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Identificação da Empresa: Viação Águia Branca S/A
1
 

Identificação da Experiência: Programa Mentes que Brilham. 

Data ou período de aplicação da experiência: 2000 a 2012. 

Categoria da experiência: Adesão dos Colaboradores. 

Sumário da Experiência: De forma inovadora, desde o ano 2000 vem sendo aplicado na Viação Águia 

Branca, o Programa “Mentes que Brilham”, um projeto com maturidade elevada e sucesso comprovado, 

direcionado para os colaboradores da base organizacional, como mecânicos, eletricistas, lanterneiros, 

borracheiros, almoxarifes e nos últimos anos com a participação direta de motoristas, objetivando a 

produção de melhorias na rotina de trabalho. Esta revolução cognitiva na equipe de manutenção foi 

capaz de gerar grandes resultados, como: aumento da confiabilidade da frota durante as viagens com a 

redução de falhas e carros parados nas estradas; sustentabilidade no transporte rodoviário de 

passageiros e respeito ao meio ambiente; ganhos de produtividade; redução de custos pela melhoria 

dos processos de gestão de materiais; redução de acidentes de trabalho pelas modificações 

operacionais em processos de maior risco, aumento do reconhecimento profissional do colaborador 

devido a sua maior valorização; maior satisfação dos clientes e contribuição no aperfeiçoamento dos 

veículos, fortalecendo a parceria junto aos fornecedores.  

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O Programa “Mentes que Brilham” teve início na Viação Águia Branca S/A, sendo incorporado 

posteriormente pelas empresas da Unidade de Passageiros do Grupo Águia Branca. 
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1. CONTEXTO/CENÁRIO DA EXPERIÊNCIA 

Fundado em 1946, o Grupo Águia Branca é um dos maiores conglomerados empresariais de transporte 

e logística do país. Com sede no Espírito Santo e com um modelo organizacional que busca valorizar 

pessoas, o Grupo é reconhecido pela alta qualidade e inovação em seus serviços. 

A primeira empresa do Grupo foi a Viação Águia Branca S/A, que se tornou referência em transporte 

rodoviário. Sempre pautada pela responsabilidade social, ambiental e ética, realiza o trabalho buscando 

a satisfação dos clientes, a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento do setor de transportes. 

A gestão da empresa é realizada com foco em talento e tecnologia, por meio dos investimentos 

realizados em seu capital humano, com o objetivo de oferecer um atendimento diferenciado e por meio 

da aquisição de equipamentos de ponta para garantir o conforto e a segurança nas operações. 

A conotação de talento como habilidade humana está fundamentada em uma parábola contada por 

Cristo aos seus discípulos. Segundo a parábola, algumas pessoas receberam valores diferentes de seu 

Senhor e, sem que soubessem que isso iria acontecer, foram chamadas a prestar contas algum tempo 

depois. Mesmo aqueles que receberam poucos talentos tiveram o dever de fazê-los prosperar e 

multiplicar. Esta é a visão que o Programa buscou despertar nas mentes de seus colaboradores. 

Atualmente, usa-se a expressão “talento” para designar habilidades inatas das pessoas, ou capacidade 

natural para realizar determinadas atividades. Mas é fato que, com motivação e valorização de uma 

pessoa dentro de uma organização, até mesmo indivíduos com pouca iniciativa criativa podem atingir 

altos níveis de desempenho. 

O talento pode ser transformado em atitude dentro das organizações. Na Viação Águia Branca, a 

“semente foi plantada” em Itabuna, Bahia, no ano 2000, na oficina de manutenção de frotas de ônibus. 

Nasceu então, o Programa de sucesso “Mentes que Brilham”. 

 

1.1 SITUAÇÃO ANTERIOR 

Historicamente, desde os estudos de Frederick W. Taylor, a produtividade era o fator mais importante 

dentro das organizações. Contudo, a busca por este objetivo resultava em grande pressão aos 

colaboradores, limitando a proposição de ideias e o talento de cada funcionário. Infelizmente, este 

paradigma ainda se faz presente em muitas organizações. 

O Programa “Mentes que Brilham”, apresenta-se como um marco no incentivo à produção de ideias no 

setor de TRP
2
, principalmente focado aos colaboradores da área de manutenção: “chão de fábrica”. 

Após doze anos de sua criação, constatamos o envolvimento direto dos funcionários e mais de 233 

inovações catalogadas, ou seja, foram rompidos os limites culturais, quebrando o paradigma existente e 

ampliando a adesão dos colaboradores aos valores e anseios da empresa.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

Incentivar, valorizar e reconhecer os colaboradores da base operacional pelas iniciativas criativas e 

inovadoras dentro dos processos de manutenção. 

 

                                                           
2
 TRP – Transporte Rodoviário de Passageiros. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desenvolver o senso de ideias e soluções durante a rotina de cada funcionário, a fim de anuí-los 

aos valores e projetos da empresa que tenham por base: 

      - Aprimorar segurança e condições de trabalho (ergonomia, redução de esforço e outros); 

- Reduzir a utilização de recursos naturais, contribuindo para preservação do meio ambiente e 

sustentabilidade do planeta; 

- Incentivar o desenvolvimento de ideias com impacto nacional, possibilitando a incorporação pelos 

fabricantes e utilização por outras empresas do setor (melhoria do serviço); 

 Despertar o auto estímulo à capacitação e qualificação por parte dos Colaboradores; 

 Valorizar e reconhecer os funcionários pelo incremento de melhorias em processos e recursos 

tecnológicos, elevando o clima interno; 

 

1.3 PÚBLICO ALVO 

O trabalho tem como público principal a equipe de manutenção. Entretanto, nos últimos anos, os 

operadores dos veículos estão sendo acessoriamente atraídos a participar do Programa, contribuindo 

muito com ideias e inovações. Vale salientar que as ações decorrentes do Programa impactam na 

sociedade como um todo, clientes externos/internos e fornecedores. 

1.4 DESAFIO 

Desenvolver ampla capacidade de análise crítica nos funcionários da manutenção, de tal forma que eles 

possam criar, aperfeiçoar e inovar nos processos organizacionais, desde atividades de ganhos de 

produtividade, até aquelas para elevar a satisfação do cliente externo/interno, comunidade e meio 

ambiente, culminando no desenvolvimento de todo o TRP. 

 

2. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

2.1 LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA DESENVOLVIMENTO DA EXPERIÊNCIA 

A melhoria foi implantada com base em diversos debates com o “chão de fábrica”, ou seja, aqueles 

que são os provedores das múltiplas ideias. Após verificação e conversas com a equipe, o 

brainstorming apontou que: (a) os funcionários, de forma pontual, em suas rotinas já desenvolviam 

algumas melhorias para facilitar seus respectivos trabalhos. Todavia, não existia um 

compartilhamento de ideias entre localidades, e até mesmo entre os funcionários da mesma 

localidade; (b) muitas ideias não se tornavam realidade, por falta de um programa sistemático de 

canalização de inovações; (c) falta de motivação da equipe, pois não existiam ações de 

reconhecimento; (d) a manutenção, pela natureza da atividade, é uma fonte constante de produção 

de ideias, que até então não era explorada de forma eficiente e eficaz. 
 

 

2.2 FORMAS DE PESQUISA 

Para idealização do Programa Mentes que Brilham, algumas atividades já desenvolvidas 

internamente e externamente na empresa foram benchmarking, como: 

(a) Prêmio Qualidade Total: programa interno bem consolidado que permite um grande fluxo de 

melhorias nos processos de gestão e fomenta a busca pela melhoria contínua dos processos e 

práticas, fortalecendo o conceito e as diretrizes estabelecidas na ISO 9001.  Além disso, é um 

modelo que proporciona grande reconhecimento aos participantes dos trabalhos.  
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(b) CCQ
3
: desenvolvido no Japão em 1962, com o objetivo de proporcionar de forma voluntária aos 

operadores da base das organizações, através de pequenos grupos com atividades 

semelhantes, uma oportunidade de identificar e solucionar problemas para suas respectivas 

atividades profissionais. Vantagens: melhorar qualidade, produtividade e reduzir custos; 

interligar níveis da organização; maior motivação e reconhecimento; ideias práticas e fáceis de 

serem implantadas; qualidade de vida; 

 

2.3 CONCEPÇÃO 

A Concepção do Programa, mesmo com base em conceitos internos e externos já consolidados, 

necessitou ser adaptado para realidade do TRP e ao atual estágio profissional em que nos 

encontrávamos no ano 2000. 

Como metodologia ele seguiu quatro pilares: inovação, aplicabilidade, organização da ideia e 

apresentação. Todavia, buscava-se nos autores dos projetos o desenvolvimento do senso crítico e 

analítico, em questionar todos os processos de trabalho. Somente assim, em um ambiente aberto ao 

novo, foi possível inovar nas atividades de manutenção da empresa. 

As inovações foram desenvolvidas na rotina de trabalho do dia-a-dia em suas respectivas garagens da 

empresa, e anualmente, em um encontro tornaríamos público todos os esforços dos operadores da 

manutenção. Na ocasião, os melhores trabalhos, após submetidos a avaliação de uma banca de 

engenheiros, são premiados e multiplicados para outras bases.  

 

2.4 DESCRIÇÃO 

O Programa Mentes que Brilham tem como principal objetivo incentivar os funcionários na busca da 

melhoria contínua na execução dos processos. Neste, a característica marcante é o livre acesso à 

criatividade. O colaborador, a qualquer momento, individual ou coletivamente, apresenta um esboço da 

proposta de melhoria ao seu gestor imediato. Após validado, o trabalho entra em fase de testes. 

Complementando a fase de maturação, a próxima e última etapa é a homologação final pela Gerência 

Técnica da Unidade de Passageiros. É importante destacar que mesmo após homologação, o trabalho 

pode ter melhorias ao longo de sua existência. 

O colaborador tem os recursos tecnológicos da empresa disponíveis e a mente livre para seguir suas 

ideias. A empresa capacita os funcionários através de treinamentos para realizar o uso das ferramentas 

da qualidade como item facilitador no desenvolvimento do projeto. Visando reconhecer os 

colaboradores que fazem uso da Qualidade Total, a aplicação consistente das ferramentas da qualidade 

no trabalho é critério de avaliação na premiação realizada pelo Programa. 

O esboço dos trabalhos apresentados no Programa Mentes que Brilham podem ser estruturados em 

manuscrito, digitado ou até mesmo através de uma explanação verbal, podendo ser aprovado de forma 

rápida e sem burocratização. Todavia, o projeto final é formalmente apresentado na cerimônia anual do 

“Mentes que Brilham”, sendo avaliado e julgado por uma banca examinadora externa formada por 

Engenheiros conceituados de empresas parceiras, profissionais da área de Manutenção e da Qualidade. 

Os quatro primeiros colocados são premiados com troféus, certificados e quantias em dinheiro, além 

disso, os participantes são reconhecidos no Jornal Interno “Trânsito Livre” da Unidade de Passageiros. 

                                                           
3
 Referência: Livro CCQ (Ciclo de Controle de Qualidade) – uma realidade brasileira. Belo Horizonte, O 

Lutador, 1986. Drumond, Regina Coeli Chassim. 
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Ressalta-se que os trabalhos
4
 são avaliados conforme critérios pré-estabelecidos pela Gerência Técnica, 

conforme tabela abaixo: 
 

Critério Descrição Peso 
Aplicabilidade Capacidade técnica de uso da ideia apresentada 20 pontos 

Inovação Efeito criativo da ideia 20 pontos 

Abrangência 
Capacidade da utilização da ideia nos outros centros 
de manutenção 

20 pontos 

Foco no Cliente 
interno/externo 

Impacto do trabalho nas expectativas do cliente 
interno e externo 

15 pontos 

Ferramentas da Qualidade 
Uso corretivo das ferramentas da qualidade no 
desenvolvimento do trabalho 

10 pontos 

Apresentação               
(15 pontos)                

Onde: 

Organização Verificação da fluidez e ritmo da apresentação 04 pontos 

Clareza 
Entendimento fácil dos objetivos, ações e 
resultados. 

05 pontos 

Criatividade Capacidade de reter a atenção dos espectadores 04 pontos 

Tempo Utilização do tempo previsto 02 pontos 
Fonte: Regulamento Mentes que Brilham 2012. 

 

De forma geral os trabalhos devem estar focados nas diretrizes e políticas da empresa, com abrangência 

de atuação nas cinco dimensões da qualidade total: Qualidade, Custos, Atendimento, Moral e Segurança 

(QCAMS). É conveniente destacar que o Programa está alinhado com a política da empresa, que visa ser 

permanentemente reconhecida pela excelência na prestação de serviços de transporte e garantir a 

satisfação dos clientes, funcionários, acionistas, fornecedores e comunidade, sempre norteados por 

nossa visão, missão, princípios e valores, que são:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Com a maturação do Programa Mentes que Brilham, após 12 anos de melhoria contínua na empresa, 

os critérios foram ampliados para uso das ferramentas da qualidade total nas investigações e soluções 
dos problemas de pesquisa. Atualmente, diversos trabalhos são apresentados no Prêmio Qualidade 
Total Viação Águia Branca. 
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2.5 PERTINÊNCIA DA SOLUÇÃO 

Uma empresa é formada por pessoas (capital intelectual), que por sua vez quando capacitadas geram 

conhecimento, quando motivadas, resultados. De forma holística, a moral e satisfação dos funcionários 

é a mola-mestre para cumprimento dos demais resultados da matriz QCAMS. A equipe da manutenção 

representa uma grande parcela para o cumprimento destes resultados. Desta forma, o Programa 

“Mentes que Brilham” mostra-se como um grande avanço, contribuindo para o sucesso da empresa. 

 

2.6 DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS 

 Jornal A Gazeta, Vitória/ES; 

 Indicadores da Manutenção; 

 Jornal Interno “Trânsito Livre”; 

 Comunicações Internas Oficiais; 

 
 

2.7 DESENVOLVIMENTO/ETAPAS 

 
 

2.8 RECURSOS TECNOLÓGICOS, DE PLANEJAMENTO E DE GESTÃO 

Para estruturação do Programa Mentes que Brilham foram utilizados recursos de Planejamento e de 

Gestão. Em síntese a ideia foi concebida através da metodologia de Brainstorming com o “chão de 

fábrica”, posteriormente, foi desenvolvido um regulamento consistente baseado em quatro premissas: 

inovação, aplicabilidade, organização da ideia e apresentação. Busca-se nos autores dos projetos o 

desenvolvimento do senso crítico e analítico no questionamento dos processos de trabalho. Somente 

assim, em um ambiente aberto ao novo, é possível inovar nas atividades de manutenção e operação da 

empresa. 

Importante salientar que os resultados obtidos através dos trabalhos inscritos no Programa, refletem 

diretamente no planejamento de nossa operação (melhorias de processos/serviços) e aprimoram os 

recursos tecnológicos (veículos/ferramental).  

 

2.9 DIVULGAÇÃO 

2.9.1 PROPOSTA DE DIVULGAÇÃO 

A Viação Águia Branca S/A dispõe de uma área de Comunicação Interna que possui um plano de 

divulgação de todos os assuntos da empresa, tais como projetos, programas e eventos, através dos 

recursos disponíveis e com linguagem adequada ao público alvo. 

 Pesquisa de Clima Organizacional; 

 233 trabalhos inscritos no Programa; 

 Atas de Reunião do Comitê Organizador do Evento; 

 Vencedor do Prêmio ABRH-BA e apresentação no 

CONARH Brasil. 
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2.9.2 RECURSOS DE MÍDIA E DE PROMOÇÃO 

 Banners, Folders, Troféus, dentre outros; 

 Jornais Informativos, Murais, Intranet e Correio Eletrônico. 

     Jornal Trânsito Livre    Cartaz                                  Troféu                    Logo 

 

 

 

 

2.10 SOLUÇÃO 

O Programa Mentes que Brilham procurou implantar em cada funcionário de manutenção uma 

ideologia da constante busca pela melhoria contínua. Os colaboradores desenvolvem uma visão 

sistêmica e criteriosa de suas rotinas de manutenção e, em consonância com as diretrizes e metas da 

empresa, procuram adaptar seus processos de forma eficiente e eficaz. Neste conceito, o Programa 

torna-se a engrenagem principal e, diante dos resultados obtidos até o presente momento, temos a 

plena convicção que trilhamos o caminho correto. 

 

3 ENVOLVIMENTO DA EMPRESA E PARCEIROS 

O Programa Mentes que Brilham abrange toda estrutura organizacional da empresa, envolvendo 

diretamente as equipes de manutenção, área técnica e operação e impactando positivamente nas áreas 

de Segurança, Recursos Humanos, Qualidade, Comercial e Suprimentos. Os fornecedores e clientes 

externos também são envolvidos com o Programa, visto que os trabalhos estruturados tem foco 

principal na melhoria contínua dos processos/veículos, preservação do meio ambiente, segurança e 

qualidade dos serviços prestados. Exemplificação de trabalhos no item 4.1.1. 

 

4. AVALIAÇÃO DA EXPERIÊNCIA 

 
4.1 RESULTADOS OBTIDOS 

4.1.1 Desenvolver o senso de ideias e soluções durante a rotina de trabalho de cada funcionário, a fim 

de anui-los aos valores e projetos da empresa. 

Através do Programa “Mentes que Brilham”, os funcionários da manutenção desenvolveram uma 

mentalidade focada em inovação, buscando na prática sempre a melhoria contínua dos processos. O 

histórico apresentado abaixo demonstra tais resultados: 
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Nota 1: A 13ª edição do Prêmio Mentes que Brilham será realizada em Outubro de 2012. 
 
Diversos trabalhos estruturados no Programa tiveram como objetivo melhorar as condições de trabalho 

do colaborador (ergonomia, redução de esforço físico, dentre outros) e proporcionar maior segurança 

na execução dos procedimentos de manutenção/operação dos veículos.  

No decorrer de doze anos de Programa, alguns projetos focaram a preservação do meio ambiente e 

sustentabilidade. Devido à implementação de um sistema de gestão ambiental na empresa, nos últimos 

anos houve um aumento significativo do nível de conscientização dos colaboradores em relação a esse 

tema, consequentemente havendo uma elevação do número de trabalhos desenvolvidos. Por exemplo, 

em 2011, 40% dos projetos abordaram o assunto. 

Outro fator relevante são os diversos projetos estruturados no Programa que visam à melhoria contínua 

do produto, impactando diretamente na qualidade do serviço prestado no TRP. 

Abaixo, o demonstrativo de trabalhos inscritos no Programa Mentes que Brilham: 

 

Para melhor entendimento das inovações com foco nos temas descritos acima, seguem nos próximos 

itens, exemplos de trabalhos apresentados no Programa Mentes que Brilham.  

a) PROJETO ZERIGUIM - Foco: Segurança/Condições de Trabalho 

Visou aprimorar o procedimento de troca do componente (silencioso), contribuindo significativamente 

para o aumento da segurança, ergonomia e redução do esforço físico do colaborador. Além disso, é 

importante destacar que este trabalho contribuiu no aumento da produtividade, visto que o 

procedimento, antes realizado por duas pessoas, passou a ser realizado por uma, reduzindo o tempo de 

serviço e o custo de mão-de-obra. 

 
De 233 trabalhos, 114 

tiveram o foco principal em 
Melhoria do Veículo, 75 em 

Segurança/Condições de 
trabalho e 44 em 
Meio Ambiente. 



9 

 

b) PROJETO ABASTECIMENTO DE ÁGUA SUSTENTÁVEL - Foco: Meio Ambiente 

Teve como objetivo aproveitar a água que é produzida no sistema de refrigeração dos veículos, que é 

em média de 1,5 litros por hora, redirecionando para os reservatórios de água (limpador de para-brisas 

e sanitário). Este trabalho mostrou-se de grande valor para a sociedade como um todo, pois reduziu a 

utilização de recursos naturais e contribuiu na preservação do meio ambiente (economia de 1,5 milhões 

de litros consumidos de água por ano)
5
.  

c) PROJETO ÁGUA LIMPA - Foco: Melhoria do Veículo 

Buscou a melhoria no sistema dos sanitários dos ônibus, através da instalação de um recipiente de água 

limpa e de um sistema aromatizante, evitando a reutilização de água da caixa de detritos, propiciando 

maior conforto e bem-estar aos clientes da empresa. Este projeto teve enorme sucesso, pois contribuiu 

para a melhoria do serviço prestado no TRP, uma vez que o fabricante de carrocerias Marcopolo S/A 

incorporou este em sua linha de montagem
6
. 

 

Em consonância, os processos de manutenção passaram a melhorar ainda mais com a implantação do 

Programa. Sabendo das grandes causas de falhas eletromecânicas através da análise de Pareto nas 

reuniões técnicas semanais, os funcionários passaram a concentrar esforços nas maiores causas de 

ocorrências de falhas ou quase falhas. Assim, surgiram diversos estudos de redução destas anomalias 

resultando em uma maior satisfação dos clientes, sendo pelo conforto, qualidade, segurança e/ou 

pontualidade na viagem. O gráfico abaixo apresenta esta evolução. 

 

 
 
 

Falha Eletromecânica: corresponde a qualquer interrupção não programada do veículo durante a viagem 
que exceda o tempo de 10 minutos por motivos de falhas mecânicas ou elétricas. 
 
4.1.2 Despertar o auto estímulo à capacitação e qualificação por parte dos Colaboradores 

São destaques alguns aspectos ligados à gestão de competências, quando se observa uma migração 

natural dos colaboradores para a profissionalização, através de certificações, qualificações e retorno às 

salas de aula. A evolução do Programa na empresa culminou em um regulamento mais criterioso com 

relação à utilização das ferramentas da qualidade, escrita e apresentação, impactando positivamente no 

desenvolvimento dos profissionais. 

Importante salientar que, ao longo dos anos, a busca contínua pela melhoria dos processos, 

mentalidade despertada no Programa, “brilhou” nos colaboradores uma visão mais criteriosa. Além 

                                                           
5 Segundo o Serviço Federal de processamento de dados, órgão ligado ao Ministério da Fazenda, esta 
quantidade de água é suficiente para abastecer aproximadamente 45 famílias por mês. 
6
 Atualmente essas carroçarias estão sendo fabricadas para todo o Brasil e América Latina beneficiando 

milhões de usuários. 

 Quanto maior o intervalo 
de Km entre falhas, menor 

é a quantidade delas, 
resultando na satisfação 

dos clientes. 
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disso, a interatividade, fruto dos grupos multifuncionais dos trabalhos (mecânicos, eletricistas, 

motoristas, entre outros), proporciona maior desenvolvimento pessoal/profissional devido à troca de 

informações. O uso das ferramentas da qualidade no dia-a-dia de trabalho, em especial PDCA, Planos de 

Ação e Brainstorming, torna-se algo comum, potencializando a estruturação de novos projetos, sendo 

muitos destes, incorporados pelas equipes de Engenharia dos fornecedores parceiros. 

 

4.1.3 Valorizar e reconhecer os funcionários pelo incremento de melhorias em processos e recursos 

tecnológicos, elevando o clima interno; 

A valorização e o reconhecimento dos colaboradores são premissas básicas do Programa Mentes que 

Brilham. O evento anual é realizado em ambiente externo, proporcionando maior interatividade entre 

os participantes dos diversos Núcleos Operacionais da empresa, além disso, contribuem para elevar a 

satisfação dos funcionários que vivenciam um momento diferenciado da rotina de trabalho.  

A participação efetiva dos Diretores, Superintendentes e Gerentes da empresa, motiva ainda mais os 

colaboradores a estarem presentes no evento, pois estes consideram uma oportunidade de crescimento 

profissional. As premiações concedidas através de certificados, troféus e valor monetário, são incentivos 

que reconhecem os profissionais pela criatividade e inovação na elaboração de projetos. Por fim, os 

vencedores tem seus nomes reconhecidos no Jornal Interno da empresa, elevando sua moral. 

Além disso, vale destacar que a mentalidade inovadora, crítica e proativa despertada através da 

implementação do Programa, reflete diretamente na satisfação e motivação dos funcionários e, 

consequentemente, nos resultados de produtividade da empresa. Esta situação pode ser comprovada 

através do Índice de Produtividade do Trabalhador, mensurado através do Programa de 

Reconhecimento da manutenção - PROMAT, tal como na pesquisa de clima interno exibida no item 4.2. 

 

Nota 2: O PROMAT é um programa criado pela empresa, cujo objetiva estimular os colaboradores da 

manutenção a buscarem melhores resultados, além de reconhecê-los pelo desempenho apresentado. 

 

4.2 INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO ALVO/PARTICIPANTES 

O índice representado ao lado, 

demonstra a crescente evolução 

do nível de satisfação dos 

funcionários.  

O Programa Mentes que Brilham 

tem contribuído na satisfação dos 

colaboradores da manutenção, 

impactando positivamente nos 

resultados gerais da empresa. 
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4.3 INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DA COMUNIDADE  

O resultado da Pesquisa de Marca e Valor do Espírito Santo, publicado em Novembro 2011, demonstra a 

percepção da comunidade em relação à responsabilidade ambiental, inovações e credibilidade, fruto 

dos trabalhos desenvolvidos no Programa “Mentes que Brilham”. 
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2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2011 2011 2010 2011 

Águia Branca 8,18 8,48 7,62 8,19 8,38 8,65 8,40 8,54 8,54 8,28 8,15 8,45 

Grupo Coimex 6,95 7,95 6,68 7,59 7,50 8.24 7,73 8,21 7,99 7,95 7,24 7,99 

Itapemirim 7,65 7,96 7,29 7,71 7,83 8.06 7,80 8,10 8,15 7,85 7,65 7,97 

Grupo Buaiz 7,20 7,96 6,88 7,43 7,79 8,21 8,07 8,19 7,91 8,02 7,51 7,90 

Nota 3: Os dados referentes ao ano de 2012 não foram disponibilizados até a presente data. 
 
4.4 INDICATIVOS DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ACIONISTAS 

Desenvolver uma mentalidade criativa e inovadora nos funcionários de manutenção, possibilitando que 

os mesmos tenham condições de solucionar os problemas, mesmo que complexos, impacta no 

desenvolvimento contínuo dos processos da empresa ao longo desses doze anos. Não obstante, tal 

evolução traz ganhos significativos de produtividade, qualidade, segurança, desenvolvimento 

sustentável e redução de custos, fatores esses que resultam em uma imagem positiva da empresa e 

estão alinhavados com a visão dos acionistas.  

 

4.5 IMPACTOS SOBRE O POSICIONAMENTO DA EMPRESA 

NO MERCADO 

No mercado capixaba é realizada anualmente o Recall de 

Marcas, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa Futura em 

conjunto com o jornal A Gazeta. O objetivo é apresentar as 

marcas mais lembradas pelos consumidores em cada 

segmento de negócio. O empenho de toda a equipe em 

segurança, conforto e bom atendimento fizeram com que a 

Viação Águia Branca, dentre 73 empresas participantes, 

conquistasse em 2012, pela 12ª vez consecutiva, a liderança 

do Recall de Marcas na categoria Empresas de Ônibus.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Descrever doze anos de um Programa consistente, maduro, enraizado e de comprovado sucesso a nível 

interno e externo, em onze páginas, foi um desafio tão grande quanto à criação do próprio. Sobretudo, 

é de fundamental importância salientar que os valores deste Programa estão intrínsecos na mentalidade 

de cada funcionário envolvido, promovendo nestes, uma visão holística, que vai desde projetos que 

visam o benefício próprio, desenvolvimento profissional e melhorias de seus processos, até aqueles que 

objetivam o bem-estar da sociedade como um todo, preservação do meio ambiente, maior conforto e 

segurança para os clientes externos/internos. 
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Responsáveis: 

 

Luizmar Nogueira Dias – Gerente Técnico 

André dos Santos Cerqueira – Gerente Operacional 

Davidson Martins Ronceti – Coordenador de Manutenção 

Luizmar Batista Júnior – Assistente Técnico 

Jhonnilo Soares Cunha – Assistente Administrativo 

 

FICHA TÉCNICA 

 


