mais precisa e ágil da satisfação de clientes (qualidade 

percebida); 

 Rapidez na adoção de medidas de correção de não conformidades 

(qualidade dentro dos padrões Lean); 

 Uso dos elogios como uma ferramenta de reforço positivo das 

atitudes (qualidade dentro dos padrões Lean). 

Resultados quantitativos 

Tudo isso contribui para que a qualidade venha crescendo – e também a 

satisfação dos clientes, como mostra uma análise comparativa dos dados de 

2015 com os do primeiro semestre de 2016 (para análise completa ver anexo 

Apresentação Análise VIOP - PS 1º SEM 2016) 

No primeiro semestre de 2016 foram avaliadas as respostas de 1.238 

clientes entre 01/01/2016 e 30/04/2016, tanto das salas VIP (janeiro a abril) 

como da pesquisa online (março e abril).  

 

 

 
Fonte: Setor de Qualidade 
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Se já no comparativo geral já se observa um incremento dos resultados, 

especialmente relevante nos itens “Motorista” e “ Limpeza do veículo”, quando 

se vê o detalhamento esse aumento fica ainda mais claro, como demonstram os 

quadros abaixo. 

 

Motorista 

Média de 2016: 8,8 

Média de 2015: 7,8  

Observa-se, na avaliação do Motorista, o acréscimo de dois novos itens, 

que passaram a ser avaliados neste ano: Embarque/Desembarque e Cuidado 

com a Bagagem. Esses itens foram introduzidos na pesquisa porque foram itens 

trabalhados no Kaizen a Bordo com o objetivo de padronizar os serviços, já que 

são de forte impacto na satisfação do cliente. 

 Deve ser ressaltada a melhora do índice “Condução do veículo” – o que 

demonstra que o trabalho com foco no cliente, através da capacitação de 

motoristas, tem alcançado resultados positivos. 

 

Fonte: Setor de Qualidade 

Serviços 

Média de 2016: 7,4 

Média de 2015: 7,6 

Neste item ainda se percebe que há necessidade de aperfeiçoamentos. 

Para alcançar melhorias que possam ser percebidas pelos clientes, as salas VIP 

estão sendo padronizadas em sua estrutura, e as equipes de atendimento estão 

sendo capacitadas. 
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Fonte: Setor de Qualidade 

Estrutura dos veículos 

Média de 2016: 7,6 

Média de 2015: 7,4 

 Neste segmento estão sendo introduzidas modificações que terão impacto 

relevante no primeiro item – que passou a ser medido este ano (ver relato no 

próximo item). 

 

 

Fonte: Setor de Qualidade 

Limpeza dos veículos 

Média de 2016: 8,0 

Média de 2015: 7,4 

 A percepção do passageiro deste item é muito importante. A 

intensificação dos trabalhos de melhoria começou em 2012, quando foi iniciada 
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a implementação da gestão Lean na empresa. As principais ações que 

impactaram foram a criação de fluxo de limpeza nos ônibus; novos padrões de 

limpeza; melhorias nos produtos e indicadores mensais que medem a satisfação 

do cliente para os quesitos de limpeza. 

Satisfação geral 

Este é o índice que apresenta um retrato geral da percepção do cliente. E 

essa percepção é, de fato, muito positiva, com 87% dos clientes considerando-se 

satisfeitos ou muito satisfeitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Pergunta de satisfação geral de 01/01/2016 até 30/06/2016 

 

Qualificação de equipamentos e serviços 

 Com base no que se constatou nas pesquisas e no Kaizen a Bordo, a Ouro 

e Prata adotou várias iniciativas, algumas delas totalmente inovadoras no setor. 

Houve mudança de trajeto de linhas, alteração de local de parada considerado 

insatisfatório por clientes, implantação de um novo site de compras, com maior 

interatividade e com foco na usabilidade do cliente. Também teve início em 

2016 o desenvolvimento de um aplicativo para entretenimento a bordo, onde o 

cliente poderá escolher o filme que deseja ver em seu próprio dispositivo, além 

de outras funcionalidades. 

 Foram propostas soluções originais para questões que são crônicas no 

setor do transporte de passageiros. Exemplo disso é a de como garantir a 
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limpeza e boa aparência do banheiro - que depende, em muito, dos cuidados dos 

passageiros. 

 Uma das alternativas propostas já está em teste. Ela surgiu da sugestão 

de um colaborador durante o Kaizen a Bordo. Em viagem à Europa ele observou 

os banheiros adesivados nos trens franceses. É fato constatado pela psicologia 

social que quando os usuários encontram um ambiente bem cuidado tendem a 

mantê-lo assim14. Seguindo o exemplo observado no sistema ferroviário francês, 

um dos ônibus teve o seu banheiro adesivado para criar um ambiente mais 

agradável – e assim estimular maior cuidado. O ônibus já está em circulação e o 

resultado do experimento deverá ser avaliado no piloto com duração de junho a 

setembro de 2016.  

 

Banheiro adesivado no ônibus 

 

 

                                                           
14 Myers, David G. Psicologia Social. Porto Alegre, AMGH Editora, 2014. P. 162 e seg. 
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Outra solução está sendo testada pela Marcopolo, a empresa que fornece 

as carrocerias dos ônibus. Como é uma queixa frequente a de que alguns 

passageiros não usam a descarga do banheiro, está sendo testado, a pedido da 

Ouro e Prata, um sistema de acionamento automático da descarga.  

A descarga automática funciona da seguinte forma: o passageiro que ficar 

mais de 20 segundos com a porta travada e que não acionar o botão de descarga, 

no momento que destravar a porta para sair, a descarga será acionada 

automaticamente. Caso o passageiro aperte o botão, a descarga automática não 

será acionada, evitando assim o desperdício de água. É um sistema inovador, 

que ainda não é utilizado em nenhum veículo do país. 

 Através das pesquisas de satisfação também se verificou que os filmes 

exibidos a bordo, através dos monitores, dificilmente agradavam a todos os 

passageiros. Alguns pela escolha do gênero, classificação indicativa, tempo de 

duração, repetição constante dos títulos e a qualidade de áudio e vídeo. 

 Para atender esta demanda tão pontual e particular de cada passageiro a 

Ouro e Prata necessitava ir além de diversificar seu catálogo de filmes a bordo. 

Era preciso entender a necessidade do cliente e entregar uma solução 

individualizada, capaz de atender às muitas características individuais.  

 Projetou-se uma nova camada de entretenimento a bordo na categoria on-

demand, deixando o cliente com poder de escolha daquilo que deseja assistir 

durante sua viagem diretamente no seu smartphone ou tablet por meio de um 

catalogo de filmes diferenciado. 

 A solução trouxe o conceito do BYOD (Bring Your Own Device) e a 

reprodução de filmes sob demanda já consagrada no mercado residencial através 

de players como Youtube e Netflix para dentro do ônibus, tornando a viagem mais 

agradável e divertida para o cliente.  
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App permite lazer individualizado a bordo 

 

Mudanças de longo prazo 

 A estruturação de uma prática de captação qualificada de informações 

sobre a satisfação do cliente, que inclui ferramentas de tecnologia, Kaizen a 

Bordo e análise dos questionários por equipe especializada irá produzir 

resultados ainda mais apreciáveis a médio e longo prazo, assegurando que a 

empresa cumpra sua meta de crescimento da satisfação dos clientes. 

 Não se pode deixar de observar, também, que contribuirá para consolidar 

a cultura Kaizen de qualidade e inovação. Receber o feedback do cliente e 

considera-lo não uma “reclamação”, mas uma informação importante para 

qualificar serviços é o caminho para garantir a qualidade percebida pelo cliente, 

já que só assim se pode verificar quais são os atributos do serviço que realmente 

considera relevantes. Esse é um fator decisivo pois, como apontam Milan et alli, 

é indispensável considerar não apenas a qualidade per se, mas a qualidade 

percebida. “O risco das empresas ao interpretarem a satisfação de seus clientes 

tomando por base a qualidade, está no fato de que os aspectos atinentes à 

qualidade são determinados, normalmente, pela percepção dos gerentes e, em 

muitos casos, tal entendimento pode diferir totalmente da visão dos clientes”, 

alertam15.  

                                                           
15 Milan et alli. Qualidade percebida e satisfação de clientes: um estudo exploratório sobre os serviços 

prestados por uma agência de comunicação. In: Revista Produção Online. Universidade Federal de Santa 

Catarina, vol.6 , n.3, dez 2006. Disponível em www.producaoonline.inf.br  
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 A boa prática apresentada permite unir as duas visões: a do especialista, 

voltado totalmente para a qualidade, propiciada pelo Kaizen a Bordo, e a do 

cliente, expressa na pesquisa. É por meio da soma dessas duas visões que se 

pode construir uma empresa capaz de estar à altura da missão da Ouro e Prata: 

proporcionar o melhor serviço de transporte. 

 

 

Missão: Proporcionar o melhor serviço de transporte. 

Visão: Ser o grupo de transporte referência em qualidade e rentabilidade no 

Brasil. 

Valores:  

1. Segurança na Operação 

2. Encantar os Clientes 

3. Foco nos Resultados 

4. Valorização das Pessoas 

5. Melhoria Contínua 

6. Responsabilidade Social e Ambiental 
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RELAÇÃO DE ANEXOS 
Anexo1 – Viação Ouro e Prata – Pesquisa Online 

Anexo 2 – Pesquisa de Viagem Intranet (colaborador) 

Anexo 3 - Análise VIOP - PS 1º SEM 2016 

 

 

 


