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RESUMO 

 

 

Título: 

Avaliação da Sustentabilidade nos Serviços de Transporte Coletivo com Base em Indicadores 

de Manutenção Veicular. 

 

 

 

Objetivo do trabalho: 

Esta dissertação aborda aspectos teóricos e práticos que norteiam os serviços de 

manutenção veicular praticados em empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus 

e avalia este serviço por meio da ótica do conceito sustentabilidade. 

Neste contexto, o estudo tem como objetivo avaliar a sustentabilidade das 

empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus por meio de indicadores 

relacionados à manutenção veicular. Para tanto, foi necessário o amparo da bibliografia 

especializada, além do desenvolvimento de um conjunto de procedimentos que permitiram tal 

avaliação, tomando como eixo a manutenção realizada nas empresas pesquisadas. O estudo 

tem como enfoque central a análise dos serviços prestados pelas empresas de transporte 

urbano de passageiros por ônibus, na Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense. Este 

conjunto de ações busca responder a seguinte questão: como a gestão da manutenção de 

veículos impacta na sustentabilidade das empresas de transporte urbano de passageiros por 

ônibus? 

 

 

 

Procedimentos/Método para a solução do problema: 

A pesquisa quanto a sua natureza é aplicada, pois a proposta é avaliar a 

sustentabilidade das empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus, usando 

indicadores relacionados à manutenção veicular, para produzir conhecimento e usá-lo 

buscando resultados para o setor. A abordagem é qualitativa, pois somente parte do sistema de 

transporte urbano de passageiros por ônibus, em uma região específica foi selecionada, além 

de não avaliar se esta amostra seria representativa. 

Quanto aos seus objetivos, é uma pesquisa descritiva, pois tem como finalidade 

descrever a qualidade dos serviços prestados, e é exploratória, pois tem o objetivo de 

proporcionar maior familiaridade com o problema e torná-lo explícito. Por fim, como 

estratégia e procedimentos técnicos, é uma pesquisa de campo, bibliográfica, documental e 

um estudo de caso, além de coletar os dados para o estudo por meio de entrevistas e 

questionário, associados a visitas técnicas nas empresas analisadas. 

Para o desenvolvimento da pesquisa, um método de avaliação e desempenho em 

sustentabilidade foi desenvolvido, baseada no método para avaliação e análise de desempenho 

do transporte de passageiros, estruturado por Guimarães (2016), além do uso da técnica de 

agregação GRA (Análise Relacional Grey) aplicada ao método. 

 



 
 

 

 

Resultados: 

Como resultado, é possível afirmar que a questão problema foi respondida, e que o 

objetivo geral da pesquisa foi alcançado, visto que a pesquisa obteve êxito em avaliar os 

serviços prestados pelas empresas analisadas, por meio de indicadores de sustentabilidade 

relacionados à manutenção veicular. 

Foi possível, por meio dos dados coletados, definir indicadores que possibilitaram a 

produção de índices de sustentabilidade, e a partir de então produzir um ranking das empresas 

pesquisadas, onde foi possível analisar como a gestão da manutenção veicular impacta na 

sustentabilidade das empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus. 

Também os objetivos específicos foram todos atendidos, destacando-se o 

levantamento realizado no referencial teórico, relacionado ao tema manutenção veicular e sua 

relação com a sustentabilidade, visto o pouco material encontrado e disponível sobre esta 

matéria. 

 

 

 

Implicações práticas: 

Os resultados apresentados confirmaram a necessidade de uma atenção especial, por 

parte das autoridades competentes (concedentes) e dos operadores (concessionárias), para 

com o setor de transporte urbano de passageiros por ônibus, considerando a atividade 

manutenção veicular e os aspectos definidos para o estudo (econômico, ambiental e social). 

Também se faz necessária a participação mais efetiva de órgãos reguladores como INEA, 

INMETRO, e ANTT, com vistas em orientações relacionadas à legislação própria do setor e 

as que envolvem o setor de forma indireta. Como contribuição efetiva, esta pesquisa produziu 

um método que permite avaliar a atividade de manutenção veicular, por meio do conceito 

sustentabilidade, onde o mesmo poderá ser usado por todas as empresas de transporte urbano 

de passageiros por ônibus, que deseja avaliar o impacto da manutenção veicular, na 

sustentabilidade de suas atividades. 

 

 

 

Originalidade e contribuições: 

O desenvolvimento desta pesquisa contribuiu de forma inovadora ao abordar um tema 

que é pouco explorado no campo do transporte urbano de passageiros por ônibus, tendo como 

foco as atividades relacionadas à manutenção veicular nas empresas do referido setor, e seu 

impacto na sustentabilidade das mesmas. Outro destaque para esta pesquisa é a 

disponibilidade de um método para avaliação da atividade de manutenção veicular, por meio 

do conceito sustentabilidade, contribuição esta que atende a análise de eficiência operacional, 

econômico-financeira e ambiental nas empresas pesquisadas, e que possui aderência a linha 

de atuação cientifico-tecnológica 2 (LACT 2), que trata da administração de operações e 

suporte logístico integrado. 

 

 

 



 
 

 

 

Produção Técnica/Tecnológica: 

O pesquisador desenvolveu um método para avaliar a atividade manutenção veicular 

nas empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus, que permitiu avaliar o impacto 

da atividade na sustentabilidade das empresas selecionadas para a pesquisa. O resultado desta 

análise resultou no ranking do índice de sustentabilidade destas empresas. Este ranking 

possibilitou a análise conjunta e individual nas empresas, da influência da frota reserva, da 

quantidade de quilômetros rodados pela frota e por cada veículo individualmente, e pelos 

resíduos gerados na atividade manutenção. 

Este produto é classificado no eixo 1 – “Produtos e Processos”, produto número 15 

“Processo/Tecnologia não patenteável”. O método possui uma aplicabilidade média, pois 

apesar de ter sido aplicado somente nas empresas selecionadas para análise o mesmo poderá 

ser estendido para ser utilizado em outras empresas do setor. Com relação ao critério 

inovação, o estudo possui uma produção com médio teor inovativo, pois combina 

conhecimentos pré-estabelecidos. E quanto à complexidade do estudo, ele é classificado como 

uma produção com alta complexidade, pois para o seu desenvolvimento foram necessários 

diferentes tipos de conhecimento e múltiplos atores. 

 

 

 

Palavras-Chave: Transporte Público; Transporte Público por Ônibus; Sustentabilidade; 

Manutenção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

 

Title: 

Sustainability Assessment in Collective Transportation Services Based on Vehicle 

Maintenance Indicators. 

 

 

 

Objective of the study: 

This dissertation addresses the theoretical and practical aspects that guide the vehicle 

maintenance services practiced by urban bus passenger transport companies and evaluates 

this service through the sustainability concept. 

In this context, the study aims to evaluate the sustainability of urban passenger 

transport companies by bus through indicators related to vehicle maintenance. Therefore, it 

was necessary to support the specialized bibliography, as well as the development of a set of 

procedures that allowed such evaluation, taking as a maintenance axis the researched 

companies. The study focuses on the analysis of services provided by urban bus passenger 

transport companies in the Paraíba Fluminense Microregion. This set of actions seeks to 

answer the following question: How does vehicle maintenance management impact on the 

sustainability of urban bus passenger transport companies? 

 

 

 

Procedures/Method for solving the problem: 

The research on its nature is applied, because the proposal is to evaluate the 

sustainability of urban bus passenger transport companies, using indicators related to vehicle 

maintenance, to produce knowledge and use it seeking results for the sector. The approach is 

qualitative because only part of the urban bus passenger transport system in a specific region 

was selected, and did not assess whether this sample would be representative. 

As for its objectives, it is a descriptive research, as its purpose is to describe the 

quality of the services provided, and it is exploratory, as it aims to provide greater familiarity 

with the problem and make it explicit. Finally, as a strategy and technical procedures, it is a 

field research, bibliographic, documentary and a case study, besides collecting data for the 

study through interviews and questionnaire, associated with technical visits in the companies 

analyzed. 

To develop the research, a sustainability assessment and performance method was 

developed, based on the method for evaluation and analysis of passenger transport 

performance, structured by Guimarães (2016), in addition to the use of GRA (Gray 

Relational Analysis) aggregation technique. ) applied to the method. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Results: 

As a result, it is possible to state that the problem question was answered, and that the 

general objective of the research was achieved, since the research was successful in 

evaluating the services provided by the analyzed companies, through sustainability indicators 

related to vehicular maintenance. 

It was possible, through the collected data, to define indicators that enabled the 

production of sustainability indices, and from then on to produce a ranking of the surveyed 

companies, where it was possible to analyze how the management of vehicular maintenance 

impacts the sustainability of public transport companies. by bus. 

Also the specific objectives were all met, highlighting the survey conducted in the 

theoretical framework, related to the theme vehicle maintenance and its relationship with 

sustainability, given the little material found and available on this subject. 

 

 

 

Practical implications: 

The results presented confirmed the need for special attention by the competent 

authorities (licensors) and operators (concessionaires) to the public transport sector by bus, 

considering the vehicle maintenance activity and the aspects defined for the study. 

(economic, environmental and social). More effective participation by regulatory agencies 

such as INEA, INMETRO, and ANTT is also required, with a view to guidelines related to 

the sector's own legislation and those involving the sector indirectly. As an effective 

contribution, this research has produced a method that allows to evaluate the vehicle 

maintenance activity, through the sustainability concept, where it can be used by all public 

bus companies that want to evaluate the impact of vehicle maintenance on the sustainability 

of its activities. 

 

 

Originality and contributions: 

The development of this research has contributed in an innovative way by addressing 

a theme that is little explored in the field of public transport of people by bus, focusing on the 

activities related to vehicular maintenance in companies of that sector, and its impact on their 

sustainability. Another highlight for this research is the availability of a method for assessing 

vehicular maintenance activity, through the concept of sustainability, a contribution that 

meets the analysis of operational, economic-financial and environmental efficiency in the 

surveyed companies, and which has adherence to the line. Scientific-Technological 

Performance 2 (LACT 2), which deals with operations management and integrated logistic 

support. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Technical/Technological Production: 

The researcher developed a method to evaluate the vehicle maintenance activity in 

urban bus and coach companies, which allowed the impact of the activity on the 

sustainability of the companies selected for the research to be evaluated. The result of this 

analysis resulted in the ranking of the sustainability index of these companies. This ranking 

allowed the joint and individual analysis in the companies, the influence of the reserve fleet, 

the number of kilometers driven by the fleet and each individual vehicle, and the waste 

generated in the maintenance activity. 

This product is classified under axis 1 - “Products and Processes”, product number 15 

“Non-patentable Process / Technology”. The method has a medium applicability, because 

although it was applied only in the companies selected for analysis, it can be extended to be 

used in other companies in the sector. Regarding the innovation criterion, the study has a 

production with medium innovative content, as it combines pre-established knowledge. And 

as for the complexity of the study, it is classified as a highly complex production, because it 

required different types of knowledge and multiple actors for its development. 

 

 

 

Keywords: Public transportation; Public transport by bus; Sustainability; Maintenance. 
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1. INTRODUÇÃO 

Praticar a sustentabilidade no transporte tornou-se o objetivo da política do setor em 

diversos países (CASTILLO e PITFIELD, 2010; PRILLWITZ e BARR, 2011). Desta forma, 

Nunes e Valadares (2002) e Litman (2018), entendem que desenvolver e adquirir novas 

competências, promovendo mudanças nos processos de trabalho e nos mecanismos de gestão 

já existentes, é exigência do contexto globalizado. 

De acordo com Litman (2018), no cenário atual dos negócios, gerar resultados 

financeiros positivos, ancorados por práticas sociais e ambientais, é tema amplamente 

debatido e apoiado pelo conceito de sustentabilidade. O referido conceito tem por definição, o 

uso consciente dos recursos naturais, sem comprometer a disponibilidade destes recursos para 

as gerações futuras (LEAL JR. e D'AGOSTO, 2012; GUIMARÃES e LEAL JR., 2016). 

Leal Jr. e D'Agosto (2012) e Guimarães e Leal Jr. (2017), destacam que a preocupação 

com a preservação ambiental e com a questão social é tema de intensa discussão pelo mundo. 

Porém, salientam que suas aplicações no setor de transportes, de uma forma geral, são em 

menor proporção, se tratando da questão ambiental, e praticamente desconsiderada na 

dimensão social. Contudo, a aplicação dos mesmos, conciliando a eles a questão econômica, é 

totalmente possível de ser praticada, gerando assim reflexos positivos em todas as dimensões 

da sustentabilidade no setor de transportes (CASTILLO e PITFIELD, 2010; LEAL JR. 

e D'AGOSTO, 2012; GUIMARÃES e LEAL JR., 2017). 

Neste pressuposto, à medida que as organizações vão aumentando seus investimentos, 

visando índices positivos de desempenho financeiro, ambiental e social, vai se tornando 

necessário que cada função, setor ou departamento destas organizações, entenda a relevância 

de seu papel, na busca por resultados que contribuam de forma positiva, com o objetivo final 

do empreendimento (TSANG, 2002; NUNES e VALADARES, 2002, LITMAN, 2013). 

Desta forma, para as empresas que atuam no setor de transporte urbano de passageiros, 

a prática correta da manutenção dos veículos usados para o atendimento deste serviço, vai 

impactar de forma decisiva e direta nos resultados econômicos, ambientais e sociais da 

referida atividade, gerando números positivos para estes indicadores no setor (VALENTE et 

al., 2008; SILVA et al., 2013). Assim, a manutenção em qualquer nível, pode se concretizar 
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na diferença entre o sucesso e o fracasso do empreendimento (CAMPOS e BELHOT, 1994; 

VALENTE et al., 2008, LU e ZHOU, 2017). 

É certo, que a confiabilidade e a qualidade de um equipamento, diminuem à medida 

que se deterioram com a idade e o uso (LU e ZHOU, 2017; NIU e JIANG, 2017). Desta 

forma, a manutenção pode ser eficaz na mitigação das deteriorações destes equipamentos, 

sugerindo que a segurança e a qualidade final do produto/serviço entregue, podem ser 

aprimoradas de forma simultânea (LU e ZHOU, 2017; NGUYEN et al., 2017). 

Com isso, a boa prática na manutenção possibilitará a geração de resultados 

financeiros positivos para a organização, uma menor produção de poluentes contribuindo 

assim para qualidade ambiental e a entrega de produtos/serviços de qualidade, atendendo a 

demanda social (CAMPOS e BELHOT, 1994; VALENTE et al., 2008; BARROS e LIMA, 

2009, LITMAN, 2015). 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como enfoque central a análise dos serviços de 

manutenção veicular, realizados por empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus 

e seu impacto na sustentabilidade destas mesmas empresas. Assim o estudo busca responder a 

seguinte questão: como a gestão da manutenção de veículos impacta na sustentabilidade das 

empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus? 

Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa consiste em avaliar a sustentabilidade das 

empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus por meio de indicadores 

relacionados à manutenção veicular. E como objetivos específicos, têm-se: 

 Apresentar revisão bibliográfica sobre o transporte urbano de passageiros e sua 

relação com o conceito sustentabilidade, sobre a sustentabilidade e seus 

aspectos econômico, social e ambiental, e sobre a manutenção veicular e sua 

relação com a sustentabilidade; 

 Desenvolver um método e indicadores que permitam a avaliação do 

desempenho da atividade de manutenção veicular nas empresas selecionadas 

para a pesquisa e seus desempenhos sustentáveis; 



 
 

21 

 

 Aplicar o método desenvolvido e avaliar o desempenho da atividade de 

manutenção veicular nas empresas estudadas; e 

 Propor ações visando contribuir para a melhoria do desempenho sustentável da 

atividade de manutenção, caso seja identificada esta necessidade. 

Para tal, um método próprio foi desenvolvido baseado no método para avaliação e 

análise de desempenho do transporte de passageiros, estruturado por Guimarães (2016). A 

partir do referido método, foram necessárias algumas adaptações, levando-se em conta as 

avaliações e análises a serem feitas, considerando o objetivo geral desta pesquisa. 

A Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense foi selecionada para uma aplicação 

piloto em função da conveniência do pesquisador e pela importância da mesma para a 

economia do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o IBGE (2010), ela possui uma área de 

3.828,702 km², população de 680.011 habitantes e um PIB de R$ 26.662.437.609,00, que 

corresponde a 4% da participação do Estado do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com o IBGE 

(2010), as cidades que pertencem a seus limites são: Volta Redonda, Barra Mansa, Porto Real, 

Resende, Itatiaia, Piraí, Pinheiral, Rio Claro e Quatis. Sua população é predominantemente 

urbana com 85% deste total, e a indústria é o principal motivo para esta característica 

demográfica (IBGE, 2010). 

Tomando como base estas informações, e observando a necessidade de transportar a 

população economicamente ativa na região delimitada para pesquisa, a fim de que a mesma 

cumpra com suas responsabilidades, contribuindo com o crescimento econômico de cada um 

individualmente, e da região coletivamente, é possível demonstrar a relevância deste trabalho. 

Santos e Ribeiro (2013) e Figueroa e Ribeiro (2013) entendem o setor de transporte como 

agente e promotor do desenvolvimento econômico, e que o mesmo tem por principio o dever 

de se adequar aos conceitos de desenvolvimento sustentável. Assim, considerando 

responsabilidades relacionadas ao pleno desenvolvimento das cidades, dos setores público e 

privado, respectivamente concedente e operador do sistema, é possível entender que os 

mesmos possuem preocupações relativas aos impactos das atividades do transporte público, 

nos aspectos econômico, ambiental e social. 
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À medida que as organizações vão aumentando seus investimentos em equipamentos, 

especialmente no caso do setor de transporte público quando se refere a ônibus, a eficiência 

da função manutenção vai tornando-se uma fundamental questão gerencial (TSANG, 2002; 

BARROS e LIMA, 2009). A exigência de crescimento constante e a alta competitividade nos 

negócios levaram a função manutenção ao desenvolvimento de sistemas de gestão e utilização 

de técnicas capazes de atender as demandas da competição atual (LU e ZHOU, 2017). 

É possível entender estas demandas considerando o peso que o transporte coletivo 

possui para o atendimento destas necessidades nos municípios e cidades. Barat (1978) entende 

que a inexistência de alternativas eficazes, confortáveis, seguras e pontuais de transporte 

público de massa, prejudica todos os segmentos populacionais. Ainda de acordo com o 

mesmo autor, a população assalariada, que se utiliza dos ônibus em uma ou mais etapas de 

sua movimentação, é aquela que irá suportar o ônus cada vez maior dos atrasos por 

congestionamentos viários, das interrupções ou atrasos por quebras ou defeitos e da falta de 

conforto e segurança. Este peso, cada vez mais aumentará, na medida em que suas viagens se 

desdobrarem em etapas mais complexas ou se desdobrarem em distâncias maiores (BARAT, 

1978). 

Desta forma, percebe-se que uma adequada gestão da manutenção, em empresas do 

setor de transporte urbano de passageiros por ônibus, vai resultar em retorno compatível com 

as exigências que envolvem todos os atores do setor (CAMPOS e BELHOT, 1994; 

VALENTE et al., 2008; SILVA et al., 2013). 

Metz (2010) e Buehler (2011) entendem que uma manutenção, voltada para as 

melhores práticas disponíveis no setor, irá levar as empresas de transporte público urbano de 

passageiros por ônibus a serem organizações com práticas sustentáveis de gestão. Neste 

pressuposto, estas práticas irão proporcionar um melhor resultado financeiro para as empresas 

concessionárias, menor impacto ambiental diminuindo a emissão de gases, principalmente os 

de efeito estufa, e atendimento de qualidade para o usuário, assim atendendo as demandas 

sociais (VALENTE et al., 2008; BARROS e LIMA, 2009; METZ, 2010; BUEHLER, 2011). 

Desta forma, uma das justificativas deste trabalho de pesquisa, consiste da necessidade 

de se fazer um levantamento, com o propósito de identificar como ocorrem o planejamento e 



 
 

23 

 

as operações de manutenção dentro das empresas de transporte urbano de passageiros por 

ônibus na Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense. Este levantamento objetiva buscar 

respostas com o intuito de saber se as boas práticas na manutenção geram resultados positivos 

nos aspectos econômico, ambiental e social destas empresas, atendendo assim de forma 

positiva, os três aspectos que compõem o chamado tripé da sustentabilidade. 

Também cabe esclarecer que a escolha pela Microrregião do Vale do Paraíba 

Fluminense, além da sua participação de forma efetiva na economia do Estado do Rio de 

Janeiro, também se dá pela facilidade do pesquisador em ter acesso às empresas do setor de 

transporte urbano de passageiros por ônibus, tendo em vista que o mesmo atua no setor, na 

região proposta. 

Além deste aspecto, outra justificativa é que se verifica a pouca exploração de um 

estudo no setor de transporte urbano de passageiros por ônibus, na Microrregião do Vale do 

Paraíba Fluminense, necessitando assim ocupar esta lacuna no ambiente acadêmico, gerando 

publicações que enriqueçam esta área de pesquisa. 

Vale ressaltar que a questão citada anteriormente, tem como suposição de que a 

manutenção adequada dos ônibus, veículos de transporte urbano de passageiros, pode trazer 

melhorias consideráveis nos aspectos econômicos, sociais e ambientais, para as empresas 

concessionárias.  

Desta forma, o presente trabalho está estruturado em cinco capítulos, incluindo esta 

introdução. No Capítulo 2 aborda-se o transporte urbano de passageiros e sua relação com o 

conceito sustentabilidade, sobre a sustentabilidade e seus aspectos econômico, social e 

ambiental, e por fim sobre a manutenção veicular e sua relação com o conceito 

sustentabilidade. 

No Capítulo 3 descrevem-se os procedimentos metodológicos e apresenta-se o método 

para avaliar os serviços prestados pelas empresas pesquisadas por meio de indicadores de 

sustentabilidade e o impacto da manutenção nos aspectos econômico, ambiental e social. No 

capitulo 4 apresenta-se a aplicação passo a passo do método proposto bem como a discussão 

dos principais resultados, enquanto que no Capítulo 5 são feitas as considerações finais, os 
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fatores que limitaram o trabalho e as propostas para estudos futuros. Por fim, são listadas as 

referências usadas para elaboração da presente dissertação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

25 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Este capítulo dá início à discussão, que é parte fundamental da presente pesquisa. Para 

tanto, são apresentadas a caracterização do transporte coletivo urbano de passageiros por 

ônibus, conceitos e aspectos do transporte e da sustentabilidade, e por último, uma visão geral 

da manutenção veicular e seu impacto na sustentabilidade. 

 

2.1 Caracterização do Transporte Coletivo Urbano de Passageiros por Ônibus 

A gestão da mobilidade em áreas urbanas constitui um problema com características 

variadas e peculiares, do qual a organização e a gestão do transporte coletivo urbano não 

interessam apenas aos que o utilizam, mas a todos os que de forma direta ou indireta recorrem 

a este sistema (FERRAZ e TORRES, 2004; COSTA, 2007). 

A necessidade de se discutir este tema, vai intervir diretamente em aspectos de 

planejamento, de projeto e de construção do espaço urbano. Assuntos estes já amplamente 

explorados e reconhecidos no campo teórico e acadêmico, e que não são igualmente 

discutidos e desenvolvidos no nível da prática, da avaliação e disponibilidade de projetos, que 

visem à transformação do espaço urbano (NAVARRO et al., 2018). 

O transporte urbano é de fato essencial para as cidades, ele é o meio utilizado por 

pessoas para se deslocarem, atenderem suas necessidades e alcançarem seus destinos 

(PETTERSSON, 2018). Segundo Schalekamp (2017) e Navarro et al., (2018), o transporte 

urbano é para a cidade moderna um elemento necessário para o seu desenvolvimento, sem o 

qual, as mesmas não teriam esta possibilidade. É impossível imaginar uma cidade sem uma 

forma de locomoção ou separada do transporte, esta atividade faz parte de uma associação 

complexa entre as pessoas, suas necessidades e a prestação de serviços (NAVARRO et al., 

2018). 

O sistema de transporte coletivo se revela pelos modos de transportes que são 

colocados à disposição dos usuários, pelos serviços que são prestados, pela configuração das 

redes dos diferentes modos e pela qualidade e facilidade na utilização do sistema (BORGES e 

SILVA, 2006; COSTA, 2007). Ainda de acordo com os autores anteriormente citados, o 
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resultado da integração dos distintos serviços, da coordenação dos trajetos, dos horários e do 

sistema tarifário, bem como da qualidade e utilidade da informação disponibilizada ao usuário 

complementam a percepção deste sistema. 

Os modos de transporte são as categorias que o transporte é segmentado e se dividem 

em quatro grandes grupos: rodoviário, ferroviário, aéreo e aquaviário (BORGES e SILVA, 

2006). O transporte pode ser coletivo, individual, público ou privado (PETTERSSON, 2018). 

De acordo com Schalekamp (2017) e Navarro et al., (2018) o que difere o transporte público 

do privado é o usuário (cliente) do transporte e não a empresa ou parceria público/privada que 

fornece o serviço. Segundo os mesmos autores o transporte público é um serviço disponível 

para todos, pagando ou não, e tem a possibilidade de alguns serem positivamente 

discriminados por meio de benefícios sociais como o passe para idosos, estudantes e 

deficientes. O transporte público coletivo urbano mais comum pode se dividir em dois 

diferentes modos, o rodoviário e o ferroviário. Predominando no modo rodoviário o uso de 

ônibus, micro-ônibus e BRTs, e no modo ferroviário os trens urbanos, metrôs, monotrilhos e 

VLTs (PETTERSSON, 2018). 

Quanto ao significado de transporte coletivo urbano, mesmo que ainda não se tenha 

encontrado uma definição legal para o termo, sua definição operacional envolve o transporte 

público não individual, realizado em áreas urbanas, que tenham características de 

deslocamento diário dos cidadãos (BORGES e SILVA, 2006).  

Desta forma, o transporte público urbano em uma cidade, vai realizar o deslocamento 

de pessoas de um ponto a outro dentro desta mesma cidade (COSTA, 2007). Em um número 

elevado de municípios ou áreas urbanas de médio e grande porte, por força de leis, algum tipo 

de transporte público urbano será disponibilizado (ANTP, 1997). A disponibilidade adequada 

deste serviço é de responsabilidade municipal. Os municípios/cidades por sua vez podem 

conceder licenças, e às vezes estas licenças são acompanhadas de subsídios para as 

companhias particulares (ANTP, 1997). O oferecimento de transporte público urbano é parte 

essencial para o desenvolvimento em qualquer município/cidade, ele deve constituir o meio 

de locomoção primário e garantir o direito de ir e vir de seus cidadãos (COSTA, 2007). 
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De acordo com Csiszar e Sandor (2017), e Navarro et al. (2018), o transporte urbano 

de passageiros, possui potencial para resolver problemas de equidade de elementos urbanos. 

Para tanto, é necessário considerar algumas perspectivas que garanta este atendimento de 

forma equivalente e digna (CSISZAR e SANDOR, 2017; NAVARRO et al. 2018). Segundo 

Valente et al. (2008); Csiszar e Sandor (2017); Schalekamp (2017) e Pettersson (2018), estas 

perspectivas são: conforto, segurança, pontualidade e atendimento humanizado. 

Para se garantir este pleno atendimento, é preciso considerar uma gestão moderna, 

onde as noções de qualidade e produtividade estejam presentes em todos os níveis que 

compõem uma empresa do setor (VALENTE et al., 2008). 

 

2.2 Sustentabilidade e Transporte 

As principais cidades do mundo cada vez mais estão dando atenção para o tema 

transporte público, com o objetivo de melhorar o seu uso e possibilitar aos pedestres a sua 

movimentação por meio da disponibilidade de um sistema de transporte sustentável 

(LOVELACE et al., 2017; KIM e LEE, 2018; TOȘA et al., 2018; CURRIE e GRUYTER, 

2018). 

O desenvolvimento deste setor tem sido motivo de variados estudos, que buscam 

entender os hábitos de deslocamento das pessoas nos últimos 150 anos, com o objetivo de 

planejar esta atividade, e a forma que ela afeta a configuração e as condições de 

habitabilidade do espaço público (NAVARRO et al., 2018). 

De acordo com Litman (2015), existem diversas definições de sustentabilidade, e às 

vezes essas definições visam simplesmente o aspecto ambiental, preocupando-se somente 

com a redução da poluição e com a preservação do habitat. Porém, atualmente é cada vez 

mais clara a preocupação em definir sustentabilidade, visando incluir neste rol outros fatores 

que abordem de forma mais ampla este conceito (LITMAN, 2015; GUIMARÃES e LEAL 

JR., 2017). 

Segundo o relatório de Brutland (WCED, 1987), o desenvolvimento sustentável é 

aquele que vai atender às diversas necessidades do presente sem comprometer a capacidade 
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das gerações futuras satisfazerem as suas próprias necessidades. Mega e Pedersen (1998) 

conceituam sustentabilidade como sendo a igualdade e harmonia estendida no futuro, a 

sustentabilidade é uma viagem cuidadosa, sem um ponto final, um esforço contínuo para a 

coevolução harmoniosa dos objetivos ambientais, econômicos e socioculturais. Já Wilson 

(2003), entende que sustentabilidade é o objetivo comum de desenvolvimento e deve ser o de 

expandir os recursos e melhorar a qualidade de vida para tantas pessoas quanto às forças de 

crescimento da população desatenta sobre a terra. 

Alonso et al. (2014), entendem que o desenvolvimento sustentável em seus três 

aspectos – econômica, social e ambiental – é hoje uma preocupação em nível mundial. 

Entende-se que existe um problema de ordem global que deve ser tratado e resolvido de forma 

local, buscando-se para isto soluções para a desigualdade social, e também para os prejuízos 

ao meio ambiente, não deixando de lado o fato de que a população mundial atua somente com 

foco no crescimento econômico e na produtividade (ALONSO et al. 2014). 

Observa-se, portanto, que o debate sobre desenvolvimento sustentável, que esteve em 

sua origem ligado ao consumo de recursos, tem sido definido de maneira mais ampla, 

agregando o bem-estar econômico e social, a equidade, a saúde humana e a integridade 

ambiental à análise (LITMAN e BURWELL, 2006 e GUIMARÃES, 2016). Litman (2015) 

amplia a possibilidade desta análise incluindo o aspecto “governança” ao rol de aspectos até o 

momento apresentado, e desta forma, possibilita o entendimento de que o conceito 

sustentabilidade está ainda em processo de evolução. 

A Figura 1 indica a relação entre os aspectos econômico, ambiental e social da 

sustentabilidade, que serão utilizados para esta pesquisa, possibilitando um claro 

entendimento destas três dimensões que compõem o conceito. Nela, é possível entender que a 

sustentabilidade é o momento de intercessão destes três aspectos. 
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Figura 1: Relação entre os aspectos econômico, ambiental e social da sustentabilidade. 

Fonte: Próprio autor, baseado em: Tsang (2002); Carse (2011); Litman (2015); Guimarães e Leal Jr. (2017); Niu 

e Jiang (2017); Szimba et al. (2017); Hassan et al. (2018), Aguilar-Fernández e Otegi-Olaso (2018); Hoque 

(2018); Vitale et al. (2019); Mendoza-Ponce et al. (2019); Gössling e Hall (2019). 

 

De acordo com Litman (2015), existe um crescente interesse em conceituar 

sustentabilidade e transporte sustentável. Ainda de acordo com o mesmo autor, a 

sustentabilidade tem por objetivo equilibrar as metas e objetivos econômicos, sociais e 

ambientais. Neste sentido, um transporte sustentável deve reconhecer que suas decisões vão 

afetar as pessoas de várias maneiras, assim, este equilíbrio nos objetivos deve ser considerado 

já a partir do seu processo de planejamento (LITMAN, 2015). 

Segundo Castillo e Pitfield (2010), não existe uma única definição universalmente 

aceita de transporte sustentável. Para estes mesmos autores, dada a ausência de uma única 

definição, uma abordagem popular em prática é enquadrar o conceito, propondo a ele 

princípios e atributos desejáveis de um sistema de transporte sustentável. 

Litman (2015) identifica na literatura vários conceitos de transporte sustentável, logo 

abaixo, este estudo disponibiliza dois deles, a saber: 
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 Um sistema de transportes sustentável é aquele que é economicamente seguro, 

ambientalmente amigável e acessível (ECMT, 2004). 

 Transporte Sustentável é aquele que não põe em perigo a saúde pública ou os 

ecossistemas, e satisfaz as necessidades de acesso de acordo com o uso de 

recursos renováveis abaixo de suas taxas de regeneração e o uso de recursos 

não renováveis, seguindo as taxas de desenvolvimento dos substitutos 

renováveis. (OECD, 1998). 

Também contribuindo neste sentido, para o Centro de Transporte Sustentável, (CST, 

2005), um sistema de transporte sustentável é aquele que: 

 Permite que as necessidades de acesso básicas dos indivíduos e das sociedades, 

a serem cumpridas de forma segura e de forma consistente com a saúde 

humana e dos ecossistemas, e com equidade intra e intergeracional. 

 É acessível, opera de forma eficiente, oferece escolha do modo de transporte, e 

suporta uma economia vibrante. 

 Limita as emissões e os resíduos à capacidade do planeta para absorvê-los, 

minimiza o consumo de recursos não renováveis, limita o consumo de recursos 

renováveis ao nível de rendimento sustentável, reutiliza e recicla seus 

componentes, e minimiza o uso da terra e a produção de ruído. 

Esta última definição é a mais usada pela maioria dos especialistas, por ser a mais 

abrangente, e a que indica que o transporte sustentável deve equilibrar os objetivos 

econômicos, sociais e ambientais, objetivos estes chamados de “tripé da sustentabilidade” 

(LITMAN, 2015). Ainda de acordo com Litman (2015) e Castillo e Pitfield (2010), embora 

estes impliquem que cada objetivo se encaixa em uma determinada categoria, por várias vezes 

estes objetivos se sobrepõem. Por exemplo, a poluição é geralmente considerada uma questão 

ambiental, mas também afeta a saúde humana - questão social, e indústrias de pesca e turismo 

- questões econômicas. 

 

 



 
 

31 

 

2.3  Impactos da Manutenção Veicular na Sustentabilidade 

Para Barros e Lima (2009) manutenção é o conjunto de ações que permite manter um 

bem, dentro de um estado específico, que permita assegurar um determinado serviço, de modo 

que suas atividades conduzam a um custo global aprimorado. 

Desta forma, ao se estabelecer um relacionamento entre as funções produção e 

manutenção, e entender a função produção como o ato de transportar passageiros, e a função 

manutenção como a forma de se garantir este transporte, Tsang (2002) vai apontar a 

manutenção como fator chave na produção deste serviço. Também analisando neste contexto, 

Arcuri Filho (2005) introduz a função manutenção no processo produtivo de forma decisiva, e 

a coloca como principal responsável não mais pelos reparos, mas sim pelo funcionamento 

efetivo dos sistemas, equipamentos e instalações. 

Em se tratando da função manutenção em empresas que operam com frotas de 

veículos, Campos e Belhot (1994) entendem que a eficiência global destas empresas está 

vinculada ao desempenho da equipe de manutenção nas tarefas de planejamento, organização 

e execução das atividades da oficina. De acordo com os mesmos autores, o objetivo de 

qualquer plano de manutenção é reduzir as interrupções aleatórias no funcionamento das 

máquinas que executam os serviços. Desta forma um programa de manutenção deve ser 

elaborado a partir de um minucioso estudo de cada peça ou parte principal dos veículos 

(CAMPOS e BELHOT, 1994). 

Para Campos e Belhot (1994), este programa de manutenção, em empresas que 

operam com frota diversificada de veículos, deve adotar como controle de tempo de parada 

para manutenção alguns critérios como segue: (i) horas de funcionamento; (ii) consumo de 

combustível; ou (iii) quilometragem rodada. Ainda citando Campos e Belhot (1994), e seu 

entendimento relativo a estes controles, entende-se que o primeiro critério se aplica melhor a 

motores estacionários devido à inexistência de odômetro; o segundo se adéqua a operações do 

tipo "coleta de lixo" em que, mesmo com o veículo parado, há desgaste das peças do motor 

que estão em funcionamento; e o terceiro critério é o mais comumente utilizado para frotas de 

veículos. 
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De acordo com as abordagens envolvendo manutenção, duas categorias possuem 

destaque, a manutenção corretiva e a manutenção programada (NIU e JIANG, 2017; 

NGUYEN et.al. 2017). A manutenção corretiva é a abordagem mais antiga da manutenção, 

porém, ainda hoje é adotada por algumas indústrias, principalmente por aquelas com 

equipamentos que não são críticos para a segurança e que as peças sobressalentes estão 

facilmente disponíveis e não são caras (NGUYEN et.al. 2017). Nesta prática da manutenção 

corretiva, os equipamentos e componentes são operados até a falha, só então são realizadas 

as ações de reparos ou renovação dos mesmos (NIU e JIANG, 2017, NGUYEN et.al. 2017). 

Já a atividade de manutenção programada pode ser dividida em três grupos: a 

manutenção preventiva, a manutenção baseada em condições e a manutenção preditiva 

(NIU e JIANG, 2017). Ainda de acordo com Niu e Jiang (2017), a manutenção preventiva 

abrange as ações realizadas na tentativa de reter um item em condições especificadas, 

fornecendo inspeção sistemática, detecção e prevenção de falhas incipientes. Conforme 

Nguyen et.al. (2017), diversos modelos de manutenção preventiva e métodos de 

potencialização foram introduzidos com o objetivo de reduzir falhas, por razões de 

segurança e tempo de inatividade não planejado, por razões econômicas. Como exemplo, 

citam-se os chamados modelos de "substituição por idade", uma classe bastante conhecida 

de modelo de manutenção preventiva, que considera que um componente é mantido 

preventivamente em uma idade predeterminada ou reparada em caso de falha, o que ocorrer 

primeiro (LU e ZHOU, 2017). 

De acordo com Lu e Zhou (2017), a manutenção preventiva tem eficácia na 

mitigação das deteriorações dos equipamentos. Isso sugere que ao realizar manutenção 

preventiva, a segurança do sistema e a qualidade final do produto podem ser aprimoradas 

simultaneamente. No entanto, a operação de manutenção preventiva ocupa tempo de 

produção e consome recursos, que incorrem em custos relacionados à mesma (LU e ZHOU, 

2017). Se a manutenção preventiva for realizada com frequência, a responsividade e a 

qualidade do produto serão melhoradas, mas os custos relacionados a ela podem ser 

proibitivamente altos (NIU e JIANG, 2017; LU e ZHOU, 2017). Portanto, é fundamental 
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fazer cronogramas de manutenção preventiva para se garantir maior confiabilidade e 

qualidade do produto final com o menor custo de manutenção possível (LU e ZHOU, 2017). 

Segundo Niu e Jiang (2017) e Nguyen et.al. (2017), com o objetivo de se garantir 

esta maior confiabilidade e qualidade do produto final, o acesso à tecnologia de 

monitoramento está levando a um crescente interesse em novos paradigmas de manutenção. 

Segundo eles, este tipo de manutenção baseia-se na possibilidade de monitorar um sistema 

para se obter informações sobre suas condições. Com base nestas informações, toma-se uma 

decisão sobre a próxima ação de manutenção. Isto permitirá uma abordagem dinâmica da 

manutenção, com base na antecipação de falhas e com o objetivo de incrementar o uso da 

vida útil do equipamento (NIU e JIANG, 2017; NGUYEN et.al. 2017). 

Já para Maran (2011), a manutenção preventiva baseada em condição e a manutenção 

preditiva é uma atividade única com nomes diferentes. Segundo o autor, ela se difere da 

manutenção preventiva periódica, que executa serviços no ativo, mesmo que não existam 

defeitos aparentes, pelo fato da mesma realizar intervenções, somente após a constatação de 

um defeito real e da avaliação da evolução de sua deterioração. Esse tipo de manutenção 

consiste na medição e inspeção de parâmetros de funcionamento de maquinas e sistemas por 

meio de aparelhos específicos, especialmente desenvolvidos para essa finalidade (MARAN, 

2011). 

Desta forma, a manutenção pode impactar direta ou indiretamente no 

desenvolvimento econômico, ambiental e social. Desenvolver-se economicamente, refere-se 

a caminhar em direção ao progresso, visando objetivos econômicos, como o aumento da 

renda, da riqueza, do emprego, da produtividade e do bem-estar social (LITMAN 2015). De 

acordo com Litman (2018), as políticas econômicas são geralmente destinadas a 

potencializar o bem-estar social. Para Litman (2015), duas comunidades ou duas pessoas 

podem ter produtividade econômica e riqueza semelhantes, mesmo assim, elas ainda têm 

vários diferentes níveis de bem-estar, devido a diferenças na forma que a riqueza é criada, 

distribuída e utilizada. 

Porém, o fato é que para as empresas que atuam no setor de transporte urbano de 

passageiros por ônibus, desenvolver-se economicamente não tem definição diferente 
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daquela citada anteriormente por Litman (2015), onde o mesmo entende que este 

desenvolvimento tem por meta o caminho em direção ao progresso, com objetivos 

econômicos, como o aumento da renda, riqueza e produtividade. 

Segundo Campos e Belhot (1994), a manutenção historicamente e como regra geral, 

apresenta como característica marcante a utilização ineficiente de seus recursos humanos e 

materiais, acarretando custos elevados e crescentes.  Para eles, a manutenção é crucial na 

obtenção de bons resultados relacionados ao aspecto econômico. A manutenção é uma das 

questões fundamentais na gestão da frota de veículos, tendo em vista que a mesma vai 

garantir que o transporte exerça suas funções (CURRIE e GRUYTER, 2018). 

Com a crescente conscientização de que a manutenção é parte integrante de qualquer 

negócio, as organizações estão tratando a mesma como parte integral de suas atividades 

(TOȘA et al., 2018). Desta forma, entendendo o transporte como um dos maiores custos 

logístico das diversas atividades econômicas, e o mesmo como um dos principais impactos 

no desempenho da produtividade, será possível perceber o impacto da manutenção veicular 

na sustentabilidade das empresas, e de forma efetiva no aspecto econômico (BALLOU, 

2008; PEREIRA et al., 2016; ARAGÃO, 2004; e SILVA et al. 2013). 

Currie e Gruyter (2018) afirmam que para se chegar a uma eficiência econômica no 

setor de transporte público rodoviário é preciso voltar o olhar para alguns fatores 

tecnológicos, dentre eles a manutenção. De acordo com os mesmos autores, deve-se atentar 

para os ganhos econômicos que a boa prática da manutenção veicular possibilita. 

A eficiência operacional em empresas que opera com frota de veículos, e 

consequentemente o bom desempenho econômico das mesmas, está diretamente vinculada 

ao desempenho da manutenção, nas tarefas de planejamento, organização e execução das 

atividades da oficina (TOȘA et al., 2018 e CURRIE e GRUYTER, 2018). Ainda segundo os 

mesmos autores o objetivo de qualquer plano de manutenção foca na redução dos gastos 

totais relacionados à operação da frota. O alcance dos objetivos do setor operacional é 

dependente do estado de manutenção dos recursos de entrada que são os veículos e estes 

deverão ser os responsáveis pelo atingimento dos objetivos do setor de planejamento 

operacional (CURRIE e GRUYTER, 2018). 
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Além do valor que se produz monetariamente, o aspecto econômico também se 

caracteriza pela produção de serviços (CURRIE e GRUYTER, 2018). Segundo Toșa et al. 

(2018) e Currie e Gruyter (2018), esta produção está relacionada ao número total de 

manutenções produzidas, a quantidade de equipamentos necessários para a realização da 

manutenção, ao número de passageiros não transportados por falta e/ou falha da 

manutenção, entre outros.  Desta forma, o Plano de manutenção pode ser compreendido 

como a preparação dos serviços de manutenção para que sejam executadas, assim 

permitindo o envolvimento dos recursos ao processo de manutenção (PEREIRA et al., 

2016; ARAGÃO, 2004; e SILVA et al. 2013). 

A Tabela 1 apresenta os principais impactos econômicos produzidos pelo setor de 

transportes e a relação da manutenção com o mesmo. 

Tabela 1: Principais impactos econômicos causados pelo setor de transportes e suas relações com a 

manutenção. 

Imp
1
 Descrição Relação com a Manutenção 

V
a

lo
r 

M
o

n
et

á
ri

o
 

Decorrente das receitas e gastos totais 

das empresas nas atividades de 

transporte. O valor monetário referente 

às receitas está relacionado ao 

faturamento obtido na prestação do 

serviço, além dos obtidos por meio de 

subsídios do governo por motivo de 

gratuidades. Os gastos relacionam-se a 

todos os custos e despesas da empresa, 

necessárias para o desenvolvimento da 

atividade. 

A manutenção veicular em empresas de transporte 

urbano de passageiros por ônibus tem relação 

direta com a arrecadação de receitas monetárias por 

parte das prestadoras do serviço. A falta e/ou falha 

na manutenção é responsável pela má conservação 

dos ônibus, disponibilizando veículos com pneus 

carecas, bancos quebrados e/ou soltos, veículos 

sujos e falta de segurança gerada pela quebra 

destes mesmos veículos. Estes fatos fazem com 

que os usuários deixem de utilizar os serviços desta 

empresa, e façam opção por outra empresa 

concorrente, pelo uso de veículo próprio, ou outra 

forma de se deslocarem. 

S
er

v
iç

o
 P

ro
d

u
zi

d
o

 

Diz respeito à atividade de transporte 

de passageiros e as responsabilidades 

relacionadas com a mesma. O serviço 

produzido refere-se à quantidade de 

passageiros transportados, a 

quantidade de recursos físicos 

(equipamentos e/ou instalações) 

usados para o transporte e o número de 

pessoas envolvidas na atividade. O 

serviço produzido também se refere ao 

total de quilômetros percorridos pela 

frota. 

O planejamento da manutenção é estratégico 

quando se trata de garantir a disponibilidade e a 

confiabilidade dos ônibus para o serviço de 

transporte urbano de passageiros. Ele trata da 

atividade manutenção e suas consequências quando 

de sua prática ou não. O serviço produzido refere-

se à quantidade de manutenções (corretiva, 

preventiva e preditiva) realizadas, a quantidade de 

recursos físicos (equipamentos e/ou instalações) 

usados nas revisões e o número de passageiros não 

transportados por falha ou falta da manutenção. 

Nota: (1) Imp. = diz respeito ao impacto.  

Fonte: Próprio autor, baseado em: Campos e Belhot (1994); Tsang (2002); Carse (2011); Santos e Ribeiro 

(2013); Niu e Jiang (2017); e Szimba et al. (2017). 
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Segundo Lu e Zhou (2107) os mercados cada vez mais exigem das empresas, a 

relação de mutualidade entre estas e o cenário econômico instável e consequentemente sem 

certeza de futuro. Está impondo aos sistemas produtivos formas de atuar em seus processos 

operacionais que produzam maior confiabilidade (LU e ZHOU, 2017). A diminuição da 

capacidade operacional por motivos de falhas em equipamentos pode diminuir o poder 

produtivo das empresas, além de produzir prejuízos tanto econômicos quanto para a imagem 

destas mesmas empresas (NIU e JIANG, 2017). 

Assim, a manutenção nos ativos destas empresas vai assumir um papel de 

importância não só estratégica, mas também financeira, ao se entender a manutenção como 

atividade garantidora da qualidade destes equipamentos, durante seu período de vida útil 

(NGUYEN et al., 2017). A manutenção possui um caráter estratégico não só para os ativos 

de uma organização, mas também para as decisões relacionadas ao negócio (NIU e JIANG, 

2017). 

De acordo com Kardec e Nascif (2010), se deve entender a manutenção como uma 

função estratégica na obtenção de resultados para a organização, como uma função de 

suporte ao gerenciamento e como a solução de problemas apresentados na produção. Desta 

forma a empresa será elevada a patamares competitivos de flexibilidade, de qualidade, de 

produtividade e de competitividade KARDEC e NASCIF (2010). Neste pressuposto, e ainda 

de acordo com os mesmos autores, a política de manutenção precisa ser definida nas 

empresas de acordo com seus objetivos organizacionais, e se apresentar como fator 

determinante do sucesso no planejamento da produção e na produtividade do processo. 

Assim, uma prática correta da manutenção, nas empresas que atuam no setor de 

transporte urbano de passageiros por ônibus, vai influenciar de forma decisiva e direta nos 

resultados econômicos destas empresas, produzindo para elas, números positivos que irão 

maximizar os objetivos econômicos das mesmas (VALENTE et al., 2008; SILVA et al., 

2013). 

Para Valente et al. (2008), a atividade manutenção integra a realidade da operação e 

tem participação plena na produção do transporte. A prática de uma boa gestão na 

manutenção é a melhor maneira de conter e reduzir os custos de produção, assegurar a 
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amortização dos veículos, preservar os investimentos realizados, garantir a continuidade dos 

serviços prestados e oferecer qualidade (TSANG 2002; ARCURI FILHO 2005; VALENTE 

et al., 2008). Assim, a elaboração de um programa de manutenção bem estruturado vai 

qualificar de forma acentuada o nível do serviço prestado ao usuário e estabelecer vantagens 

competitivas, para as empresas do ramo de transportes que tenham como meta modernizar 

seus instrumentos de gestão e controle (CAMPOS e BELHOT, 1994). 

Para Mattioli e Anable (2017), é importante para a sociedade como um todo, entender 

e ter a consciência da necessidade não somente de gerarem riquezas por meio da produção de 

bens e serviços. É preciso que se tenha consciência do fato de se fazer parte de um todo, onde 

as atitudes que são tomadas terão reflexos positivos e negativos no cenário global (ESPINAL, 

2017; BALASUBRAMANIAM et al., 2017). 

No contexto industrial, os sistemas produtivos vêm adotando práticas sustentáveis, 

onde são incorporadas, além da questão econômica as questões ambientais, desde a concepção 

até o produto acabado e entregue ao seu consumidor final, e em todas as fases do seu ciclo de 

vida (MATTIOLI e ANABLE, 2017). 

Nesta conjuntura produtiva, onde diversos processos e recursos serão utilizados, será 

possível olhar para o lado do aspecto econômico, e poder observar que estes processos 

produtivos exigem um determinado investimento de capital e olhar para o lado do aspecto 

ambiental, e perceber que os mesmos vão consumir energia e gerar resíduos com impacto para 

o meio ambiente (MARTÍNEZ et al. 2017; MATTIOLI e ANABLE, 2017). 

Dentre estes vários processos e recursos de apoio que se pode listar como fator para o 

alcance dos objetivos estabelecidos por uma organização, a manutenção aparece como uma 

função de negócio, para que a empresa alcance a condição sustentável (SARI et al., 2015). A 

manutenção deve de fato comtemplar às questões que envolvem a sustentabilidade, pois o fato 

de se programar uma estratégia adequada de manutenção, além de contribuir com a redução 

de seus custos e aumentar a produtividade do sistema de produção, vai impactar de forma 

positiva diretamente na redução da emissão de gases de efeito estufa, no consumo de energia, 

e na produção de resíduos sólidos e líquidos (SARI et al., 2015; BALASUBRAMANIAM et 

al., 2017). 



 
 

38 

 

Em uma cidade que busca práticas sustentáveis, um sistema de transporte urbano que 

atenda o conceito sustentabilidade é um elemento essencial, ajudando a mitigar os impactos 

negativos ambientais do transporte sobre o progresso saudável e o desenvolvimento dos seres 

humanos e seu meio ambiente (BATUR e KOÇ, 2017). 

Assim, o setor de transporte terá importância fundamental para o desenvolvimento de 

qualquer região, contudo, ele é altamente dependente de combustíveis fósseis derivados de 

fontes não renováveis e que contribuem para o aumento dos índices de poluição atmosférica e 

emissão de gases de efeito estufa (GUIMARÃES et al. 2013). Porém, Valente et al., (2008) 

entendem que a manutenção é formada por um conjunto de ações que ajudam no bom e 

correto funcionamento de máquinas e veículos, diminuindo desta forma este impacto. 

Segundo Fogliatti et al. (2004), o impacto ambiental se traduz em qualquer alteração 

das propriedades físicas, químicas e/ou biológicas do meio ambiente, provocadas direta ou 

indiretamente por atividades humanas, e que podem afetar a saúde, a segurança e/ou a 

qualidade dos recursos naturais. De acordo com Litman (2018), o setor de transporte é 

responsável por impactos ambientais que incluem vários tipos de poluição, como gases que 

contribuem para as alterações climáticas; o ruído; a poluição da água; esgotamento de 

recursos não renováveis; a degradação da paisagem; efeitos de ilha de calor; e mortes de 

animais selvagens por colisões. 

Smith e Hinchcliffe (2004) compreendem que a manutenção tem como objetivo 

preservar as capacidades funcionais de equipamentos e sistemas em operação. Desta forma, 

entende-se que ao manter equipamentos e sistemas em condições perfeitas de operação, a 

manutenção estará colaborando para mitigar os efeitos do impacto ambiental causado pelo 

setor de transportes (CAMPOS e BELHOT, 1994). 

A Tabela 2 mostra os principais impactos ambientais causados pelo setor de 

transportes e a relação da manutenção com o mesmo. 
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Tabela 2: Principais impactos ambientais causados pelo setor de transportes e suas relações com a manutenção. 

Imp
1
 Descrição Relação com a Manutenção 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

en
er

g
ia

 

Este impacto decorre do consumo de 

combustíveis empregados nas atividades de 

transporte. O transporte consome em torno de 

20% de toda a energia produzida globalmente. 

Deste total, o transporte com passageiros 

consome em torno de 60% a 70%, deixando o 

restante para o transporte de cargas. Embora 

esteja concentrado em combustíveis fósseis, o 

setor de transportes utiliza tanto combustíveis 

renováveis (eletricidade e biocombustíveis), 

quanto não renováveis (diesel e gasolina). 

Cuidar da manutenção veicular significa 

também diminuir o consumo de energia para 

movimentar o setor. Veículos que não estão em 

condições adequadas de operação gastam mais 

combustível, e desta forma poluem mais. Um 

programa de manutenção de acordo com as 

especificações, vai influenciar diretamente na 

diminuição do consumo de energia por meio do 

correto tratamento de alguns itens conforme a 

seguir: filtro de ar, combustível e lubrificante; 

óleo lubrificante; pneus; e arrefecimento. 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

á
g

u
a

 

Considera a água consumida tanto na operação 

como na manutenção dos terminais e veículos. 

Destaca-se que o descarte inadequado da água 

utilizada na lavagem e na manutenção dos 

veículos, a qual pode estar contaminada por 

resíduos pode causar poluição da água e do solo. 

A manutenção consome água para limpeza e 

higienização do próprio veículo antes da 

realização desta intervenção, e para limpeza das 

peças que deverão ser manuseadas durante esta 

mesma intervenção. Um planejamento rigoroso 

da manutenção e das suas várias etapas vai 

minimizar este consumo tendo em vista o 

controle e a periodicidade da atividade.  

C
o

n
su

m
o

 d
e 

m
a

te
r
ia

l 

O consumo de material refere-se ao total de itens 

consumidos pelo transporte de passageiros por 

ônibus, para o funcionamento de todos os setores 

relacionados as suas atividades. 

Vários são os materiais usados durante a 

atividade manutenção. Porém, por meio das 

manutenções programadas este consumo tende a 

diminuir. Alguns exemplos podem ser aplicados 

tais como: o controle dos pneus; o controle de 

quilometragem da embreagem, possibilitando 

seu recondicionamento; o controle dos sistemas 

de freios, evitando o desgaste dos discos ou 

tambores e consequentemente sua troca. 

G
a

se
s 

d
e 

ef
ei

to
 e

st
u

fa
 

Os combustíveis fósseis atuam com o papel de 

pivô no orçamento global do CO2, intervindo 

como fonte desse gás e como fonte de nitrogênio 

atmosférico que pode fertilizar a biosfera e 

estimulá-la a sequestrar carbono. Os gases de 

efeito estufa estão relacionados à queima de 

combustível cujos impactos têm abrangência 

global. Dentre eles, destacam-se o já citado 

dióxido de carbono – CO2, que é emitido pela 

queima do diesel, o combustível mais utilizado 

para os transportes de passageiros, o metano – 

CH4, óxido nitroso – N2O, vapor d’água e 

clorofluorcarbonos – CFC. 

A emissão de gases de efeito estufa e outros 

poluentes estão diretamente ligados ao gasto de 

combustíveis pelos veículos. Esses 

combustíveis, quando queimam de forma 

incompleta, lançam uma quantidade indevida de 

gás carbônico na atmosfera, contribuindo de 

forma direta para o aquecimento global e o 

efeito estufa. Um correto plano de manutenção, 

onde itens que interferem no consumo são 

tratados e substituídos no momento e da forma 

correta, vão diminuir este gasto de energia e 

consequentemente os níveis de poluição. 
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Imp
1
 Descrição Relação com a Manutenção 

P
o

lu
iç

ã
o

 a
tm

o
sf

ér
ic

a
 

Diz respeito à emissão de gases relacionados à 

queima de combustível cujos impactos têm 

abrangência local (monóxido de carbono – CO, 

óxido de nitrogênio – NOx, hidrocarbonetos – 

HC, Material Particulado – MP e Aldeídos) ou 

regional (como óxido de enxofre – SOx e óxido 

de nitrogênio – NOx). Nossa legislação possui 

mecanismos para mitigar estas práticas de 

poluição, emitida por veículos e empresas de 

transportes de cargas e/ou passageiros, seja por 

resíduos sólidos, líquidos ou gasosos. 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama) criou um programa que controla a 

quantidade de poluição jogada no ar, e 

determina limites e exigências tecnológicas para 

veículos movidos a combustíveis fósseis. Os 

veículos saem das montadoras com esses limites 

preestabelecidos, contudo, para que continuem a 

funcionar, é indispensável que se respeite os 

prazos de manutenção como a troca de óleo, 

filtros e velas, por exemplo. A manutenção 

possibilita um melhor controle destes itens, e 

uma melhor queima de combustível, diminuindo 

o consumo do mesmo e os níveis de poluição. 

E
m

is
sã

o
 d

e 
re

sí
d

u
o

s 

só
li

d
o

s 
e 

L
íq

u
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o
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Diz respeito à emissão de resíduos totais (sólidos 

e líquidos), produzidos pelas atividades 

relacionadas ao transporte de passageiros por 

ônibus, cujos impactos, por motivo de descarte de 

forma irregular, podem gerar danos relacionados 

à contaminação do solo e da água. 

A prática da manutenção (corretiva, preventiva 

ou preditiva) produz resíduos classificados 

como sólidos e líquidos. Estes resíduos referem-

se a peças trocadas por motivo de defeitos ou 

danos, a óleos e fluídos por motivo de tempo de 

uso ou a material específico para uso durante a 

atividade de manutenção (estopas e flanelas). A 

classificação correta destes resíduos é condição 

primária para o controle e descartes dos 

mesmos. 

P
o

lu
iç

ã
o

 d
a
 

á
g

u
a

 e
 d

o
 s

o
lo

 

Refere-se à emissão de resíduos, provenientes da 

operação de transporte de passageiros, tanto nos 

ambientes de operação, quanto nos de 

manutenção. Envolve defeitos como vazamentos 

de óleos e/ou fluídos, descarte de materiais de 

consumo e veículos no final do ciclo de vida. 

Um plano de manutenção preventiva e/ou 

preditiva, que contemple, além dos cuidados 

próprios da atividade, também um planejamento 

para a correta classificação, armazenagem e 

descarte destes resíduos, irá contribuir de forma 

positiva, com vistas em diminuir/eliminar este 

tipo de poluição. 

P
o

lu
iç

ã
o

 S
o

n
o

ra
 

A Organização Mundial da Saúde considera a 

poluição sonora como a segunda forma mais 

dominante de poluição na sociedade 

industrializada. A exposição continua ao ruído 

traz consequências negativas à saúde do homem. 

Ela diz respeito aos ruídos liberados pelo 

funcionamento dos motores, vibração de peças, 

atrito das rodas com a via, sinais sonoros, entre 

outros. Também pode estar relacionado ao ruído 

das operações em terminais de carga (como 

portos, aeroportos, terminais ferroviários etc.).  

O que mais colabora para a existência da 

poluição sonora é o ruído provocado pelo 

excesso de som nos meios de transportes. Com 

relação aos ruídos produzidos pelo setor, 

podem-se citar veículos desregulados, com 

peças defeituosas e até mesmo faltando peças. 

Para eliminar ou diminuir estes defeitos é 

preciso um plano de manutenção corretiva e/ou 

preventiva que priorize a conservação do 

equipamento. 

Nota: (1) Imp. = diz respeito ao impacto. 

Fonte: Próprio autor, baseado em: Campos e Belhot (1994); Conama (1999); Tsang (2002); Carse (2011); Nunes 

e Barbosa (2012); Silva (2012); Santos e Ribeiro (2013); Guimarães et al. (2014); Leal Jr. e Guimarães (2014); 

Litman (2015); CNT (2017); Niu e Jiang (2017); Szimba et al. (2017). 
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Pessoas contribuem para este impacto negativo no aspecto ambiental, quando em 

busca de vantagens econômicas, oportunidades educacionais, melhores serviços de saúde e a 

promessa de empregos bem remunerados, entre outras coisas, elas se mudam para áreas 

urbanas e suas periferias (BATUR e KOÇ, 2017). 

Desta forma, à medida que as cidades crescem tanto em termos de área como de 

população, a demanda por transporte também aumenta, isto se levando em conta que estão 

intimamente relacionadas com as escolhas dos habitantes em relação a escolhas de local para 

residência, trabalho, escola e atividades sociais (BATUR E KOÇ, 2017; FAYYAZ et al., 

2017). 

Um dos meios de se suprir esta demanda de transporte é pelo modo rodoviário, mais 

especificamente por transporte individual motorizado (NORDFJAERN et al., 2012; 

FAYYAZ et al., 2017). Porém, de acordo com os autores citados anteriormente, a utilização 

do carro vai impactar no aspecto social por meio do congestionamento, que amplifica os 

impactos ambientais como: ruído, poluição do ar e uso substancial da terra. 

Ainda citando Nordfjaern et al. (2012), este fato demonstra a importância de se 

promover o uso de transportes públicos seguros na população urbana. Este é um considerável 

desafio para as autoridades de todo o mundo, que nos últimos anos perceberam que é 

importante reduzir o uso do carro e aumentar a demanda por transporte público, para 

promover a qualidade de vida nas áreas urbanas (NORDFJAERN et al., 2012; FAYYAZ et 

al., 2017; BALASUBRAMANIAM et al., 2017). 

Markovich e Lukas (2011), Leal Jr. e D'agosto (2012), Guimarães e Leal Jr. (2017), 

explicam que, embora estes aspectos tenham vários reflexos nos diferentes segmentos da 

sociedade, os impactos sociais costumam receber menos atenção que os impactos ambientais 

e econômicos. Neste sentido, torna-se importante avaliar o desempenho dos modos de 

transporte urbano de passageiros e todas as suas alternativas, considerando o total de 

dimensões possíveis (MARKOVICH e LUKAS, 2011; BALASUBRAMANIAM et al., 

2017). 
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Para Litman (2015), impactos sociais incluem a equidade, a segurança, a mobilidade e 

a acessibilidade, entre outros, conforme a Tabela 3, que contém os principais impactos sociais 

causados pelo setor de transporte e a relação da manutenção com os mesmos. 

Tabela 3: Principais impactos sociais causados pelo setor de transporte e suas relações com a manutenção. 

Imp
1
 Descrição Relação com a Manutenção 

M
o

b
il

id
a

d
e
 

É entendida como sendo a capacidade de cada 

indivíduo se locomover de um ponto a outro, 

dependendo principalmente da disponibilidade dos 

diferentes tipos de modos de transporte, incluindo neste 

rol o transporte a pé. 

Manutenção é um conjunto de ações que 

permite manter um bem dentro de um estado 

específico que permita assegurar um 

determinado serviço. Dessa forma, aspectos 

como o processo de melhoria contínua, 

fluidez, conforto, segurança e confiabilidade 

são premissas fundamentais para garantir a 

mobilidade neste serviço. 

A
ce

ss
ib

il
id

a
d

e
 

Acessibilidade significa ter a possibilidade de acesso a 

um determinado lugar ou a um conjunto de lugares. 

Não significa apenas permitir acesso a produtos, 

serviços e informações para pessoas com deficiência ou 

com mobilidade reduzida, mas também, incluir no uso 

destas facilidades todas as parcelas presentes em uma 

determinada população, visando a eliminação de 

barreiras e sua adaptação e locomoção. 

Promover acessibilidade por meio do sistema 

de transportes significa possibilitar a todas as 

parcelas da sociedade condições total de 

locomoção. Esta condição somente será 

possível disponibilizando transporte com 

qualidade e segurança mínima, possibilitados 

por um sistema de gestão e de manutenção, 

capazes de satisfazer estas demandas e 

disponibilizando veículos para satisfazer esta 

necessidade de acesso. 

S
eg

u
ra

n
ça

 

A segurança no transporte ocupa-se de métodos e 

atitudes para reduzir riscos de acidentes e/ou assaltos e 

outros crimes durante o trajeto nas vias utilizadas. Tem 

foco na diminuição do número de pessoas feridas ou 

mortas. Fazem parte deste sistema os pedestres, 

ciclistas, motoristas/condutores e passageiros de 

veículos de passeio e de transporte público. 

O próprio veículo (ônibus) utilizado para o 

transporte urbano de passageiros, por si só já 

representa riscos, muitas vezes pela falta de 

manutenção, mau estado de conservação, 

idade avançada e muitos outros itens que 

podem levar a acidentes colocando os 

passageiros em maior ou menor grau de risco 

R
a

p
id

ez
 

Refere-se ao tempo que se gasta no interior de veículos 

e depende de fatores como a velocidade média, 

distância entre os locais de embarque e desembarque, 

condições da superfície de rolamento, condições de 

trânsito e do tipo de tecnologia dos veículos. Inclui-se 

também a espera nos terminais, o tempo parado nos 

congestionamentos e o tempo parado por defeito.  

Um correto plano de manutenção preventiva, 

devidamente elaborado segundo as condições 

operacionais, irá diminuir e/ou eliminar 

defeitos recorrentes responsáveis por 

impactar de forma negativa no tempo de 

viagem, eliminando furos de viagens e 

socorros na via. 
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Imp
1
 Descrição Relação com a Manutenção 

U
so

 d
o

 s
o

lo
 

O uso do solo está diretamente relacionado ao 

transporte, pela configuração da malha urbana, de 

fatores como integração e conectividade, influenciando 

certos movimentos e a localização de determinadas 

atividades, relacionadas à forma como se dá a 

ocupação do solo pelos sistemas de transporte. 

A maioria das quebras de veículos nas vias 

públicas está relacionada à falha/falta de 

manutenção, pois esta não é feita 

regularmente ou ainda, não é feita em 

momento algum. Via pública impedida por 

veículos apresentando defeitos por falha/falta 

de manutenção é um impacto social negativo 

relacionado ao uso do solo. 

M
o

to
ri

za
çã

o
 Refere-se ao grau de motorização disponível para a 

realização da atividade do transporte de passageiros, 

incluindo a proporção de viagens motorizadas e não 

motorizadas e a intensidade de uso de modos de 

transportes individuais.  

A motorização relaciona-se com a 

manutenção veicular, quando se refere ao 

número total de veículos fora de circulação, 

em oficinas, por motivo de manutenção 

preventiva e/ou preditiva. Além dos veículos 

fora de circulação por quebras. 

Nota: (1) Imp. = diz respeito ao impacto. 

Fonte: Próprio autor, baseado em: Campos e Belhot (1994); Tsang (2002); Carse (2011); Santos e Ribeiro 

(2013); Guimarães et al. (2014); Leal Jr. e Guimarães (2014); Litman (2015); CNT (2017); Niu e Jiang (2017); 

Szimba et al. (2017) 

 

Lu e Zhou (2017), afirmam que o papel da manutenção é predominantemente 

melhorar e garantir a confiabilidade no uso dos equipamentos e máquinas, mitigar os 

impactos da deterioração dos mesmos e garantir a qualidade dos produtos. Ainda de acordo 

com estes mesmos autores, a deterioração das maquinas e equipamentos não só podem 

aumentar o risco de falhas, mas também impactar diretamente o usuário do transporte público, 

causando transtornos provenientes destas mesmas falhas. 

De acordo com Espinal (2017), é crescente o entendimento de que a manutenção no 

transporte público vai impactar de forma direta e objetiva na qualidade deste serviço. Assim, 

novamente citando Lu e Zhou (2017), a manutenção tem papel de ator coadjuvante no aspecto 

social, quando se trata do conceito sustentabilidade no setor de transporte público. 

Neste pressuposto, objetivando estruturar e melhor compreender a atividade 

manutenção e seu impacto na sustentabilidade das empresas do setor de transportes urbano de 

passageiros por ônibus, esta pesquisa percebeu a necessidade de um levantamento 

bibliográfico, considerando o que até este momento foi discutido e voltado para as aplicações 

do conceito sustentabilidade, levando-se em conta os aspectos econômico, ambiental e social 

deste conceito.  
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Neste momento é necessário também destacar que nesta pesquisa analisaram-se 

trabalhos voltados tanto para o transporte de cargas quanto o de passageiros. Esta opção se da 

pela possibilidade de maior percepção, compreensão e análise dos aspectos, atributos e 

indicadores que serão considerados no decorrer desta pesquisa. O resultado é apresentado na 

Tabela 4, que apresenta os trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes. 
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Tabela 4
1
: Trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes. 

T
ip

o
 

Autores Objetivo 

Aspecto 

E
co

n
ô

m
ic

o
 

A
m

b
ie

n
ta

l 

S
o

ci
a

l 

C
a

rg
a
 

Almeida, Filho, Braga, Magalhães, 

Macedo, Silva (2013) 

Avalia fatores de risco associados à gravidade dos acidentes de transito. 
  X 

Chang, chen, Hsu, Hu e Tzeng 

(2015) 

Apresenta uma estrutura de avaliação para os veículos movidos a combustíveis alternativos (AFVs) 

usando o processo de rede analítica. 
X X X 

Chen, Langevin e Lu (2013) Avalia o impacto do uso de guindastes e caminhões para carga ou descarga em um terminal de contêiner X   

Clark, Dollar e Micco (2004) Avaliam a eficiência portuária (econômico financeiro), levando em conta os custos do transporte marítimo. X   

Golda, Gołębiowski, Izdebski, 

Kłodawski, Jachimowski e 

Szczepański (2017) 

Trata de aspectos relacionados ao desenvolvimento de sistemas sustentáveis de transporte e sua avaliação 

com base em seu impacto negativo na sociedade (quantidade de poluição e emissões de ruído). X X X 

Guabiroba, D’Agosto, Leal Jr. e 

Silva (2014) 

Propõem um método, baseado no conceito de ecoeficiência, para seleção de um consórcio público inter-

regional responsável por programar e operar a coleta seletiva de resíduos, no sistema porta a porta. 
X X  

Jing, Wu, Mao, Gong, He, Zou, 

Song, Li e Wu (2016) 

Apresenta uma metodologia de baixo para cima baseada nos fatores de emissão locais, no transporte 

rodoviário. 
 X  

Leal Jr. e D’Agosto (2011) Apresenta uma aplicação do método de escolha modal (MEM) para estabelecer uma ordem de prioridade 

entre as alternativas consideradas para transportar um determinado produto classificado como perigoso. 
X X  

Leal Jr. e D’Agosto (2012) Aplicam o Método de Escolha Modal - MEM, de Leal Jr. (2010) para avaliação da ecoeficiência das 

alternativas de transporte de etanol e propõem melhorias ao modo de transporte rodoviário de cargas. 
X X  

Leal Jr., Garcia e 

D’Agosto (2012) 

Método de escolha modal, de Leal Jr. (2010), usando o conceito de ecoeficiência a 

fim de selecionar a melhor alternativa de transporte de bioetanol. 
X X  

 Leal Jr. e Guimarães (2013) Avalia o desempenho de portos brasileiros, levando-se em consideração fatores econômicos e ambientais. X X  

Lemos, Guimarães e Leal Jr. (2014) Identifica, em estudos correlatos, quais são os aspectos sociais comumente analisados, que podem ser 

aplicados ao ambiente portuários. 
  X 

Nocera e Cavallaro (2014) Analisa os métodos geralmente usados para determinar o custo das emissões de CO2.  X  

Rovńek,Batista e Bogunović (2017) Estuda os dados de acidentes da Eslovênia referentes ao período de 2005-2009, com um algoritmo de 

Classificação e Regressão de Árvores (CART). 
  X 
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Autores Objetivo 

Aspecto 

E
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n
ô
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o
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Alonso, Monzón e Cascajo (2014) Propõe uma análise da sustentabilidade dos sistemas de transporte urbano de passageiros. X X X 

Awasthi, Chauhan e Omrani (2011) Analisam alternativas para alcançar um sistema de transporte de passageiros sustentável. X X X 

Bakker e Huizenga (2010) Propõem ações para mitigação de emissões atmosféricas visando alcançar um transporte mais sustentável.  X  

Carse (2011) Apresenta os resultados de uma ferramenta metodológica que pode avaliar a qualidade de vida em 

transporte (QVT) em todos os modos de transporte em uma cidade. 
X X X 

Chavez-Baeza e Sheinbaum-Pardo 

(2014) 

Criam cenários para avaliar o impacto nas emissões de gases de efeito estufa e poluentes atmosféricos e no 

consumo de energia do transporte de passageiros na cidade do México. 
 X  

Figueroa e Ribeiro (2013) Explora uma abordagem sistemática para descrever interações documentadas na literatura, entre políticas 

que visam o uso de energia no transporte rodoviário de passageiros para reduzir o consumo de petróleo e 

as emissões de gases de efeito estufa. 

X X X 

Gandhi, Tiwari e Fazio (2013) Avaliam as opções alternativas de planejamento, operação e design de BRTs, tendo em vista a eficiência 

operacional e aspectos sociais. 
X  X 

Guimarães (2016) Propõe e aplica método que possibilita avaliar as dimensões que compõem o conceito de sustentabilidade. X X X 

Guimarães e Leal Jr. (2014) Analisam a ecoeficiência dos modos de transporte urbano existentes entre Rio e Niterói, por meio da 

aplicação do método de escolha modal, avaliando a variação da taxa de ocupação no desempenho da 

barca. 

X X  

Guimarães, Leal Jr., Sales, Abade e 

Fernandes (2014) 

Analisam a ecoeficiência dos modos de transporte urbano existentes entre Rio e Niterói, avaliando a 

variação da taxa de ocupação no desempenho da barca e propondo alternativas para melhorar esta taxa. 
X X  

Guimarães e Leal Jr. (2017) Propõem um método para avaliação e análise do desempenho no transporte de passageiros. X X X 

Kennedy (2002) Usa indicadores de sustentabilidade para avaliar a sustentabilidade urbana do transporte público. X X X 

Kuosmanen e Kortelainen (2005) Analisam a ecoeficiência do transporte rodoviário nas três maiores cidades do leste finlandês. X X  

Lao e Liu (2009) Avaliam as rotas de ônibus aplicando o DEA associado a um sistema de informação gerencial – SIG. X   

Loo e Li (2012)  Analisam a evolução histórica da emissão de CO2 do transporte de passageiros, na China.  X  

Mercado, Paez, Farber, Rordda e 

Morency (2015)  

Avaliam a mobilidade de pessoas com baixa renda em Ontário e Quebec, analisando aspectos sociais e 

econômicos das escolhas pelas alternativas de transporte.        
X  X 
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o
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Miller, Barros, Kattan,Wirasing 

(2016) 

Apresenta uma revisão crítica da literatura sobre a relação entre transporte público e sustentabilidade. 
X X X 

Santos e Ribeiro (2013) Selecionam 20 indicadores de sustentabilidade e avaliam se eles são aplicáveis ao monitoramento das 

ações de transporte que compõem o Plano de Clima do Estado do Rio de Janeiro. 
X X X 

Santos e Ribeiro (2015) Avaliam como um conjunto de indicadores de sustentabilidade poderia contribuir para melhoraria a 

governança ao buscar por um sistema de transporte mais sustentável. 
X X X 

Sheth, Triantis e Teodorovic (2007) Avaliam o desempenho das rotas de ônibus por meio da aplicação de DEA, do ponto de vista do operador 

e do usuário. 
X  X 

Shiau (2012) Avalia 15 estratégias de transporte da cidade de Tapei (ligadas ao uso de energia limpa, uso do solo e 

transferência modal), aplicando indicadores de sustentabilidade. 
X X X 

Silva, Leal Jr. Guimarães e Garcia 

(2014) 

Analisam a ecoeficiência dos modos de transporte de passageiros existentes entre Rio e Niterói, 

considerando alternativas atuais e em projeto. 
X X  

Smith, Axon e 

Darton (2013) 

Propõem um método para avaliação das frotas de carros de determinada cidade, a partir do conceito de 

sustentabilidade. 
X X X 

Yang, Yu e 

Notteboom (2016) 

Abordam o problema de localização de aeroportos em função de critérios de acessibilidade do transporte 

aéreo regional. 
X   

C
a
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a

s 
e 
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a
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g
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Barfod (2018) Propõe uma metodologia que faz uso de oficinas de planejamento e análise de decisão multicritério. X X X 

Bojkovic, Macura, Pejcic-Tarle, 

Bojovic (2011) 

Avaliam a sustentabilidade do sistema de transporte (carga e passageiros) de doze países da Europa central 

e oriental, por meio da Análise Hierárquica de Processos. 
X X X 

Jarzemskis e Jarzemskiene (2017) Analisa a evolução da percepção da qualidade de experiência do viajante em documentos de política de 

nível europeu e estudo de caso para a cidade de siauliai. 
X X X 

Litman e Burwell (2006) Identificam as questões relacionadas à definição, avaliação e implementação de transporte sustentável. X X X 

Litman (2015) Discute indicadores de sustentabilidade e seu uso na avaliação e no planejamento do sistema de transporte. X X X 

Markovich e Lucas (2011) Critica as literaturas atualmente discrepantes relativas aos impactos sociais e à equidade dos transportes   X 

Moriarty e Honnery (2013) Analisam a intensidade de uso de energia e emissão de gases de efeito estufa no transporte de carga e 

passageiros bem como ações para reduzi-las/mitigá-las. 
 X  
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Santos e Ribeiro (2013) Utiliza um conjunto de 20 indicadores de sustentabilidade para avaliar sua aplicabilidade no 

monitoramento das linhas de ação relativas ao transporte no Plano Climático do Estado do Rio de Janeiro 
X X X 

Smith, Axon e Darton (2013) Apresenta uma metodologia para medir a sustentabilidade dos sistemas de transporte por automóveis. X X X 

Souza, Silva, Silva, D’agosto e 

Barbosa (2013) 

Fazem um inventário de emissões de poluentes atmosféricos do transporte rodoviário (de carga e 

passageiro) no estado do Rio de Janeiro. 
 X  

Szimba, Mandel, Kraft e Ihrig 

(2017) 

Apresenta um instrumento de avaliação estratégica para calcular os impactos económicos, ambientais e 

sociais das políticas de transportes na Europa. 
X X X 

Usón, Capilla, Bribian, Scarpelline 

e Sastresa (2011) 

Analisam a eficiência energética e a mobilidade no setor de transportes (na União Europeia) com base o 

conceito de ecoeficiência e a análise do ciclo de vida. 
X X  

Nota: (1) Todas as referências apresentadas nesta Tabela, é parte integral desta pesquisa. 

Fonte: Próprio autor. 
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A análise da Tabela 4 possibilita perceber que nas publicações apresentadas, ocorre 

uma predominância dos aspectos econômico (72%) e ambiental (72%), em relação ao aspecto 

social (55%). Ressalta-se também que tal amostra representa uma pequena parcela da 

produção cientifica da área, contudo entende-se que a mesma irá contribuir de forma efetiva 

com esta pesquisa, que de acordo com seu objetivo geral irá avaliar a sustentabilidade das 

empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus por meio de indicadores 

relacionados à manutenção veicular. 

Outra análise possível, relacionada à Tabela 4, trata-se a pouca produção de pesquisas 

referente a atividade manutenção veicular (menos de 8% dos artigos apresentados tratam do 

referido tema), sendo que nas pesquisas alusivas ao mesmo, todas tratam do conceito 

sustentabilidade, analisando riscos de acidentes, emissão de poluentes e gases de efeito estufa, 

e alternativas para melhorar a eficiência energética. 

Durante o levantamento da bibliografia utilizada para a pesquisa, foi identificado um 

atributo para cada impacto. Por este motivo, a partir deste momento da pesquisa, optou-se por 

utilizar o termo atributo, em substituição ao termo impacto. Neste pressuposto, como 

consequência desta mesma pesquisa, foi possível identificar os atributos vinculados a cada 

aspecto, onde se relacionou somente os que têm vínculo com a manutenção veicular. 

Leal Jr. (2010) entende que um atributo é uma qualidade ou é uma característica que é 

associada a um determinado elemento, porém, em se tratando do setor de transportes, atributo 

é uma característica da rede, do modo de transporte e do tipo de operação, dentre outros. 

Ainda de acordo com o mesmo autor, os atributos são genéricos, podendo representar ideias 

diferentes dependendo de quem os interpreta. Portanto, os atributos representam os seus 

respectivos aspectos, e constituem um caminho para a criação de seus indicadores, que irão 

ser representados preferencialmente de forma quantitativa (LEAL JR., 2010 e GUIMARÃES, 

2016). 

Os atributos encontrados, relacionados a seus aspectos e vinculados à manutenção 

veicular, após pesquisa bibliográfica e documental estão descritos na Tabela 5, Tabela esta 

que serve de parâmetro para a determinação dos atributos relacionados com a manutenção 

veicular, usados nesta pesquisa. 
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Tabela 5: Atributos para avaliação de sustentabilidade em oficinas de manutenção veicular. 

Aspecto Atributo 

Econômico 
Valor Monetário 

Serviço Produzido 

Ambiental 

Emissão de gases de efeito estufa 

Poluição Atmosférica 

Poluição da água e do solo 

Emissão de resíduos sólidos e líquidos 

Consumo de energia 

Consumo de material 

Consumo de água  

Poluição sonora  

Social 

Motorização  

Mobilidade  

Segurança  

Acessibilidade  

Uso do solo 

Rapidez  

Fonte: Próprio autor. 

 

Após a apresentação das bases e conceitos que sustentam esta pesquisa, por meio do 

referencial teórico aqui apresentado, o capítulo 3 dará início aos procedimentos 

metodológicos adotados para a realização da pesquisa. 
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3. METODOLOGIA 

Este capítulo apresenta os procedimentos metodológicos adotados para execução desta 

pesquisa. Ele está dividido em três subseções: a primeira destinada à classificação da 

pesquisa, a segunda dedicada à descrição do método para avaliação do transporte coletivo por 

meio do conceito sustentabilidade com base na manutenção, e também onde é apresentado e 

discutido cada passo do método proposto e a terceira voltada para a apresentação da técnica 

de agregação aplicada ao método. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

Para sintetizar a classificação metodológica da presente pesquisa é elaborada a Tabela 

6 que contém a descrição de cada abordagem e sua justificativa para utilização de cada uma 

das classificações. 

Tabela 6: Tabela síntese da classificação da pesquisa. 

Ab.
1
 

Classificação 

da Pesquisa 

Descrição (Gerhardt e Silveira, 

2009) 
Justificativa 

N
a

tu
re

z
a

 

Aplicada 

Produzir conhecimento, tendo 

como foco a aplicação na busca de 

resultados, para contribuir de 

forma prática, visando a solução 

do problema encontrado no caso 

real. 

Gerar conhecimento para solucionar problema 

específico (prestação de serviço sustentável), 

em empresas de transporte público por ônibus, 

por meio de indicadores de sustentabilidade, 

aplicados na atividade de manutenção veicular 

das empresas selecionadas para a pesquisa. 

A
b

o
rd

a
g

em
 

d
o

 p
ro

b
le

m
a

 

Qualitativa 

Compreender detalhadamente os 

significados e as características 

situacionais apresentadas, em lugar 

de produzir medidas quantitativas. 

Compreender os conceitos (avaliação do 

serviço de manutenção veicular e 

sustentabilidade em transporte) e as atividades 

relacionadas ao atendimento dos clientes do 

transporte público por ônibus. 

O
b

je
ti

v
o

s 

Exploratória 

Proporcionar maior familiaridade 

com o problema com vistas a 

torná-lo explícito. 

Aprofundar o problema de pesquisa tratado 

(sustentabilidade no transporte de passageiros) 

e descrever e/ou detalhar do passo a passo para 

solucioná-lo. 

Descritiva 

Descrever as características de 

determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. 

Propor e aplicar um conjunto de indicadores 

que permitam a avaliação da manutenção 

veicular nas empresas de transporte de 

passageiros por ônibus. Descrever como cada 

indicador é influenciado pela função 

manutenção e propor melhorias se for 

necessário. 
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Ab.
1
 

Classificação 

da Pesquisa 

Descrição (Gerhardt e Silveira, 

2009) 
Justificativa 

E
st

ra
té

g
ia

 e
 P

ro
ce

d
im

en
to

s 
té

c
n

ic
o

s 

De Campo 

Levantar informações com sujeitos 

e empresas, sem o controle do 

pesquisador. 

Levantar dados a partir de visitas técnicas a 

empresas de transporte público por ônibus. 

Entrevistar e aplicar questionários estruturados 

e/ou semiestruturados nestas mesmas empresas, 

e também em especialistas do setor. 

Bibliográfica 
Levantar informações a partir da 

revisão da bibliografia. 

Elaborar referencial teórico dos temas a serem 

abordados no estudo e levantamento dos 

aspectos, atributos, indicadores e medidas 

usados para a pesquisa. 

Documental 

Levantar informações a partir de 

materiais que não receberam 

tratamento analítico. 

Coletar dados relacionados ao setor de 

transporte público de passageiros por ônibus e a 

atividade manutenção veicular, e de atributos, 

indicadores e medidas em documentos e 

relatórios disponíveis para consulta. 

Estudo de 

Caso 

Envolver o estudo profundo de 

objetos, de maneira que se permita 

o seu amplo e detalhado 

conhecimento. 

Estudar as diferentes práticas de manutenção, 

nas diferentes empresas de transporte público 

por ônibus na região proposta, com foco em seu 

desempenho sustentável. 

Entrevista 

Levantar dados não documentais 

sobre um determinado tema, pela 

entrevista uma parte busca obter 

dados e a outra se apresenta como 

fonte de informação. 

Coletar dados relacionados função proposta 

para a pesquisa, por meio de entrevistas (com 

roteiro estruturado) associadas a visitas técnicas 

nas empresas a serem analisadas e 

questionários estruturados e/ou 

semiestruturados, contendo elementos de 

análise extraídos da bibliografia estudada. 

Nota: (1) Ab = diz respeito à abordagem.  

Fonte: Próprio autor. 

 

Com relação à estratégia e aos procedimentos técnicos, esta é uma pesquisa de campo, 

pois a realização da mesma se da pela coleta dos dados junto às empresas selecionadas para a 

pesquisa, por meio de diferentes tipos e formas de levantamento (FLICK, 2004; GERHARDT 

e SILVEIRA, 2009). Ela utiliza como base a bibliografia disponível e o levantamento 

documental, além de ser um estudo de caso, e levanta dados não documentais sobre temas 

específicos e próprios das empresas pesquisadas por meio de entrevistas com roteiro 

estruturado, tendo como principal elemento o questionário (GIL, 2002; CRESWELL, 2007; 

YIN, 2001). Cabe ressaltar que o estudo de caso e a pesquisa de campo envolvem as empresas 

do setor de transporte público urbano de passageiros por ônibus, localizadas na Microrregião 
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do Vale do Paraíba Fluminense, selecionadas para a pesquisa, onde se incluem também a 

entrevista e a aplicação de questionários. 

Analisar, compreender e interpretar um material qualitativo pode ser 

consideravelmente difícil para o pesquisador social, em se tratando de estudo de caso (YIN, 

2001). Segundo Yin (2001) e Gil (2002), um destes problemas na interpretação dos dados é a 

falsa sensação de certeza que atinge o próprio pesquisador em relação as suas conclusões. 

Assim, segundo os mesmos autores, e tendo como método para coleta de dados a entrevista 

direta e o questionário estruturado e/ou o semiestruturado, se faz necessário para a correta 

análise destes dados, a construção de uma lógica de trabalho que visa organizar estas ideias, 

tendo como foco atender os objetivos da pesquisa. Neste contexto, optou-se por apresentar os 

dados do questionário aplicado, na Tabela 15, que organiza todas as respostas, de forma a 

facilitar a comparação dos dados e o entendimento das informações, objetivando derivar 

conclusões com base nos dados obtidos e no referencial teórico. 

Após a apresentação da classificação da pesquisa, a seção seguinte se dedicará a 

discussão do método proposto, que será usado para avaliar a sustentabilidade das empresas de 

transporte urbano de passageiros por ônibus, localizadas na região proposta. 

 

3.2 Método de Avaliação e Desempenho em Sustentabilidade 

A consolidação deste método de avaliação de desempenho em sustentabilidade está 

baseada no método para avaliação e análise de desempenho do transporte de passageiros, 

estruturado por Guimarães (2016). 

É preciso salientar que foram necessárias algumas adequações, destacadas na Tabela 7 

que apresenta em alguns dos passos e/ou níveis, o método em fundo de cor cinza, como no 

passo 1 níveis 1 e 2, e passo 2 níveis 1 e 2, além da reestruturação dos passos 4, 5, 6 e 7, 

levando-se em conta a avaliação e análise a ser desempenhada, e a eliminação do passo 8, 

apresentado por Guimarães (2016) em seu método. A descrição de cada passo e seus 

respectivos níveis está na sequência, logo após a apresentação da Tabela 7, que detalha o 
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método para avaliação da sustentabilidade das empresas de transporte urbano de passageiros 

por ônibus, por meio de indicadores relacionados à manutenção veicular. 

Tabela 7: Método para avaliação da sustentabilidade das empresas de transporte urbano de passageiros por 

ônibus, por meio de indicadores relacionados à manutenção veicular. 

PASSO 1 - Definições iniciais 

Nível 1 – Delimitação - Definir a região a ser estudada. 

Nível 2 – Desempenho - Definir as categorias, aspectos, nível de análise e determinar o escopo. 

Saída - Descrição básica dos parâmetros que orientam a avaliação de desempenho dos serviços prestados. 

 

PASSO 2 - Atributos e pesos 

Nível 1 – Pesquisa - Identificar os atributos a serem usados na pesquisa. 

Nível 2 – Escolha - Escolher e ponderar os atributos. 

Saída - Indicação dos aspectos, atributos e seus respectivos pesos. 

 

PASSO 3 – Indicadores e medidas 

Nível 1 – Pesquisa - Listar os possíveis indicadores e medidas que poderão ser usados no estudo. 

Nível 2 – Escolha - Determinar os indicadores e medidas que serão utilizados no estudo. 

Saída - Lista com aspectos, atributos, indicadores e medidas para avaliação. 

 

PASSO 4 – Coleta de dados 

Nível 1 – Questionário - Preparar questionário a ser aplicado na pesquisa 

Nível 2 – Seleção - Selecionar as empresas a serem analisadas. 

Nível 3 – Empresas - Aplicar o questionário nas empresas selecionadas. 

- Caracterizar as operações de transportes efetivadas pelas empresas. 

- Caracterizar as empresas analisadas e as atividades de manutenção veicular. 

Saída - Lista com as empresas a serem analisadas e o resultado da aplicação do questionário. 

 

PASSO 5 - Desempenho padrão 

- Determinar as medidas utilizadas no estudo. 

- Estudar o nível de desempenho dos benchmarks em cada medida. 

- Determinar o nível de benchmarks em cada medida. 

Saída - Tabela com nível de desempenho dos benchmarks em cada medida. 

 

PASSO 6 – Determinação 

Nível 1 – Agregação - Identificar a técnica de agregação a ser utilizada. 

Nível 2 – Aplicação - Aplicar a técnica de agregação selecionada. 

Nível 3 –Determinação - Determinar o nível de desempenho. 

Saída - Tabela com indicadores e medidas e descrição da técnica selecionada. 

 

PASSO 7 - Processamento e análise 

Nível 1 – Análise e 

Comparação 

- Analisar os dados do processo de avaliação. 

- Comparar com os benchmarks. 

- Realizar análise de sensibilidade. 

- Apresentar recomendações de melhora se for necessário. 

Saída - Resultado da análise de desempenho dos serviços prestados e as recomendações. 

Fonte: Próprio autor. 
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Passo 1: Definições iniciais 

Neste passo da pesquisa definem-se os parâmetros que orientarão a avaliação do 

desempenho do serviço prestado, nas empresas de transporte urbano de passageiros por 

ônibus, localizadas na região que será delimitada para a pesquisa. Este passo subdivide-se em 

dois níveis: 

Nível 1 (delimitação): Neste nível é definida a região a ser estudada, e também os tipo 

de transporte, os tipos de concessões e a classificação por categoria disponível na região 

pesquisada. As empresas que fazem parte do contexto inicial desta pesquisa estão inseridas 

nesta região, confirmada como delimitação geográfica da mesma. Após este primeiro 

entendimento, é possível passar para o nível 2, que trata da definição das categorias, aspectos, 

nível de análise e determinação do escopo. 

Nível 2 (desempenho): Neste nível são definidas as categorias (tais como eficiência, 

eficácia, efetividade, sustentabilidade), os aspectos (por exemplo, econômico, social, 

ambiental, político) que são o norte para a aplicação do método, o ponto de vista da avaliação 

(governamental, empresarial, da sociedade e do usuário), o nível da análise (Estratégico, 

tático ou operacional) e o escopo da avaliação (estudo do sistema completo ou de parte deste 

sistema). 

A saída ou resultado desta etapa é a descrição básica dos parâmetros que orientam a 

avaliação de desempenho dos serviços prestados pelas empresas selecionadas. 

 

Passo 2: Atributos e pesos 

Este passo possibilita o entendimento dos atributos mais relevantes na avaliação de 

desempenho do serviço. Ele se relaciona com as categorias e aspectos definidos no passo 1, e 

subdividem-se em dois níveis: 

Nível 1 (pesquisa): neste nível, são produzidas pesquisas bibliográfica, documental 

e/ou pesquisa de campo, buscando-se identificar os atributos que são utilizados neste estudo, e 

que são possíveis de serem identificados e caracterizados em empresas que atuam no 
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segmento de transportes rodoviários de passageiros, especificamente na função de 

manutenção das mesmas. 

Nível 2 (escolha): neste nível ocorre a escolha dos atributos identificados por meio do 

nível 1, pela pesquisa bibliográfica e/ou documental e/ou de campo. Neste momento também 

a pesquisa pode ter a contribuição de especialistas (engenheiros mecânicos, engenheiros 

eletrônicos, especialistas em manutenção automotiva), de normas técnicas, de estudos 

anteriores e ser arbitrada (levando-se em conta a experiência do pesquisador ou dos objetivos 

do estudo). 

Com relação à ponderação, ela pode ser feita por meio da pesquisa com especialistas 

ou ser arbitrada pelo pesquisador. Desta forma, o objetivo neste momento é confirmar os 

atributos identificados no nível anterior, fazer a seleção dos que são usados no estudo, além de 

prioriza-los e pondera-los.  

Como saída neste segundo passo, tem-se uma lista com os atributos relacionados a 

cada aspecto e seus respectivos pesos. 

 

Passo 3: Indicadores e medidas 

O objetivo nesta etapa é conhecer os indicadores representativos de cada atributo e 

definir cada medida que deverá ser formada, visando facilitar o passo 4, onde se efetuará a 

coleta dos dados. Com estes indicadores, é possível a comparação dos resultados obtidos, 

levando-se em conta que os mesmos são expressos quantitativamente. 

De acordo com Leal Jr. (2010), ao se estabelecer indicadores, os mesmos devem ser de 

fácil compreensão e definição, de fácil obtenção, mensuráveis a partir de dados disponíveis, 

devem ser metodologicamente corretos, de fácil comparação com referências e aceito pelas 

partes envolvidas. Estes indicadores devem expressar o nível de desempenho atingido e 

possibilitar uma comparação direta e transparente entre os objetivos desejados e os resultados 

obtidos (LEAL JR., 2010). 

Já as medidas são combinações de indicadores que representam por relações lógicas 

e/ou matemática, cada atributo do sistema que está sendo analisado por meio de seu 
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desempenho. De forma independente, os indicadores não representam resultados relativos, 

tornando desta forma difícil a comparação entre eles. Assim, os atributos podem ser medidos 

por indicadores que dão origem as medidas (LEAL JR., 2010). Este terceiro passo se 

subdivide em dois níveis: 

Nível 1 (pesquisa): constitui-se em pesquisas bibliográfica, documental e/ou de 

campo, onde são levantados e identificados os possíveis indicadores associados a cada 

atributo. 

Nível 2 (escolha): neste nível, tendo como base as pesquisas bibliográficas, 

documentais e/ou a opinião dos especialistas, são escolhidos os indicadores e as medidas a 

serem aplicados na realização das demais etapas do método. 

Guimarães (2016), ao aplicar este mesmo método em sua pesquisa, lembra que ao 

selecionar os indicadores, uma atividade opcional, a determinação do grau de correlação dos 

indicadores, é envolvida. Esta ação deve ser tomada para eliminar a possibilidade de 

subestimar ou superestimar o desempenho do objetivo em estudo (como emissão de CO2 e 

consumo de combustível), Porém esta ação não significa que os indicadores não poderão ser 

usados, uma vez que a escolha deles vai variar de acordo com os objetivos da análise. 

Contudo, ficar atento ao grau de correlação durante a discussão dos dados é extremamente 

importante, o mesmo não influenciará de forma direta no resultado da análise, porém 

determinará peso maior ou menos para os indicadores. 

Leal Jr. (2010), destaca que alguns indicadores que são considerados na literatura, 

devem ser classificados com medidas, pelo fato de se tratarem de uma combinação de dois 

indicadores ou mais. Ainda citando Leal Jr. (2010), ele sugere como exemplo a emissão de 

CO2-eq, que pode se tratar da emissão de CO2, de CH4 e de N2O. 

Neste pressuposto, como saída deste passo, é definida uma Tabela, contendo os 

aspectos, os atributos, os indicadores e as mediadas que irão orientar a aplicação das outras 

etapas do método. 
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Passo 4: Coleta de dados 

Neste passo ocorrem as visitas técnicas nas empresas em análise, momento em que são 

utilizadas as entrevistas com os profissionais selecionados para a pesquisa e também a 

aplicação do questionário estruturado e/ou semiestruturado, assim como as pesquisas 

bibliográfica e/ou documental e/ou de campo, que determinam os valores dos indicadores e as 

ocorrências que impactam nestes indicadores. 

Nível 1 (Questionário): Neste nível, com base no passo 3, um questionário é 

desenvolvido visando responder as questões ligadas aos indicadores que foram determinados 

no nível 2 do referido passo, e que servem de base para alimentar o nível 3 deste passo, além 

dos passos que se seguem. 

Nível 2 (seleção): Neste nível são identificadas e selecionadas as empresas que farão 

parte desta pesquisa. Para tal são utilizadas pesquisas bibliográfica e documental, além de 

consulta a órgão representativo do setor. 

Nível 3 (empresas): Neste nível do estudo é aplicado nas empresas selecionadas para a 

pesquisa o questionário elaborado no nível 1 deste passo. Neste momento, além de buscar 

respostas para os indicadores selecionados para a pesquisa, também são caracterizados os 

tipos e modelos de veículos utilizados para a prestação deste serviço (ônibus, micro-ônibus e 

vans), as exigências legais para concessão/operação (estadual e municipais) e a caracterização 

das empresas a serem estudadas, identificando a caracterização das oficinas de manutenção 

(próprias ou terceirizadas). 

É preciso neste momento, enfatizar a necessidade de se considerarem as características 

das empresas selecionadas para a pesquisa (oficinas de manutenção próprias ou terceirizadas), 

levando-se em conta que este fato pode influenciar diretamente no desempenho do objeto 

pesquisado. 

É possível também neste passo, a utilização de entrevistas a especialista dos temas, 

objetivando identificar e/ou revalidar os dados encontrados. 
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De acordo com Guimarães (2016), dependendo do escopo da análise, pode se fazer 

necessário aplicar nesta etapa, outro modelo de cálculo para se estimar os valores dos 

indicadores a serem aplicados nos cálculos das medidas. 

A saída deste passo é uma lista com as empresas analisadas e o resultado da aplicação 

do questionário. 

 

Passo 5: Desempenho padrão 

Este passo tem por objetivo determinar as medidas que serão utilizadas no estudo, 

além de encontrar referências que podem ser consideradas na pesquisa, identificando os níveis 

de desempenho dos benchmarks (externo ou interno) em cada medida. O benchmark externo é 

uma referência do setor, como exemplo uma empresa de transporte urbano/rodoviário de 

passageiros por ônibus, que seja referência de nível alto de serviços no setor. 

O benchmark interno pressupõe a identificação do melhor padrão de desempenho do 

objeto analisado, e o uso deste padrão como objeto básico de comparação. Podem ser usados 

os valores das medidas definidas nesta pesquisa e entendidas como os melhores padrões de 

desempenho encontrados. 

Como saída neste passo tem-se uma Tabela contendo o nível de desempenho dos 

benchmarks em cada medida. 

 

Passo 6: Determinação 

Neste passo, o objetivo é identificar a técnica de agregação considerada a mais 

adequada ao tipo de dado coletado e ao objeto da pesquisa, aplicar a técnica considerada ideal 

para esta análise e determinar os resultados (desempenho) segundo esta mesma técnica. Esta 

etapa é composta por três níveis: agregação, aplicação e determinação. 

Nível 1 (agregação): Neste nível é selecionada a técnica de agregação que mais se 

adequa aos tipos de dados apresentados no passo 5. Esta técnica consiste na obtenção de 

níveis de desempenho globais, para se realizar as comparações. Existe a possibilidade dos 
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indicadores serem determinados por diferentes unidades de medidas, e assim impossibilitarem 

a comparação. 

Neste caso, Leal Jr. (2010), entende que a técnica a ser utilizada deve possibilitar que 

os valores apurados para cada medida, devem ser colocados em uma única base, pois os 

mesmos podem ter dimensões e escalas diferentes. Ele recomenda então, que seja utilizada 

alguma forma para normalização dos valores das séries relacionadas aos atributos, para que os 

mesmos fiquem, por exemplo, em um intervalo de 0 e 1. 

Nível 2 (aplicação): Este nível consiste da aplicação da técnica de agregação 

selecionada no nível anterior, onde foram identificadas estas mesmas técnicas, e de acordo 

com a respectiva modelagem. 

Nível 3 (determinação): Neste nível, tendo como base os resultados obtidos no nível 

anterior da aplicação da técnica de agregação, é determinado o nível de desempenho global do 

objeto a ser analisado. Este resultado é representado pela consolidação das informações no(s) 

índice(s) representativo(s). Portanto, esta consolidação vai variar de acordo com o método de 

agregação escolhido no passo anterior. 

De acordo com Guimarães (2016), o desempenho global é um resultado que consolida 

todas as informações em um ou poucos índices representativos. Segundo a mesma autora, esta 

consolidação irá variar de acordo com o método de agregação em uso. 

A saída deste passo é a Tabela com os valores dos indicadores e as medidas, além das 

descrições da técnica selecionada. 

 

Passo 7: Processamento e análise 

Neste passo o pesquisador analisa os dados apurados até o passo anterior, além de 

compará-los com os benchmarks. 

Nível 1 (análise e comparação): Este nível é destinado a análise do desempenho 

global, a análise dos dados do processo de avaliação, comparação e/ou verificação sobre o 

desempenho. Neste momento, a identificação das variáveis, os aspectos, os indicadores e as 
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medidas que mais contribuem para o resultado são identificados. Segundo Leal Jr. (2010), no 

caso de as alternativas já terem sido avaliadas anteriormente, é possível compará-las com os 

resultados atuais e apurar se há alteração no desempenho. Podem-se comparar estes resultados 

encontrados com dados da literatura, de documentos e de relatórios técnicos, com resultados 

anteriores ou com resultados ao longo do tempo. 

Também neste nível, o objetivo é comparar os resultados encontrados com os níveis 

do(s) benchmark(s) que foram identificados no passo 5, com o objetivo de se verificar se os 

resultados obtidos estão acima, abaixo ou igual ao resultado médio do setor, ao objeto 

estudado semelhante ou das medidas que foram selecionadas, além de realizar a análise de 

sensibilidade. 

Como saída desse passo, tem-se o resultado da avaliação de desempenho dos serviços 

prestados pelas empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus. 

 

3.3 Técnica de Agregação Aplicada ao Método 

A Analise Relacional Grey (GRA), foi a técnica escolhida para aplicação neste 

trabalho. Segundo Deng (1982) a técnica multicritério GRA foi desenvolvida com o objetivo 

de suplantar as limitações das abordagens estatísticas convencionais, por ser uma técnica que 

requer um número limitado de informações ou até mesmo informações incompletas para 

distinguir o comportamento de um determinado sistema. Guimarães (2016) afirma que a GRA 

tem sido aplicada em diferentes áreas, incluindo-se neste contesto o transporte, aplicações 

estas representado por publicações de CHEON et al. 2009; LEAL JR. e D'AGOSTO, 2012; 

LEAL JR. e GUIMARÃES, 2014; SIQUEIRA et al., 2017; GUIMARÃES e LEAL JR.,  

2016; ZANG et al., 2016. 

Desta forma, o fato de que os dados coletados estarão em diferentes unidades de 

medida e ordem de grandeza, sendo desta forma, necessário uniformizá-los em um único 

índice, além de não se conhecer a distribuição dos dados utilizados (podem ser dados 

diferentes), irá justificar e reforçar a decisão pelo uso da GRA. De acordo com Guimarães 
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(2016), a GRA permite que dados com diferentes dimensões e unidade de medidas sejam 

uniformizados no intervalo, além de aceitar distribuição de qualquer tipo. 

A GRA é um método utilizado na determinação do grau de relacionamento entre uma 

observação referencial e uma observação levantada, e tem como objetivo estabelecer um grau 

de proximidade com o resultado desejado (LEAL JR., 2010). De acordo com Guimarães 

(2016), a GRA pode ser dividida em quatro partes: (1) coleta e consolidação dos dados; (2) 

normalização, baseada em critérios (quanto maior o valor, melhor; quanto menor o valor, 

melhor; quanto mais próximo ao valor de referência, melhor); (3) cálculo do Coeficiente 

Relacional Grey, com base na matriz de distância e nos pesos associados; e (4) 

estabelecimento dos graus de relacionamento grey. 

Desta forma, estabelecendo-se um conjunto de observações {X0
(o)

, X1
(o)

, ..., Xm
(o)

}, 

onde X0
(0)

 é a observação referencial e X1
(0)

, X2
(0)

,..., Xm
(0)

 são observações originais a serem 

comparadas. E entendendo que cada observação Xi possui n medidas que são descritas sob a 

forma de séries Xi = {Xi
(0)

 (K),... Xm
(0)

 (n)}, em que cada componente dessa série, antes de 

qualquer operação, é normalizado conforme o que segue. 

Se quanto maior melhor (equação 1). 

 

      

 

Se quanto menor melhor (equação 2). 
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Onde: xi
’
 (k) é o valor normalizado de uma medida k para uma observação original 

xi
(0)

. 

A série cujos atributos normalizados são os melhores possíveis, representa o estado 

que se deseja para qualquer série em análise, sendo representada por x0. Os valores ideais 

desejados são iguais a 1. Essa é uma abordagem possível que propõe um contorno para os 

muitos casos onde a medida de referência não é facilmente encontrada ou ainda quando a 

mesma é difícil de ser calculada. (LEAL JR., 2010). 

Após os dados de cada série serem normalizados, será necessário calcular os 

coeficientes relacionais Grey γ (equação 3). 

 

                      (3) 

 

Observando que ζ ∈ [0,1] e assume, em geral, o valor 0,5, sendo este, útil somente 

para diferenciar os elementos da série e não influenciando na ordem final destas mesmas 

séries (Deng, 1989). Dentro do intervalo de ζ, é permitido a atribuição de qualquer valor entre 

0 e 1, mas comumente adota-se 0,5 (WEN, 2004). Segundo Zuo (1995), a mudança no valor 

de ζ não altera o ranking dos graus de relacionamento grey, e este fato é possível de ser 

demonstrado. Se o valor relacionado à ζ for próximo de zero, as alternativas em termos de 

desempenho se distanciarão, porém, sua ordem de desempenho não mudará. Se o valor 

relacionado à ζ for próximo de 1, as alternativas em termos de desempenho se aproximarão, 

também desta forma sua ordem de desempenho não mudará (LEAL JR., 2010). 

Após o estabelecimento dos coeficientes relacionais grey, será preciso que se 

determinem os graus de relacionamento grey (i) para cada série constituída (Deng, 1989). É 

possível o cálculo dos graus de relacionamento grey ponderando os coeficientes relacionais 

grey. Neste caso, será necessário o cálculo da média ponderada e a equação 4 é a utilizada 

para este cálculo. 
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Onde βk é o peso de cada atributo e  

 

Após a apresentação dos procedimentos metodológicos adotados para o presente 

estudo, passa-se para o capitulo 4, que tratará dos resultados, suas análises e discussões. 
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4. RESULTADOS (APLICAÇÃO, ANÁLISE E DISCUSÃO) 

Neste capítulo apresenta-se a aplicação do método detalhado no capítulo 3, além de 

analisar os resultados encontrados e discuti-los. Para possibilitar um melhor entendimento, o 

passo a passo indicado será seguido conforme proposto no método (Tabela 7). 

 

Passo 1: Definições iniciais 

Neste passo foi definida a região a ser estudada e as categorias, aspectos, nível de 

análise e determinação do escopo da pesquisa. 

 

Nível 1 – Delimitação 

A região selecionada para pesquisa foi a Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense. 

A escolha se deu em função de sua importância para a economia da região estudada, para o 

Estado do Rio de Janeiro e para a Região Sudeste do Brasil. 

A Microrregião do Vale do Paraíba Fluminense, representada geograficamente na 

Figura 2, está localizada no terço médio da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, no 

bioma da Mata Atlântica, e é delimitada ao norte pela Serra da Mantiqueira e ao sul pela Serra 

do Mar (BENTES, 2014). Ainda segundo o mesmo autor, a Microrregião do Vale do Paraíba 

Fluminense possui localização estratégica, estando posicionada no interior de um triangulo 

imaginário, onde os vértices são as mais importantes capitais do país – São Paulo, Rio de 

Janeiro e Belo Horizonte, grandes centros consumidores e acumuladores de capital. 

O Vale do Paraíba, incluindo-se neste contexto a Microrregião do Vale do Paraíba 

Fluminense, é atendido pela maior e mais movimentada rodovia do país, a Rodovia Presidente 

Dutra (BR-116). Segundo a CCR Nova Dutra (Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra 

S.A.), responsável pela gestão dos 402 (quatrocentos e dois) quilômetros da BR 116, no 

trecho que compreende do Rio de Janeiro a São Paulo, são realizadas diariamente, em média, 

858 mil viagens em toda a sua extensão.  
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Atende também a demanda de transporte da referida região a antiga Estrada de Ferro 

Central do Brasil, atualmente operada pela MRS Logística no transporte de cargas, Ferrovia 

Centro Atlântica (FCA) no sistema suburbano do Grande Rio, Supervia no sistema suburbano 

de São Paulo e CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, vias estas que 

conectam as metrópoles de São Paulo e Rio de Janeiro (BENTES, 2014; AENFER, 2019). 

 

 

Figura 2: Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (destaque em cor laranja), ocupando parte 

dos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, e em vermelho destacando-se a Microrregião do Vale 

do Paraíba Fluminense. 

Fonte: Próprio autor, baseado em: CEIVAP – Disponível em www.ceivap.org.br. Acesso em 27 Fev. 2019. 

 

De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Barra 

Mansa e Volta Redonda (SINDPASS), que atua nos municípios da Microrregião do Vale do 

Paraíba Fluminense e em mais seis municípios da região do Vale do Paraíba Fluminense, a 

região em estudo responde com aproximadamente 15% do transporte público regular do 

Estado do Rio de Janeiro. Ainda de acordo com a mesma fonte, o sistema opera nas linhas 

intermunicipal e municipal, com uma frota de 1029 (mil e vinte e nove) veículos que possuem 
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idade média de cinco anos, transporta em torno de 13,2 milhões de passageiros/mês em suas 

trezentas linhas disponíveis e gera aproximadamente sete mil empregos diretos. 

Também neste nível, seguindo a metodologia proposta e de acordo com o objetivo 

desta pesquisa, foram definidos o tipo de transporte, os tipos de concessões e a classificação 

por categoria de transporte urbano de passageiros por ônibus disponível na região pesquisada, 

além do tipo de combustível utilizado para tal operação. 

È necessário chamar a atenção para o enfoque da pesquisa que é a análise do 

transporte urbano de passageiros por ônibus, portanto, outros modos de transportes coletivos e 

a integração dos mesmos não foram analisados neste estudo. Também se faz necessário 

lembrar que o sistema não foi avaliado como um todo, levando-se em conta que o escopo da 

pesquisa está em avaliar os serviços prestados pelas empresas analisadas, usando indicadores 

de sustentabilidade relacionados à manutenção veicular. A Tabela 8 descreve os tipos e a 

classificação do modo de transporte coletivo por ônibus definidos para análise. 

Tabela 8: Descrição dos tipos de transportes por ônibus analisados, classificação por categoria e combustível 

utilizado.  

Modo 
Tipo de 

Transporte 

Tipo de 

Concessão 

Classificação por 

Categoria
1
 

Combustível 

Rodoviário Coletivo 

Estadual 
Urbano 

Diesel (S500 e S10) 
Outros

2
 

Municipal 
Urbano 

Outros
2
 

Notas: (1) Os veículos analisados estão classificados de acordo com a Resolução ANTT nº 4130 de 03/07/2013, 

em seu artigo 4º, que trata dos ônibus destinados ao transporte rodoviário interestadual ou internacional de 

passageiros, por suas condições de utilização e conforto. (2) De acordo com o mesmo artigo, a classificação 

“outros” indica as categorias: convencional, executivo, semileito, leito, cama ou misto. 

Fonte: Próprio autor, baseado em: ANTT (2013 e 2015) 

 

Nível 2 – Desempenho 

A análise proposta para esta dissertação foi classificada no nível estratégico e sob o 

enfoque empresarial, devido à mesma tratar do desempenho sustentável, ou seja, observando 

os aspectos econômicos, ambiental e social, dos serviços prestados pelas empresas de 

transporte urbano de passageiros por ônibus, usando indicadores de sustentabilidade 

relacionados com a manutenção veicular, dos quais os resultados orientaram não só as 

empresas pesquisadas, mas também poderão orientar todas as empresas concessionárias de 
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serviço de transporte urbano de passageiros por ônibus, com vistas em atender aos objetivos 

de desenvolvimento sustentável. 

Com relação ao escopo da avaliação, a pesquisa focou em parte do sistema, visto que o 

objetivo geral da mesma foi avaliar a sustentabilidade das empresas de transporte urbano de 

passageiros por ônibus que estão localizadas na região delimitada para pesquisa (conforme a 

Tabela 14), usando indicadores de sustentabilidade relacionados apenas a manutenção 

veicular. Esta pesquisa foi delimitada pelos limites da Microrregião do Vale do Paraíba 

Fluminense e foi realizada nas empresas que possuem contrato de concessão ativo com o 

poder público, no período que compreendeu os meses de janeiro a abril de 2019. 

A descrição básica dos parâmetros que orientaram a avaliação de desempenho dos 

serviços prestados pelas empresas selecionadas para esta pesquisa está resumida na Tabela 9. 

Tabela 9: Resumo dos principais parâmetros definidos no Passo 1. 

Parâmetro Descrição 

Características das concessionárias de 

serviço de transporte público de 

passageiros por ônibus e de suas oficinas 

de manutenção veicular. 

Todas as Empresas relacionadas na Tabela 15 e suas oficinas de 

manutenção veicular. 

Empresas, tipos e características de 

serviços e manutenção. 

Empresas e tipos apresentados na Tabela 16. 

Categoria de análise. Sustentabilidade. 

Aspectos de análise. Econômico, Ambiental e Social. 

Enfoque. Empresarial. 

Nível de análise Estratégico. 

Escopo. Parte do sistema de transporte público de passageiros por 

ônibus, visto que o objetivo geral da mesma é avaliar a 

sustentabilidade das empresas que serão analisadas, usando 

indicadores de sustentabilidade relacionados apenas a 

manutenção veicular. 

Delimitação. O transporte público de passageiros por ônibus na Microrregião 

do Vale do Paraíba Fluminense, no período compreendido entre 

os meses de janeiro a abril de 2019.  

Fonte: Próprio autor, baseado em: Guimarães (2016) 

 

Após a descrição básica dos parâmetros que orientam a avaliação de desempenho dos 

serviços prestados pelas empresas selecionadas para esta pesquisa, passou-se para a definição 

dos atributos e pesos que dirigem as demais etapas desta pesquisa. 
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Passo 2: Atributos e Pesos 

Tomando por base a categoria e os aspectos relacionados à categoria, definidos no 

passo anterior, esta etapa definiu quais os atributos mais relevantes para a avaliação de 

desempenho proposta e seus devidos pesos. 

 

Nível 1 – Pesquisa 

Para levantar os atributos relacionados à categoria e aos aspectos definidos no passo 1, 

usou-se como base os trabalhos sobre avaliação de desempenho no setor de transportes, 

apresentados na Tabela 4, tendo como ponto de vista os trabalhos que avaliam a 

sustentabilidade tanto no setor de passageiros quanto no setor de cargas. 

Os atributos encontrados na pesquisa, relacionados aos aspectos propostos no nível 2 

do passo 1, e que foram usados para dar prosseguimento ao estudo, estão propostos na Tabela 

5. 

 

Nível 2 – Escolha 

A escolha dos atributos que foram usados na pesquisa foi feita de maneira arbitrária e 

por conveniência, levando em conta a experiência do pesquisador, que atua profissionalmente 

no setor de transporte urbano de passageiros por ônibus e principalmente na disponibilidade 

dos dados para avaliação, adquiridos por meio das pesquisas bibliográfica e documental, 

apresentados na Tabela 4. 

Para a sequência da pesquisa, foram selecionados os seguintes atributos: para o 

aspecto econômico o “Valor Monetário” e “Serviço Produzido”; para o aspecto ambiental 

“Emissão de Resíduos Sólidos e Líquidos” e “Consumo de Água”; e para o aspecto social 

“Segurança” e “Rapidez”. 

Com relação à ponderação dos aspectos e atributos, esta pesquisa seguiu o mesmo 

método utilizado por Guimarães (2016), optando por um mesmo peso para todos, entendendo 

que todos possuem a mesma importância de acordo com o conceito proposto pelo relatório de 
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Brutland (WCED, 1987). Para um melhor entendimento, a Tabela 10 apresenta a proposta de 

saída do passo 2. 

Tabela 10: Aspectos, atributos e pesos. 

Aspecto Atributo 

Econômico 
Valor Monetário 

Serviço Produzido 

Ambiental 
Emissão de Resíduos Sólidos e Líquidos 

Consumo de Água 

Social 
Segurança 

Rapidez 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após a indicação dos aspectos, dos atributos e seus respectivos pesos, entendendo a 

Tabela 10 como saída proposta para o passo 2, foi possível passar para o passo 3. 

 

Passo 3: Indicadores e medidas 

Levando-se em conta a base que os passos anteriores proporcionaram para a pesquisa, 

o passo que se inicia, determinou os indicadores e as medidas que foram utilizados no estudo. 

 

Nível 1 – Pesquisa 

Tomando como base as pesquisas bibliográfica e documental, feitas até a conclusão do 

passo 2, um conjunto de indicadores para avaliação de desempenho relacionados a 

manutenção veicular, em empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus foi 

proposto. Para isso, foram usadas as seguintes pesquisas: Kennedy (2002); Litman e Burell 

(2006); Castillo e Pitfield (2010); Awasthi, Chauhan e Onrani (2011); Carse (2011); Bojkovic 

et al. (2011); Marchovick e Lucas (2011); Loo e Li (2012); Shiau (2012); Figueroa e Ribeiro 

(2013); Gandhi, Tiwari e Fazio (2013); Moriarty e Honnery (2013); Santos e Ribeiro (2013); 

Shiau e Liu (2013); Smith, Axon e Darton (2013); Alonso, Monzón e Cascajo (2014); 

Chavez-Baeza e Sheinbaum-Pardo (2014); Guimarães e Leal Jr (2014); Litman (2015); Leal 

Jr e Guimarães (2016); e Guimarães e Leal Jr (2016); Szimba et al. (2017).  
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A Tabela 11 mostra os indicadores encontrados na literatura pesquisada e suas 

unidades de medida, desmembrando-se de seus atributos e aspectos. 

Tabela 11: Conjunto de indicadores propostos para avaliação no transporte de passageiros
1
. 

Aspec-

tos 
Atributos Indicadores 

Unid. de 

Medida 

 

E
co

n
ô

m
ic

o
 

Valor Monetário 

Gasto com manutenção corretiva R$ 

Gasto com manutenção preventiva R$ 

Gasto com manutenção preditiva R$ 

Gasto total com manutenção R$ 

Gastos totais da empresa R$ 

Receita operacional não obtida por falha na manutenção R$ 

Receita operacional não obtida por falta de manutenção R$ 

Receita operacional, com recebimento de subsídios do governo, 

gerada por gratuidades, não obtida por falha na manutenção. 
R$ 

Receita operacional, com recebimento de subsídios do governo, 

gerada por gratuidades, não obtida por falta de manutenção. 
R$ 

Serviço Produzido 

Número de manutenção corretiva efetuada qtd 

Número de manutenção preventiva efetuada qtd 

Número de manutenção preditiva efetuada qtd 

Número total de manutenção efetuada qtd 

Distância total percorrida pela frota km 

Número de passageiros não transportados por falha na 

manutenção 
qtd 

Número de passageiros não transportados por falta de manutenção qtd 

Quantidades de recursos físicos (equipamentos e/ou 

instalações) usados nas revisões 
qtd 

 

A
m

b
ie

n
ta

l 

Emissão de gases 

de efeito estufa
2
 

Emissão de gás CO2 t 

Emissão de vapor de H2O t 

Emissão de CH4 t 

Emissão de N2O t 

Emissão de CFC t 

Emissão total de gases de efeito estufa t 

Poluição 

Atmosférica
2
 

Emissão de hidrocarbonetos t 

Emissão de aldeídos t 

Emissão de gás CO t 

Emissão de gases acidificantes (SOx, NOx) t 

Emissão de materiais particulados t 

Idade média dos veículos anos 

Poluição da água 

e do solo 

 

Quantidade de resíduos totais gerados na manutenção (em todas 

as suas fases) 
t 

Quantidade de resíduos gerados na limpeza e higienização 

(lavagem) 
t 

Quantidade de resíduos gerados por vazamento de óleo 

lubrificante (defeito) 
litros 

Quantidade de resíduos gerados por vazamento de óleo 

combustível (defeito) 
litros 

Quantidade de resíduos gerados por vazamento de óleo 

combustível (no abastecimento) 
litros 
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Aspec-

tos 
Atributos Indicadores 

Unid. de 

Medida 

Emissão de 

resíduos Sólidos e 

Líquidos 

Quantidade de resíduos totais gerados pela manutenção t 

Quantidade de resíduos sólidos gerados pela manutenção t 

Quantidade de resíduos líquidos gerados pela manutenção t 

Quantidade de resíduos totais gerados pela reforma de unidade t 

Quantidade de resíduos sólidos gerados pela reforma de unidade t 

Quantidade de resíduos líquidos gerados pela reforma de unidade t 

Consumo de 

energia 

Consumo total de energia não renovável na manutenção mj 

Consumo total de energia renovável na manutenção mj 

Consumo total de energia elétrica não renovável na manutenção mj 

Consumo total de energia elétrica renovável na manutenção mj 

Consumo de 

Materiais 

Consumo de peças de reposição qtd 

Consumo de equipamentos e ferramentas para a realização da 

manutenção 
qtd 

Consumo de materiais de escritório para o gerenciamento da 

manutenção 
qtd 

Consumo de água 

Consumo de água na manutenção litros 

Consumo de água na limpeza e higienização (lavagem de veículo) litros 

Quantidade de água reutilizada consumida na manutenção litros 

Quantidade de água reutilizada consumida na limpeza e 

higienização (lavagem de veículo) 
litros 

Poluição sonora
2
 

Intensidade total de ruído emitido pelos veículos (defeituoso) db 

Intensidade total de ruído emitido pelos veículos/equipamentos 

(manutenção) 
db 

 

S
o

ci
al

 

Motorização
2
 

Número de total de carros fora de circulação (oficina de 

manutenção preventiva e/ou preditiva) 
qtd 

Número de total de carros em determinada região (por quebra, em 

oficina de manutenção corretiva) 
qtd 

Mobilidade
2
 

Número total de viagens não realizada por defeito/quebra do 

veículo 
qtd 

Número total de viagens interrompidas por defeito/quebra do 

veículo 
qtd 

Número total de passageiros não atendidos por defeito/quebra do 

veículo 
qtd 

Segurança
2
 

Número de defeitos detectados que podem afetar a segurança do 

usuário 
qtd 

Número total de acidentes qtd 

Número total de acidentes com óbitos qtd 

Número de acidentes com lesões graves qtd 

Uso do solo 

Área total ocupada pela infraestrutura de manutenção (oficinas de 

manutenção) 
m

2
 

Área total ocupada pela infraestrutura de transporte (garagem e 

área administrativa) 
m

2
 

Acessibilidade
2
 

Número de vezes que o ônibus não saiu do terminal qtd 

Número de vezes que o ônibus não passou pelo ponto 

intermediário de embarque 
qtd 

Número de vezes que o passageiro com necessidades especiais 

não foi atendido (cadeirante) por falha do elevador 
qtd 

Número de vezes que o passageiro com necessidades especiais 

não foi atendido (cego) por falha do sistema de comunicação 
qtd 
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Aspec-

tos 
Atributos Indicadores 

Unid. de 

Medida 

Rapidez 

Tempo total na manutenção h 

Tempo total na manutenção corretiva h 

Tempo total na manutenção preventiva h 

Tempo total na manutenção preditiva h 

Tempo de espera nos terminais (por falta de manutenção) h 

Tempo de espera nos terminais (por falha na manutenção) h 

Tempo com manutenção corretiva relacionada a defeito que pode 

afetar a segurança do usuário 
h 

Tempo parado no percurso por quebra e/ou defeito (por falta de 

manutenção) 
h 

Tempo parado no percurso por quebra e/ou defeito (por falha na 

manutenção) 
h 

Número de saídas da garagem com atraso por motivo de 

manutenção corretiva 
qtd 

Nota: (1) Esta Tabela possui todos os indicadores relacionados aos atributos identificados na Tabela 10 

apresentada no nível 1 do passo 2 desta pesquisa. (2) Por falta ou falha na manutenção. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Nível 2 – Escolha 

A escolha dos indicadores usados na pesquisa foi feita de maneira arbitrária e por 

conveniência, levando em conta a experiência do pesquisador, e tendo como base a Tabela 4 

apresentada anteriormente. Da referida lista foram escolhidos aqueles, julgados apropriados, 

para responder a questão problema, e desta forma atender o objetivo geral da pesquisa, que 

consiste em avaliar a sustentabilidade das empresas de transporte urbano de passageiros por 

ônibus, usando para análise indicadores relacionados à manutenção veicular. 

 Desta forma, os indicadores que foram selecionados para representar os aspectos e 

atributos selecionados no nível 1 deste passo e representados na Tabela 11, estão descritos por 

meio da Tabela 12. 
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Tabela 12: Aspectos, atributos, indicadores e unidades de medidas selecionadas para avaliação. 

Aspecto Atributo Indicadores Sigla 
Unidade 

de Medida 

Econômico 

Serviço Produzido 
Número de manutenções preventivas efetuadas MPE qtd 

Distância total percorrida pela frota KTP km 

Valor 

Monetário 

Gasto total com manutenção GTM R$ 

Gastos totais da empresa GTE R$ 

Ambiental 

Emissão de 

Resíduos Sólidos 

e Líquidos 

Quantidade de resíduos totais gerados pela 

manutenção 
RTG t 

Consumo de 

Água 

Consumo de água na limpeza e higienização 

(lavagem de veículos) 
CAL litros 

Social 

Segurança 
Número de defeitos detectados que podem 

afetar a segurança do usuário 
DAS qtd 

Rapidez 
Número de saídas da garagem com atraso por 

motivo de manutenção corretiva 
SMC qtd 

Fonte: Próprio autor. 

 

Cabe ressaltar, que os indicadores “Distancia total percorrida pela frota” e “gastos 

totais da empresa”, não foram analisados na pesquisa. Os mesmos são apresentados na Tabela 

12 para servirem de parâmetro no cálculo das medidas. Os demais indicadores foram os 

selecionados para a avaliação. 

A formação das medidas foi realizada considerando a combinação de indicadores 

conforme a Tabela 13, que apresenta os indicadores selecionados neste estudo para avaliação. 

Tabela 13: Aspectos, atributos, medidas e unidades de medidas selecionadas para avaliação. 

Aspecto Atributo Medidas Unidade de Medida 

Econômico 
Serviço Produzido MPE/KTP qtd/km

1
 

Valor Monetário GTE/GTM %/mês
2
 

Ambiental 
Emissão de Resíduos Sólidos e Líquidos RTG/KTP kg/km

1
 

Consumo de Água CAL/KTP l/km
1
 

Social 
Segurança DAS/KTP qtd/km

1
 

Rapidez SMC/KTP qtd/km
1
 

Nota: (1) Refere-se à unidade de medida em cada indicador por quilómetro rodado da frota. (2) Refere-se à 

porcentagem dos gastos totais da empresa, destinados à manutenção, por mês. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Passo 4: Coleta de dados 

Após serem determinados, por meio dos passos anteriores, os aspectos, os atributos, os 

indicadores, as medidas e suas unidades de medidas, o passo 4 tratou da coleta dos dados 
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necessários para a continuidade da pesquisa, aplicando o questionário estruturado nas 

empresas, que também foram determinadas neste passo, para a coleta destes dados. 

 

Nível 1 – Questionário 

Neste primeiro nível do passo 4, um questionário estruturado foi preparado, tendo 

como base a saída do passo 3 (Lista com aspectos, atributos, indicadores e medidas para 

avaliação), e aplicado junto aos profissionais responsáveis pela função de manutenção 

veicular, das empresas selecionadas no nível 2 a seguir. 

Com o objetivo de possibilitar um melhor entendimento das análises nos passos 

seguintes, é apresentado por meio da Tabela 14 as perguntas utilizadas no questionário 

estruturado, que é parte integrante deste trabalho e apresentado ao final como “anexo 1”. 

Tabela 14: Perguntas utilizadas no questionário estruturado. 

Questão
1
 Pergunta 

1 Cargo ocupado pelo Respondente. 

2 Tempo de experiência com manutenção. 

3 Tempo de experiência com transporte de passageiros. 

4 Qual o tipo de serviço (concessão) é prestado por sua empresa? 

5 Qual a quantidade de veículos que possui sua empresa? 

6 Qual porcentagem de veículos atende a cada tipo (concessão) de serviço prestado? 

7 A manutenção dos veículos é própria ou terceirizada? 

8 Qual a idade média da frota? 

9 
Levando em consideração os gastos totais mensal da empresa, qual a faixa percentual dos gastos 

relacionados à manutenção? 

10 
Do total de gastos mensal com a manutenção, qual a faixa percentual relacionada a Manutenção 

Corretiva e a Manutenção Preventiva? 

11 Quantos quilômetros sua frota roda por mês? 

12 Qual o número de manutenções preventivas é efetuado durante o período de 1 (um) mês? 

13 Qual o tempo médio gasto em cada manutenção preventiva? 

14 Durante a realização das manutenções, qual a quantidade mensal de resíduos líquidos é gerada? 

15 Durante a realização das manutenções, qual quantidade mensal de resíduos sólidos é gerada? 

16 Qual o consumo total mensal de água da empresa, com limpeza e higienização dos veículos? 

17 Qual a quantidade mensal de manutenções preventivas relacionadas aos itens a seguir? 

18 
Destas manutenções, qual a quantidade mensal delas é por motivo de deficiência das vias 

(estradas)? 

19 Qual o número total de viagens mensal, realizada pela empresa, relacionadas a todas as linhas? 

20 
Qual a quantidade média mensal de saídas da garagem com atraso, por motivo de manutenção 

corretiva? 

Nota: (1) O termo questão refere-se ao número da pergunta no questionário. 

Fonte: Próprio autor. 
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Nível 2 – Seleção 

No nível 2, utilizando as informações contidas na página eletrônica do sindicato que 

representa as empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus (SINDPASS, 2019), na 

região selecionada para pesquisa, foi possível identificar quais empresas que segundo este 

mesmo órgão, possuem contrato ativo para a realização da referida atividade, junto aos órgãos 

públicos (governos estaduais e municipais) em seus referidos domicílios. A Tabela 15 

apresenta estas empresas e seus respectivos endereços. 

Tabela 15: Empresas de transporte urbano de passageiros por ônibus, na Microrregião do Vale do Paraíba 

Fluminense. 

EMPRESA ENDEREÇO 

Viação Agulhas Negras LTDA 
Rod. Presidente Tancredo Neves, km 2,5 – Jardim Belvedere. Cep.: 

27.252-130 – Volta Redonda-RJ 

Auto Comercial Barra Mansa 

LTDA  

Rua Antônio Graciano Rocha, 1100 – Vila Maria. Cep.: 27.313-280 – 

Barra Mansa-RJ  

Viação Cidade do Aço LTDA  
Rod. Presidente Dutra, km 269 – São Luiz. Cep.: 28338-000 – Barra 

Mansa-RJ  

Colitur Transportes Rodoviário 

LTDA  

Rod. Presidente Vargas, 2550 – Santa Clara. Cep.: 27340-002 – Barra 

Mansa-RJ  

Viação Elite LTDA  
Avenida 2, 10 – Jardim Belvedere. Cep.: 27.255-450 – Volta Redonda-

RJ  

Expresso Itatiaia LTDA  Rua Raul Cotrim, S/Nº - Centro. Cep.: 27.580-000 – Itatiaia-RJ  

Viação Falcão LTDA  
Rua Antônio Graciano Rocha, 1100 – Vila Maria. Cep.: 27.313-280 – 

Barra Mansa-RJ  

Viação Penedo LTDA  Rua Ostilio de Souza, 853 – Itapuca. Cep.: 27.524-040 - Resende-RJ 

Viação Pinheiral LTDA  Rua São Paulo, 48 – Bela Vista. Cep.: 27 197-000 – Pinheiral-RJ  

Porto Real Transporte Coletivo 

LTDA 

Estrada Porto Real Floriano, 2009 – Centro. Cep.: 27.570-000 – Porto 

Real-RJ  

Viação Resendense Intermunicipal 

LTDA  

Rua Ernesto Zaramelo, 29 – Cotiara. Cep.: 27.347-490 – Barra Mansa-

RJ  

São João Batista Transporte e 

Turismo LTDA  

Avenida Homero Leite, 160 – Saudade. Cep.: 27.331-171 – Barra 

Mansa-RJ  

Viação Sul Fluminense Transportes 

e Turismo LTDA  

Rua Marina Godoy Barreira Cravo, 267 – Voldac. Cep.: 27.285-140 – 

Volta Redonda-RJ  

Viação VAB LTDA 
Avenida Paulo de Frontin, 913, Aterrado, Cep.: 27215-580 - Volta 

Redonda-RJ 

Triecon – Consorcio Barra Mansa 

LTDA 

Rua Antônio Graciano Rocha, 1100 – Vila Maria. Cep.: 27.313-280 – 

Barra Mansa-RJ  

Fonte: Próprio autor. 

 

Após o levantamento das empresas, o pesquisador iniciou um processo de contato com 

as mesmas, visando confirmar a atuação destas empresas no setor, com o propósito de definir 
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quais delas seriam selecionadas para a pesquisa. Estes contatos foram feitos de forma pessoal 

(in loco), ou via telefone. 

Como resultado destes contatos, a seguinte situação foi detectada: (i) 15 empresas 

foram identificadas na região proposta para pesquisa; (ii) destas 15 empresas identificadas, 3 

delas já haviam encerrado suas atividades; (iii) das 12 empresas restante, 4 delas se negaram a 

participar do estudo, alegando para esta decisão motivos particulares; e (iv) desta forma, o 

pesquisador optou por analisar todas as 8 empresas que se disponibilizaram a participar do 

estudo, entendendo e valorizando a atitude das mesmas. 

Nesta pesquisa não foram identificados os nomes das empresas selecionadas, tratando-

as desta forma por empresa “E1”, empresa “E2”, e assim sucessivamente até a empresa “E8”, 

obedecendo desta forma o fato de que as mesmas se posicionaram neste sentido (todas as 

empresas selecionadas para a pesquisa se comprometeram em responder as perguntas a elas 

dirigidas, desde que os seus nomes não fossem relacionados a nenhuma das respostas e/ou 

resultado). Outro motivo que justifica esta decisão foi a não exposição dos nomes das 

empresas que se negaram a participar da pesquisa, pois ao informar o nome das participantes, 

seria óbvio concluir as que não participaram, já que as empresas que encerraram suas 

atividades tem a obrigação de tornar este um ato público. 

 

Nível 3 – Empresas 

Neste nível da pesquisa, ocorrem as visitas técnicas nas empresas, onde foi aplicado 

em cada uma delas, junto ao colaborador responsável pela função manutenção, o questionário 

estruturado elaborado no nível 1 deste passo. Estes colaboradores, identificados na função de 

gerência, são profissionais das áreas de engenharia, administração e logística, atuando no 

setor transporte público de passageiros em média por 14 anos, e na função de gestor, neste 

mesmo setor, em média por 12 anos. Por meio destas aplicações, foi possível realizar o 

levantamento das características de todas as empresas localizadas na região proposta para o 

estudo e também das oficinas de manutenção veicular destas empresas. Além dos 

colaboradores já citados, também outros especialistas foram ouvidos com o intuito de agregar 
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valores às informações coletadas. Dentre estes especialistas podem-se citar chefes de oficina, 

chefes de almoxarifado e mecânicos montadores. 

Com a aplicação do questionário foi possível perceber que o transporte urbano 

intermunicipal possui maior peso, com esta atividade em 58% das empresas pesquisadas, 

seguido pelo transporte municipal nos outros 42% destas mesmas empresas. Todas as 

empresas pesquisadas possuem oficinas próprias para manutenção de suas frotas e, portanto 

total controle desta atividade no negócio. São empresas que possuem uma frota com idade 

média de 6,6 anos de uso, além de contarem com profissionais especialistas em seus quadros 

de chefia na função de manutenção. 

Para melhor entendimento, estas informações estão disponibilizadas de forma 

detalhada na Tabela 16, que também apresenta a saída do passo 4, contendo as empresas 

analisadas e o resultado da aplicação do questionário. 
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Tabela 16: Respostas do questionário estruturado aplicado nas empresas pesquisadas. 
Q

u
es

t1
 

C
a

rg
o

 /
 

U
n

id
a

d
e 

d
e 

M
ed

id
a

 

E
m

p
re

sa
 0

1
 

E
m

p
re

sa
 0

2
 

E
m

p
re

sa
 0

3
 

E
m

p
re

sa
 0

4
 

E
m

p
re

sa
 0

5
 

E
m

p
re

sa
 0

6
 

E
m

p
re

sa
 0

7
 

E
m

p
re

sa
 0

8
 

1 cargo Gerente 
Ger. 

Manutenção 

Ger. 

Manutenção 

Ger. 

Manutenção 

Chefe de 

Oficina 

Chefe de 

Oficina 

Ger. 

Manutenção 

Ger. 

Manutenção 

2 anos 3 12 6 24 20 4 12 30 

3 anos 2 1,5 6 24 20 4 12 30 

4 tipo 
Municipal e 

Estadual 
Estadual Municipal 

Municipal e 

Estadual 

Municipal e 

Estadual 
Estadual Estadual 

Municipal e 

Estadual 

5
2
 

Frota Total 

quant. 

38 37 63 162 94 24 42 190 

Frota Efetiva 33 34 54 146 80 20 37 170 

Frota Reserva 5 3 9 16 14 4 5 20 

6
3
 

Municipal 
% 

50 - 100 4 65 - - 79 

Estadual 50 100 - 96 35 100 100 21 

7 tipo Própria Própria Própria Própria Própria Própria Própria Própria 

8 anos 3 6 5 9 10 7 5 8 

9 % Até 10 De 11 até 20 DE 21 até 30 De 11 até 20 De 31 até 40 De 31 até 40 De 11 até 20 De 11 até 20 

10 
Corretiva 

% 
30 24 30 20 38 40 10 80 

Preventiva 70 76 70 80 62 60 90 20 

11 km 250.000 225.000 404.500 1.500.000 774.500 212.000 326.250 1.200.000 

12 quant. 70 74 32 45 45 15 140 60 

13 horas 7 4 10 8 5 12 3 6 

14 kg 1.420 2.624 15.804 6.907 4.260 4.195 1.227 126 

15 kg 862 1.574 2.149 3.222 3.714 1.440 876 4.252 

16 l 150.000 60.000 200.000 1.000.000 400.000 150.000 400.000 1.100.000 
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p
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p
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 0

3
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p
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 0

4
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m

p
re
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 0

5
 

E
m

p
re

sa
 0

6
 

E
m

p
re

sa
 0

7
 

E
m

p
re

sa
 0

8
 

17 

Freio 

quant. 

17 37 60 10 40 120 1 40 

Direção 10 25 5 1 25 30 0 20 

Pneu 20 30 150 1 40 4 6 50 

Roda 10 15 60 0 20 4 2 30 

Transmissão 10 18 30 5 20 6 0 12 

18 

Freio 

quant. 

5 7 30 0 25 24 0 0 

Direção 3 5 4 0 20 2 0 0 

Pneu 6 6 30 1 20 4 3 0 

Roda 3 3 6 0 10 0 1 0 

Transmissão 3 4 3 0 10 3 0 0 

19 quant. 22.200 20.100 39.000 14.970 11.400 9.600 15.750 72.000 

20 quant. 2 8 120 8 150 210 3 0 

Nota: (1) “Quest” relaciona-se ao número da pergunta no questionário. (2) Total, Efetiva e Reserva, referem-se ao total de veículos que a empresa possui (frota total), a 

quantidade de veículos usados para atender a demanda (frota efetiva) e a quantidade de veículos usados para atender as eventualidades (frota reserva). (3) Municipal e 

Estadual, referem-se ao tipo de concessão que a empresa possui. 

Fonte: Próprio autor. 
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Passo 5: Desempenho Padrão 

Tomando por base o fato de que esta pesquisa não encontrou na literatura selecionada 

para estudos nenhuma pesquisa semelhante ou contendo as mesmas características do objeto 

em estudo, optou-se pela utilização de um benchmark interno. Assim, para cada medida 

selecionada para análise, o valor referência utilizado foi o que representa o melhor resultado 

segundo os dados coletados na pesquisa de campo. 

Ressalta-se também, que para definir quais medidas encontradas na pesquisa de campo 

foram os índices relacionados aos benchmarks, foi necessário verificar se, de acordo com o 

atributo, é melhor quando maior ou se é melhor quando menor. 

A Tabela 17 apresenta os valores dos indicadores apurados nas empresas pesquisadas, 

por meio da aplicação do questionário no nível 3 do passo 4, e a Tabela 18 apresenta os 

valores das medidas, apuradas a partir dos valores dos indicadores e da aplicação da 

combinação dos indicadores selecionados para este cálculo, conforme a Tabela 13. 

É preciso, mais uma vez, destacar que o indicador “Distância total percorrida pela 

frota”, relacionado ao atributo “serviço produzido”, tem seus valores apresentados na Tabela 

17. Porém, o mesmo não fez parte direta das análises, conforme descrito na Tabela 13. O 

referido indicador serviu neste momento para determinar as medidas relacionadas a cada 

indicador, que foram utilizadas para análise pelo pesquisador, e apresentadas na Tabela 18. 

Também cabe ressaltar que não foi necessário transformar o indicador “% do gasto 

total com manutenção” em medida, pois o mesmo foi coletado no devido formato, quando da 

aplicação do questionário, quando é perguntado ao entrevistado qual a faixa percentual dos 

gastos relacionados à manutenção, levando-se em conta os gastos totais mensal da empresa. 
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Tabela 17: Valor referente a cada indicador pesquisado. 

ASPECTO  Econômico Ambiental Social 

ATRIBUTO 
Serviço Produzido 

Valor 

Monetário
2
 

Emissão de Resíduos 

Sólidos e Líquidos 
Consumo de Água Segurança Rapidez 

 

Número de 

Manutenção 

Preventiva 

Efetuada. 

Distância 

Total 

Percorrida 

pela frota. 

% do Gasto 

Total com 

Manutenção
3
. 

Quantidade de 

Resíduos Totais 

Gerados Pela 

Manutenção
4
. 

Consumo de Água 

na Limpeza e 

Higienização 

(Lavagem). 

Número de Defeitos que 

Podem Afetar a 

Segurança do Usuário5. 

Número de Saídas da 

Garagem com Atraso por 

Manutenção Corretiva. 

E1 70 250.000 10 2,282 150.000 47 2 

E2 74 225.000 20 4,198 60.000 105 8 

E3 32 404.500 30 17,953 200.000 32 120 

E4 45 1.500.000 20 10,129 1.000.000 16 8 

E5 45 774.500 40 7,974 400.000 60 150 

E6 15 212.000 40 5,635 150.000 131 210 

E7 140 326.250 20 2,103 400.000 5 3 

E8 60 1.200.000 20 4,378 1.100.000 152 0 

Total 481 4.892.250 200 54,652 3.460.000 548 501 

Média 60,125 611.531 25 6,8315 432.500 68,5 62,625 

Maior Índice 140 1.500.000 40 17,953 1.100.000 152 210 

Menor Índice 15 212.000 10 2,103 60.000 5 0 

Nota: (1) Para todos os indicadores, as quantidades coletadas referem-se ao total apurado durante o período de um mês. (2) O pesquisador não teve acesso aos valores 

gastos com manutenção, as empresas informaram a porcentagem relacionada aos gastos totais, que as mesmas têm com manutenção. (3) O termo “Gasto Total” refere-

se a todos os custos apurados pela empresa para seu funcionamento. (4) Refere-se ao total de resíduos líquidos e de resíduos sólidos, sendo que na apuração dos 

resíduos líquidos por meio do questionário obteve-se a quantidade dos mesmos em litros, e desta forma, visando unificar os valores apurados, procedeu-se a conversão 

dos mesmos em quilos, usando para isso seus índices de densidade apurados na bibliografia pesquisada. (5) Este índice está diretamente ligado à segurança do usuário 

e os defeitos selecionados são os que se relacionam com os itens freios, direção, pneus, rodas e transmissão.  

Fonte: Próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores
1
 

Empresa 
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Tabela 18: Valor referente às medidas selecionadas para a pesquisa. 

ASPECTO Econômico Ambiental Social 

ATRIBUTO Serviço Produzido Valor Monetário 
Emissão de Resíduos 

Sólidos e Líquidos 
Consumo de Água Segurança Rapidez 

 

 

 

MPE/KTP GTE/GTM RTG/KTP CAL/KTP DAS/KTP SMC/KTP 

E1 0,000280 10 0,000009 0,600000 0,000188 0,000008 

E2 0,000329 20 0,000019 0,266667 0,000467 0,000036 

E3 0,000079 30 0,000044 0,494438 0,000079 0,000297 

E4 0,000030 20 0,000007 0,666667 0,000011 0,000005 

E5 0,000058 40 0,000010 0,516462 0,000077 0,000194 

E6 0,000071 40 0,000027 0,707547 0,000618 0,000991 

E7 0,000429 20 0,000006 1,226054 0,000015 0,000009 

E8 0,000050 20 0,000004 0,916667 0,000127 0,000000 

Média 0,000166 25 0,000016 0,674313 0,000198 0,000192 

Maior Índice 0,000429 40 0,000044 1,226054 0,000618 0,000991 

Menor Índice 0,000030 10 0,000004 0,266667 0,000011 0,000000 

Nota: A cor cinza escuro representa a melhor medida (benchmark) para a série analisada, e a cor cinza claro representa a pior medida para a série analisada. (1) Siglas 

das medidas: Número de manutenções preventivas efetuadas (MPE), Distância total percorrida pela frota (KTP), Gasto total com manutenção (GTM), Gastos totais da 

empresa (GTE), Quantidade de resíduos totais gerados pela manutenção (RTG), Consumo de água na limpeza e higienização (lavagem de veículos) (CAL), Número de 

defeitos detectados que podem afetar a segurança do usuário (DAS), Número de saídas da garagem com atraso por motivo de manutenção corretiva (SMC). 

Fonte: Próprio autor. 
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Os benchmarks relacionados a cada medida, com exceção do número de manutenção 

preventiva efetuada (quantidade) que está definido como “quanto maior melhor”, estão 

definidos como “quanto menor melhor”. 

A definição dos benchmarks escolhidos deu-se levando em conta a análise realizada na 

Tabela 18. No atributo “serviço produzido” o entendimento é que “quanto maior melhor”, 

pois segundo a pesquisa realizada, os melhores índices associados aos aspectos econômico, 

ambiental e social, estão relacionados com o maior número de realização de manutenção 

preventiva. No atributo “valor monetário”, entende-se que “quanto menor melhor”, pois de 

acordo com a Valente et al. (2008), a obtenção de melhores resultados com menor custo é 

sempre o cenário ideal. 

Para os atributos “emissão de resíduos sólidos e líquidos” e “consumo de água” por 

motivos de preservação do ambiente e segundo a literatura pesquisada, define-se que “quanto 

menor melhor”. E finalmente quanto aos atributos “segurança” e “rapidez”, justificam-se a 

melhor definição como “quanto menor melhor”, entendendo que ao eliminar o número de 

defeitos que pode afetar a segurança do usuário, e diminuindo o número de atrasos nas 

viagens por motivo de manutenção corretiva, vai impactar de forma positiva o aspecto social. 

A Tabela 18 representa a saída do passo 5. 

 

Passo 6: Determinação 

Este passo identificou a técnica de agregação, considerada a mais adequada ao tipo de 

dado coletado, aplicou a técnica considerada ideal para esta análise e determinou os resultados 

segundo esta mesma técnica. Esta etapa é composta por três níveis: agregação, aplicação e 

determinação.  

 

Nível 1 – Agregação 

Conforme apresentado na Tabela 13, os indicadores selecionados para análise 

possuem diferentes unidades de medida, portanto, os mesmos não possuem a mesma base 

para análise. 
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Neste pressuposto, o estudo optou pela utilização da técnica de normalização da GRA, 

pois a mesma possibilita uniformizar indicadores e/ou medidas que não possuem ou não estão 

na mesma base, possibilitando uma avaliação comparativa, conforme apresentado na seção 3 

do capítulo 3. 

 

Nível 2 – Aplicação 

Neste nível, a técnica selecionada no passo anterior (GRA), foi aplicada em todos os 

valores de cada medida, relacionado a cada empresa, conforme apresenta a Tabela 19. 

Para o atributo serviço produzido, foi aplicada a equação 1, pois o entendimento é de 

que a maior quantidade de manutenção preventiva aplicada, melhora os demais índices 

estudados, assim utilizou-se o critério de quanto maior melhor. Para os demais atributos 

aplicou-se a equação 2, critério de quanto menor melhor. 

Tabela 19: Medidas normalizadas. 

Aspecto Econômico Ambiental Social 

Atributo 
Serviço 

Produzido
1
 

Valor 

Monetário
2
 

Emissão de 

Resíduos 

sólidos e 

Líquidos
3
 

Consumo de 

Água
4
 

Segurança
5
 Rapidez

6
 

 

 

 

MPE/KTP GTE/GTM RTG/KTP CAL/KTP DAS/KTP SMC/KTP 

E1 0,63 1,00 0,88 0,65 0,71 0,99 

E2 0,75 0,67 0,63 1,00 0,25 0,96 

E3 0,12 0,33 0,00 0,76 0,89 0,70 

E4 0,00 0,67 0,93 0,58 1,00 0,99 

E5 0,07 0,00 0,85 0,74 0,89 0,80 

E6 0,10 0,00 0,43 0,54 0,00 0,00 

E7 1,00 0,67 0,95 0,00 0,99 0,99 

E8 0,05 0,67 1,00 0,32 0,81 1,00 

Nota: (1) O indicador para serviço produzido é “Número de Manutenção Preventiva Efetuada (Quantidade no 

Mês)”. (2) O indicador para valor monetário é “% do Gasto Total com Manutenção, (Porcentagem no Mês)”. (3) 

O indicador para emissão de resíduos sólidos e líquidos é “Quantidade de Resíduos Totais Gerados Pela 

Manutenção, (Toneladas no Mês)”. (4) O indicador de consumo de água é “Consumo de Água na Limpeza e 

Higienização (Lavagem de Veículos), (Litros no Mês)”. (5) O indicador para segurança é “Número de Defeitos 

que Podem Afetar a Segurança do Usuário, (Quantidade no Mês)”. (6) O indicador para rapidez é “Número de 

Saídas da Garagem com Atraso por Manutenção Corretiva, (Quantidade no Mês)”. (7) As siglas das medidas são 

as mesmas apresentadas na Tabela 18. 

Fonte: Próprio autor. 
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Após a obtenção dos resultados com a aplicação da normalização, e antes de se apurar 

os coeficientes relacionais Grey, foi necessário apurar a matriz com as diferenças da série 

padrão. Esta necessidade se deu porque a fórmula para o cálculo dos coeficientes relacionais 

se vale dos valores que constam da matriz de diferença e não dos valores que foram 

normalizados. 

Desta forma, é apresentada a Tabela 20 contendo os valores das diferenças da série 

padrão. Estes valores foram obtidos por meio da diferença entre o valor normalizado e o valor 

padrão. 

Tabela 20: Valores da diferença da série padrão. 

Aspecto Econômico Ambiental Social 

Atributo 
Serviço 

Produzido
1
 

Valor 

Monetário
2
 

Emissão de 

Resíduos 

Sólidos e 

Líquidos
3
 

Consumo de 

Água
4
 

Segurança
5
 Rapidez

6
 

 

 

 

MPE/KTP GTE/GTM RTG/KTP CAL/KTP DAS/KTP SMC/KTP 

E1 0,37 0,00 0,13 0,35 0,29 0,01 

E2 0,25 0,33 0,38 0,00 0,75 0,04 

E3 0,88 0,67 1,00 0,24 0,11 0,30 

E4 1,00 0,33 0,08 0,42 0,00 0,01 

E5 0,93 1,00 0,15 0,26 0,11 0,20 

E6 0,90 1,00 0,58 0,46 1,00 1,00 

E7 0,00 0,33 0,05 1,00 0,01 0,01 

E8 0,95 0,33 0,00 0,68 0,19 0,00 

Nota: (1, 2, 3, 4, 5 e 6) Os indicadores relacionados a cada atributo são os mesmos apresentados por meio da 

nota disponibilizada na Tabela 19. (7) As siglas das medidas são as mesmas apresentadas na Tabela 18. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após a obtenção das diferenças da série normalizada, e a partir das mesmas, foi 

possível realizar o cálculo dos coeficientes relacionais Grey. Para a determinação destes 

valores usou-se a equação 3. O resultado desta aplicação está na Tabela 21. 
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Tabela 21: Coeficientes relacionais Grey. 

Aspecto Econômico Ambiental Social 

Atributo 
Serviço 

Produzido
1
 

Valor 

Monetário
2
 

Emissão de 

Resíduos 

Sólidos e 

Líquidos
3
 

Consumo de 

Água
4
 

Segurança
5
 Rapidez

6
 

 

 

 

MPE/KTP GTE/GTM RTG/KTP CAL/KTP DAS/KTP SMC/KTP 

E1 0,57 1,00 0,80 0,59 0,63 0,98 

E2 0,67 0,60 0,57 1,00 0,40 0,93 

E3 0,36 0,43 0,33 0,68 0,82 0,63 

E4 0,33 0,60 0,87 0,55 1,00 0,99 

E5 0,35 0,33 0,77 0,66 0,82 0,72 

E6 0,36 0,33 0,47 0,52 0,33 0,33 

E7 1,00 0,60 0,91 0,33 0,99 0,98 

E8 0,34 0,60 1,00 0,42 0,72 1,00 

Nota: Na equação 3, ζ ∈ [0,1] e assume, o valor 0,5, conforme Deng (1989). (1, 2, 3, 4, 5 e 6) Os indicadores 

relacionados a cada atributo são os mesmos apresentados por meio da nota disponibilizada na Tabela 19. (7) As 

siglas das medidas são as mesmas apresentadas na Tabela 18. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Nível 3 – Determinação 

A conclusão do nível 2, possibilitou neste nível que se inicia (nível 3), a determinação 

do índice global de desempenho de cada empresa analisada. Para tal, foi preciso que se 

determinasse o grau de relacionamento Grey (i) para cada série que foi constituída. Este 

cálculo deu-se por meio da ponderação dos coeficientes relacionais Grey, atribuindo-se pesos 

para cada atributo e indicador analisado. 

Para o cálculo da média ponderada usou-se a equação 4. O resultado desta aplicação é 

apresentado na Tabela 22. 
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Tabela 22: Grau de relacionamento Grey (i) para cada série que foi constituída. 

Aspecto Econômico Ambiental Social  

 

 

Atributo 

Serviço 

Produzido
1
 

Valor 

Monetário
2
 

Emissão 

de 

Resíduos 

Sólidos e 

Líquidos
3
 

Consumo 

de Água
4
 

Segurança
5
 Rapidez

6
 

Índice de 

Sustentabi

-lidade 
 

 

 

MPE/KTP GTE/GTM RTG/KTP CAL/KTP DAS/KTP SMC/KTP 

E1 0,10 0,17 0,13 0,10 0,11 0,16 0,76 

E2 0,11 0,10 0,10 0,17 0,07 0,16 0,69 

E3 0,06 0,07 0,06 0,11 0,14 0,10 0,54 

E4 0,06 0,10 0,14 0,09 0,17 0,17 0,72 

E5 0,06 0,06 0,13 0,11 0,14 0,12 0,61 

E6 0,06 0,06 0,08 0,09 0,06 0,06 0,39 

E7 0,17 0,10 0,15 0,06 0,16 0,16 0,80 

E8 0,06 0,10 0,17 0,07 0,12 0,17 0,68 

Correlação 0,60 0,72 0,72 -0,13 0,53 0,96  

Nota: (1, 2, 3, 4, 5 e 6) Os indicadores relacionados a cada atributo são os mesmos apresentados por meio da 

nota disponibilizada na Tabela 19. (7) As siglas das medidas são as mesmas apresentadas na Tabela 18. 

Fonte: Próprio autor. 

 

O índice de sustentabilidade apresentado na Tabela 22 foi adquirido por meio da soma 

de cada grau de relacionamento Grey, atribuído a cada atributo relacionado à empresa 

analisada. O desempenho sustentável de cada empresa está apresentado na Figura 3. 

 
Figura 3: Desempenho sustentável das empresas. 

Fonte: Próprio autor. 
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Foi possível, ao analisar a Figura 3, identificar os destaques positivos das empresas 

“E7”, “E1” e “E4”, relacionadas ao índice de sustentabilidade das empresas analisadas, bem 

como os desempenhos inferiores das empresas “E5”, “E3” e “E6” relacionados ao mesmo 

índice. As empresas “E2” e “E8” se posicionaram na parte intermediaria da Tabela deste 

mesmo índice, porém apresentando bom desempenho, bem próximos das primeiras colocadas. 

Após a conclusão deste passo, onde se foi identificada e aplicada a técnica de 

agregação selecionada para o estudo e determinado os níveis de desempenho sustentável de 

cada empresa, foi possível passar para o passo 7, onde os números relacionados aos índices de 

sustentabilidade foram processados e analisados. 

 

Passo 7: Processamento e análise 

Este passo destinou-se ao processamento de cada dado coletado na pesquisa, suas 

análises e a comparação com os benchmarks. Neste momento foi possível analisar a 

colocação de cada empresa no ranking do índice de sustentabilidade, formado por meio dos 

indicadores relacionados à manutenção veicular, e entender os motivos destes desempenhos. 

Foi possível analisar os resultados e suas relações com a quilometragem total rodada pela 

frota, com a quilometragem rodada por veículo, com os índices apurados em cada aspecto e 

com o tipo e a quantidade de resíduos produzidos por cada empresa, além de sugerir possíveis 

ações que impactem de forma positiva no índice de sustentabilidade das empresas 

pesquisadas. 

Destaca-se também que todas as análises tiveram como parâmetro de comparação os 

benchmarks apurados no passo 5. O passo 7 possui um único nível que é a análise dos dados e 

a comparação com os benchmarks. 

 

Nível 1 – Análise e comparação 

Com base nas Tabelas 19 e 22, e na Figura 3, verificou-se o melhor desempenho no 

índice de sustentabilidade relacionado à empresa “E7” e o pior desempenho no mesmo índice, 

relacionado à empresa “E6”. 
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Ao analisar o índice de sustentabilidade da empresa “E7”, pôde-se destacar o 

desempenho no atributo “serviço produzido”, como o melhor resultado para a série analisada, 

tornando-se desta forma o benchmark da mesma. Por outro lado, como resultado negativo, 

destaca-se o atributo “consumo de água” como o pior desempenho entre todas as empresas, 

para a série analisada. Contudo, o equilíbrio das medidas relacionadas aos dos demais 

atributos, onde todos eles são possuidores de resultados muito próximos dos benchmarks das 

séries analisadas, confirma o bom desempenho do índice de sustentabilidade da referida 

empresa e seu resultado no ranking do referido índice. 

As empresas “E1” e “E2” possuem características muito parecidas relacionadas ao 

índice de sustentabilidade, com cada uma delas possuindo respectivamente, para os atributos 

“valor monetário” e “consumo de água”, índices apontados como benchmark. Porém, com 

relação ao atributo “segurança”, a empresa “E2” possui um índice bem próximo ao pior para a 

série analisada, fazendo com que a mesma fique colocada no quarto lugar do ranking do 

índice de sustentabilidade das empresas analisadas. 

A empresa “E4”, terceira colocada neste mesmo ranking, possui desempenho muito 

parecido com o da empresa “E7”, com o resultado para um dos atributos, “segurança”, 

relacionado ao melhor para a série analisada (benchmark), e outro resultado, para o atributo 

“serviço produzido”, relacionado como o pior para a mesma série. Porém, o que coloca a 

referida empresa na terceira colocação são os resultados para os atributos “consumo de água” 

e “valor monetário”, que possuem números bem próximos dos valores médios para as séries 

analisadas. 

Para a empresa “E8” apontam-se dois atributos “emissão de resíduos sólidos e 

líquidos” e “rapidez” com valores identificados como benchmark das séries analisadas. 

Porém, outros dois, “serviços produzidos” e “consumo de água”, apontam desempenhos bem 

próximos aos piores valores indicados nestas mesmas séries. 

As empresas “E5” e “E3”, respectivamente sexta e sétima colocadas, possuem cada 

uma delas um resultado para diferentes atributos, “valor monetário” e “emissão de resíduos 

sólidos e líquidos”, que representam os piores para as séries analisadas. Estes resultados, 

combinando com o desempenho de outros considerados entre os piores, como é o caso dos 
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resultados para o atributo “serviço produzido”, contribuem para o baixo índice de 

sustentabilidade das referidas empresas, e consequentemente com suas colocações no ranking 

do mesmo índice. 

Analisando o desempenho da empresa “E6”, última colocada no ranking do índice de 

sustentabilidade, é possível identificar três atributos, “valor monetário”, “segurança” e 

“rapidez”, como os piores resultados para cada série analisada. Outro índice, “serviço 

produzido”, possui desempenho muito baixo, bem próximo do pior índice atribuído para sua 

série, e os dois últimos atributos analisados, “emissão de resíduos sólidos e líquidos“ e 

“consumo de água”, possuem desempenhos com índices considerados médios entre as 

empresas analisadas. 

Outro fator de análise que deve ser considerado é o índice de correlação apresentado 

na Tabela 22. Este índice aponta entre os atributos, aquele com maior e menor influência na 

análise do índice de sustentabilidade das empresas. Como exemplo é possível identificar o 

índice de correlação do atributo “consumo de água” (-0,13) como o que está mais próximo de 

zero (0) na série apresentada, sendo este atributo o que menos impacta no índice de 

sustentabilidade das empresas. E com maior impacto, o índice de correlação do atributo 

“rapidez” (0,96), sendo este atributo o que está mais próximo de um (1) e, portanto o que mais 

impacta no índice de sustentabilidade das empresas. 

Como exemplo, tem-se a empresa “E7”, primeira colocada no ranking de 

sustentabilidade das empresas analisadas, e possuidora do pior índice relacionado ao atributo 

“consumo de água”, e a empresa “E1”, segunda colocada neste mesmo ranking e com todos 

os resultados relacionados a seus atributos com desempenho acima da média e próximo aos 

melhores resultados para todas as séries analisadas. Contudo, o pior índice da empresa “E7”, 

possui o menor índice de correlação para a série analisada, enquanto que no o atributo 

“rapidez”, possui um dos melhores desempenhos, muito próximo do benchmark da série 

analisada. 

Outras oportunidades de análise foram produzidas, possibilitando analisar o grau de 

desempenho destas mesmas empresas nos aspectos econômico, ambiental e social de forma 

separada, usando-se também para estes cálculos o grau de relacionamento Grey. 
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Para tanto, tendo como base a Tabela 22, ponderou-se com peso 0,5 somente os 

atributos relacionados a cada um dos aspectos por vez (por exemplo: para o aspecto 

econômico, ponderou em 0,5 para o atributo “serviço produzido” e em 0,5 para o atributo 

“valor monetário”), e com peso 0,00 ponderou os demais atributos. Desta forma, obteve-se o 

desempenho das empresas pesquisadas, relacionado a cada aspecto (econômico, ambiental e 

social) individualmente. O resultado destes cálculos é apresentado na Tabela 23 que permitirá 

analisar, em cada aspecto individualmente, o desempenho das empresas selecionadas. 

Tabela 23: Índices apurados para os aspectos econômico, ambiental e social. 

ÍNDICE DE SUSTENTABILIDADE POR ASPECTO 

 

 
Econômico Ambiental Social 

E1 0,79 0,70 0,81 

E2 0,63 0,79 0,67 

E3 0,40 0,51 0,72 

E4 0,47 0,71 1,00 

E5 0,34 0,71 0,77 

E6 0,35 0,49 0,33 

E7 0,80 0,62 0,98 

E8 0,47 0,71 0,86 

Fonte: Próprio autor. 

 

A Figura 4 apresenta o ranking do índice de desempenho das empresas pesquisadas, 

considerando o aspecto econômico. 

 
Figura 4: Desempenho econômico das empresas. 

Fonte: Próprio autor. 

Aspecto 
Empresa 
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Ao analisar os resultados do índice de desempenho das empresas, utilizando 

indicadores relacionados à manutenção veicular, e considerando somente o aspecto 

econômico, é possível detectar algumas mudanças no comportamento do referido ranking. 

A principal delas é a queda apontada no desempenho da empresa “E5”, que no índice 

de sustentabilidade das empresas obteve a sexta posição do ranking com um desempenho de 

0,61 pontos, e ao analisar sua colocação no ranking do desempenho dos aspectos econômicos, 

a mesma caiu para a oitava posição, com 0,34 pontos. 

Justifica-se para esta queda, analisando a Tabela 19, o baixo desempenho do atributo 

“valor monetário”, apurado como o pior índice para a série analisada, além do desempenho 

baixo, também apontado para o atributo “serviço produzido”, ficando o mesmo bem próximo 

do pior resultado apontado para a série. 

É possível também, por meio da Tabela 19, que considera as medidas normalizadas 

após o uso da GRA, em conjunto com a Tabela 22, que apresenta o grau de relacionamento 

Grey para cada série constituída, apontar os fatores que contribuem com o melhor 

desempenho apresentado pela mesma empresa, quando a análise foi o índice de 

sustentabilidade das mesmas, colocando-a na sexta posição do ranking. Com esta combinação 

de análise, aponta-se um desempenho considerado alto quando comparado aos benchmarks da 

série, nos atributos relacionados ao aspecto social, possuidor do maior grau de correlação para 

o índice de sustentabilidade, conforme a Tabela 22. 

O segundo aspecto analisado de forma individual é o ambiental. A Figura 5 apresenta 

o ranking do índice de desempenho das empresas pesquisadas, considerando o referido 

aspecto. 

 

 

 



 
 

94 

 

 
Figura 5: Desempenho ambiental das empresas. 

Fonte: Próprio autor. 

 

De acordo com o ranking apresentado na Figura 5, o desempenho que mais chama a 

atenção é o atribuído à empresa “E7”, que está em primeiro lugar no ranking que representa o 

desempenho sustentável das empresas pesquisadas, e no ranking do desempenho das 

empresas no aspecto ambiental, passa ter a sexta colocação. 

Ao analisar o referido desempenho, tendo também como método a combinação das 

informações contidas nas Tabelas 19 e 22, é possível apontar os fatores que contribuem com o 

desempenho negativo apresentado pela empresa “E7”. No atributo “consumo de água”, a 

referida empresa possui seu pior desempenho, apontando o pior índice para a série analisada. 

E mesmo considerando que no atributo “emissão de resíduos Sólidos e líquidos” a empresa 

“E7” possui desempenho bem próximo do benchmark da série, sua colocação no ranking 

continuará prejudicada, tendo em vista o desempenho das demais empresas, que possuem 

índices para o aspecto ambiental, bem próximo dos benchmarks das séries analisadas para 

cada atributo. 

É possível também afirmar que o baixo desempenho da empresa “E7”, no índice das 

empresas no aspecto ambiental, não impacta de forma considerável na posição de ranking da 

mesma, relacionado ao índice de sustentabilidade das empresas pesquisadas. Este fato se dá 

levando em conta o baixo grau de correlação para o índice de sustentabilidade, atribuído ao 

atributo “consumo de água”. 
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Outros desempenhos com destaque para este momento da análise são os das empresas 

“E2”, “E8” e “E5”, cada uma delas com características de desempenho diferentes das outras. 

Para a empresa “E2”, primeira colocada neste ranking, o destaque é o equilíbrio nos 

resultados de todos os atributos analisados. Para a empresa “E8”, destacam-se os atributos 

“rapidez” e “emissão de resíduos Sólidos e líquidos”, com a empresa apresentando para cada 

um deles resultados apontados como benchmarks das séries analisadas. E para a empresa 

“E5” o destaque é para os resultados apontados para os aspectos ambiental e social, com 

resultados muito próximos dos benchmarks das séries analisadas. 

O terceiro aspecto analisado individualmente é o social. A Figura 6 apresenta o 

ranking do índice de desempenho das empresas pesquisadas, considerando o aspecto social. 

 
Figura 6: Desempenho social das empresas. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para esta série proposta, ao analisar os resultados do índice de desempenho das 

empresas, considerando somente o aspecto social, também é possível detectar algumas 

mudanças no comportamento do referido ranking. 

Uma delas é a queda apontada no desempenho da empresa “E2”, que no índice de 

sustentabilidade das empresas possui a quarta posição do ranking, e no índice do desempenho 

das empresas no aspecto social, caiu para a sétima posição deste ranking. Aponta-se como 

justificativa para esta queda, o baixo desempenho nos índices atribuídos ao aspecto social da 
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mesma, ficando colocada acima somente da empresa “E6”, que possui os piores resultados 

para as séries de atributos analisados. 

Outro destaque é o desempenho das empresas “E4” e “E8”, que possuem os melhores 

resultados para o aspecto analisado, além dos benchmarks para cada série de atributos 

analisados. A empresa “E4” possui o benchmark para o atributo “segurança” e a empresa 

“E8” possui o benchmark para o atributo “rapidez”. 

Também a empresa “E1” apresenta queda no ranking do índice de desempenho das 

empresas no aspecto social, quando comparado ao índice de sustentabilidade das empresas. A 

empresa “E1” possui desempenhos satisfatórios no aspecto social, tanto para o atributo 

“segurança”, quanto para o atributo “rapidez”. Porém, sua queda no ranking se dá pelo 

desempenho superior das empresas “E4”, “E7” e “E8” no mesmo aspecto, com desempenho 

nestes mesmos atributos bem próximos dos benchmarks apurados para as séries analisadas. 

Após serem apresentados e analisados os resultados apurados para o índice de 

sustentabilidade das empresas pesquisadas, e também para os índices de desempenho de cada 

aspecto (econômico, ambiental e social) determinado no nível 2 do passo 1, optou-se por 

agrupar estes resultados e relacioná-los as suas respectivas empresas. O objetivo deste 

agrupamento é facilitar a análise conjunta, da forma com que o desempenho de cada aspecto 

vai impactar no resultado do índice de sustentabilidade das empresas analisadas. A Figura 7 

apresenta este agrupamento, e possibilita esta proposta de análise. 
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Figura 7: Desempenho dos aspectos econômico, ambiental e social, calculados por meio do grau de 

relacionamento grey, apurados separadamente. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Na referida figura, é possível identificar outro fato que contribui para a primeira 

colocação da empresa “E7” no ranking do índice de sustentabilidade das empresas analisadas. 

O fato diz respeito à mesma possuir seus melhores desempenhos atribuídos aos aspectos 

social e econômico, aspectos estes que possuem os maiores índices de correlação para o 

índice de sustentabilidade, apontados para o conjunto de atributos analisados, de acordo com a 

Tabela 22. 

No outro extremo do ranking do índice de sustentabilidade das empresas analisadas, 

está a empresa “E6”. Ao analisar seus resultados, relacionados aos aspectos determinados 

para análise, é possível identificar desempenhos menores relacionados aos aspectos social e 

econômico, e seu melhor desempenho no aspecto ambiental. Também neste caso, pode-se 

analisar este resultado entendendo a influência dos índices de correlação, atribuídos a cada 

atributo. Para os aspectos com os melhores índices de correlação (social e econômico), a 

empresa “E6” possui seus piores resultados, e para o aspecto ambiental, aspecto que possui os 

piores índices de correlação, a empresa possui seu melhor desempenho. Neste momento é 
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preciso destacar, como já observado no capitulo 3 seção 2, que o índice de correlação, de 

acordo com seu desempenho, tem influência no índice de sustentabilidade apurado para as 

empresas. 

Outros dois destaques são para as empresas “E2” e “E8”, com desempenhos no índice 

de sustentabilidade muito parecidos. Porém, ao analisar os resultados apresentados na Figura 

7, constata-se um desempenho diferente nas duas empresas, relacionados à análise do índice 

para cada aspecto determinado na pesquisa. É possível identificar na empresa “E8”, dois 

índices para diferentes atributos, determinados como benchmarks das suas séries de análise, 

enquanto que para outros índices, relacionados para outros dois diferentes atributos, aponta-se 

dois resultados muito próximos dos piores, determinados para as séries analisadas. Já a 

empresa “E2”, apresenta equilíbrio nos resultados dos índices de desempenho nos três 

aspectos analisados, além de apontar em um dos atributos (consumo de água), relacionado ao 

aspecto ambiental, o benchmark da série analisada. 

Outra forma possível de se analisar é por meio da substituição de determinados 

resultados de desempenho nas empresas. Com o objetivo de facilitar estas análises, a Tabela 

24 apresenta a média de desempenho das empresas, apuradas para cada medida. 

As análises foram feitas, substituindo-se nas empresas relacionadas para tal, as 

medidas identificadas como aquelas que influenciaram no resultado do ranking de 

sustentabilidade, pela média apurada na série de medida analisada. Optou-se pelo uso do valor 

médio em cada medida, entendo ser este o que representa o conjunto de resultados das 

empresas analisadas. 
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Tabela 24: Média de desempenho das empresas, apuradas para cada atributo. 
Aspecto Econômico Ambiental Social 

Atributo 
Serviço 

Produzido 

Valor 

Monetário 

Emissão de 

Resíduos 

Líquidos e 

Sólidos 

Consumo de 

Água 
Segurança Rapidez 

 

 

 

MPE/KTP GTE/GTM RTG/KTP CAL/KTP DAS/KTP SMC/KTP 

E1 0,000280 10 0,000009 0,600000 0,000188 0,000008 

E2 0,000329 20 0,000019 0,266667 0,000467 0,000036 

E3 0,000079 30 0,000044 0,494438 0,000079 0,000297 

E4 0,000030 20 0,000007 0,666667 0,000011 0,000005 

E5 0,000058 40 0,000010 0,516462 0,000077 0,000194 

E6 0,000071 40 0,000027 0,707547 0,000618 0,000991 

E7 0,000429 20 0,000006 1,226054 0,000015 0,000009 

E8 0,000050 20 0,000004 0,916667 0,000127 0,000000 

 MÉDIA 0,000166 25 0,000016 0,674313 0,000198 0,000193 

Nota: (1) As siglas das medidas são as mesmas apresentadas na Tabela 18. 

Fonte: Próprio autor. 

 

A empresa “E6” foi definida para análise, levando-se em conta o motivo de ter o pior 

desempenho no índice de sustentabilidade das empresas selecionadas para a pesquisa. A 

Tabela 25 apresenta o resultado do desempenho da referida empresa, no índice de 

sustentabilidade, após a substituição dos valores identificados como os que estão abaixo da 

média apurada para cada medida, pelos valores médios das mesmas, apontados na Tabela 24. 

Tabela 25: Índices de sustentabilidade das empresas após substituição de índices na empresa “E6”. 

Aspecto Econômico Ambiental Social  

Atributo 
Serviço 

Produzido
 
 

Valor 

Monetário 

Emissão de 

Resíduos 

Sólidos e 

Líquidos 

Consumo 

de Água 
Segurança Rapidez 

Índice de 

Sustentabi-

lidade  

 

 

MPE/KTP GTE/GTM RTG/KTP CAL/KTP DAS/KTP SMC/KTP 

E1 0,10 0,17 0,13 0,10 0,09 0,16 0,75 

E2 0,11 0,10 0,10 0,17 0,06 0,13 0,66 

E3 0,06 0,07 0,06 0,11 0,13 0,06 0,48 

E4 0,06 0,10 0,14 0,09 0,17 0,16 0,72 

E5 0,06 0,06 0,13 0,11 0,13 0,07 0,55 

E6 0,07 0,08 0,10 0,09 0,09 0,07 0,51 

E7 0,17 0,10 0,15 0,06 0,16 0,16 0,79 

E8 0,06 0,10 0,17 0,07 0,11 0,17 0,67 

Correlação 0,61 0,68 0,72 -0,33 0,25 0,93  

Nota: (1) As siglas das medidas são as mesmas apresentadas na Tabela 18. 

Fonte: Próprio autor. 
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Ao apresentar a Tabela 25, se faz necessário chamar a atenção para a alteração nos 

índices de correlação, apurados a partir da referida intervenção. Estas alterações se justificam, 

levando-se em conta que a correlação procura entender como uma variável se comporta em 

um cenário, onde outra está variando (MOORE et al., 2007). Ainda de acordo com os 

mesmos autores, esta variação visa identificar se existe alguma relação entre a variabilidade 

de ambas, e embora não implique em causalidade, a correlação exprime em números essa 

relação, ou seja, quantifica a relação entre as variáveis. 

Após as substituições feitas na empresa “E6” e apresentada na Tabela 25, a Figura 8 

apresenta o ranking do índice de sustentabilidade das empresas, apurado após a referida 

intervenção. 

 
Figura 8: índice de sustentabilidade das empresas após intervenção na empresa “E6”. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Para a empresa “E6”, é possível identificar a influência do índice de correlação no 

desempenho dos atributos “emissão de resíduos sólidos e líquidos” e “serviço produzido”, 

para os resultados pós-substituição. Nestes atributos, além de serem melhorados os números 

relacionados a seus desempenhos, com a substituição dos mesmos pelos desempenhos médios 

apresentados na Tabela 24, os índices de correlação se mantiveram estáveis. Para os demais 

atributos, os índices de correlação tiveram seus resultados se afastando de “um” (valor 

monetário, segurança e rapidez), diminuindo desta forma a influência no resultado do índice, 



 
 

101 

 

ou se aproximando de “menos um”, como o atributo “consumo de água”, único que aumentou 

sua influência para o mesmo índice. 

Além da melhora da empresa “E6” no ranking do índice de sustentabilidade, outra 

alteração importante relaciona-se com a inversão na posição das empresas “E2” e “E8”, neste 

mesmo rol de classificação. Antes da intervenção, a empresa “E2” possuía a quarta colocação 

no ranking do índice de sustentabilidade e a empresa “E8” a quinta colocação neste mesmo 

índice, colocações estas que se inverteram após a aplicação da referida intervenção. Justifica-

se esta alteração o fato de que as referidas empresas possuem índice de sustentabilidade com 

resultados muito próximos, e que para os atributos “segurança” e “rapidez”, mesmo com seus 

índices de correlação diminuindo suas influências para o referido índice, com seus resultados 

se afastando de “1”, a empresa “E8” possui os melhores desempenhos. 

Também a queda nos índices de correlação, identificada na a maioria dos atributos, é 

fato que chama atenção, considerando que o acontecimento influenciou no resultado do índice 

de sustentabilidade de todas as empresas pesquisadas, diminuindo o desempenho destes 

mesmos índices nas referidas empresas, com exceção da empresa “E6”, que teve seus 

resultados melhorados com a simulação. 

Outra empresa identificada para a intervenção é a empresa “E8”. Nela, identificou-se 

para o indicador “número de saídas da garagem com atraso por manutenção corretiva”, 

relacionado ao atributo “rapidez”, a informação de nenhuma ocorrência para o fato. Para esta 

mesma atividade, considerando as oito empresas pesquisadas, a média apurada para esta 

medida foi de 0,000192 saídas por quilômetro rodado da garagem com atraso por manutenção 

corretiva, considerando o período de um mês. A empresa “E8” apresenta como justificativa 

para tal desempenho, o fato de possuir frota reserva suficiente para não permitir este tipo de 

ocorrência. 

Neste pressuposto, analisando a frota reserva da empresa “E8”, verificou-se a 

disponibilidade de pouco mais de 10% da frota total com esta característica para a mesma, 

enquanto que as empresas “E3”, “E5” e “E6” possuem respectivamente 14%, 15% e 17% de 

suas frotas totais, identificadas como frota reserva, e um alto número de ocorrências 

relacionadas ao indicador “número de saídas da garagem com atraso por manutenção 
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corretiva”, sendo 120 ocorrências para a empresa “E3”, 150 para a empresa “E5” e 320 para a 

empresa “E6”, conforme indicado na Tabela 16. 

Outra atividade praticada pelas empresas “E3”, “E5”, “E6” e “E8”, analisada com o 

intuito de equiparar os resultados, e identificar o motivo deste desempenho apontado como 

benchmark da série analisada, refere-se à quantidade de manutenções preventivas efetuadas 

por quilômetro rodado por suas frotas, no período de um mês.  

Como resultado, amparado pelos números apurados na Tabela 18, obteve-se o 

seguinte: a empresa “E8” efetua a cada quilômetro rodado, 0,000050 manutenção preventiva; 

a empresa “E3” efetua a cada quilômetro rodado, 0,000079 manutenção preventiva (58% mais 

que a empresa “E8”); a empresa “E5” efetua para cada quilômetro rodado, 0,000058 

manutenção preventiva (16% mais que a empresa “E8”); e a empresa “E6” efetua a cada 

quilômetro rodado, 0,000071 manutenção preventiva (42% mais que a empresa “E8”). 

Considerando que para o indicador “número de manutenção preventiva efetuada” determinou-

se que “quanto maior melhor”, é possível afirmar que a manutenção preventiva nas empresas 

“E3”, “E5” e “E6”, é praticada de forma mais efetiva que na empresa “E8”. 

Os resultados e as práticas aqui levantadas e expostas com o intuito de equiparar estes 

resultados, têm por objetivo testar a informação disponibilizada pela empresa “E8”, 

considerando este resultado para seu respectivo atributo como o de maior peso, levando em 

conta o grau de correlação apontado para o mesmo como o maior para a série analisada. A 

Tabela 26 apresenta o resultado do desempenho no índice de sustentabilidade, após a 

substituição na empresa “E8”, do resultado apontado para o atributo “rapidez” (único 

substituído nesta análise), pela média apontada para o mesmo atributo, segundo a Tabela 24. 
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Tabela 26: Índices de sustentabilidade das empresas após substituição do índice na empresa “E8”. 

Aspecto Econômico Ambiental Social  

 

Atributo 

 

Serviço 

Produzido
 
 

Valor 

Monetário 

Emissão de 

Resíduos 

Sólidos e 

Líquidos 

Consumo 

de Água 
Segurança Rapidez 

Índice de 

Sustentabi-

lidade  

 

 

MPE/KTP GTE/GTM RTG/KTP CAL/KTP DAS/KTP SMC/KTP 

E1 0,10 0,17 0,13 0,10 0,11 0,17 0,76 

E2 0,11 0,10 0,10 0,17 0,07 0,16 0,70 

E3 0,06 0,07 0,06 0,11 0,14 0,10 0,54 

E4 0,06 0,10 0,14 0,09 0,17 0,17 0,72 

E5 0,06 0,06 0,13 0,11 0,14 0,12 0,61 

E6 0,06 0,06 0,08 0,09 0,06 0,06 0,39 

E7 0,17 0,10 0,15 0,06 0,16 0,17 0,80 

E8 0,06 0,10 0,17 0,07 0,12 0,12 0,64 

Correlação 0,63 0,72 0,66 -0,08 0,53 0,98 
 

Nota: (1) As siglas das medidas são as mesmas apresentadas na Tabela 18. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Após a intervenção feita na empresa “E8” e apresentada na Tabela 25, a Figura 9 

apresenta o ranking do índice de sustentabilidade das empresas, apurado após a referida 

intervenção. 

 
Figura 9: índice de sustentabilidade das empresas após intervenção na empresa “E8”. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Analisando o desempenho da empresa “E8” após a intervenção realizada, e também 

considerando para análise, além da Figura 3, também a Figura 9, verificou-se que a mudança 
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ocorrida, está somente na alteração do índice que aponta o desempenho sustentável das 

empresas, porém sem alterar a posição da referida empresa no ranking deste mesmo índice. 

Justifica esta circunstância, o fato de que os resultados nas empresas pesquisadas, para 

o atributo rapidez, possuem índices muito próximos do benchmark atribuído para a série, 

fazendo com que a média do desempenho para este mesmo atributo se mantenha baixa e, 

portanto, não influenciando no resultado final para o índice de sustentabilidade da referida 

empresa. 

Outra constatação é o fato de que os índices de correlação não sofreram alterações 

significativas, consequentes da referida intervenção, contribuindo também desta forma para a 

estabilidade dos índices de sustentabilidade. Conclui-se, portanto, que o resultado apurado 

para o indicador “número de saídas da garagem com atraso por manutenção corretiva”, que 

apontou nenhuma ocorrência para o referido indicador, não interferiu no resultado final da 

análise, mantendo como colocação no ranking do índice de sustentabilidade após a simulação 

da empresa “E8”, o mesmo resultado da análise inicial (Tabela 22). 

Outra análise proposta e realizada por este estudo baseia-se na colocação de cada 

empresa no ranking do índice de sustentabilidade, e na relação desta colocação com outros 

fatores apurados com a aplicação do questionário, relacionados ao aspecto econômico. 

A Tabela 27 apresenta as empresas em suas devidas colocações segundo o ranking do 

índice de sustentabilidade, e o resultado destes outros fatores com possibilidade de influência 

nos resultados apurados pela pesquisa. 
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Tabela 27: Outros resultados apurados com a aplicação do questionário 

Ranking Empresa 
Frota 

Total 

Frota 

Efetiva 

Frota 

Reserva 

Idade Média 

da Frota 

Distância 

Total 

Percorrida 

Pela Frota 

Distância 

Total 

Percorrida 

por Veículo 

1ª E7 42 37 5 5 326.250 8.817,57 

2ª E1 38 33 5 3 250.000 7.575,76 

3ª E4 162 146 16 9 1.500.000 10.273,97 

4ª E2 37 34 3 6 225.000 6.617,65 

5ª E8 190 170 20 8 1.200.000 7.058,82 

6ª E5 94 80 14 10 774.500 9.681,25 

7ª E3 63 54 9 5 404.500 7.490,74 

8ª E6 24 20 4 7 212.000 10.600,00 

Total 650 574 76 53 4.892.250 68.116 

Média 81 72 10 7 611.531 8.514 

Nota: (1) Distância total percorrida pela frota no período de um mês. (2) Total percorrido por veículo da Frota 

Efetiva no período de um mês(considera-se para este cálculo somente a frota efetiva, levando em conta que é ela 

quem atende a demanda do serviço). 

Fonte: Próprio Autor. 

 

Com relação à frota, um fator que poderia influenciar para um melhor resultado na 

atividade de manutenção é a disponibilidade de frota reserva. Este fato se dá, considerando 

que a disponibilidade da referida frota irá possibilitar um planejamento adequado da 

atividade, melhorando a prestação do serviço e garantindo maior segurança e rapidez, e desta 

forma, influenciando positivamente nos aspectos econômico, ambiental e social. Porém esta 

circunstância não se concretizou, levando em conta que as empresas com maior percentual de 

frota reserva, se encontram nas últimas posições do ranking. 

A Figura 10 apresenta a porcentagem de frota efetiva e reserva, apontada para cada 

empresa pesquisada, de acordo com suas posições no ranking do índice de sustentabilidade. 
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Figura 10: Porcentagem da frota efetiva e da frota reserva das empresas. 

Fonte: Próprio autor. 

 

De acordo com a Figura 11, que possibilita a análise do fator idade média da frota, é 

possível entender que o tempo de uso do veículo, não influenciou no índice de 

sustentabilidade, considerando a amostra selecionada para o estudo. De acordo com a mesma 

figura, estes dados estão dispostos de forma dispersa, com relação à colocação de cada 

empresa, e não apresentam nenhum padrão para justificar esta influência, como “quanto maior 

mais ou menos influência” ou “quanto menor mais ou menos influência”. 

 
Figura 11: Idade média da frota. 

Fonte: Próprio autor. 
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Porém, os fatores “distância total percorrida pela frota” e “distância total percorrida 

por veículo”, influenciam de forma direta no índice de sustentabilidade, pelo fato de que dos 

seis atributos relacionados para análise, em cinco deles suas medidas foram obtidas a partir da 

divisão da distância percorrida pela frota no período de um mês. 

Com relação ao aspecto ambiental, especificamente o indicador “quantidade de 

resíduos totais gerados pela manutenção”, e considerando que a geração de resíduos 

líquidos e sólidos pode ser avaliada como perda, intimamente relacionada à eficiência de 

processos (NIU e JIANG, 2017), o estudo considerou essencial, também a análise destes 

resíduos. De acordo com Niu e Jiang (2017), Identificar os resíduos gerados pela manutenção, 

e também quantifica-los, irá permitir uma escolha mais eficiente considerando as alternativas 

e propostas de estratégias para minimizar ou não gerar resíduos, além de contribuir 

positivamente com a gestão da atividade manutenção. 

A Tabela 28 apresenta as empresas pesquisadas, classificadas de acordo com suas 

colocações no ranking do índice de sustentabilidade, e a quantidade mensal de resíduos 

líquidos gerados pela atividade manutenção nestas empresas, por quilômetro rodado, 

utilizando para este cálculo a Tabela 16 (respostas do questionário estruturado aplicado nas 

empresas pesquisadas) e a Tabela 27 (outros resultados apurados com a aplicação do 

questionário). 
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Tabela 28: Quantidade mensal de resíduos líquidos gerados pela manutenção (litros), por quilômetro rodado. 

Quantidade Mensal de Resíduos Líquidos Gerados pela Manutenção (Litros), por Quilômetro Rodado (x 10
-4

). 

Empresa 

(Conforme suas 

colocações no Ranking) 

Resíduo 

Óleo 

Lubrificante
1
 

Líquido do Sistema de 

Arrefecimento
2
 

Fluído de Freios
3
 

Água para Limpeza 

de Peças
4
 

Outros Líquidos
5
 

Total por 

Empresa 

Padrão do Fabricante
6
 15,33 Dois anos Dois anos 0,00 0,00 

E7 15,33 0,00 0,00 24,52 0,00 39,85 

E1 12,00 4,00 0,40 40,00 2,00 58,40 

E4 6,67 5,33 0,67 33,33 0,00 46,00 

E2 26,67 4,44 0,00 88,89 0,00 120,00 

E8 0,15 0,08 0,00 0,83 6,67 7,73 

E5 12,91 3,87 0,65 38,73 0,00 56,17 

E3 19,78 2,47 0,25 370,83 0,00 393,33 

E6 9,43 0,94 0,09 188,68 0,00 199,15 

Total por Resíduo 102,93 21,15 2,05 785,82 8,67 920,62 

Fator de densidade
7
 0,8537 1,1210 0,8537 1,0000 0,8537 

 
Total em Quilos 87,87 23,71 1,75 785,82 7,40 

 
Nota: (1) Óleo lubrificante refere-se a aqueles retirados do motor quando da manutenção para a troca dos mesmos por motivo de limite de quilometragem. O fabricante 

indica a troca a cada 15.000 quilômetros rodados e o volume para motor de 6 cilindros é de 23 litros. (2) Liquido do sistema de arrefecimento é uma combinação de 

água e aditivo, e um dos itens responsáveis por manter o motor na temperatura ideal para seu correto funcionamento. Sua troca não se faz necessária, apenas o controle 

de seus níveis no sistema. (3) Fluido de freios é um tipo específico de fluido hidráulico que é utilizado em sistemas hidráulicos de frenagem em veículos e em sistemas 

de embreagem. De acordo com o fabricante (Fras-le), sua troca não é necessária, apenas o controle de seus nível no sistema. (4) Água para limpeza de peças é aquela 

utilizada quando da limpeza (lavagem) das peças retiradas na manutenção para averiguação e que irão ser recolocadas no veículo. (5) São considerados outros líquidos 

os seguintes resíduos: Óleo lubrificante de caixas de marchas, Óleo lubrificante de diferencial, entre outros. (6) Refere-se ao padrão determinado pelo fabricante para 

troca do produto. (7) Fator apurado segundo a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos – FISPQ/PETROBRAS – publicada em 16/04/2015. 

Fonte: Próprio autor, baseado em: MWM (2015), Fras-le (2019), FISPQ (2015).
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Ao analisar o resíduo óleo lubrificante, gerado pela troca exigida pelo seu vencimento, 

constata-se uma variação acentuada na quantidade gerada pelas empresas estudadas. 

 A empresa “E7”, primeira do ranking do índice de sustentabilidade, apresenta a 

produção de 15,33 l/km rodado do resíduo, quantidade indicada pelo fabricante como padrão, 

considerando a frequência de troca de óleo lubrificante (MWM, 2015). Este fato se justifica 

levando-se em conta a quantidade de manutenções preventivas que a mesma efetua 

mensalmente, e considerando a efetividade desta atividade, é possível concluir um controle 

eficiente relacionado à troca do lubrificante. 

As empresas “E2” e “E8” estão nos dois extremos do ranking de produção deste 

resíduo, produzindo respectivamente 26,67 e 0,15 l/km rodado do mesmo. Ainda citando o 

manual de operação e manutenção do motor diesel MWM (2015), verifica-se tanto na 

empresa “E2” quanto na empresa “E8”, uma contribuição negativa para o desempenho do 

aspecto ambiental. Tanto a troca desnecessária de óleo lubrificante (que gera produção 

desnecessária de resíduos), quanto a falta desta troca (que gera poluição atmosférica por mal 

funcionamento do motor), contribuem com elementos neste sentido. 

As empresas “E1” e “E5”, também de acordo com o manual de operação e 

manutenção do motor diesel MWM (2015) e a Tabela 28, praticam a forma correta para a 

manutenção da troca de óleo lubrificante, de acordo com a quantidade do resíduo produzido. 

Para as empresa “E3”, “E4” e “E6” recomenda-se o atendimento das normas de acordo com 

os manuais de manutenção dos fabricantes de motores, melhorando desta forma seus índices 

de desempenho sustentável. 

Com relação aos resíduos de “líquido do sistema de arrefecimento” e “fluído de 

freios”, destaca-se o resultado da empresa “E7”, por não produzir estes resíduos. Para este 

cenário a empresa “E7” alega o fato de gerar muito pouco resíduo de fluído de freios, 

descartando este item (quando produzido) junto com o resíduo de óleo lubrificante, e quanto 

ao líquido do sistema de arrefecimento, este é reutilizado por meio do sistema de tratamento e 

reutilização de água para limpeza de peças e lavagem de veículos. 
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Com relação às demais empresas analisadas cabem destacar a produção destes 

resíduos pela empresa “E4”, produzindo 5,33 l/km rodado de “líquido do sistema de 

arrefecimento” e 0,67 l/km rodado de “fluído de freios”. A empresa “E4” justifica a alta 

produção destes resíduos ao fato da mesma praticar a manutenção preditiva em sua frota (o 

“líquido do sistema de arrefecimento” é substituído sempre que ocorre uma intervenção por 

substituição de peças no sistema de arrefecimento), e também por não possuir um sistema de 

tratamento e reuso de água. Para as demais empresas recomenda-se a implantação de sistema 

de tratamento e reuso de água, como forma de eliminar o resíduo “liquido do sistema de 

arrefecimento”, e o descarte do resíduo “fluido de freios” junto com o descarte do resíduo 

“óleo lubrificante”. Práticas estas apresentadas pela empresa “E7”. 

Com relação à produção de resíduos de “água para limpeza de peças” (analisado 

separadamente do indicador “Consumo de água na limpeza e higienização (lavagem de 

veículo)” pelo fato deste ser parte integrante da pesquisa), destaca-se o desempenho das 

empresas “E3” e “E8”, a primeira apresentando o maior índice para a série analisada e a 

segunda apresentando o menor índice para a mesma série. 

A produção do resíduo de “água para limpeza de peças”, refere-se à atividade de 

lavagem das peças retiradas dos veículos durante as atividades de manutenção, para serem 

verificadas e, se possível, posteriormente recolocadas. 

A empresa “E3” não conseguiu justificar a alta produção do referido resíduo. Porém, 

este item contribuiu de forma decisiva na quantidade de resíduos líquidos gerados pela 

referida empresa, fazendo com que o mesmo seja o responsável pelo maior índice para a 

produção do referido resíduo (94%), e também com que o desempenho da empresa “E3”, no 

aspecto ambiental, tenha como resultado um dos piores índices entre as empresas pesquisadas. 

Também a empresa “E8” não justificou o desempenho para a produção do resíduo 

“água para a limpeza de peças”. Contudo, o baixo índice na produção deste resíduo, pode 

significar deficiência na gestão do mesmo, tendo em vista que para este resultado pode estar 

havendo um descarte de forma irregular do referido resíduo. Justifica esta análise o fato de 

que o cenário ideal é a não produção deste resíduo, sendo o mesmo eliminado pelo sistema de 

tratamento e reuso de água. 
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Entende-se que a produção deste resíduo, considerando a prática correta da 

manutenção, irá ocorrer de forma constante. Neste caso, o que também se recomenda como 

solução para eliminar este tipo de resíduo, é a implantação de sistema de tratamento e reuso 

de água. 

Para o resíduo “outros líquidos”, somente as empresas “E1” e “E8” informaram 

produção para o mesmo. As referidas empresas justificam para a produção deste item, a falta 

de controle na geração dos resíduos líquidos por parte das mesmas, classificando-os desta 

forma como “outros líquidos”, justificando desta forma a análise feita anteriormente para a 

empresa “E8”, relacionada ao resíduo “água para a limpeza de peças”. 

Recomenda-se para eliminação da produção deste resíduo, o controle total da 

produção de resíduos líquidos pelas empresas pesquisadas. Ao classificar cada resíduo de 

acordo com sua origem, as empresas estarão controlando suas produções e destinando os 

mesmos de forma correta, ou ainda, em um cenário melhor, estará eliminando suas produções, 

como por exemplo, tratando-os por meio do sistema de tratamento e reuso de água. 

As Figuras 12 e 13 apresentam graficamente os resultados para os resíduos líquidos 

analisados. 

 
Figura 12: Resíduos de óleo lubrificante, líquido do sistema de arrefecimento, fluido de freios e outros líquidos. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 13: Resíduos de água para limpeza de peças. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Dando prosseguimento a análise dos resíduos, a Tabela 29 apresenta as empresas 

pesquisadas, classificadas de acordo com suas colocações no ranking do índice de 

sustentabilidade, e a quantidade mensal de resíduos sólidos gerados pela atividade 

manutenção nestas empresas, por quilômetro rodado, utilizando também neste cálculo as 

Tabelas 16 (respostas do questionário estruturado aplicado nas empresas pesquisadas) e 27 

(outros resultados apurados com a aplicação do questionário). 
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Tabela 29: Quantidade mensal de resíduos sólidos gerados pela manutenção (quilos), por quilômetro rodado. 

Quantidade Mensal de Resíduos Sólidos Gerados pela Manutenção (Quilos), por quilômetro rodado (x 10
-4

). 

Empresa 

(Conforme suas 

colocações no 

Ranking) 

Resíduo 

Embalagens 

de 

Lubrificantes
1
 

Embalagens 

de Peças 
Filtros

2
 Mangueiras Baterias Pneus Graxas Estopas Serragem

3
 

Peças de 

Reposição 

Outros 

Resíduos
4
 

Total por 

Empresa 

Padrão do 

Fabricante
5
 

N. Det.
6
 N. Det.

6
 2,10 N. Det.

6
 3,32 16,87 N. Det.

6
 N. Det.

6
 N. Det.

6
 N. Det.

6
 N. Det.

6
 N. Det.

6
 

E7 0,55 1,23 0,92 0,00 0,00 11,03 0,09 0,61 0,15 12,26 0,00 26,85 

E1 0,80 1,80 1,00 0,40 8,00 7,68 0,80 2,00 2,00 8,00 2,00 34,48 

E4 0,03 3,33 1,33 0,00 0,11 0,13 0,67 0,67 0,00 5,67 1,33 13,27 

E2 2,31 4,44 1,56 0,89 5,33 24,00 0,89 1,20 2,67 22,22 4,44 69,96 

E8 3,33 0,83 1,00 0,10 4,17 11,67 0,00 0,33 0,42 10,83 1,25 33,93 

E5 0,50 5,16 1,94 0,65 3,87 14,53 1,29 1,29 0,65 12,91 3,87 46,66 

E3 1,61 0,37 0,40 0,25 3,96 33,37 2,47 0,12 0,07 7,42 1,98 52,01 

E6 1,42 4,72 0,47 1,42 4,72 21,23 1,42 1,89 4,72 18,87 7,08 67,92 

Total por 

Resíduos 
10,55 21,89 8,61 3,70 30,15 123,64 7,63 8,11 10,67 98,18 21,95 

 

Nota: (1) Embalagens utilizadas para armazenar lubrificantes (Embalagens plásticas ou de metal). (2) Filtros substituídos nos veículos quando de suas revisões tais 

como: filtro de ar, filtro de combustível e filtro de lubrificantes Suas trocas são recomendadas a cada troca de óleo. (3) A serragem é usada para limpar eventuais 

derramamentos de óleos e posteriormente tem que ser descartada como resíduo por estar contaminada. (4) Consideram-se outros os seguintes resíduos: Vidros como 

para-brisas e lâmpadas, madeiras usadas para o transporte de para-brisas, filtros de ar condicionado, e outros. (5) Refere-se ao padrão determinado pelo fabricante para 

troca do produto. (6) Refere-se a quantidades não determinadas, considerando que a produção destes resíduos não é especificada pelo fabricante e que os mesmos 

relacionam-se com o tipo de manutenção praticada pela empresa. Itens como resíduo de embalagem de lubrificantes devem ser eliminados ao se utilizar a aquisição do 

produto na forma a granel. Outros itens possuem prazo de validade, como é o caso do óleo lubrificante e filtros, e devem ser trocados independentemente da qualidade 

da manutenção, enquanto que outros itens não possuem esta característica e dependendo da qualidade da manutenção, como por exemplo uma peça, pode retardar ou 

eliminar esta troca, considerando uma manutenção adequada. 

Fonte: Próprio autor, baseado em: Fram (2011), Bosch (2007), Alapa (2003). 
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Para o resíduo “embalagens de lubrificantes” destacam-se as empresas “E4” e “E8”, 

a primeira com a menor produção do referido resíduo e a segunda com a maior produção do 

mesmo. A empresa “E4” justifica para a baixa produção do resíduo “embalagens de 

lubrificantes”, o total controle da gestão do mesmo, possibilitando desta forma a aquisição do 

produto a granel, e armazenagem do mesmo em tanque próprio (mesma forma de transporte e 

armazenagem de combustíveis). 

A empresa “E8” não justifica a alta produção do resíduo “embalagens de 

lubrificantes”. Contudo, após analisar a produção de resíduos líquidos produzidos pela 

mesma, mais especificamente os resíduos de “óleo lubrificante”, e levando em conta o 

tamanho da frota da referida empresa (Frota total – 190 veículos), é possível concluir que a 

diferença entre a quantidade adquirida de lubrificantes (segundo o resíduo “embalagens de 

lubrificantes”) e a quantidade descartada do mesmo item, não possui simetria. 

Este fato possibilita concluir que possivelmente esta diferença, relacionada à 

quantidade adquirida e a quantidade descartada, pode ser justificada por determinados 

defeitos que proporcionam vazamentos de óleo lubrificante nos motores, o que piora a 

questão do impacto ambiental pois o resíduo da troca é controlado e o vazamento não. Estes 

defeitos estão relacionados a desgastes de juntas e/ou retentores, além de cárter danificado ou 

anel do bujão do cárter (válvula que permite o escoamento do óleo residual para troca) 

danificado. Estes vazamentos de óleo lubrificantes levam a necessidade de reposição do 

mesmo sem o devido controle, e desta forma, faz com que se conclua pela prática incorreta do 

controle e troca de referido item. 

Recomenda-se como solução para diminuir este tipo de resíduo, a opção por uso do 

sistema de compra a granel e estocagem, e controle por meio de tanques e bombas, conforme 

as usadas no armazenamento e abastecimento dos veículos. Este sistema diminui a perda do 

produto por mau uso e contribui para o controle de defeitos como vazamentos no sistema de 

lubrificação de motores, pelo fato de possibilitar o controle do uso. 

Com relação aos resíduos de “embalagens de peças”, as empresas que chamam 

atenção para análise são a “E2”, “E4”, “E5” e “E6”. A empresa “E4” justifica para sua alta 

produção, também o fato da mesma praticar a manutenção preditiva em sua frota. Esta prática 
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se dá pela circunstância dos longos percursos que possuem suas linhas, e a preocupação com a 

segurança e com a garantia do cumprimento dos horários. Assim, a aquisição regular de peças 

necessárias para garantir esta atividade justifica esta produção do resíduo analisado. As 

demais empresas não justificaram a produção do resíduo de “embalagens de peças”. 

Pata os resíduos de “embalagens de peças”, recomenda-se para as empresas 

pesquisadas um convênio com cooperativas de reciclagem, visando destinar de forma correta 

os referidos resíduos, tendo em vista que em sua maior parte os mesmos são compostos por 

papelão e plástico. 

Para os resíduos de “filtros”, aponta-se para a empresa “E5”, a quantidade mais 

elevada entre as empresas pesquisadas. A empresa “E5” não justificou estes números. 

Contudo, um indicador que poderia justificar este desempenho é o “número de manutenções 

preventivas efetuadas”. 

O manual de operação e manutenção do motor diesel MWM (2015), recomenda que as 

trocas de filtros devam ser realizadas a cada troca de óleo lubrificante. Neste pressuposto, 

para a empresa “E5”, que efetua a cada período de um mês a média de 45 manutenções 

preventivas (Tabela 16), e que, segundo o manual de uso e catálogo eletrônico FRAM (2011), 

cada filtro pesa em média 0,350 Kg, e que ao retirar estes filtros (filtros de ar, combustível e 

lubrificantes), os mesmos podem ter triplicado seu peso por motivo de contaminação, a 

empresa “E5” deve produzir no período de um mês, 141,75 Kg do referido resíduo. Esta 

constatação confirma a quantidade de resíduos de “filtros” produzida pela referida empresa 

(Tabela 29), e classifica esta produção como normal, confirmando a análise feita 

anteriormente para o resíduo de “óleo lubrificante” e a opção da referida empresa por trocar 

todos os filtros a cada troca de lubrificantes. 

Como recomendação para as empresas pesquisadas, aponta-se um melhor controle das 

trocas de filtros, objetivando garantir a qualidade operacional do equipamento (motor). Neste 

momento é importante lembrar que as trocas dos filtros, feitas a cada troca de óleo, é uma 

recomendação do fabricante de motores (MWM, 2015), e não uma determinação, o que 

possivelmente pode justificar as baixas quantidades produzidas pelas demais empresas, que 

optam por estender este período de troca. Ainda segundo o mesmo manual, as referidas trocas 
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vão depender de fatores tais como: condição da via, condição da operação, idade do veículo e 

quilômetros totais rodados pelo motor. 

Os resíduos de mangueiras são produzidos pela troca das mesmas por tempo de uso. 

Portanto, esta produção vai depender da idade da frota, e do tipo de manutenção praticada 

(preventiva ou preditiva) pela oficina/empresa. Em sua maior parte estes resíduos não 

possuem controle para descarte, pela baixa produção dos mesmos. Desta forma, são 

classificados como outros resíduos no momento do descarte. A recomendação é que se trate e 

descarte o referido resíduo, de acordo com as normas vigentes. 

Os resíduos de “Baterias” e de “pneus” precisam de uma análise diferenciada por se 

tratarem de peças com possibilidade de reuso por remanufatura, e esta prática pode ser 

aplicada por vezes seguida no mesmo item. 

A bateria, por meio da boa gestão de seu uso e descarte, possui vida útil indeterminada 

para seus componentes. As indústrias que produzem este bem disponibilizam a prática de 

descontos para os clientes que devolvem os itens substituídos, gerando descontos para o 

comprador e eliminando para o usuário final este resíduo. Por meio destas devoluções, a 

indústria reutiliza as estruturas (carcaças) destas baterias para a produção de novos itens 

(INMETRO, 2015). 

Também os pneus possuem características parecidas, porém com um limite máximo de 

reuso. Em média, considerando análises relacionadas à segurança para uso, cada pneu pode 

ser recapado para reuso em até quatro vezes (INMETRO, 2015). Esta atuação e a gestão 

correta do uso, com boas práticas como controle de pressão do ar (calibragem), e alinhamento 

e balanceamento das rodas, contribuem de forma direta na diminuição deste resíduo. 

Como atuação positiva ao analisar o resíduo “bateria”, a empresa “E7” apresenta 

indicando para o mesmo a informação de nenhuma unidade produzida. A justificativa para 

este número é a prática adotada pela referida empresa, onde possui contrato com seu 

fornecedor de baterias, visando a devolução das unidades usadas, gerando desconto nas novas 

aquisições e eliminando a produção destes resíduos. 
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Na outra extremidade, analisando a produção deste mesmo resíduo, gerado pelas 

empresas “E1”, “E2”, “E6” e “E8”, constatam-se os maiores volumes produzidos, para as 

empresas pesquisadas. Levando em consideração a produção do resíduo, segundo o padrão do 

fabricante, é possível afirmar que por parte das referidas empresas existe uma produção acima 

do recomendado. Porém, somente por estes apontamentos não é possível fazer uma análise 

concreta destas empresas relacionada à produção destes resíduos. Para atender este tipo de 

análise outros indicadores deveriam ser atribuídos na pesquisa tal como: tipo de operação da 

empresa, tecnologia embarcada e permissão (da direção da própria empresa) para uso de 

baterias recondicionadas. 

Para o resíduo “pneu”, destaca-se para análise o menor índice produzido pela empresa 

“E4”, muito abaixo do padrão determinado pelo fabricante (16,87). Este fato pode determinar 

falha no controle e no descarte do resíduo por parte da referida empresa. E no outro extremo, 

destaca-se a produção acima do mesmo padrão, do resíduo “pneu”, pelas empresas “E2”, 

“E3” e “E6”. A presença destes resultados pode indicar alguma falha na gestão dos pneus por 

parte destas mesmas empresas. 

Desta forma, é possível afirmar que a má gestão destes componentes vai impactar 

negativamente e de forma direta no aspecto ambiental (aumentando a produção de resíduos de 

baterias e de pneus) destas empresas. 

Como sugestão para melhorar o desempenho da atividade manutenção, voltada para a 

gestão de pneus e baterias, sugere-se um plano para definir quantidade e tipo de recapagem, e 

utilização de baterias recondicionadas. Este planejamento deverá levar em conta o tipo de 

operação da empresa (Urbano, rodoviário ou misto), as distâncias percorridas em cada linha e 

as exigências legais da concedente. 

Para estes componentes, ao fim de suas vidas úteis, se faz necessário um plano de 

controle com vistas aos seus armazenamentos e descartes, que devem atender a legislação 

vigente (INMETRO, 2015). 
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Os resíduos de “graxa”, “estopa” e “serragem” não sofrem influência da operação em 

sua produção. Ela está diretamente ligada à atividade manutenção e a forma com que cada 

empresa planeja esta atividade. 

Como sugestão para diminuir estes resíduos, recomenda-se a substituição das estopas 

por tecidos (flanelas) apropriados para a atividade, o uso de bandejas ou papel absorvente no 

chão da oficina, substituindo desta forma o uso da serragem para limpeza, e o controle por 

equipamento dosador para o uso de graxas, evitando-se desta forma o uso em excesso e 

consequentemente a geração deste resíduo. 

Também para os referidos resíduos, se faz necessário um plano de controle para suas 

movimentações, seus armazenamentos e descartes, que devem seguir rigorosamente a 

legislação vigente (INMETRO, 2015). 

O resíduo de “peças de reposição” possui a mesma condição de análise que a aplicada 

nos resíduos de “baterias” e de “pneus”, levando-se em consideração a possibilidade de 

remanufatura em algumas peças como tambor de freios, conjunto de embreagens, pinças de 

freios, discos de freios e cubo de rodas. 

Todas as empresas justificaram a produção deste resíduo. As empresas “E1”, “E3”, 

“E4”, e “E7”, utilizam da prática de remanufatura nas peças citadas anteriormente, além de 

outras como: válvulas, turbinas, eixos e alternadores. Esta prática justifica a baixa produção 

do resíduo “peças de reposição”, apresentado pelas referidas empresas. 

As empresas “E2”, “E5”, “E6” e “E8” também utilizam desta prática, porém, não em 

todas as peças com esta possibilidade. Um exemplo é o fato de nenhuma delas aplicarem a 

remanufatura nos tambores de freios, peças estas que possuem um considerável peso. 

Como sugestão indica-se também a prática da consignação, que consiste no fato do 

fornecedor disponibilizar para a empresa, deixando sob a responsabilidade da mesma, 

determinadas peças, e só faturar as mesmas quando forem utilizadas. Esta prática da 

celeridade ao serviço de manutenção, disponibilizando o veículo mais rapidamente para a 

operação e contribuindo desta forma com o aspecto social, contribui para o aspecto 

econômico evitando estoques e para o aspecto ambiental com o melhor controle das 
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aquisições e do descarte desnecessário, tendo em vista o recolhimento da peça substituída 

pelo fornecedor para análise e/ou manufatura. 

Inclui-se na categoria “outros resíduos” os vidros relacionados a lâmpadas, janelas e 

para-brisas, também madeiras que servem para embalar para-brisas, janelas e eixos de motor, 

além de outros resíduos sólidos não relacionados nominalmente nesta pesquisa. 

Destaca-se para análise destes resíduos a empresa “E7”. A referida empresa apresenta 

produção zero destes resíduos. A mesma justifica este índice alegando que, com relação à 

produção do resíduo de madeira, a mesma destina-os para uma obra social voltada para 

produção de artesanato. Enquanto que, com relação à produção do resíduo de vidros, o destino 

é uma cooperativa de reciclagem, além da correta classificação dos demais resíduos sólidos. 

Como sugestão para gerenciar a produção deste resíduo, objetivando sua eliminação e 

consequentemente melhores índices de sustentabilidade, recomenda-se além da prática da 

empresa “E7”, reforçar a condição de melhor controle ao classificar os resíduos produzidos. O 

controle ao classificar de forma correta os resíduos sólidos totais produzidos, irá diminuir a 

produção deste tipo de resíduo (outros resíduos), e possibilitar o descarte correto dos demais 

resíduos. 

As Figuras 14, 15 e 16 apresentam os resultados, de forma gráfica, para os resíduos 

sólidos analisados. 

 
Figura 14: Resíduos de embalagens de lubrificantes, embalagens de peças, filtros, mangueiras e baterias. 

Fonte: Próprio autor. 
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Figura 15: Resíduos de graxas, estopas, serragem e outros sólidos. 

Fonte: Próprio autor. 

 

 
Figura16: Resíduos de pneus e peças de reposição. 

Fonte: Próprio autor. 

Outra análise proposta e realizada por este estudo, considerando os atributos 

“segurança” e “rapidez”, atribuídos ao aspecto social, também foi baseada na colocação de 

cada empresa no ranking do índice de sustentabilidade, e na relação de sua colocação com 

outros fatores levantados por meio do questionário. 

A Tabela 30 apresenta as empresas em suas devidas colocações segundo o ranking do 

índice de sustentabilidade, e o resultado destes outros fatores com possibilidade de influência 

nos resultados apurados pela pesquisa. 
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Tabela 30: Outros resultados apurados com a aplicação do questionário, relacionados ao aspecto social. 

FATORES APURADOS PARA ANÁLISE DO ASPECTO SOCIAL, RELACIONADOS À ATIVIDADE MANUTENÇÃO VEICULAR (x 10
-5

). 

Ranking Empresas 

QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES 

REALIZADAS
1
 

QUANTIDADE DE MANUTENÇÕES POR 

MOTIVO DE DEFICIÊNCIA DAS VIAS
2
 

Total de 

Viagens
3
 

Saídas com 

atraso
4
 

Freios Direção Pneus Rodas Transmissão Freios Direção Pneus Rodas Transmissão 

1 E7 0,31 0,00 1,84 0,61 0,00 0,00 0,00 0,92 0,31 0,00 6.804,60 0,61 

2 E1 6,80 4,00 8,00 4,00 4,00 2,00 1,20 2,40 1,20 1,20 8.040,00 3,20 

3 E4 0,67 0,07 0,07 0,00 0,33 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 2.600,00 8,00 

4 E2 16,44 11,11 13,33 6,67 8,00 3,11 2,22 2,67 1,33 1,78 6.653,33 3,56 

5 E8 3,33 1,67 4,17 2,50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 950,00 12,50 

6 E5 5,16 3,23 5,16 2,58 2,58 3,23 2,58 2,58 1,29 1,29 1.239,51 27,11 

7 E3 14,83 1,24 37,08 14,83 7,42 7,42 0,99 7,42 1,48 7,42 3.893,70 0,74 

8 E6 56,60 14,15 1,89 1,89 2,83 11,32 0,94 1,89 0,00 1,42 33.962,26 0,00 

 
Total 104,15 35,46 71,54 33,08 26,16 27,08 7,94 17,94 5,61 13,10 64.143,40 55,72 

Média 13,02 4,43 8,94 4,14 3,27 3,38 0,99 2,24 0,70 1,64 8.017,93 6,97 

Nota: (1) Refere-se à quantidade de manutenções realizadas nos itens freios, direção, pneus, rodas e transmissão, identificadas como itens de segurança, e que em caso 

de defeito pode colocar a segurança do usuário em risco. (2) Refere-se à quantidade de manutenções realizadas nos itens freios, direção, pneus, rodas e transmissão, por 

motivo de deficiência das vias. Considerando que estes itens somente irão apresentar defeitos fora de uma previsibilidade controlável, em caso de emergências por 

deficiência das vias, o pesquisador considera que a diferença entre a quantidade de manutenções realizadas e a quantidade de manutenções realizadas por deficiência 

das vias, está relacionada a defeito destes itens (identificados como itens de segurança) por falha da manutenção. (3) Total de viagens refere-se à quantidade de viagens 

mensais realizadas pela empresa. Considerou-se uma viagem a saída de um veículo do seu ponto inicial indo até seu ponto final, seu retorno para o ponto inicial foi 

considerado outra viagem. (4) Saídas com atraso refere-se a quantidade e vezes que, por motivo de manutenção corretiva (emergência), um veículo saiu da garagem 

com atraso para cumprir um determinado horário e/ou não conseguiu cumprir este horário com a perda da viagem. 

Fonte: Próprio autor.
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Neste momento da análise é preciso chamar a atenção para o fato de que os 

indicadores “quantidade de manutenções realizadas” e “quantidade de manutenções por 

deficiência das vias” estão relacionados ao atributo “segurança”, pelo motivo de serem itens 

de manutenção que se derem defeito, como no caso dos freios, podem causar acidentes, e os 

indicadores “total de viagens” e “saídas com atraso” estão relacionados ao atributo rapidez. 

Entendendo que para o atributo “segurança” os dados levantados consideram a 

diferença entre a “quantidade de manutenções realizadas” e a “quantidade de manutenções 

por deficiência das vias” (apresentado na nota da Tabela 30), e que para o atributo “rapidez” 

considera-se a porcentagem de “saídas com atraso” relacionada à quantidade do “total de 

viagens”, propôs-se com o objetivo de possibilitar a análise dos referidos atributos, apresentar 

estes dados na Tabela 31. 

Tabela 31: Dados relacionados aos atributos “segurança” e “rapidez” 

FATORES QUE PODEM AFETAR A “SEGURANÇA” DO USUÁRIO E A “RAPIDEZ” DO 

SERVIÇO PRESTADO  

Ranking Empresas Freios
1
 Direção

1
 Pneus

1
 Rodas

1
 Transmissão

1
 

% de Saídas com 

Atraso em 

Relação ao Total 

de Viagens
2
 

1 E7 0,31 0,00 0,92 0,31 0,00 0,019% 

2 E1 4,80 2,80 5,60 2,80 2,80 0,009% 

3 E4 0,67 0,07 0,00 0,00 0,33 0,053% 

4 E2 13,33 8,89 10,67 5,33 6,22 0,040% 

5 E8 3,33 1,67 4,17 2,50 1,00 0,000% 

6 E5 1,94 0,65 2,58 1,29 1,29 1,316% 

7 E3 7,42 0,25 29,67 13,35 0,00 0,308% 

8 E6 45,28 13,21 0,00 1,89 1,42 2,188% 

 Total 77,08 27,52 53,60 27,47 13,06  

 Média 9,63 3,44 6,70 3,43 1,63 0,492% 

Nota: (1) Refere-se à quantidade média de defeitos, no período de um mês, identificados para itens considerados 

de segurança. (2) Refere-se à porcentagem de saídas da garagem com atraso por necessidade de manutenção 

corretiva, relacionada à quantidade de viagens realizadas pela empresa no período de um mês. 

Fonte: Próprio autor. 

 

Ao analisar a Tabela 31 é possível destacar positivamente as empresas “E1”, “E4”, 

“E5”, “E7” e “E8”, pelos baixos índices de defeitos relacionados aos fatores relacionados à 

segurança do usuário. Estes resultados contribuem para as colocações das referidas empresas 

no ranking de sustentabilidade das empresas analisadas (Tabela 22), e de forma individual 
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justificam as boas colocações das mesmas empresas quando analisadas somente no aspecto 

social (Tabela 23). 

As empresas “E1”, “E4” e “E7” justificam para seus desempenhos o controle de seus 

processos em manutenção preventiva. Segundo as referidas empresas um plano de 

manutenção preventiva, de acordo com a necessidade e realidade das operações de cada 

empresa, irá contribuir de forma efetiva para o referido controle, visando mitigar e/ou 

eliminar estes defeitos. As empresas “E5” e “E8” não justificaram seus desempenhos, porém 

o que pode ter contribuído para estes resultados é o fato de que as mesmas possuem 

quantidade de frota reserva considerado ideal para o atendimento do serviço, em caso de 

anormalidades como os defeitos analisados.  

As empresas “E2”, “E3” e “E6”, de acordo com a Tabela 31, possuem os maiores 

índices de defeitos para os itens em discussão. As mesmas não apresentaram justificativas 

para estes resultados. Porém é possível que, de acordo com a Tabela 16, possa se justificar 

estes resultados considerando a quantidade de manutenções corretivas realizadas pelas 

mesmas em comparação a quantidade de manutenções preventivas, chegando até 40% deste 

total. 

Este fato sugere que ao praticar número maior de manutenções corretivas, as empresas 

demonstram falta de controle dos defeitos, tendo que atuar de forma corretiva, enquanto que 

ao praticar a manutenção preventiva este controle seria possível, diminuindo desta forma a 

quantidade de manutenções corretivas e possibilitando maior controle sobre os referidos 

defeitos. A Figura 17 disponibiliza estes dados analisados. 
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Figura 17: Fatores que podem afetar a “segurança” do usuário 

Fonte: Próprio autor. 

 

Com relação às saídas da garagem com atraso por motivo de manutenção corretiva, 

destacam-se os índices apresentados pelas empresas “E1”, “E2”, “E3”, “E4”, “E7” e “E8”. As 

referidas empresas apresentaram índices abaixo da média apresentada pelas empresas 

analisadas. Nesta análise, com exceção da empresa “E2”, as demais empresas apresentam 

também como justificativa para o resultado, o controle efetivo do processo de manutenção 

preventiva, diminuindo desta forma as emergências por defeitos recorrentes e 

consequentemente os baixos índices de saídas da garagem com atrasos. 

As empresas “E5” e “E6” apresentaram os mais altos índices para o atributo analisado, 

e também não justificaram os mesmos. Porém também é possível, como na análise do atributo 

“segurança”, justificar estes números pela quantidade de manutenções corretivas praticadas 

pelas mesmas, chegando as referidas empresas a praticarem até 40% de suas manutenções 

com atividades corretivas. A Figura 18 apresenta os dados analisados para o atributo 

“rapidez”. 
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Figura 18: Fatores que podem afetar a “rapidez” da viagem 

Fonte: Próprio autor. 

 

Recomenda-se como intervenção objetivando diminuir e/ou eliminar estes defeitos 

(tanto o atributo “rapidez” quanto o atributo “segurança”, são analisados a partir de defeitos 

recorrentes, apresentados nos itens anteriormente analisados), um plano de manutenção 

preventiva que atenda estas demandas do serviço. 

Com o objetivo de levantar possíveis ações que impactem de forma positiva no índice 

de sustentabilidade das empresas pesquisadas, desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica, 

com base nos indicadores utilizados nesta aplicação. É preciso destacar que este levantamento 

está limitado às publicações consultadas para o estudo, conforme destacado nas referências de 

fonte da Tabela. 

A Tabela 32 apresenta estas ações e seus devidos detalhamentos, relacionadas a seus 

respectivos indicadores. 
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Tabela 32: Ações recomendadas para melhorar o índice de sustentabilidade das empresas pesquisadas. 

Asp.
1
 Atr.

2
 Ind.

3
 Ação Detalhamento 

E
co

n
ô

m
ic

o
 S
er

v
iç

o
 P

ro
d

u
zi

d
o

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
M

an
u

te
n

çã
o

 P
re

v
en

ti
v

a 

E
fe

tu
ad

a 

Estabelecer Plano de 

Manutenção 

Criar plano de manutenção, tendo como 

parâmetro para realização a quantidade de 

quilômetros Rodados por veículo. 

Estabelecer Frota Reserva Manter como frota reserva veículos que irão 

substituir àqueles que estarão disponíveis para 

as manutenções. 

Treinar Profissionais Ter um plano de treinamento contínuo dos 

profissionais técnicos envolvidos na 

manutenção, que priorize a evolução da função. 

Preparar Oficinas Estruturar a oficina de manutenção com os 

equipamentos e ferramentas corretas, conforme 

a frota e o tipo de manutenção praticada. 

Estruturar Almoxarifado de 

Peças de Reposição 

Fazer a gestão do almoxarifado de peças de 

reposição, objetivando a disponibilidade das 

peças necessárias, conforme o plano de 

manutenção. 

V
al

o
r 

M
o

n
et

ár
io

 

%
 d

o
 G

as
to

 T
o

ta
l 

co
m

 

M
an

u
te

n
çã

o
 

Estabelecer Orçamento Estabelecer orçamento anual que contemple a 

manutenção em todos os seus tipos (corretiva, 

preventiva e/ou preditiva). 

Estabelecer Metas Estabelecer metas para gastos com manutenção, 

de acordo com cada tipo praticado (corretiva, 

preventiva e/ou preditiva). 

Montar Cadastro de Fornecedor Montar cadastro de fornecedores de peças de 

reposição, estabelecendo parâmetros que irá 

atender as condições de sustentabilidade 

exigidas pela empresa. 

A
m

b
ie

n
ta

l 

E
m

is
sã

o
 d

e 
R

es
íd

u
o

s 
S

ó
li

d
o

s 
e 

L
íq

u
id

o
s 

Q
u

an
ti

d
ad

e 
d

e 
R

es
íd

u
o

s 
T

o
ta

is
 G

er
ad

o
s 

P
el

a 
M

an
u

te
n

çã
o

 

Disponibilizar Sistema de 

Tratamento e Reuso de Água 

Disponibilizar sistema que reaproveita a água 

usada na higienização e lavagem dos veículos e 

na limpeza de peças, por meio de tratamento da 

mesma para reuso. 

Classificar os Resíduos Classificar os resíduos sólidos e líquidos de 

acordo com a legislação vigente. 

Armazenar Resíduos Líquidos Disponibilizar local para armazenamento de 

forma correta, dos resíduos líquidos produzidos, 

como óleos lubrificantes, fluidos e outros 

resíduos líquidos. 

Armazenar Resíduos Sólidos Disponibilizar local para armazenamento de 

forma correta, dos resíduos sólidos produzidos 

como pneus, filtros, embalagens de lubrificantes 

e outros resíduos sólidos. 

Contratar Empresa para 

Descarte de Resíduos 

Estabelecer contrato com empresa especializada 

em descarte de resíduos sólidos e líquidos, de 

acordo com legislação que regulamento o 

serviço. 

Planejar o recondicionamento 

de peças 

Montar plano de gestão que estabeleça regras 

para o reuso de peças por meio de 

recondicionamento (pneus e embreagens) das 

mesmas, conforme a legislação vigente. 
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Asp.
1
 Atr.

2
 Ind.

3
 Ação Detalhamento 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

Á
g
u

a 

C
o

n
su

m
o

 d
e 

Á
g
u

a 
n

a 
L

im
p

ez
a 

e 

H
ig

ie
n

iz
aç

ão
 (

L
av

ag
em

 d
e 

v
eí

cu
lo

) 

Estabelecer Plano de Limpeza e 

Lavagem Diária de Veículos 

Montar plano para limpeza e lavagem diária dos 

veículos, que comtemple somente os serviços 

considerados essenciais para este tipo de 

procedimento. 

Estabelecer Plano de Limpeza e 

Lavagem Geral de Veículos 

Montar plano de limpeza e lavagem geral dos 

veículos, estabelecendo as necessidades de 

acordo com as necessidades. 

Disponibilizar Sistema de 

Tratamento e Reuso de Água 

Disponibilizar sistema que reaproveita a água 

usada na higienização e lavagem dos veículos, 

por meio de tratamento da mesma para reuso. 

Controlar o Uso da Água Implementar o uso de odômetro, para o controle 

da água usada na higienização e lavagem dos 

veículos. 

S
o

ci
al

 

S
eg

u
ra

n
ça

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
D

ef
ei

to
s 

q
u

e 
P

o
d

em
 

A
fe

ta
r 

a 
S

eg
u

ra
n

ça
 d

o
 U

su
ár

io
 

Estabelecer Plano de 

Manutenção Primária 

Montar planejamento de manutenção primária, 

que contemple a vistoria dos itens identificados 

como aqueles que podem afetar a segurança do 

usuário, no momento da parada do veículo, ao 

final de seu turno de trabalho.  

Estabelecer Comunicação com o 

operador 

Montar plano que possibilite a comunicação 

direta do operador (motorista), com a oficina 

(chefe da oficina), para a detecção destes 

defeitos de forma mais rápida. 

Controlar a Ocorrência dos 

Defeitos que Podem Afetar a 

Segurança do Usuário 

Montar planejamento para identificar, catalogar 

e quantificar os defeitos identificados como 

aqueles que podem afetar a segurança do 

usuário, com o propósito de melhorar o 

controle. 

R
ap

id
ez

 

N
ú

m
er

o
 d

e 
S

aí
d

as
 d

a 

G
ar

ag
em

 c
o

m
 A

tr
as

o
 p

o
r 

M
an

u
te

n
çã

o
 C

o
rr

et
iv

a 

Controlar as Ocorrências destes 

Atrasos 

Estabelecer forma de controle destas 

ocorrências, visando identificar os defeitos que 

ocorrem neste tipo de manutenção. 

Planejar Manutenção Montar plano de manutenção específica para 

estes veículos, objetivando a análise dos 

defeitos que levaram a ocorrência da 

manutenção corretiva. 

Monitorar os Defeitos Montar plano para monitoramento e 

acompanhamento dos defeitos identificados 

nestas ocorrências, com o objetivo de eliminá-

los de forma definitiva. 

Nota: (1) Asp. = Diz respeito a aspecto. (2) Atr. = Diz respeito a atributo. (3) Ind. = Diz respeito a indicador. 

Fonte: Próprio autor, baseado em: Campos e Belhot (1994); Barros e Lima (2009); Tsang (2002); 

Arcuri Filho (2005); Valente et al. (2008); Maran (2011); Niu e Jiang (2017); Nguyen et.al. (2017); 

Lu e Zhou (2017). 

 

A manutenção veicular consiste em manter a frota de veículos em boas condições de 

uso, dentro dos limites econômicos e de forma que sua ação imobilize minimamente a frota 

(VALENTE et al., 2008). As recomendações apresentadas na Tabela 32 objetivam atender a 
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estas atribuições da manutenção apresentando ações que facilitem o planejamento, controle e 

aplicação da referida atividade. 

A atividade manutenção veicular é uma medida importante para o aumento da 

produtividade e a redução dos custos da empresa. Ela tem por objetivo a recuperação dos 

veículos, além de evitar e/ou prevenir novos consertos. Neste pressuposto, todas as ações 

apresentadas podem ser usadas para se alcançar tais objetivos. 

Destaca-se, porém, em se tratando de frota de ônibus, as ações do atributo “serviço 

produzido”, relacionado ao aspecto econômico, e as ações do atributo “segurança”, 

relacionado ao aspecto social. As ações relacionadas a tais atributos estão ligadas intimamente 

a dos demais atributos determinados para a pesquisa. Como exemplo pode-se citar a ação 

“estabelecer plano de manutenção”, como ponto de partida para todas as outras ações. Sem o 

planejamento da manutenção é impossível estabelecer um orçamento ou metas, estabelecer 

um plano de limpeza e higienização dos veículos ou controlar ocorrências relacionadas à 

segurança do usuário. 

Segundo Valente et al. (2008), um bom programa de manutenção de frotas, deve ter 

sempre entre seus objetivos atender as exigências do usuário, considerando os programas de 

qualidade. Deve atender de forma eficiente, principalmente cumprindo os horários, com 

segurança, rapidez, conforto e facilidade de acesso. Neste pressuposto, ações como as 

apresentadas na Tabela 31 tornam-se condições básicas para o atendimento destas exigências. 

Destaca-se que possíveis dificuldades tais como a econômica, a estrutura física e a de 

profissionais capacitados possam ocorrer. Porém, planejar a manutenção e aplicar ações com 

este objetivo é condição básica para melhorar os índices de sustentabilidade nas empresas de 

transporte urbano de passageiros por ônibus. 

Outra possibilidade de ação que proporciona impacto positivo no índice de 

sustentabilidade das empresas é a inclusão de metas para produção dos resíduos totais. 

Determinar parâmetros para a produção de resíduos impacta diretamente nos aspectos 

econômico, ambiental e social. Esta afirmação é possível levando em conta que para o 
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atingimento das metas propostas é necessário um planejamento adequado para função 

manutenção, com vista ao atendimento da referida meta. 

A Tabela 33 apresenta sugestão de metas para a produção dos resíduos sólidos e 

líquidos considerados na pesquisa, justifica estes números levando em conta a informação 

padrão do fabricante, além de sugerir ações para o cumprimento destas metas. 

Tabela 33: sugestão de metas para a produção dos resíduos sólidos e líquidos considerados na pesquisa. 

 

Resíduo 

 

Meta Justificativa Ação 

Óleo 

Lubrificante 

0,001533 

l/km 

Troca do lubrificante a 

cada 15.000 km rodado 

em média, segundo 

indicação dos 

fabricantes de motores 

e lubrificantes. 

Estabelecer plano de manutenção preventiva que 

contemple a troca do óleo lubrificante de acordo 

com o estabelecido pelo fabricante do veículo e 

pelo fabricante do lubrificante, de acordo com sua 

composição. 

Liq. do Sist. 

de Arrefeci-

mento 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

Deve ser tratado e 

reutilizado. 

Destinar o resíduo de líquido do sistema de 

arrefecimento para ser tratado por meio do sistema 

de coleta, tratamento e reutilização de água. 

Fluido de 

Freios 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

Fluido de freios deve 

ser substituído a cada 

dois anos ou de acordo 

com a operação. 

Estabelecer plano de ação para troca do fluido de 

freios, seguindo as orientações do fabricante do 

produto, e considerando as especificidades da 

operação. 

Água para 

Limpeza de 

Peças 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

Deve ser tratado e 

reutilizado. 

Destinar o resíduo de água para limpeza de peças 

para ser tratado por meio do sistema de coleta, 

tratamento e reutilização de água. 

Outros 

Resíduos 

Líquidos 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do referido 

resíduo não se justifica. 

Classificar de forma correta todos os resíduos 

líquidos, entendendo que todos devem ser 

devidamente descartados, segundo suas 

classificações. 

Embalagem 

de 

Lubrificante 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do resíduo 

não deve ocorrer. 

Adquirir todos os lubrificantes na forma a granel, e 

armazena-los em tanques próprios, seguindo o 

formato utilizado para transporte e armazenagem de 

combustíveis. 

Embalagem 

de peças 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do resíduo 

deve ser controlada e o 

mesmo totalmente 

reciclado. 

Destinar para cooperativas de reciclagem todo o 

material relacionado ao resíduo de embalagens de 

peças. Peças são embaladas, considerando algumas 

exceções, por material oriundo de papel, plástico, 

borracha e madeira. A referida forma de destino 

eliminará a produção do referido resíduo. 

Filtro 
0,000210 

kg/km 

Sugere-se a troca dos 

filtros a cada troca do 

óleo lubrificante. 

Estabelecer plano para troca dos filtros, 

considerando a sugestão do fabricante, e 

considerando as especificidades da operação. 

Mangueira 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A especificação de 

troca das diversas 

mangueiras existentes 

em um veículo pode 

variar de 1 a 5 anos. 

 

Estabelecer no plano de manutenção preventiva, um 

processo de acompanhamento para controle do 

desgaste das diversas mangueiras que compõem o 

conjunto. 
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Resíduo 

 

Meta Justificativa Ação 

Bateria 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do resíduo 

não deve ocorrer. 

Efetivar contrato para devolução do resíduo de 

carcaças de baterias com as empresas fornecedoras 

do referido equipamento. Tais contratos eliminam o 

referido resíduo e proporciona descontos na 

aquisição de novas baterias. 

Pneu 
0,001687 

kg/km 

Considerando que cada 

unidade roda em média 

30.000 km, pode ser 

recapada por até 4 

vezes e cada veículo 

roda com no mínimo 6 

pneus. 

Criar plano para controle da gestão dos pneus. 

Pneus podem ser reutilizados por meio de 

recapagem. Esta ação (recapagem) pode acontecer 

em até quatro vezes considerando condições de 

segurança relacionada a características de 

operações e vias, além da obrigatoriedade em 

atender a regulamentação do setor. 

Graxa 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do resíduo 

não deve ocorrer. 

Controlar a produção do resíduo de graxas, 

considerando que o mesmo deve ser descartado 

juntamente com resíduos de óleo lubrificante. 

Estopa 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do resíduo 

não deve ocorrer. 

Eliminar o uso de estopas na manutenção, 

determinado a substituição da mesma por tecidos 

próprios (flanela) para a função manutenção. Estes 

tecidos poderão ser lavados para reutilização e 

desta forma eliminar a produção de resíduos, 

tratando a água utilizada na lavagem do mesmo no 

sistema de tratamento e reuso de água.. 

Serragem 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do resíduo 

não deve ocorrer. 

Substituir a serragem por bandejas e papel próprio 

para a função manutenção. O papel próprio para 

esta atividade é um produto biodegradável e pode 

ser descartado no recipiente de água para 

tratamento e reutilização, eliminando desta forma o 

resíduo de serragem. 

Peças de 

Reposição 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do resíduo 

de peças de reposição 

está relacionada ao 

plano de manutenção 

definido. 

Estabelecer plano de manutenção preventivo, 

estipulando como parâmetro para controle a 

quantidade de quilômetros rodados por veículo, 

além de estruturar o planejamento e a compra das 

peças, objetivando a disponibilidade das mesmas 

com um mínimo de qualidade segundo normas 

específicas do setor. 

Outros 

Resíduos 

Sólidos 

Reaprovei-

tamento/Re-

ciclagem 

A produção do resíduo 

não deve ocorrer. 

Classificar corretamente os resíduos sólidos, 

possibilitando desta forma o descarte correto de 

todos os resíduos, eliminando assim o resíduo 

classificado como “outros resíduos sólidos”. 

Fonte: Próprio autor baseado em: Fram (2011), Bosch (2007), Alapa (2003), MWM (2015), Fras-le (2019), 

FISPQ (2015). 

 

As ações apresentadas na Tabela 32, que apresenta sugestões para metas na produção e 

controle dos resíduos sólidos e líquidos, devem ser usadas em conjunto com as ações 

recomendadas para melhorar o índice de sustentabilidade das empresas pesquisadas, 

apresentadas na Tabela 32. 
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5. CONCLUSÃO 

A pesquisa teve como objetivo geral avaliar a sustentabilidade das empresas de 

transporte urbano de passageiros por ônibus, localizadas na Micro Região do Vale do Paraíba 

Fluminense,  usando indicadores de sustentabilidade relacionados à manutenção veicular. Ao 

longo dos capítulos foram investigadas as origens conceitos e definições do transporte urbano 

de passageiros e sua relação com o conceito sustentabilidade, da sustentabilidade e seus 

aspectos econômico, social e ambiental, e da manutenção veicular e sua relação com a 

sustentabilidade. 

O estudo foi desenvolvido com o intuito de responder a seguinte questão problema: 

como a gestão da manutenção de veículos impacta no índice de sustentabilidade das empresas 

de transporte urbano de passageiros por ônibus? Para responder esta pergunta, a pesquisa 

tomou como ponto de apoio o levantamento bibliográfico apontado no capítulo 2, onde foi 

possível levantar um conjunto de indicadores relacionados à manutenção veicular e propor um 

método que permitiu analisar e avaliar o desempenho das oficinas de manutenção veicular, 

nas empresas de transporte público por ônibus, selecionadas para a pesquisa, considerando o 

conceito sustentabilidade. 

O desenvolvimento da pesquisa permitiu compreender como as práticas adotadas pelas 

empresas pesquisadas, relacionadas à gestão de suas atividades na manutenção veicular, 

impactam em seus índices de sustentabilidade. Desta forma foi possível avaliar a 

sustentabilidade das empresas pesquisadas, usando os indicadores relacionados à manutenção 

veicular e o método proposto. 

Neste pressuposto, é possível afirmar que a questão problema foi respondida, e que o 

objetivo geral da pesquisa foi alcançado. Também os objetivos específicos foram todos 

atendidos, dando-se destaque neste ponto para o levantamento realizado no referencial 

teórico, quando do levantamento do tema manutenção veicular e sua relação com a 

sustentabilidade, tendo em vista o pouco material publicado e disponível sobre este assunto. 

O método proposto apresentou como inovação a possibilidade de avaliação da 

sustentabilidade das empresas de transporte coletivo por ônibus, por meio de indicadores 
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relacionados à manutenção veicular. Ele possibilitou avaliar os serviços prestados nas oficinas 

de manutenção veicular das empresas selecionadas para pesquisa, e a partir desta análise 

estabelecer informações que permitem as empresas tomarem decisões relacionadas ao seu 

desempenho sustentável. Ressalta-se também o dinamismo do referido método, que permite a 

reavaliação ao final do processo, e a comparação com referências internas (benchmark 

interno), com o objetivo de alcançar e/ou superar o melhor índice já registrado. 

Chamou atenção na pesquisa, o fato da preocupação das empresas com relação ao 

profissionalismo de seus gestores na função manutenção, onde em todas as empresas 

pesquisadas foi possível constatar nesta posição a presença de engenheiros, técnicos e 

administradores. 

Outro fato constatado é a preocupação das empresas em investir em equipamentos que 

vão atender suas necessidades, com atitudes voltadas para o cuidado com o meio ambiente. 

Como exemplo pode-se citar o uso de estufas para pintura de veículos nas empresas “E4” e 

“E7”, além do sistema de tratamento e reuso de água na empresa “E7”, e com processo de 

instalação em curso nas empresas “E1”, “E2” e “E4”. Entendem-se para estas atitudes por 

parte das empresas, as exigências legais para prática das atividades da manutenção, pelos 

órgãos ambientais reguladores. Contudo, ao implantar estes sistemas, as empresas que já o 

fizeram reconhecem seus benefícios relacionados não só ao aspecto ambiental, mas também 

aos relacionados ao aspecto econômico, pelas economias geradas e aos relacionados ao 

aspecto social pelos benefícios a saúde de seus colaboradores. 

Cabe atentar como destaque das análises realizadas na pesquisa, a que foi feita 

avaliando o desempenho de cada aspecto (econômico, ambiental e social) separadamente, e 

comparando-os com o desempenho do índice de sustentabilidade em cada empresa 

pesquisada. Nesta análise chamou atenção o fato da importância da determinação dos aspectos 

que irão fazer parte da análise, uma vez que esta escolha influenciará diretamente no resultado 

final do referido índice e consequentemente nos objetivos da pesquisa. 

Outra análise que agregou de forma direta para a pesquisa foi a feita na produção de 

resíduos sólidos e líquidos. Por meio da referida análise foi possível entender a colocação de 
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cada empresa no ranking do índice de sustentabilidade e identificar a forma com que cada 

empresa trata seus resíduos, quando da visita técnica nas referidas empresas. 

Dos atributos determinados para a pesquisa, os que mais influenciaram para o ranking 

de sustentabilidade das empresas foram o atributo “rapidez” relacionado ao aspecto social, o 

atributo “emissão de resíduos sólidos e líquidos” relacionado ao aspecto ambiental e o 

atributo “valor monetário” relacionado ao aspecto econômico. Esta influência é determinada 

pelo índice de correlação apurado com a aplicação da GRA. 

O estudo disponibilizou, utilizando-se da bibliografia especializada e da consulta a 

especialistas, uma série de ações com o objetivo de sugerir práticas administrativas, que irão 

contribuir de forma positiva para o índice de sustentabilidade das empresas pesquisadas. 

Desta forma, e por meio destas sugestões, o estudo teve a oportunidade de deixar sua 

contribuição. 

É preciso também mencionar as limitações desta pesquisa, levando-se em conta a 

possibilidade de influência nos resultados, por parte da escolha dos atributos e indicadores 

relacionados a cada aspecto, além da escolha da técnica de agregação utilizada para 

normalizar os dados levantados. 

Outra limitação é também o fato de que nas respostas obtidas com a aplicação do 

questionário, a possibilidade de apresentação de dados que não representam a realidade dos 

fatos se faz possível. Esta possibilidade relaciona-se com particularidades tais como a falta de 

controle do processo pela empresa pesquisada e o fato da mesma não querer demonstrar esta 

falha, ou com o fato da empresa querer demonstrar uma realidade diferente da realidade 

vivida pela mesma no momento da pesquisa. 

Entende-se também como limitação o fato de que a bibliografia especializada no 

Brasil possui pouca quantidade de publicações relacionadas ao transporte de forma geral, 

diminui ainda mais quando se relaciona ao transporte público de passageiros por ônibus e 

ainda mais quando o tema é manutenção veicular em empresas de transporte urbano de 

passageiros por ônibus. 
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Outra limitação é a quantidade de visitas técnicas efetuadas pelo pesquisador nas 

empresas selecionadas, tendo em vista que em apenas uma delas houve a possibilidade de 

uma segunda visita para dirimir dúvidas. Também a delimitação da região para pesquisa é 

considerada outra limitação para o estudo, levando-se em conta que sua expansão poderá 

proporcionar novos resultados mediante novas práticas administrativas por parte de empresas 

localizadas em outras regiões. 

Com relação a sugestões para novos estudos, recomenda-se o desenvolvimento de 

indicadores relacionados diretamente com o atendimento ao público do transporte urbano de 

passageiros por ônibus, uma vez que esta pesquisa deverá ter sequência e analisar como a 

atividade de manutenção veicular irá impactar de forma sustentável, a partir das necessidades 

e do atendimento deste público.  

Outro ponto relacionado a sugestões para novos estudos seria a possibilidade de adotar 

diferentes pesos para os indicadores pesquisados. Assim seria possível identificar de forma 

objetiva, quais indicadores os profissionais de manutenção consideram mais necessários para 

o processo da manutenção. 

A logística reversa dos resíduos sólidos e líquidos, produzidos pela função 

manutenção em suas atividades, também é uma sugestão para futuros estudos, considerando 

que a correta gestão dos referidos resíduos representa impactos positivos em todos os aspectos 

da sustentabilidade propostos nesta pesquisa. 

Outra sugestão seria também disponibilizar a aplicação deste método em outras 

empresas do setor, que não estão somente situadas na região proposta para pesquisa, como 

também a aplicação do método em outros modos de transportes que também praticam o 

transporte público de passageiros. 

Além destas sugestões, outra possibilidade é a aplicação deste método em empresas de 

outra região, possibilitando analisar outras formas de gestão em manutenção veicular 

praticadas por estas empresas e a comparação dos novos resultados com os resultados desta 

pesquisa. 
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ANEXO 01: 

 

QUESTIONÁRIO 

 

Prezado Senhor (a) 

Este questionário é parte integrante do projeto de pesquisa intitulado AVALIAÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE NOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO COM 

BASE EM INDICADORES DE MANUTENÇÃO VEICULAR e tem por objetivo avaliar 

o nível de serviços prestados pelas empresas analisadas, usando indicadores de 

sustentabilidade relacionados à manutenção veicular. Desde já agradecemos seu apoio. 

 

EMPRESA: ____________________________________________________________ 

 

1 - Cargo ocupado pelo Respondente: ________________________________________ 

 

2 – Tempo de experiência com manutenção:___________________________________ 

 

3 – Tempo de experiência com transporte de passageiros:_________________________ 

 

4 – Qual o tipo de serviço (concessão) é prestado por sua empresa? 

(    ) Concessão Municipal 

(    ) Concessão Estadual 

 

5 – Qual a quantidade de veículos que possui sua empresa? 

Frota Total ______________ Veículos 

Frota Efetiva _____________Veículos 

Frota Reserva ____________ Veículos 

 

6 – Qual porcentagem de veículos atende a cada tipo (concessão) de serviço prestado? 

Municipal  _____________ % 

Estadual     _____________ % 
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7 – A manutenção dos veículos é própria ou terceirizada? 

(    ) Própria para municipal e terceirizada para estadual 

(    ) Terceirizada para municipal e própria para estadual 

(    ) Própria para municipal e estadual 

(    ) Terceirizada para municipal e estadual 

 

8 – Qual a idade média da frota: ________________ anos 

 

9 – Qual o gasto total mensal, em Reais (R$), da empresa com manutenção?   

R% _________________ 

(ou) *9 – Levando em consideração os gastos totais mensal da empresa, qual a faixa 

percentual dos gastos relacionados à manutenção? 

(    ) Até 10 % 

(    ) De 11% até 20% 

(    ) De 21% até 30% 

(    ) De 31% até 40 % 

(    ) De 41% até 50% 

(    ) Mais de 51% 

 

10 – Do total de gastos mensal com a manutenção, qual a faixa percentual relacionada a 

Manutenção Corretiva e a Manutenção Preventiva? 

Manutenção Corretiva ______________ % 

Manutenção Preventiva _____________ % 

 

11 – Quantos quilômetros sua frota roda por mês? _______________ km 

(ou) *11 – Quantos quilômetros sua frota roda por mês? 

(    ) Até 500.000 km 

(    ) De 500.001 até 1.000.000 de km 

(    ) De 1.000.001 até 1.500.000 de km 

(    ) De 1.500.001 até 2.000.000 de km 

(    ) De 2.000.001 até 2.500.000 de km 

(    ) Mais de 2.500.001 de km 
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12 – Qual o número de manutenções preventivas são efetuadas durante o período de 1 (um) 

mês? ____________und. 

(ou) *12 – Qual o número de manutenções preventivas são efetuadas durante o período de 1 

(um) mês? 

(    ) Até 35 

(    ) De 36 até 70 

(    ) De 71 até 105 

(    ) De 106 até 140 

(    ) De 141 até 175 

(    ) Mais de 176 

 

13 – Qual o tempo médio gasto em cada manutenção preventiva? 

____________________________ 

 

14 – Durante a realização das manutenções, qual a quantidade mensal de resíduos líquidos é 

gerada? 

Óleo Lubrificante                               ___________ l 

Líquido do sistema de arrefecimento ___________ l 

Fluídos de freios                                 ___________ l 

Água para limpeza de peças               ___________ l 

Outros líquidos                                   ___________ l 

 

15 – Durante a realização das manutenções, qual quantidade mensal de resíduos sólidos é 

gerada? 

Embalagens de lubrificantes_______ kg Embalagens de peças_____________ kg 

Filtros________________________ kg Mangueiras_____________________ kg 

Baterias_______________________ kg Pneus_________________________ kg 

Graxas________________________ kg Estopas________________________ kg 

Serragem______________________ kg Peças de reposição_______________ kg 

Outros resíduos_________________ kg   
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16 – Qual o consumo total mensal de água da empresa, com limpeza e higienização dos 

veículos? 

_______________ lts 

(ou) *16 – Com relação ao consumo total mensal de água da empresa, qual a quantidade 

utilizada apenas para a limpeza e higienização dos veículos? 

(    ) Até 50% 

(    ) De 51% até 60% 

(    ) De 61% até 70% 

(    ) De 71% até 80% 

(    ) De 81% até 90% 

(    ) Mais de 91% 

 

17 – Qual a quantidade mensal de manutenções preventivas relacionadas aos itens a seguir? 

Freios          _______________ 

Direção       _______________ 

Pneus          _______________ 

Rodas          _______________ 

Transmissão ______________ 

 

18 – Destas manutenções, qual a quantidade mensal delas é por motivo de deficiência das vias 

(estradas)? 

Freios          _______________ 

Direção       _______________ 

Pneus          _______________ 

Rodas          _______________ 

Transmissão ______________ 

 

19 – Qual o número total de viagens mensal, realizada pela empresa, relacionadas a todas as 

linhas? 

____________ Viagens 
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20 – Qual a quantidade média mensal de saídas da garagem com atraso, por motivo de 

manutenção corretiva? 

_____________ Saídas 

 

 

 

(*) Levando em consideração o número de cada pergunta, poderão ser respondidas as duas 

perguntas ou apenas uma delas. 


