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Pesquisa de Satisfação 

Avalia a satisfação dos clientes do transporte 
coletivo por ônibus em relação a fatores da 
qualidade de forma detalhada e quantitativa, 
possibilitando o processo de benchmarking. 

Dia Um de Operação

Minimiza os riscos do início da operação de sistemas 
BRT e promove o desenvolvimento de manuais, 
procedimentos operacionais e planos de contingência.

Segurança em Primeiro Lugar

Guia a elaboração de um Plano Integrado de 
Segurança Viária para sistemas BRT em três passos: 
(i) treinamento dos motoristas, (ii) implementação de 
programas permanentes de desenvolvimento pessoal 
e profissional e (iii) monitoramento das operações. 
 

O Programa QualiÔnibus tem por objetivo 
qualificar o serviço de transporte coletivo 
por ônibus. Desenvolvido pela EMBARQ 
Brasil com o apoio financeiro da FedEx 
Corporation,  visa a atrair e manter clientes do 
sistema, melhorar a mobilidade e tornar mais 
sustentável o transporte nas cidades.

QualiÔnibus
Programa de Qualidade 
do Serviço de ÔnibuS

as ferramentas do qualiônibus

O QualiÔnibus é formado por três ferramentas 
que possibilitam às agências de transportes 
e às empresas operadoras de ônibus criar 
um ciclo virtuoso de benefícios. Ao avaliar 
e melhorar o desempenho do transporte 
coletivo, a cidade poderá oferecer um serviço 
de maior qualidade para a população. 
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A segurança é um componente qualificante 
do serviço de transporte coletivo. As causas, 
ou fatores contribuintes de acidentes, podem 
estar ligadas a fatores veiculares, fatores viário-
ambientais e fatores humanos (1). Em sistemas 
BRT (Bus Rapid Transit), as mudanças na 
geometria da via que acomoda a infraestrutura 

inTroDuÇÃo
podem contribuir com uma redução de 50% 
dos acidentes e representam até 16% do total 
dos benefícios econômicos proporcionados 
pelo sistema (2). Dados do TransMilenio 
revelam que depois da implantação do BRT 
houve redução de 60% das mortes na Avenida 
Caracas, em Bogotá (3).

A transição de um sistema de ônibus 
convencional para o BRT deve abranger 
também o fator humano, responsável pela 
maior parte dos acidentes viários. Motoristas 
de ônibus, por exemplo, devem não 
apenas cumprir o horário de cada viagem e 
transportar com segurança seus passageiros, 
mas também ser responsáveis por todos 
que circulam no ambiente viário, incluindo 

pedestres, ciclistas, motociclistas e outros 
motoristas. Isso porque acidentes envolvendo 
ônibus são, na sua maioria, muito graves. 
Englobam desde quedas de crianças e 
pessoas idosas dentro dos ônibus até colisões 
e atropelamentos, e podem resultar em muitas 
vítimas. Capacitar os motoristas a conduzir de 
forma constante e suave, além de aumentar a 
segurança e o conforto dos clientes, contribui 

A implantação de alguns sistemas BRT, como o TransMilenio, reduziu significativamente os acidentes e mortes nas rotas de ônibus.
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Os riscos relacionados ao fator humano, responsável pela maior parte dos acidentes viários, podem ser reduzidos através do treinamento dos motoristas.

para um menor consumo de combustível e 
diminui as despesas relacionadas a acidentes.

Porém, se a capacitação de motoristas 
for realizada como uma ação isolada, sem 
integração com programas permanentes 
de desenvolvimento pessoal e profissional 
e sem o alinhamento com objetivos e 
metas prioritários para toda a empresa, 
não atingirá os resultados esperados, e 
em pouco tempo os motoristas podem 
voltar a se comportar de modo inseguro. 
Para que os acidentes de trânsito sejam 
reduzidos continuamente, é preciso que a 
segurança viária seja incorporada de forma 
permanente nas ações de planejamento 
através de um Plano Integrado de Segurança 
Viária que envolva todos os programas e 
ações desenvolvidos pela empresa (figura 
1). Estes planos, aplicados em empresas 
de ônibus e transportadoras, revelam-se 
comprovadamente eficazes para reduzir o 
número de acidentes envolvendo motoristas 
dessas empresas. O treinamento dos motoristas do BRT MOVE, de Belo Horizonte, 

foi iniciado antes da inauguração do sistema.
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quadro de motoristas foi premiado, índice 
que subiu para 48% nos anos seguintes;

•  as despesas com acidentes diminuíram de 
R$ 120 mil, em 2006, para cerca de R$ 60 
mil, em 2009.

A elaboração de um Plano Integrado 
de Segurança Viária é um indicativo de 
excelência operacional da empresa e ajuda a 
envolver todos os funcionários na busca de 
um mesmo objetivo: promover a segurança 
nas atividades diárias e tornar os sistemas 
BRT referência em transporte seguro de 
passageiros. Ao tornar a segurança viária 
prioritária, uma empresa operadora de 
transporte coletivo beneficia-se com:

•  redução de acidentes e número de pessoas 
feridas;

•  economia de tempo e maior regularidade 
na operação, eliminando interrupções 
decorrentes de acidentes;

•  diminuição de gastos com acidentes e 
atendimento às vítimas, indenizações, 

Figura 1: Atores e atividades do Plano Integrado de Segurança Viária

Além de contemplar a obrigatoriedade de 
treinamento regular para os motoristas, o 
Plano Integrado de Segurança Viária deve 
abranger programas de desenvolvimento 
pessoal e profissional para todos os 
colaboradores da empresa. Cada área da 
operação deve ter objetivos mensuráveis, 
com recompensas para os funcionários que 
demonstram excelência em aspectos relativos 
à segurança.

Vencedora do 18º Prêmio Volvo de Segurança 
no Trânsito na categoria Transportadora, a 
Araucária Transporte Coletivo é um exemplo de 
que é possível reduzir os acidentes no trânsito 
despertando a consciência dos funcionários e 
melhorando as condições de vida e de trabalho 
(4). Alguns resultados do projeto “Araucária 
10 x Acidente 0”   — que premia todos os 
motoristas da empresa que permanecem um 
ano inteiro sem acidentes e multas — são:

•  redução de 32% nos acidentes (entre 2007 
e 2009);

•  em 2007, primeiro ano do projeto, 36% do 

GESTÃO  
ESTRATÉGICA

GESTÃO 
OPERACIONAL 
E RECURSOS 

HUMANOS

CONDUTORES

IN
V

E
S

T
IM

E
N

T
O

S

B
E

N
E

FÍ
C

IO
S

Viabilidade do Plano Integrado 
de Segurança Viária

Metas gerenciais 
e recompensas

Metas comportamentais 
e recompensas

Melhoria de imagem 
e ganho financeiro

Redução de custos com 
manutenção e realocação 
de frota e funcionários

Menos acidentes
Equipe mais satisfeita
Retenção de funcionários



9SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR     |     EMBARQ Brasil     |         

despesas com manutenção, reparação de 
veículos e seguros;

• motivação dos funcionários da empresa, 
criando hábitos seguros e estimulando-os a 
adotar a segurança como um valor pessoal;

•  melhoria da imagem da empresa, 
atração e retenção de bons funcionários 
e transmissão de mensagens claras 
aos colaboradores sobre o tipo de 
comportamento esperado.

Para que o Plano Integrado de Segurança 
Viária seja eficaz, o interesse pela melhoria 
da segurança deve abranger todos os 
funcionários. Como exemplo de integração 
do trabalho dos diferentes setores a favor 
da segurança viária, nos treinamentos da 
empresa de transporte coletivo Vicasa - 
Canoas/RS é apresentado aos motoristas um 
mapa dos itinerários destacando os pontos 
de maior perigo e que exigem cautela e 

Ao tornar a segurança viária uma questão prioritária, a empresa diminui suas despesas decorrentes de acidentes, além de contribuir 
para um ambiente urbano mais saudável.

atenção redobradas. No mapa, cada acidente 
é precisamente localizado e identificado por 
cores conforme sua severidade. O uso do 
método refletiu na redução de acidentes (5):

•  em 2014 houve uma diminuição de 20% do 
total de acidentes com relação a 2010;

•  redução do número de acidentes graves 
com vítimas provocados por falhas do 
motorista.

Com o objetivo de consolidar um guia para a 
elaboração do Plano Integrado de Segurança 
Viária para sistemas BRT, a ferramenta 
Segurança em Primeiro Lugar é estruturada 
em três passos (figura 2). 

O primeiro passo é o treinamento dos 
motoristas, para que eles sejam capazes de 
antever o comportamento perigoso de outros 
usuários da via, antecipando situações de 
risco, mesmo em condições adversas.
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O segundo passo é a utilização, por parte 
das empresas de ônibus, de programas 
permanentes de desenvolvimento pessoal e 
profissional como forma de incentivo à boa 
atuação dos motoristas. 

O terceiro passo da ferramenta trata do 
monitoramento da eficiência dos treinamentos 
e dos programas, sendo possível avaliar a 
necessidade de aprimoramento ou alteração.

Essa publicação é destinada a gestores 
e técnicos de empresas de transporte 
coletivo que trabalham com o treinamento 
e o desenvolvimento profissional e pessoal 

Figura 2: Ciclo da ferramenta Segurança em Primeiro Lugar

PASSO 1: Treinamento

O BRT é uma mudança radical no 
dia a dia dos motoristas, por isso 
a estrutura do treinamento deve 
envolver módulos 
comportamentais, de segurança 
e operacionais para facilitar o 
entendimento do sistema.

PASSO 2: Programas

Os motoristas são fundamentais 
para que o sistema BRT ofereça 
um serviço de qualidade e devem 
sentir-se bem no seu trabalho para 
repassarem isso no atendimento. 
Programas permanentes de 
desenvolvimento pessoal e 
profissional são importantes para 
manter os bons resultados.

PASSO 3: Monitoramento

O monitoramento regular 
possibilita avaliar os resultados 
dos treinamentos realizados e 
diagnosticar necessidade de 
novos, garantindo a qualidade 
contínua do sistema.

dos motoristas de ônibus, assim como dos 
demais funcionários que de alguma forma são 
responsáveis pela operação segura do sistema. 
A abordagem facilita a tarefa de conceber, 
projetar e implementar um plano de segurança 
viária na empresa, despertando a percepção 
da sua importância em busca da melhoria da 
qualidade de vida nas cidades brasileiras.

O guia foi inspirado no projeto do CTS 
EMBARQ México, que vem desenvolvendo 
um trabalho amplo para garantir que a 
segurança seja tratada com prioridade no 
transporte coletivo mexicano. 
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O Plano Integrado de Segurança Viária envolve atividades para todas as equipes da empresa, não apenas o treinamento dos motoristas. 
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Passo 1

TrEinamEnTo

O uso dos espelhos retrovisores é uma das 12 áreas de enfoque especial do treinamento de motoristas.
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Especialista em Segurança da FedEx Express em capacitação dos 
instrutores de motoristas do BRT MOVE, Belo Horizonte.

O treinamento de motoristas proposto é 
baseado no programa Safety First, da FedEx 
Corporation, que capacita os motoristas a 
evitar acidentes viários através da antecipação 
de ações perigosas dos outros usuários da 
via. A segurança é prioridade em todas as 
operações na FedEx. Para os mais de 75 mil 
motoristas que dirigem veículos com a marca 
FedEx todos os dias, prevenção de acidentes 
é o foco, um objetivo apoiado por normas 
de condução que enfatizam a segurança e o 
profissionalismo em todos os momentos (6).

O material do treinamento para motoristas 
de BRT proposto pela ferramenta Segurança 
em Primeiro Lugar é composto por uma 
apostila, uma apresentação para ministrar o 
curso, vídeos e um exame teórico. O curso de 
treinamento, estruturado de forma didática, 
facilita a assimilação dos conceitos e é dividido 
em três partes:

SEIS HáBITOS DE DIREçÃO DEFENSIVA

12 áREAS DE ENFOQUE ESPECIAL

ASSUNTOS ESPECÍFICOS DO BRT

Os seis hábitos devem ser desenvolvidos com 
naturalidade pelos motoristas no dia a dia, 
em todos os movimentos da condução. Com 
a primeira letra de cada hábito forma-se a 
palavra “EVITAR”, com o intuito de facilitar a 
memorização. Os seis hábitos são:

1. Espere o inesperado

2. Verifique todo o ambiente ao seu redor

3. Identifique mudanças no caminho

4. Tome decisões profissionais

5. Antecipe contratempos no trânsito

6. Reforce a comunicação

Ao ser desenvolvido de forma didática, o conteúdo do treinamento facilita a assimilação dos conceitos e conquista a estima dos condutores. 
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As informações sobre cada hábito exploram 
as questões:

•  como se faz?

•  como isso beneficia o motorista?

Lembretes relacionados aos hábitos ajudam 

amarelo, por exemplo. No trânsito, 
sempre devemos estar atentos a ações 
imprevistas e buscar tempo e espaço 
para reagir aos atos imprudentes 
de outros motoristas, motociclistas, 
pedestres e ciclistas. É importante 
manter a distância entre o seu veículo 
e o veículo à sua frente. Procure ter 
um tempo mínimo de quatro segundos 
para reagir em caso de imprevistos: 
manobras bruscas de outros veículos, 
freadas repentinas etc. Em caso de 
chuva, visibilidade limitada e presença 
de pessoas ou objetos na via, é preciso 
manter uma distância ainda maior do 
veículo à sua frente.

Hábito 1 >> Espere o inesperado

Pergunte a si mesmo: “Como vou evitar 
um acidente se ocorrer algo inesperado?”

Como se faz? Esteja atento a ações 
perigosas de outros motoristas e aplique 
medidas preventivas.

Como isso beneficia você? Ajuda a 
manter uma rota de fuga.

Lembre-se: Prepare-se para o pior e terá 
o melhor.

Explicação: Esperar o inesperado 
significa nunca assumir que as outras 
pessoas vão obedecer às regras de 
trânsito, como o sinal vermelho ou 

na compreensão da importância da aplicação 
prática. Explicações contextualizam os 
momentos da rotina do motorista em que os 
hábitos devem ser aplicados.

A título de exemplo, o primeiro hábito é 
apresentado em sua forma completa:

Os seis hábitos devem ser desenvolvidos com naturalidade pelos motoristas no dia a dia, em todos os movimentos da condução.
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A segunda parte do treinamento aborda 
12 áreas de enfoque especial. Ajuda os 
motoristas a lembrarem das boas práticas que 
diminuem as chances de acidentes severos. 
São elas:

1. Uso do cinto de segurança

2. Cuidados ao arrancar

3. Distância entre veículos

4. Cuidados a serem tomados quando 
se está parado no trânsito

5. Distrações

6. Uso dos espelhos retrovisores

7. Uso da marcha à ré

8. Os perigos das interseções

9. Movimento dos olhos

10. A relação com pedestres e ciclistas

11. Derrapagens

12. Comportamento perto dos semáforos

A terceira e última parte trata de assuntos 
específicos do BRT e pode ser adaptada 

para incorporar questões particulares 
do sistema de cada cidade, como, por 
exemplo, limite de velocidade no entorno 
de estações e movimentos próprios para 
docagem. A criação de uma identidade única 
contribui para desenvolver um sentimento 
de apropriação do sistema por parte dos 
motoristas. Assuntos específicos relacionados 
ao BRT incluem:

•  faixa exclusiva

•  farol baixo ligado o tempo todo

•  velocidade máxima na faixa exclusiva

•  velocidade perto das estações

•  faixa de ultrapassagem/expressa

•  distância da plataforma na docagem

•  lugar certo para parar

•  abrir e fechar portas

•  distrações com passageiros

•  barras de contenção

•  tráfego misto

•  repetição de rotas

A menos que os ônibus estejam equipados com pontes móveis, como no caso de Curitiba, o espaço entre a plataforma e o ônibus parado 
na estação caracteriza uma barreira na acessibilidade e segurança no embarque e desembarque dos passageiros.
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•  mãos ao volante

•  luzes do painel

•  semáforos danificados

•  manobras de conversão

•  conversões à esquerda feitas 
pelos demais veículos

•  veículos de emergência

Os vídeos constantes no material do 
treinamento ilustram situações reais do 
trânsito e são essenciais para a aplicação do 
curso. Assim, os condutores podem visualizar 
em que situações do cotidiano as regras 

Figura 3: Teste e gabarito

e os hábitos aprendidos são utilizados na 
prática. Além disso, os vídeos proporcionam a 
padronização do aprendizado por motoristas 
de diferentes turmas de um treinamento.

O exame teórico, composto por uma 
cartela com diversas regras e práticas que 
devem ser classificadas como corretas 
ou incorretas, auxilia na fixação de todo o 
conteúdo. A proposta é aplicar o teste antes 
de iniciar o treinamento e após o término, 
para que seja possível avaliar a evolução 
do aprendizado. Ao fim do treinamento, o 
motorista leva para casa o gabarito com as 
respostas corretas (figura 3).

Alguns artifícios podem ser utilizados para 
que o conteúdo permaneça presente no dia a 
dia dos motoristas. Cartazes fixados em áreas 
de convívio contribuem para que os conceitos 
do treinamento sejam sempre recordados 

pelos motoristas e discutidos entre eles 
(figura 4). Da mesma forma, um adesivo 
contendo os seis hábitos de direção defensiva 
pode ser colado em local visível à escolha dos 
motoristas (figura 5).
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Figura 4: Cartazes para salas de convívio dos condutores

Figura 5: Adesivo com os seis hábitos de direção defensiva

A EMBARQ Brasil disponibiliza todos os materiais do treinamento 
de motoristas apresentados nesta publicação. A solicitação deve 
ser feita pelo e-mail contato@embarqbrasil.org
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Passo 2

ProGramas

Os motoristas precisam se sentir bem no trabalho para repassarem isso no atendimento aos passageiros.
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A evolução da tecnologia e das políticas 
sociais e econômicas na área de transporte 
coletivo demanda a adoção de novos 
hábitos por parte de todos os colaboradores 
do sistema, em especial dos condutores. 
Para uma melhor prestação do serviço 
é fundamental contar com técnicas de 
gerenciamento apropriadas para a nova 
realidade e programas que incentivem a 
atualização constante dos profissionais e o 
cumprimento de uma conduta adequada. 
Grande parte dos motoristas não está 
preparada para lidar com a transição 
dos sistemas convencionais por ônibus 
para outros mais modernos, como o 
BRT. As diferenças na forma de conduzir 
geram ansiedades e incertezas e, como 
consequência, podem impor riscos à 
população da cidade. 

Os motoristas são fundamentais para 
que as empresas ofereçam um serviço 
de qualidade. Precisam se sentir bem no 
trabalho para repassar isso no atendimento 
aos passageiros. Porém, é bastante comum 
encontrar motoristas que não nutrem 
motivação por aquilo que fazem. O trabalho 
que não gera satisfação ou realização não 
exerce o papel de referencial de autoestima 
e valorização pessoal. Para motivar e 
empenhar seus funcionários, muitas 
empresas aplicam programas de estímulos 
através de vantagens e recompensas que 
procuram transformar as recomendações 
e obrigações em hábitos conscientes. No 
Brasil, algumas iniciativas voltadas para 
o reconhecimento do desempenho dos 
colaboradores vêm sendo utilizadas há muito 
tempo, com resultados variados.

Algumas empresas operadoras de ônibus 
ainda relutam em adotar programas 
de incentivo. Existe o receio de gerar 
descontentamento e desconfiança entre 
funcionários, até mesmo injustiça. Anteveem 
problemas com empregados que queiram se 
vincular à empresa exclusivamente devido 
ao sistema de recompensas externas e não 
por estarem intrinsecamente motivados 
pela profissão. Justamente para evitar uma 
competição interna negativa e um ambiente 
desfavorável na empresa, deve haver um 
conjunto de metas coletivas que demandem 
a colaboração mútua. Essa prática estimula 
o trabalho em equipe, gera troca de 
conhecimentos e aproxima os colegas.

Sob a ótica de gestão empresarial, programas 
de incentivos possibilitam melhorar a 
relação da empresa com seus empregados, 
principalmente através da participação e 
do comprometimento. O aperfeiçoamento 
profissional contribui não só para ganhos de 

Certificado de reconhecimento pelo bom desempenho no trabalho 
é uma forma simples e efetiva de incentivo aos profissionais.
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produtividade, mas também para a redução 
dos custos. No setor de transportes, diversos 
são os prêmios e programas que estimulam 
o desenvolvimento profissional. Prêmios 
nacionais, como o ANTP de Qualidade, 
utilizam critérios de avaliação que possibilitam 
a análise crítica e colaboram para a melhoria 
dos sistemas de gestão. Com foco em 
segurança viária, o Prêmio Volvo de Segurança 
no Trânsito reconhece os programas e ações 
que contribuem para reduzir acidentes e 
preservar vidas, através de critérios inspirados 
no Modelo de Excelência em Gestão® da 
Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Também com foco em segurança viária, a 
ISO 39001 Road Traffic Safety Management 
normatiza um sistema de gestão, semelhante 
à ISO 9000. Essa norma é aplicável para 
organizações públicas e privadas que 
trabalham com sistemas de transporte, 
consideram dados de acidentes, mortos e 
feridos, e buscam a melhoria contínua em 
segurança viária. Ao incorporar a norma, as 
empresas buscam reduzir acidentes, ausência 
de funcionários devido a lesões, risco de ações 
judiciais, custos de reparação e manutenção 

de veículos, além de melhorar a confiança do 
cliente e se tornarem mais competitivas.

2.1 FORMAS dE INcENtIvO 

A empresa pode incentivar seus colaboradores 
através de programas de reconhecimento pelo 
bom desempenho e, também, com programas 
que auxiliam na saúde e no bem-estar dos 
funcionários e seus familiares. 

2.1.1 PROGRAMAS DE RECONHECIMENTO 

PELO BOM DESEMPENHO

A escolha da forma de reconhecimento e de 
premiação em programas que beneficiam o 
motorista pelo seu desempenho geralmente 
depende dos traços culturais da empresa e do 
país onde ela opera. Para que os programas 
sejam bem recebidos, é essencial iniciar com 
um diagnóstico do estilo gerencial e da cultura 
organizacional para que as ferramentas mais 
adequadas de incentivo sejam determinadas. 
Igualmente importante é avaliar as questões 
legais atreladas a cada uma das opções. A 
seguir são listados alguns tipos de incentivos 
utilizados por empresas nacionais (7).

Incentivos de baixo custo >> pequenos presentes para a família dos 
funcionários, entradas para atrações culturais, jantares para casais etc.

Incentivos não financeiros >> agradecimentos ou parabenizações em 
cerimônias públicas, publicação em murais da fotografia dos motoristas que 
se destacam, visita do diretor ou presidente da empresa no local de trabalho, 
convite para opinar em assuntos importantes e vitais para a empresa etc.
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2.1.2 PROGRAMAS DE AUxÍLIO

São programas que buscam formalizar um 
acompanhamento da saúde e do bem-estar 
dos funcionários. Seja através de atividades 
físicas em grupo, seja realizando exames 
periódicos, ou ainda disponibilizando 
atendimento psicológico para que o motorista 

possa falar das preocupações do seu dia 
a dia, esses programas não dependem 
do desempenho do motorista e criam um 
ambiente de trabalho harmonioso. Ao 
aproximar o motorista da empresa, colaboram 
com a sua permanência no emprego.

Saúde e Segurança >> aferições frequentes de pressão arterial, 
atendimentos psicológicos, campanhas contra o tabagismo e alcoolismo, 
incentivo à prática de exercícios físicos etc.

Educação >> campanhas e programas de educação e instrução em 
diversas áreas.

Sociocultural >> incentivos de socialização e atividades culturais.

Incentivos focados no desenvolvimento >> visita a empresas 
internacionais do ramo ou agências reguladoras, participação em feiras e 
congressos, cursos de especialização etc.

Incentivos monetários ou equivalentes >> dia de folga, licença 
remunerada para o desenvolvimento de um projeto pessoal, viagens, 
equipamentos eletrônicos, cupons para troca por dinheiro ou por benefícios 
adicionais, somas em dinheiro etc.

Celebrações em grupo >> jantares com a equipe de trabalho, 
confraternizações com a família, eventos esportivos etc.
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2.2 PROGRAMAS PRAtIcAdOS 
NO BRASIL
Seguem alguns exemplos de programas 
implantados em empresas de diferentes 
ramos do transporte no Brasil. Os 

programas são identificados com os selos 
correspondentes às formas de incentivos aos 
quais estão relacionados.

Apoio à adoção de 

uma vida saudável 

desenvolvendo ações 
de educação em saúde, 
influenciando a todos 
na conquista de hábitos 
saudáveis e de bem-estar. 
Essas ações devem 
contar com a participação 
de assistentes sociais, 
técnicos de segurança no 
trabalho, nutricionistas, 
fisioterapeutas, professores 
de educação física, 
médicos e enfermeiros.

Apoio psicológico em 

problemas de âmbito 

pessoal, familiar, social, 

financeiro ou profissional 

para que os profissionais 
possam tirar dúvidas sobre 
questões que os afetem 
diretamente.

Valorização do quadro de 

funcionários, permitindo 
a ascensão profissional 
dentro da empresa.

Geração de emprego para 

cônjuges e familiares de 

empregados como forma 
de participar ativamente da 
formação dessas pessoas e 
aumentar a renda familiar. 

Implantação de espaço destinado ao descanso dos empregados, devidamente 
equipado e aconchegante, de uso misto e com capacidade projetada de acordo 
com o número de funcionários em atividade por turno.

A identificação de colaboradores com problemas pode ser feita através de 
um quadro localizado numa área de convívio onde cada um sinaliza seu 

humor diariamente, com adesivos na forma de “carinhas”. O quadro deve 
ser analisado semanalmente por psicólogos.

O recrutamento de candidatos internos pode ser informado por cartazes 
fixados nos murais da empresa para que os funcionários possam demonstrar 
interesse ou indicar pessoas da sua família.

Contratação de familiares para o quadro de estagiários, através 
de programas do tipo Jovem Aprendiz.

Estruturação de um canal on-line, por telefone ou presencial, onde os 
profissionais solicitam suporte psicossocial e psicológico, buscam 
alternativas conjuntas e discutem assuntos sobre o ambiente de trabalho. 
A ferramenta pode ser aberta também aos familiares dos colaboradores.

Programas de identificação de potenciais líderes dentre os funcionários 
para cargos de chefia, proporcionando a capacitação através de cursos.

Capacitação e inserção das esposas e filhas dos colaboradores no mercado 
de trabalho através de cursos de corte e costura, bordado, artesanato, 
cabeleireiro e estética, bombons e salgados, e educação financeira.

Eventos quinzenais, mensais ou anuais com ações integradas de cuidados da 

saúde, como aferição da pressão, acuidade visual, aferição de Índice de Massa 
Corporal, prevenção de doenças cardíacas, ergonomia, massagens e cuidados 
com a alimentação.

Programa para erradicar o tabagismo e o alcoolismo.

Programa de desenvolvimento de hábitos de higiene, envolvendo os 
colaboradores em auditorias periódicas para verificar e identificar as 
condições do ambiente de trabalho e a segurança em todos os setores.

Promoção de atividades físicas como ginástica laboral e caminhadas monitoradas, 
acompanhando especialmente funcionários hipertensos e diabéticos.

Categoria Formas de 
incentivo

Exemplos aplicados em empresas brasileiras 
de transporte de passageiros e carga
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Apoio à estrutura familiar 

dos funcionários através 
de acolhimento, suporte 
e orientação das famílias. 
O objetivo é estimular 
o convívio familiar 
harmonioso, uma vez que 
o estado emocional que 
os colaboradores trazem 
de casa influencia no seu 
rendimento.

Participação dos 

colaboradores na 

elaboração de projetos 

de melhorias dos 

processos da empresa 

como forma de incentivo 
de desenvolvimento de 
ideias e aproveitamento do 
conhecimento de todos os 
funcionários acerca de cada 
operação.

Conversas informais entre 

colaboradores e gerentes/

direção, criando um canal 
direto de comunicação 
entre os funcionários 
da administração e os 
funcionários da operação. 
Os fluxos de informações 
nos dois sentidos são 
importantes para o 
gerenciamento da empresa.

Atualização dos 

colaboradores sobre as 

ações da empresa, desde 
atividades simples como 
pequenas reformas no 
ambiente de trabalho, até 
compras de veículos novos 
e a incorporação de outras 
empresas.

Auxílio a pais, futuros pais e agentes educadores para formar verdadeiros cidadãos, 
por meio de um programa de transmissão de conhecimentos básicos de 

psicologia e técnicas pedagógicas educativas, favorecendo a boa convivência 
entre os funcionários e suas famílias.

Divulgação do desempenho de indicadores de gestão e as ações do 
Planejamento Estratégico para o conhecimento e a participação de todos os 
colaboradores através de um quadro de gestão exibido em murais da empresa. 

Encontros descontraídos nas garagens que esclareçam dúvidas 
específicas dos colaboradores e estreitem o relacionamento entre 
empregado e empregador.

Lançamento periódico de um informativo interno trazendo as principais 
informações da empresa no período que pode ser utilizado também para valorizar 
os funcionários que se destacam nas atividades. 

Realização de momentos de comunicação que estimulam os colaboradores a 
estarem sempre bem informados sobre os eventos que ocorrem na empresa. Um 
colaborador pode ser selecionado para participar do comunicado e informar algo 
importante que está acontecendo ou acontecerá na empresa, como eventos e 
informação sobre os programas internos.

Café da manhã periódico, reunindo gerentes, fiscais, motoristas, cobradores 
e demais colaboradores, onde a direção tem a oportunidade de repassar 
informações sobre a empresa através de uma conversa informal.

Organização de grupos de encontro semanais entre colaboradores para 
que conheçam os colegas e reconheçam a importância da função de cada 
um na empresa, melhorando a integração e o relacionamento entre diferentes 
áreas da empresa.

Formação de times da qualidade compostos por funcionários de diferentes setores 
da empresa. As reuniões podem ser mensais e alguns participantes podem mudar 
de grupos durante o ano para trocar conhecimentos. A posterior implantação dos 
projetos deve ser acompanhada pelos membros das equipes.

Criação de um canal on-line para possibilitar a apresentação de ideias para 
melhorar o ambiente de trabalho e o desempenho dos processos pelo colaborador, 
valorizando sua opinião e imaginação.

Apoio ao convívio dos colaboradores com sua família através do desenvolvimento 
de atividades culturais e artísticas, como, por exemplo, um grupo de teatro formado 
por colaboradores e familiares.

Desenvolvimento de palestras e debates semanais, voltados para a família do 
colaborador, contando com profissionais especializados em diferentes temas. Ao 
introduzir a família na empresa, o comprometimento do funcionário é estimulado.

Categoria Formas de 
incentivo

Exemplos aplicados em empresas brasileiras 
de transporte de passageiros e carga
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Estímulo ao interesse 

cultural. Desperta nos 
colaboradores a estima 
por conhecimentos gerais 
e, consequentemente, a 
empresa se beneficia com 
um quadro de funcionários 
melhor qualificado.

Reconhecimento 

e premiação dos 

colaboradores que 

apresentam uma conduta 

profissional excelente. 
Diversos tipos de ocorrência 
podem ser avaliados, 
divididos em grupos e 
pontuados conforme a 
importância e baseados 
na quantidade de queixas, 
acidentes, faltas ao trabalho, 
apresentação pessoal, danos 
aos veículos, participação 
em reuniões/capacitações 
etc. Os resultados podem ser 
divulgados periodicamente 
no mural de informações 
da empresa. Para estimular 
bons resultados, podem 
ser desenvolvidas 
ações preventivas como 
treinamentos, avaliação 
constante de funcionários, 
acompanhamento de 
incidentes e envolvimento 
com as famílias.

Exibição de filmes na sede da empresa, com possibilidade de distribuição de 
pipoca, proporcionando momentos de diversão para combate ao estresse. Para os 
colaboradores assíduos, pode haver distribuição de ingressos para os cinemas da 
cidade.

Conceder uma comenda, na forma de medalha ou de distintivo a ser 
usado no dia a dia, para conferir prestígio aos motoristas que se destacam 
pela boa conduta. Pode-se criar uma classificação, por exemplo, Bronze, 
Prata, Ouro e Diamante. A cada período é possível avançar ou recuar uma 
categoria conforme a pontuação. Em sorteios realizados nas festas de 
final de ano, os condutores que estão nas categorias mais altas possuem 
prêmios melhores, além da prioridade de escolha dos dias de férias e do 
horário de trabalho.

Para auxiliar os condutores a alcançarem uma classificação mais alta, o 
mapa dos itinerários da empresa pode ser estudado, apresentando os pontos 
críticos que exigem cautela e atenção redobradas.

Disponibilização de literatura técnica para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento 
dos colaboradores que podem, assim como seus familiares, fazer pesquisas e 
leituras, na sede ou em casa, gratuitamente, com a disponibilidade de diversos 
exemplares de livros, revistas e publicações.

Organização de um coral proporcionando a integração social de empregados, a 
disciplina, a criatividade e a concentração através do canto, além de combater o 
estresse. O grupo pode ser aberto também aos familiares.

Categoria Formas de 
incentivo

Exemplos aplicados em empresas brasileiras 
de transporte de passageiros e carga

Metas como redução de acidentes, consumo de combustível e manutenção 
podem ser avaliadas pelo desempenho do colaborador e da equipe da 

qual ele faz parte. Aqueles que mantêm a nota 10 recebem o maior prêmio, 
mas todos os motoristas recebem prêmios no final de cada etapa, conforme 
a nota acumulada.



25SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR     |     EMBARQ Brasil     |         

Incentivo à instrução dos 

colaboradores e de seus 

familiares, favorecendo 
o desenvolvimento 
profissional e gerando 
benefícios pessoais e para 
a empresa.

Distribuição de 

gratificações como 
agradecimento ou 
reconhecimento do 
trabalho realizado ou 
da meta atingida e que 
tenha superado as 
expectativas da empresa. 
A gratificação pode ter 
várias modalidades, tais 
como, por assiduidade, por 
produção, por antiguidade, 
entre outras.

Incentivo para que os colaboradores concluam os estudos a fim de elevar 
o IDH da empresa e propiciar a fidelização dos funcionários.

Gratificação pelo tempo de permanência na empresa, motivando a 
equipe a encontrar realização profissional no ambiente de trabalho.

Gratificação pela boa conduta ao longo de um período. O bônus pode 
corresponder a uma percentagem do valor do salário.

Incentivo à participação dos colaboradores nos programas internos 
da empresa através de uma moeda própria. O colaborador acumula a 
moeda e pode trocá-la por prêmios especiais. 

Inclusão digital de empregados e familiares em parceria com empresas de 
informática que disponibilizam os computadores.

Acompanhamento das notas escolares dos filhos dos colaboradores no 
ensino fundamental. Prêmios especiais podem ser sorteados a cada final 
de ano letivo aos alunos que se destacam com os melhores desempenhos.

Capacitação e desenvolvimento de pessoas para replicação de 

conhecimentos técnicos e comportamentais para funcionários mais 
novos. Encontros podem ser realizados periodicamente para atualizar os 
funcionários quanto às suas funções, conforme os requisitos da empresa e 
dos clientes do transporte coletivo.

Desenvolvimento de um cronograma de atividades voltadas para a 
educação no trânsito durante a Semana Nacional do Trânsito. Os 
próprios colaboradores, divididos em equipes, podem se envolver na 
realização das atividades, como, por exemplo, teatros que promovam 
o respeito no trânsito, depoimento de envolvidos em acidentes e 
distribuição de fotos de acidentes e veículos danificados.

Categoria Formas de 
incentivo

Exemplos aplicados em empresas brasileiras 
de transporte de passageiros e carga

As informações sobre os programas de 
incentivo das empresas são resultado de um 
levantamento realizado pela EMBARQ Brasil 
através de contato direto com as empresas 
e pesquisa em materiais de divulgação. 
A EMBARQ Brasil agradece a todas as 
empresas de transporte que implantam e 
divulgam seus programas, contribuindo para a 
disseminação de boas práticas.

Fontes dos programas listados: Araucária Transporte 
Coletivo – Araucária/PR, Auto Omnibus Nova Suissa 
– Belo Horizonte/MG, Binotto S/A – Guarulhos/
SP, Dalçoquio Transportes – Canoas/RS, Expresso 
Medianeira Transporte Coletivo Urbano – Santa Maria/
RS, Expresso Nepomuceno – Lavras/MG, Grupo 
Raupp Transportes e Logística – Porto Alegre/RS, HP 
Transportes Coletivos – Goiânia/GO, JSL Logística – Mogi 
das Cruzes/SP, Liberato Transporte de Cargas – Orleans/
SC, Transportes Panex – Caxias do Sul/RS, Viação Santa 
Tereza de Caxias do Sul (VISATE) – Caxias do Sul/RS, 
Viação Urbana – Fortaleza/CE, Vicasa Transporte Coletivo 
– Cachoeirinha/RS.
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Passo 3

moniToramEnTo

Para que os dados sejam confiáveis e de qualidade, a padronização e a sistematização da coleta são imprescindíveis.
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Os danos provocados pelos acidentes de 
trânsito representam custos econômicos 
consideráveis para muitos países. Estes 
custos, segundo o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (8), estão associados 
a despesas médico-hospitalares, 
medicamentos, perdas materiais, perdas de 
dias de trabalho, aposentadorias precoces, 
custos policiais e judiciários, entre outros. 
No caso dos acidentes de trânsito nas zonas 
urbanas do Brasil, as parcelas de perda de 
produção, danos à propriedade e despesas 
médico-hospitalares respondem juntas por 
89% dos custos totais.

Indicadores vêm sendo utilizados no setor 
de transportes para avaliar processos e 
resultados dos serviços ofertados. Esses 
instrumentos também podem contribuir 
para melhorar a segurança do sistema de 
transporte coletivo através de:

•  medição do desempenho de programas 
de segurança ao longo do tempo;

•  contribuição para a sensibilização sobre 
a importância da segurança;

•  constatação de quais esforços e 
investimentos na segurança são rentáveis.

Para planejar ações eficientes de redução de 
acidentes é preciso monitorar o sistema de 
transporte através de ferramentas e processos 
que permitam reconhecer e quantificar os 
fatores contribuintes dos acidentes.

O monitoramento através de indicadores 
compreende três etapas essenciais:

•  seleção de indicadores;

•  desenvolvimento de um sistema confiável 
de coleta de dados;

•  inserção dos indicadores nos processos 
de tomada de decisão.

Estas etapas envolvem conhecimentos 
técnicos e a modificação da cultura 
organizacional no que se refere à coleta e à 

Simulações de acidente são realizadas para treinamento de equipe 
de coleta de dados de acidentes. 

análise de dados, resultando, portanto, em um 
processo contínuo.

3.1 PRIMEIRA EtAPA:  
SELEÇãO dE INdIcAdORES

São inúmeros os indicadores que podem 
ser utilizados para avaliar a melhoria da 
segurança no transporte coletivo, porém nem 
todos são suficientemente relevantes para as 
tomadas de decisão. Na literatura, existem 
predominantemente quatro métodos de 
seleção de indicadores de segurança viária:

•  processo orientado por objetivos: metas 
são estabelecidas (por exemplo, redução 
de acidentes causados por alcoolemia) nas 
empresas de transporte coletivo ou agências 
reguladoras e, então, criados indicadores 
significativos para mensurar o alcance destas;

É imprescindível que os indicadores sejam de fácil interpretação 
para serem utilizados nas tomadas de decisão do dia a dia. 
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ExEMPLOS DE INDICADORES: 

Abaixo são listados indicadores que podem ser fracionados para relatar dados mais detalhados.

1. Acidentes com feridos por quilômetro rodado

2. Acidentes com feridos por passageiro transportado

3. Número de feridos ou hospitalizados (por quilômetro rodado e por passageiro transportado)

4. Acidentes fatais (por quilômetro rodado e por passageiro transportado)

5. Número de mortos (por quilômetro rodado e por passageiro transportado)

6. Acidentes sem feridos (por quilômetro rodado e por passageiro transportado)

7. Acidentes tipo queda de passageiros (por quilômetro rodado e por passageiro transportado)

8. Número de choques com a estrutura da estação por quilômetro rodado

9. Número de elementos de segurança nos veículos pela frota total

10. Número de indenizações por quilômetro rodado

11. Percentagem de viagens que excedem limite de velocidade

12. Número de multas operacionais por excesso de velocidade pelo número de viagens

•  processo consultivo: são consultados 
membros do governo, gestores dos 
transportes e clientes para que estes, 
através de suas experiências, selecionem 
um conjunto de indicadores;

•  processo de revisão: similar ao processo 
orientado por objetivos, porém é formado por 
um sistema cíclico, no qual metas, objetivos 
e indicadores são revisados periodicamente;

•  processo orientado pelos fatores 
contribuintes de acidentes de trânsito: em 
uma primeira etapa são identificados os 
principais fatores contribuintes, e a seguir 
são selecionados indicadores potenciais 
para mensurar o efeito das medidas de 
mitigação do problema.

Independentemente do processo utilizado, 
os indicadores devem ter características que 
podem ser verificadas através do atendimento 
das seguintes questões (9):

•  todos os indicadores são de fácil medição 
e interpretação?

•  existe um ou mais indicadores para cada 
objetivo?

•  todos os indicadores encontram-se 
relacionados à missão, às metas e aos 
objetivos organizacionais?

•  todos os indicadores são importantes para 
o gerenciamento do sistema?

•  o conjunto de indicadores representa 
satisfatoriamente os resultados ou 
atividades a que se refere?

•  todos os indicadores permitem a 
comparação temporal e espacial?

•  é possível coletar dados precisos e confiáveis 
para cada indicador de desempenho?

•  os procedimentos utilizados na geração dos 
indicadores foram documentados, visando 
a não comprometer a sua confiabilidade?

As organizações sofrem transformações 
significativas e cíclicas, que devem 
ser desdobradas em novos objetivos. 
Estas mudanças geram a necessidade 
de revisão periódica do planejamento 
estratégico e atualização do sistema 
de indicadores, incorporando as novas 
perspectivas da organização.
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Pesquisas de satisfação devem incluir perguntas sobre a percepção de segurança dos clientes.

3.2 SEGUNdA EtAPA: 
dESENvOLvIMENtO dE UM 
SIStEMA cONFIávEL dE 
cOLEtA dE dAdOS

No Brasil, a coleta de dados de acidentes 
é feita majoritariamente por boletins de 
ocorrência de acidentes de trânsito, cujas 
informações são insuficientes para a avaliação 
de segurança. Os dados podem ser coletados 
por diferentes entidades, carecendo de 

padronização e implicando a ocorrência de 
dados conflitantes e duplicados. Para que 
os dados sejam confiáveis e de qualidade, a 
padronização e a sistematização da coleta 
são imprescindíveis. Diversos métodos são 
utilizados para estruturar bancos de dados, 
necessários para as organizações que desejam 
tratar o problema dos acidentes de trânsito de 
maneira eficiente e responsável. Boas práticas 
para a estruturação e gestão da coleta e 
análise dos dados podem ser encontradas em 
publicações de diferentes instituições.
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Reforçando a importância da padronização da coleta de 
dados, um estudo de caso elaborado pelo LASTRAN/
UFRGS com o apoio da EMBARQ Brasil e publicado pelo 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) (10) propõe 
uma nova ferramenta para a coleta de dados que preenche a 
lacuna de informações de qualidade. O método é composto 
por um formulário de registro de acidentes, contendo 
informações detalhadas sobre o acidente e seus fatores 
contribuintes; um manual, com o objetivo de padronizar a 
coleta de dados; e um sistema computacional, que permite 
a gestão e análises estatísticas dos dados.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou em 2010 
o manual “Sistema de dados”, com o intuito de servir como 
suporte ao desenvolvimento ou à melhoria dos sistemas de 
dados e destacando a importância da qualidade dos dados 
para a gestão da segurança viária.  
O manual também descreve os tipos de dados necessários 
para planejar e controlar o sistema com eficácia e as etapas 
para planejar, projetar e implementar novos sistemas, 
propondo um conjunto mínimo de dados com definições.

O guia norte-americano Model Minimum Uniform Crash 
Criteria (MMUCC) apresenta um conjunto mínimo de 
dados que descrevem acidentes de veículos automotores, 
tornando possível a comparação de dados entre diferentes 
entidades que avaliam a segurança viária. O guia MMUCC 
é atualizado a cada quatro ou cinco anos para tratar de 
questões inovadoras de segurança viária, simplificando a 
lista de dados recomendados e tornando mais claras as 
definições dos dados.
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Outros documentos e relatórios que contemplam formulários e manuais com 

base em boas práticas internacionais de coleta, gestão e análise dos dados:

>> Official Oklahoma Traffic Collision Report Instruction Manual. Oklahoma 
Department of Public Safety ODPS, Oklahoma, 2007. 

>> Crash Database Full Export Record Layout and Code Documentation Ohio 
Department of Public Safety ODPS, Columbus, OH, 2008.

>> State of Washington – Police Traffic Collision Report Instruction Manual – PTCR. 
7th Edition. Washington State Department of Transportation WSDOT, Washington, 
2006.

>> Instructions to Police for Reporting Crashes. Texas Department of Transportation 
TDOT, Austin, Texas, 2008. 

>> Department for Transport. STATS 20. DfT, 2011.

>> Instructions to Police for Reporting Crashes. CR-100. Austin: Texas Department 
of Transportation TxDOT, 2008.

O sistema de coleta de dados deve ser padronizado e sistematizado, além de contar com indicadores de fácil interpretação.
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A coleta de dados de acidentes urbanos deve contemplar, essencialmente, as seguintes informações:

Informações do acidente
>> Número de registro
>> Número do chamado do SAMU
>> Hora do acionamento
>> Dia, mês e ano
>> Quantidade de veículos envolvidos
>> Gravidade do acidente
>> Tipo de acidente

Circunstâncias do acidente
>> Condições do tempo
>> Condições do pavimento
>> Volume de veículos
>> Perigo presente na pista
>> Condições da calçada
>> Condições de luz no momento do acidente
>> Condições especiais do local

Informações de vistoria
>> Responsável pelo registro
>> Horário de chegada ao local
>> Horário de término do 
atendimento

Localização do acidente
>> Bairro
>> Nome da via (mais de um, em  
caso de interseção)
>> Numeral
>> Latitude e longitude
>> Distância da interseção
>> Região do município

Ambiente viário
>> Limite de velocidade
>> Tipo da via
>> Inclinação da via
>> Tipo de controle da interseção (sinalização)
>> Tipo de pavimento
>> Sentido da pista (mão única ou mão dupla)
>> Recursos disponíveis para pedestres
>> Local em curva
>> Detalhes do local

Local do acidente

Veículos

Envolvidos

Condutores
>> Nome do condutor
>> Data de nascimento/idade 
aproximada
>> Habilitação
>> Ocorrência de fuga (sim/não)

Identificação dos envolvidos
>> Data de nascimento/idade aproximada
>> Nome do envolvido
>> Sexo do envolvido

Relação com o veículo
>> Classe do envolvido (condutor/ passageiro/ pedestre)
>> Posição do passageiro de ônibus (embarcando/
desembarcando/em pé/sentado/superlotação)

Condições do envolvido
>> Gravidade
>> Uso de álcool ou drogas
>> Uso de equipamento de segurança

Pedestre
>> Localização do pedestre
>> Movimento do pedestre

Veículos
>> Identificação dos veículos 
>> Número de ocupantes
>> Identificação de Ônibus/BRT
>> Tipo de veículo

Dinâmica do acidente
>> Choque com objeto na via
>> Derrapagem/desvio do veículo
>> Informações de impacto entre 
veículos ou com objetos fora da pista
>> Condição de circulação
>> Localização do veículo
>> Direção de deslocamento

A EMBARQ Brasil elaborou uma ferramenta específica para coleta e 
análise de dados de acidentes envolvendo ônibus urbanos. Informações 
podem ser obtidas através do e-mail contato@embarqbrasil.org
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3.3 tERcEIRA EtAPA:  
INSERÇãO dOS INdIcAdORES 
NOS PROcESSOS dE tOMAdA 
dE dEcISãO

O sistema de indicadores pode ser 
considerado implementado somente 
quando os envolvidos na medição e análise 
dos dados forem capazes de entender e 
interpretar o significado das informações 
obtidas, permitindo que os indicadores 
sejam relevantes para a tomada de decisão. 
Para tanto, é necessário tornar claro quais 
os vínculos entre o que está sendo medido 
e a finalidade do indicador. Nesse processo 

Além de permitir identificar os problemas e sua gravidade, um programa de monitoramento regular permite observar as tendências. 

de alinhamento entre indicadores e Plano 
Integrado de Segurança Viária é importante 
avaliar se:

•  os indicadores são eficientes no 
monitoramento e controle de acidentes;

•  as informações fornecidas pelos 
indicadores auxiliam na tomada 
de decisão;

•  foram estabelecidas metas para 
os indicadores. 

Os indicadores de uma organização podem 
ser comparados interna ou externamente. 
O benchmarking realizado entre dados de 
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uma mesma organização pode ser utilizado 
para comparar uma série temporal de 
determinado indicador, enquanto indicadores 
semelhantes medidos por diferentes fontes 
podem formar um compêndio de boas 
práticas. Essas referências são importantes 
para que outras unidades, que também 
utilizam programas de monitoramento, 
possam avaliar qual o foco de atuação dos 
treinamentos e programas de incentivo.

O monitoramento regular das condições do 
serviço ajuda a avaliar se os problemas estão 

sendo superados e a identificar o surgimento 
de novos, o que facilita uma possível 
revisão da estratégia do Plano Integrado 
de Segurança Viária. A identificação de 
problemas através do monitoramento 
possibilita a observação de tendências para 
o planejamento de tratamentos individuais 
para indicadores que estejam piorando. 
Além disso, permite comparar componentes 
distintos da segurança ao longo do tempo 
sobre uma base sólida, auxiliando na 
definição de prioridades.

Os dados do monitoramento servem de insumo para novos treinamentos.
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A elaboração de um Plano Integrado de Segurança Viária é um indicativo de excelência operacional da empresa e ajuda a 
envolver todos os funcionários na busca de um mesmo objetivo: promover a segurança nas atividades diárias e tornar 

o sistema BRT referência em transporte seguro de passageiros.





À FedEx Corporation pela parceria no desenvolvimento do 
Programa QualiÔnibus.

Ao CTS EMBARQ México pela elaboração do programa de treinamento de 
motoristas adaptado pela EMBARQ Brasil.

E à Alcoa Foundation, pelo apoio para a impressão desta publicação.

AGRADECIMENTOS

REfERêNCIAS

(1) Castrillón, A. D. e J. S. Candia. Guía para realizar una auditoría de 
seguridad vial. Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito. Chile, 2003.

(2) Duduta, N., L. Lindau e C. Adriazola-Steil. Using Empirical Bayes to 
Estimate the Safety Impacts of Transit Improvements in Latin America. In 
International Conference in Road Safety and Simulation, RSS 2013. Roma, 
Itália, 2013.

(3) Duduta, N., C. Adriazola, C. Wass, D. Hidalgo e L. A. Lindau. Traffic safety 
on bus corridors. (Pilot Version – Road Test). EMBARQ. Washington/DC, 
EUA, 2012.

(4) Paranashop. Campanha de empresa paranaense é destaque nacional ao 
diminuir acidentes no trânsito. 2014. http://www.paranashop.com.br/colunas/
colunas_n.php?op=automoveis&id=31101. Acesso em: 13 nov. 2014.

(5) Vicasa. Por dentro da Vicasa. 2014. http://www.vicasa.com.br/folder_
ed05_03.asp. Acesso em: 13 nov. 2014.

(6) FedEx - Federal Express. About FedEx. Culture of Safety. 2014. http://
about.van.fedex.com/culture-of-safety. Acesso em: 13 nov. 2014.

(7) Wood, T. e V. Picarelli Filho. Remuneração estratégica: a nova vantagem 
competitiva. Atlas. São Paulo/SP, Brasil, 1999.

(8) Ipea - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Relatório Executivo: 
Impactos sociais e econômicos dos acidentes de trânsito nas aglomerações 
urbanas brasileiras. Brasília/DF, Brasil, 2003.

(9) Diógenes, M. C. Indicadores de desempenho no gerenciamento da 
segurança viária. Programa de Pós-graduação em Engenharia de Produção. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.

(10) Taddia, A., A. M. Pinto, E. Café, M. Rodríguez, M. Viegas, S. M. de 
la Peña, R. C. da Costa e R. Saucedo. Fortalecendo o setor acadêmico 
para reduzir o número de mortes de trânsito na América Latina: Pesquisas 
e Estudos de Casos em Segurança Viária. Banco Internacional de 
Desenvolvimento. Divisão de Transporte. Washington/DC, EUA, 2014.

CRéDITOS DE fOTO E IMAGEM
Capa, p. 4, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 27-2, 29, 31, 35, 36, 37: Mariana 
Gil/EMBARQ Brasil; p. 14: Shutterstock; p. 26: Daniela Facchini/EMBARQ 
Brasil; p. 27-1: Anselmo Cunha/PMPA; p. 33, 34: EMBARQ Brasil



A EMBARQ Brasil auxilia governos 

e empresas no desenvolvimento e 

implantação de soluções sustentáveis 

para os problemas de transporte e 

mobilidade nas cidades brasileiras. 

Ao promover o transporte sustentável, 

a EMBARQ Brasil está trabalhando 

para reduzir a poluição, melhorar a 

saúde pública, diminuir a emissão de 

gases de efeito estufa e criar espaços 

públicos urbanos seguros, acessíveis 

e agradáveis ao convívio. A EMBARQ 

Brasil tem Termos de Cooperação 

Técnica assinados com mais de 15 

cidades, entre elas Rio de Janeiro (RJ), 

Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR). 

Alinhamentos estratégicos de projetos 

de transporte, qualificação de sistemas, 

auditorias de segurança viária, 

marketing para transporte coletivo, 

workshops e seminários de capacitação 

técnica e o suporte técnico para a 

construção de planos de mobilidade 

urbana estão entre as principais 

atividades desenvolvidas.

Desde 2002, quando foi criada como 

o programa de transporte sustentável 

do WRI, a Rede EMBARQ vem se 

desenvolvendo e hoje inclui cinco 

centros localizados no México, Brasil, 

Índia, Turquia e China. A equipe da 

Rede é composta por mais de 180 

especialistas de áreas variadas: de 

arquitetura à gestão da qualidade do ar; 

de geografia a jornalismo; de sociologia 

a engenharia civil e de transportes. 
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