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CATEGORIA: ATENDIMENTO AO CLIENTE 

 

NOME DA BOA PRÁTICA: PROGRAMA QUALIDADE TOTAL – EMPRESA CERTIFICADA PELA ISSO 9001 EM SEUS 
PROCESSO OPERACIONAIS E DE MANUTENÇÃO. 
 
1 – Período: 2010 e 2011 

2 - Responsável: Equipe de Qualidade da Empresa 

3 - Objetivos e Metas: Prestar um serviço de qualidade em transporte terrestre de passageiros, através do 

aperfeiçoamento contínuo dos processos, capacitação dos colaboradores, visando a satisfação das partes 

interessadas, obtendo o lucro para a sustentabilidade do negócio. 

4 - Público Alvo: Colaboradores Guanabara. 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: muito satisfeitos. 

6 - Atividades Desenvolvidas: implantação de um programa de qualidade desde a compra de peças e manutenção dos 

ônibus, até o atendimento final ao cliente.   

7 – Recursos Tecnológicos: sistemas de acompanhamento, computadores, etc. 

8 – Proposta de divulgação: Panfletos, cartilhas, folhetos, criação do mascote, chamado “isolino” 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: Guanabara News. 

10 – Avaliação da Experiência: Envolvimento e mudança de paradigmas dos funcionários trazendo mais rigor no 

acompanhamento e desenvolvimento dos processos para cada vez mais atender melhor os clientes. 

11 - Resultados Obtidos: Padronização dos processos e certificação da norma ISO 

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: 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. 

 
 FOTOS E EVIDÊNCIAS 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

NOME DA BOA PRÁTICA: PROGRAMA BOA MESA NA ESTRADA 
 
1 – Período: 1° fase/etapa 2005 à 2010 

         2° fase/etapa 2011 

2 - Responsável: Marketing Guanabara / SEBRAE 

3 - Objetivos e Metas: Melhorar a qualidade da alimentação servida nas estradas aos usuários da Guanabara e por 

conseguinte os usuários do transporte rodoviário. 

4 - Público Alvo: Proprietários  e Gestores de restaurantes onde a empresa efetua paradas para refeições (café da 

manhã, almoço e jantar).  

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: 100% dos participantes da 1° fase aderiram à 2° para o processo de consultoria 

e certificação do selo Boa Mesa na Estrada. 

6 - Atividades Desenvolvidas: 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. 

7 – Recursos Tecnológicos: não se aplica 

8 – Proposta de divulgação: Panfletos explicativos, cartilhas e VT a bordo. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes Sociais, Internet, Veiculação em Rádios, Tv, Jornais do Nordeste, além de 

matérias publicadas na imprensa. 

10 – 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. 

11 - Resultados Obtidos: Conseguimos uma melhoria substancial na qualidade dos serviços prestados pelos 

restaurantes que atendem a Guanabara, gerando grande satisfação dos clientes que foram aferidos em constantes 

pesquisas.  

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: A Guanabara foi 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. 

 FOTOS E EVIDÊNCIAS 
 

        
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 

Antes      Depois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOME DA BOA PRÁTICA:  IMPORTÂNCIA DO USO DO CINTO DE SEGURANÇA A BORDO DOS VEÍCULOS  
 
1 – Período: 2010 e 2011 

2 - Responsável: Marketing 

3 - Objetivos e Metas:  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. 

4 - Público Alvo: Clientes da Guanabara  

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: Durante as ações, todos os funcionários envolvidos tiveram boa receptividade 

por parte dos clientes; O vídeo do Homem Bolha foi muito acessado e compartilhado nas redes sociais. 

6 - Atividades Desenvolvidas: panfletagens nos terminais rodoviários, vídeos a bordo,  bem como o envolvimento e  

orientações repassados pelos motoristas e agentes antes da viagem.  

7 – Recursos Tecnológicos: Gravação em alta definição do vídeo do personagem Homem bolha para ser veiculados nas 

redes sociais e comerciais de Tvs do nordeste. 

8 – Proposta de divulgação: Anúncios nos jornais, materiais institucionais e  criação do personagem Homem Bolha, 

que se fez presente nas ações educativas realizadas pela empresa. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: Vídeo Homem bolha nas Redes Sociais, Internet, TV, rádios e  VT a bordo. 

10 – Avaliação da Experiência: Através de  uma comunicação educativa e bem humorada, reforçamos as pessoas 

refletirem sobre a importância da utilização do cinto de segurança. 

11 - Resultados Obtidos: Vidas foram salvas e lesões de grandes complexidades evitadas em sinistros,  face à utilização 

do cinto de segurança por todos os passageiros. 

12 – 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. 

 

 FOTOS E EVIDÊNCIAS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
NOME DA BOA PRÁTICA:  BLITZ EDUCATIVAS E AÇÕES TEMÁTICAS - (CARNAVAL, PÁSCOA, DIA DA MULHER, SÃO 
JOÃO, SEXTA COM AFETO, EXPOCRATO, CARNABRAL, CÍRIO DE NAZARÉ, LEI SECA) 
 
1 – Período: Início destas ações desde 2004 até os dias atuais. 

2 - Responsável: Marketing 

3 - Objetivos e Metas: 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. 

4 - Público Alvo: clientes da Guanabara  

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: muito satisfeitos 

6 - Atividades Desenvolvidas: 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... 

7 – Recursos Tecnológicos: não se aplica 

8 – Proposta de divulgação: mídia impressa e eletrônica 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: Guanabara Press, site, redes sociais e em 6 Jornais do Nordeste. 

10 – Avaliação da Experiência: Conseguimos mobilizar mais de 40 mil pessoas/ano à participarem das blitz e ações 

temáticas da Guanabara. 

11 - Resultados Obtidos: Fortalecimento da marca e satisfação dos usuários que percebem que a Guanabara se 

preocupa com a saúde e bem estar de seus clientes. 

12 – 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. 

 

 

 FOTOS E EVIDÊNCIAS 

 

   
 

 

   
 



 

 
NOME DA BOA PRÁTICA:  PROGRAMA AFETIVIDADE 
 
1 – Período: Criado em 2002 até os dias atuais. 

2 - Responsável: Marketing 

3 - Objetivos e Metas:  Estabelecer uma relação comercial e duradoura com os usuários da empresa através de um 

programa de fidelização recompensando a utilização dos nossos serviços com passagens grátis. 

4 - Público Alvo: clientes da Guanabara 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: Percebemos através de pesquisas realizadas anualmente, que 87% dos 

participantes estão satisfeitos ou muitos satisfeitos com o programa. 

6 - Atividades Desenvolvidas:  Divulgação do programa nas rodoviárias, agências e blitz com intuito de alcançar maior 

n° possível de participantes. 

7 – Recursos Tecnológicos: sistema customizado desenvolvido para gerenciar um banco de dados com cerca de 207 

mil participantes e acessível às agências. 

8 – Proposta de divulgação: banners, cartilhas, folhetos e ações de marketing que a empresa desenvolve. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: Jornais, rádios, Tv, internet, redes sociais, vídeos a bordo. 

10 – Avaliação da Experiência: agrega valor à empresa e é um diferencial competitivo em relação aso concorrentes. 

11 - Resultados Obtidos: Estabelecido uma relação perene e duradoura com os clientes. Hoje somos o maior programa 

de fidelização com aproximadamente 500 mil cortesias concedidas. 

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: primeira empresa a implantar um programa de 

relacionamento como os usuários, simples, prático e rápido que contribui de forma substancial para imagem positiva 

da empresa no mercado. 

 
 FOTOS E EVIDÊNCIAS 

 

 
 

 

 
 
 
 



 

 
 

NOME DA BOA PRÁTICA:  SAC / SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 
 

1 – Período: a partir de 2005 

2 - Responsável: Marketing 

3 - Objetivos e Metas:  Prestar um atendimento de qualidade aos usuários da Expresso Guanabara,atendendo de 

forma proativa e  com maior grau de resolutividade às solicitações. 

4 - Público Alvo: clientes internos (terceirizados) e externos (clientes e não clientes) 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: positiva. Os atendimentos são atendidos de acordo com a legislação vigente de 

Call Center. 

6 - Atividades Desenvolvidas:  atendimentos diversos: como marcação de passagens, registro de reclamações, 

sugestões, elogios, Programa Afetividade, etc. 

7 – Recursos Tecnológicos: Sistemas de vendas, registro de ocorrências/protocolo, monitoramento e gravação de 

ligações. 

8 – Proposta de divulgação: folhetos e cartazes. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção:  

10 – Avaliação da Experiência: 85% do usuários estão satisfeitos pela rapidez e resolutividade dos serviços prestados 

pelo SAC. 

11 - Resultados Obtidos: Através deste canal a empresa realiza o acompanhamento de registros enviando as 

solicitações as áreas afins, possibilitando o aperfeiçoamento dos serviços e recebendo anualmente cerca de 475 mil 

ligações. 

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: a empresa atende aos clientes e portadores de 

necessidades especiais através de um canal gratuito, 24 horas e em tempo real. 

 

 FOTOS E EVIDÊNCIAS 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 
NOME DA BOA PRÁTICA:  CAMPANHA DO SILÊNCIO 
 

1 – Período: 2011 

2 - Responsável: Marketing 

3 - Objetivos e Metas:  Orientar seus usuários sobre o uso adequado de aparelhos sonoros a bordo dos ônibus. 

4 - Público Alvo: clientes da empresa 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo: 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. 

6 - Atividades Desenvolvidas:  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. 

7 – Recursos Tecnológicos: não se aplica 

8 – Proposta de divulgação: folhetos e painéis nos terminais rodoviários, VT de bordo. 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: redes sociais, Guanabara Press. 

10 – Avaliação da Experiência: Após o lançamento, a campanha foi muito bem recebida pelos clientes, que 

manisfestaram apoio com elogios nas redes sociais. 

11 - Resultados Obtidos: Passageiros conscientes e utilizando os aparelhos sonoros com o fone de ouvido e 

consequentemente reduzindo a poluição sonora a bordo. 

12 – Impactos sobre o posicionamento da empresa no mercado: Proporcionar aos clientes da Guanabara uma viagem 

tranquila, silenciosa e prazerosa, despertando o respeito mútuo. 

 

 FOTOS E EVIDÊNCIAS 
 

 

 

                             
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
NOME DA BOA PRÁTICA: CAMPANHA DE COMBATE  AO TRANSPORTE CLANDESTINO E UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO 
LEGAL 
 

1 – Período: 2010 e 2011 

2 - Responsável: Marketing 

3 - Objetivos e Metas: 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. 

4 - Público Alvo: clientes do transporte rodoviário 

5 - Grau de Satisfação do público-alvo:  

6 - Atividades Desenvolvidas: panfletagens nas principais agências e rodoviárias . 

7 – Recursos Tecnológicos: não utilizado 

8 – Proposta de divulgação: panfletos, outdoor 

9 – Recursos de Mídia e Promoção: Redes sociais, internet, jornais e rádios e Tv. 

10 – Avaliação da Experiência:  positiva  

11 - Resultados Obtidos: conseguimos alavancar as vendas após a campanha em vários municípios onde éramos 

agredidos por empresas clandestinas. 

12 – 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. 

 
 FOTOS E EVIDÊNCIAS 
 

   
 

 


