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CATEGORIA: ATENDIMENTO AO CLIENTE 

Acompanhar a modernidade é filosofia de trabalho da Expresso Guanabara. A necessidade de melhorar os processos 
operacionais, garantindo maior agilidade no atendimento ao usuário e precisão nas informações administrativas, foi o 
principal fator que levou a empresa a adotar um projeto de tecnologia da informação para integrar diversas áreas da 
organização. A Expresso Guanabara investe na informatização e adota um sistema de gestão capaz de oferecer 
diversos serviços aos seus usuários.  

A cada ano, a Guanabara cresce e é reconhecida pelo seu desempenho gerando satisfação aos usuários com a 
prestação de um serviço de qualidade. Dispondo atualmente de 400 veículos de última geração, sintonizados com as 
tecnologias de ponta em mecânica, design e conforto, a empresa possui uma das frotas mais novas do País, com 
média de idade de apenas 1,8 ano. Vale salientar, o pioneirismo na utilização do ar condicionado. A empresa é 
pioneira no Brasil a equipar toda a sua frota com ar condicionado. 

Os diferenciais Guanabara são: 

Manutenção Preventiva: É essencial para oferecer mais segurança e comodidade aos usuários. Todo o sistema de 
manutenção é controlado através de software próprio desenvolvido especificamente para controle de grandes frotas. 
A equipe de colaboradores da Guanabara passa periodicamente por reciclagens através de cursos nas áreas técnicas 
ministradas pela fábrica Mercedes Benz, pelo Senai e pelos fabricantes de autopeças, além de treinamento específicos 
na área de Recursos Humanos. A Guanabara também dispõe de garagens e pontos de apoio nas principais cidades da 
Região Norte, Nordeste e Centro Oeste, exatamente para oferecer o máximo de segurança durante as viagens. 

    

Controle de tráfego: A Guanabara conta com um sistema gerenciador de motoristas e veículos. Esse sistema informa 
para o Departamento de Tráfego qual o motorista apto a ser escalado em determinada viagem, de acordo com sua 
carga horária, com seu período de descanso e com seu local de disponibilidade após cada viagem. Assim, otimiza a 
utilização do motorista de forma que ele execute suas jornadas de trabalho sem exceder os limites estabelecidos por 
lei. Na parte de veículos, o sistema fornece a distribuição da frota em todas suas garagens diariamente. Faz integração 
com o sistema de controle de frota onde somente permite a operação de veículos liberados pela manutenção. 
Também realiza o controle de partidas e chegadas dos veículos em todas as filiais e pontos de apoio da Expresso 
Guanabara.  

 

Frota Rastreada: Para oferecer mais segurança aos seus usuários, toda a frota de ônibus da Expresso Guanabara é 
equipada com a tecnologia de monitoramento mais avançada disponível do mercado. Utilizando sistemas GPS E GPRS 
todos os ônibus da Guanabara são monitorados em tempo real. O sistema possibilita que a qualquer momento seja 



 

possível checar todas as informações sobre a viagem (localização exata do veiculo, velocidade do percurso, 
quilometragem percorrida, tempo que falta para chegar ao destino, uso racional do combustível, além de 
comunicação em tempo real com a central de monitoramento em situações de emergência).  

        

Agências monitoradas: Sempre maximizando a utilização dos recursos disponíveis, as principais garagens da 
Guanabara espalhadas pelas regiões Norte e Nordeste contam com sistema de circuito interno de TV monitorado 
diretamente pela matriz em Fortaleza. O sistema utiliza a rede de comunicação para trafegar as imagens sempre que 
solicitado e mantém na própria filial uma base para consultas locais. Com isso, proporciona-se segurança para os 
clientes tanto no momento da compra como no momento do embarque.  

   
 

BOA PRÁTICA: PROJETO 01 – QUALIDADE EM TODOS OS SENTIDOS 

 
Nome da Ação: Empresa Certificada pela ISO 9001 em seus Processo Operacionais e de Manutenção. 
 
A empresa foi certificada pela ISO 9001 em 2011, tendo validade ate 2014, com o objetivo de Implantação de um 

programa de qualidade em seus processos desde a compra de peças e manutenção dos ônibus, até o atendimento final 
ao cliente.  Tendo como atividades desenvolvidas as auditorias internas, auditorias externas, reuniões de analise 
criticas, inspeções semanais e os relatórios de não conformidades, e público alvo direto os colaboradores da empresa 
e indireto os nossos clientes. 

A Avaliação da Experiência e Resultados que obtemos é do envolvimento e mudança de paradigmas dos funcionários 
trazendo mais rigor no acompanhamento e desenvolvimento de padronização dos processos para cada vez mais 
atender melhor os clientes e certificação da norma ISO. 

Os Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado, observados são os de reconhecimento e credibilidade 
pelos usuários e comunidade em geral, por a empresa ter um procedimento operacional em suas rotinas com a 
prestação de um serviço com maior qualidade em relação aos concorrentes. 

           



 

 

BOA PRÁTICA: PROJETO 2 – SATISFAÇÃO ALÉM DAS VIAGENS 

 
Nome da Ação: Boa Mesa na Estrada 

Projeto nascido em 2005, que hoje conta com o apoio do SEBRAE, afim de melhorar a qualidade da alimentação 
servida nas estradas aos usuários da Guanabara e por conseguinte os usuários do transporte rodoviário, com público 
alvo os proprietários  e gestores de restaurantes onde a empresa efetua paradas para refeições (café da manhã, 
almoço e jantar).  

O Grau de Satisfação do público-alvo se mostra muito bom, pois 100% dos participantes da 1° fase aderiram (2005 a 
2010) à 2° (2011 a 2012) para o processo de consultoria e certificação do selo Boa Mesa na Estrada. 

As Atividades Desenvolvidas neste projeto é o processo de capacitação através de palestras, abordando assuntos 
sobre higiene, qualidade, gerenciamento, alimentação saudável, dentre outros,  e uma visita a um restaurante com 
selo de qualidade SEBRAE. 

A proposta de divulgação são panfletos explicativos, cartilhas e VT a bordo e os recursos de mídia e promoção são 
usados as redes sociais, internet, veiculação em rádios, TV, Jornais do Nordeste, além de matérias publicadas na 
imprensa. 

A avaliação da experiência: envolvimento e mudança cultural  dos proprietários de restaurantes que atendem a 
empresa, tendo em vista que foram despertados sobre a importância de oferecer uma boa alimentação aos usuários 
do transporte rodoviário; A busca da qualidade deve ser uma filosofia alcançada dia a dia. 

Os resultados obtidos com este projeto mostra a melhoria substancial na qualidade dos serviços prestados pelos 
restaurantes que atendem a Guanabara, gerando grande satisfação dos clientes que foram aferidos em constantes 
pesquisas.  

O Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado é da Guanabara ter sido a pioneira em um programa  de 
grande magnitude, associada a uma entidade como o SEBRAE (nacional) possibilitando pequenos e médios 
empresários aumentarem seus negócios e seus ganhos;  Além da Guanabara e dos  proprietários de restaurantes, os  
benefícios refletem para população em geral, passageiros e turistas rodoviários, pois utilizarão de um serviço de 
qualidade e seguro. 
 

               
 
 
 

 



 

 
Nome da Ação: Programa Afetividade 
 
Lançado em outubro de 2002, o Cartão Afetividade é um serviço pioneiro no Brasil em fidelização ao cliente no 
segmento de transporte rodoviário e só veio comprovar a constante busca de modernidade e sintonia com as 
exigências do novo tempo que sempre pautaram as ações da Expresso Guanabara. Os números comprovam o seu 
sucesso absoluto: são o mais de 140 mil usuários, 300 estabelecimentos comerciais conveniados, mais de 140 mil 
transações efetuadas e mais de 200 mil bilhetes de cortesia entregues. 

Os benefícios do Cartão Afetividade Guanabara são muitos. Através de parcerias firmadas pela empresa, quem possui 
o Cartão Afetividade tem direito a descontos e condições de pagamento especiais em vários segmentos do comércio 
de Fortaleza, Sobral, Crato, Juazeiro do Norte e Iguatu Tianguá,Visçosa do Ceara e Ubajara no Ceará; Paranaíba e 
Teresina, no Piauí; João Pessoa, Patos, Cajazeiras Souza e Campina Grande, na Paraíba. Farmácias, restaurantes, casas 
de show, hotéis, locadoras, academias e supermercados fazem parte dessa parceria. 

Além dessas vantagens, usando o Cartão Afetividade Guanabara, através da promoção Viaje Bem Viaje Mais, a cada 
dez (10) trechos viajados, o cliente tem direito a um trecho cortesia para qualquer destino atendido pela empresa. 

É muito fácil adquirir o u Cartão Afetividade Guanabara. Basta apresentar o bilhete de algum trecho viajado e fazer a 
inscrição em qualquer das lojas da Guanabara nos terminais rodoviários. Fazendo a inscrição, o cliente recebe o 
Cartão Afetividade pelo correio no endereço especificado. 

 

    
 

 



 

   
Nome da Ação:  Vendas on-line e tele-entrega 
 
Vendas on-line e tele-entrega: O cliente Guanabara pode comprar seu bilhete para qualquer cidade atendida pela 
empresa com toda comodidade, segurança e rapidez através da venda pela Internet. A empresa foi a primeira com 
sede na região Nordeste a adotar o sistema de venda eletrônica. Além da venda online, o usuário também pode 
comprar sua passagem com todo o conforto através do serviço de tele-entrega.  

Possui ainda um SAC, que tem como objetivo de prestar um atendimento de qualidade aos usuários da Guanabara, 
atendendo de forma proativa e com maior grau de resolutividade às solicitações de acordo com a legislação vigente 
de Call Center. O grau de satisfação dos usuários é mensurado pela quantidade de problemas resolvidos, pela rapidez 
e resolutividade no atendimento via SAC. 

As atividades desenvolvidas, são basicamente o atendimentos de marcação de passagens, registro de reclamações, 
sugestões, elogios, Programa Afetividade, etc., com os recursos tecnológicos envolvidos: sistemas de vendas, registro 
de ocorrências/protocolo, monitoramento e gravação de ligações. 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

BOA PRÁTICA: PROJETO 3 – COMUNICAÇÃO CRIATIVA E OBJETIVA ENCANTANDO CLIENTES 

 
Nome da Ação: Importância do Uso do Cinto de Segurança a Bordo dos Veículos  
 
Projeto criado em 2010 e permanece de forma consolidada na empresa, com o objetivo de conscientizar o usuário do 
transporte rodoviário à utilizar o cinto de segurança durante toda a viagem  e reforçar um hábito responsável e 
importante para a segurança em sua viagem. 

O Grau de Satisfação do público-alvo pode ser observado durante as ações, pois todos os funcionários envolvidos 
tiveram boa receptividade por parte dos clientes; O vídeo do Homem Bolha foi muito acessado e compartilhado nas 
redes sociais. 

As atividades desenvolvidas para este projeto são: panfletagens nos terminais rodoviários, vídeos a bordo,  bem como 
o envolvimento e  orientações repassados pelos motoristas e agentes antes da viagem.  

Os recursos tecnológicos e divulgação feita são: Gravação em alta definição do vídeo do personagem Homem bolha 
para ser veiculados nas redes sociais e comerciais de TVs do nordeste, anúncios nos jornais, que se fez presente nas 
ações educativas realizadas pela empresa. 

Os Resultados Obtidos: Vidas foram salvas e lesões de grandes complexidades evitadas em sinistros,  face à utilização 
do cinto de segurança por todos os passageiros. 

Os Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: Campanha de grande aceitação dos usuários, sendo 
uma das mais comentadas nas redes sociais e uma redução do número de passageiros vitimados devido ao uso do 
cinto de segurança. 

 
 
 

         
 
 
Nome da Ação: Blitz Educativas e Ações Temáticas - (Carnaval, Páscoa, Dia Da Mulher, São João, Sexta Com Afeto, 
Expocrato, Carnabral, Círio de Nazaré, Lei Seca) 
 
Início destas ações desde 2004 e permanece consolidada, com o objetivo de desenvolver ações temáticas e educativas 
durante períodos de grande fluxo nos terminais rodoviários com intuito de associar a marca da Guanabara como um 
empresa que se preocupa em educar e conscientizar os clientes nas principais festas e eventos que ocorrem na nossa 
região. 

As atividades desenvolvidas são: Aferição de pressão arterial, distribuição de preservativos, distribuição de folhetos 
educativos, bandanas educativas, orientação nutricional, massoterapia, música ao vivo, café da manhã, entrega de 
flores no dia da mulher, chocolates na Páscoa, dentre outros... 

Os resultados obtidos foram o fortalecimento da marca e a satisfação dos usuários que percebem que a Guanabara se 
preocupa com a saúde e bem estar de seus clientes. 

O Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: Contribui positivamente com a imagem das empresas 
no segmento, associando à educação, qualidade de vida e serviços diferenciados. 



 

 

   
 

    
 

           
 
Nome da Ação: Campanha de Sensibilizaço do Uso Raciona de Equipamentos Eletrônico e Sonoros a Bordo 
 
Início desta ação foi desde 2004 e permanece até os dias atuais, com o objetivo de orientar seus usuários sobre o uso 
adequado de aparelhos sonoros a bordo dos ônibus 

O Grau de Satisfação do público-alvo pôde ser observado pelos comentários positivos nas redes sociais sobre a 
iniciativa da empresa, tendo em vista que muitos usuários viajam com aparelhos sonoros com volume elevado 
incomodando os passageiros a bordo. 

As atividades desenvolvidas são a distribuição de panfletos, orientações repassadas pelos motoristas e uma ação com 
pessoas contratadas especificamente para fazer a divulgação da campanha e do uso correto dos aparelhos 
eletrônicos. 

Os resultados obtidos são passageiros conscientes e utilizando os aparelhos sonoros com o fone de ouvido e 
consequentemente reduzindo a poluição sonora a bordo. 

Os Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado são proporcionar aos clientes da Guanabara uma 
viagem tranquila, silenciosa e prazerosa, despertando o respeito mútuo. 

                             



 

 
Nome da Ação: Campanha de Combate  ao Transporte Clandestino e Utilização do Serviço Legal 
 
Início desta ação foi desde 2010 e permanece até os dias atuais, com o objetivo sensibilizar aos usuários do transporte 
rodoviário que viajar em transportes clandestinos, além de ser ilegal  é inseguro e a população ainda deixa de usufruir 
uma série de direitos e garantias que impactam na segurança, falta de conforto e  concorrência predatórias. 

As atividades desenvolvidas, os recursos de mídia e promoção utilizados, são as panfletagens nas principais agências e 
rodoviárias, divulgação em redes sociais, internet, jornais e rádios e TV. 

O Resultado Obtido é que conseguimos alavancar as vendas após a campanha em vários municípios onde éramos 
agredidos por empresas clandestinas. 

Os Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: Os transportes clandestinos  não contribuem com o 
governo, pois não recolhem impostos, utilizam trabalhadores sem registros profissional. Uma atividade que implica 
em concorrência desleal com as empresas regulares. 

  
 

  
 
 
 
 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Assim se faz a maior empresa de transporte rodoviário do Norte e Nordeste. E é através dessa busca permanente da 
excelência em serviços que a Guanabara trabalha. Afinal de contas, o cliente Guanabara sempre será a principal 
conquista da empresa. Por isso a Guanabara leva a sério sua missão, seus valores e compromissos. 

 

 

A Direção. 

 


