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RESENHA 

 
A Viação Sudeste implantou o Projeto Seva: Instalando tacógrafos eletrônicos na frota, capacitando e 

premiando os motoristas, garantiu economia de combustível e na manutenção de veículos, reduziu o índice de 

acidentes e melhorou a qualidade dos serviços. O objetivo final: Melhorar a relação com o meio ambiente, 

reduzindo a emissão de poluentes em uma iniciativa sustentável de trabalhar com transporte preocupando-se 

com o bem estar das pessoas. 

 

PALAVRAS – CHAVE 
 
Economia; Aprendizado; Sustentabilidade; Meio ambiente. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
A Viação Sudeste, empresa do ramo de transporte coletivo intermunicipal de passageiros, nasceu em 

1992 como parte do Grupo Itapemirim, interligando algumas cidades do Sul do Espírito Santo entre si e à 

capital Vitória. Em 1999 a Viação Sudeste foi comprada pela Viação Flecha Branca, empresa do ramo de 

transporte coletivo localizada em Cachoeiro de Itapemirim, que tinha como claro objetivo o seu crescimento e 

desenvolvimento e por trás, uma longa experiência e vasta bagagem no ramo de transporte de passageiros.  

De lá para cá, desde a sua aquisição, a Viação Sudeste passou por grande evolução e crescimento 

notável. Foram adquiridas também outras empresas e agrupadas novas linhas, o que marcou a grande 

escalada do grupo e gerou uma diversificação em seus negócios. Também foram adquiridos novos veículos, 

construídas novas e amplas garagens, o que fez crescer toda a estrutura da empresa e consequentemente o 

número de colaboradores. 

Hoje a Viação Sudeste possui 28 linhas municipais e intermunicipais licitadas e em operação, 

transporta em média 350.000 passageiros por mês e atende a 9 municípios do Sul do Espírito Santo: 

Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Iconha, Alfredo Chaves, Piúma, Anchieta, Marataízes, Itapemirim, 

Vargem Alta e Guarapari. Opera também as linhas municipais de Marataízes, Itapemirim, Iconha e Piuma. 

Possui 03 garagens, a matriz em Cachoeiro de Itapemirim e duas filiais em Marataízes e Piúma. Para prestar 

todos esses serviços de altíssima qualidade, a Viação Sudeste mantém 390 empregos diretos e cerca de 

1.000 indiretos.  

 
 

DIAGNOSTICO, PROPOSIÇÕES E RESULTADOS 
 

Pesquisas recentes mostram que os maiores responsáveis pelos índices de poluição nas cidades são 

os ônibus e a saúde da população sente com a perca da qualidade do ar que respira, ocasionando doenças 

respiratórias e sequelas que ficam para sempre.  



     

3 

No mercado há muitos anos, toda empresa precisa se renovar, se reinventar. Em tempos de pensar no 

ser humano e no ambiente em que vivemos, é preciso fazer algo mais e foi pensando em um grupo de 

benefícios que a Viação Sudeste estudou, avaliou e por meio de parcerias e com total apoio da Diretoria 

implantou em 2009 o Projeto Seva em toda a empresa. Com tecnologia de ponta aliada a treinamento de sua 

equipe a empresa conseguiu atingir alta economia de combustível, peças, insumos, reduziu drasticamente a 

manutenção de seus veículos, reduziu o número de acidentes e ocasionou melhoria na qualidade dos 

serviços prestados ao passageiro. 

 

Descrição da Experiência 

 

Seva - Do passado ao futuro 

Fundada em 1993, com sede em Contagem (MG), a Seva Engenharia Eletrônica S/A é uma empresa de 

desenvolvimento de tecnologia para fabricação de dispositivos eletrônicos. Fundamentada em desenvolver 

tecnologias para o mercado automobilístico, a empresa vem assumindo desde 2001 um papel importante no 

desenvolvimento de sistemas de controle de frotas e rastreamento, se posicionando hoje como uma das mais 

importantes empresas geradora de tecnologia em monitoramento do país. Através do crescimento e a 

constante busca pela inovação e soluções tecnológicas, a empresa foi adquirindo cada vez mais novos 

mercados, até então liderados pelas multinacionais. Hoje a Seva abrange todo o território nacional, além de 

países do Mercosul.  

A Viação Sudeste ao final do ano de 2009 instalou em 100% de sua frota o Tacógrafo Digital SVT- 

3000-A, produzido pela Seva Engenharia. É um avançado equipamento de monitoração. De fácil operação, 

ele armazena todos os dados relevantes de uma viagem com clareza e precisão.  O SVT 3000-A armazena os 

dados através de memória de alta capacidade. A impressão é feita através de uma impressora térmica interna 

que realiza a descarga de dados pelo sistema de "fita diagrama", que permite imprimir relatórios e gráficos a 

qualquer momento e quantas vezes forem necessárias. Além de tudo, o SVT 3000-A foi projetado 

rigorosamente dentro das regulamentações técnicas em atendimento às exigências legais, atendendo a 

portaria nº 250 de 22 de novembro de 2006, do INMETRO, e a portaria nº 131 de 23 de dezembro de 2008, 

do DENATRAN. O equipamento é de alta confiabilidade e tem boa expectativa de vida útil. 

Para administrar as informações geradas pelo tacógrafo, a empresa investiu em um sistema de 

gerenciamento: O TransControl é um aplicativo para Windows que é usado para gerenciar as informações 

geradas pelos tacógrafos digitais SEVA SVT-3000A. Esse gerenciamento consiste em permitir que 

informações de veículos, condutores, empresas, rotas, etc sejam cadastradas em um banco de dados e 

complementadas pelas informações retornadas pelo Tacógrafo através de arquivos, informações essas que 

são: Velocidade, RPM, Velocidade na Chuva, Km Rodados, latitude e longitude por onde o veículo passou e 

onde ele parou, tempo parado, tempo parado com o motor ligado, tempo em movimento, tempo em banguela, 

consumo de combustível, identificação de condutores, identificação de rotas, etc. O TransControl permite 

ainda identificar de forma gráfica: velocidade, velocidade na chuva, RPM, velocidade máxima permitida, etc. 
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mostrando essas informações a cada segundo. E em forma de um mapa que mostra o local por onde o 

veículo passou os pontos onde ele parou e os locais por onde ele deveria ter passado. Para poder melhorar o 

gerenciamento da frota da empresa, após o tratamento de todas essas informações o TransControl permite a 

geração de vários relatórios, onde as informações são agrupadas por veículo, condutor, rota, etc. Dando 

assim condições da empresa analisá-las de forma rápida e precisa e tomar as medidas necessárias visando a 

redução de custo, aumento da segurança de trabalho de seus condutores, diminuição de acidentes e redução 

no desgaste dos veículos. 

 

 Algumas telas do sistema SEVA: 
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Para a implantação do Projeto como um todo, foi feito um longo trabalho de planejamento estratégico, 

afinal de contas, o impacto seria percebido por todas as áreas da empresa, do motorista ao Diretor. A 

princípio foi criado um Setor de Controle de Condução, composto por 02 supervisores (para manusear o 

sistema e coordenar os resultados) e 03 motoristas instrutores (01 para cada filial da empresa, para orientar e 

acompanhar os motoristas nos trajetos).  

 O próximo passo foi o envolvimento da equipe de manutenção e eletricistas para dar todo o suporte na 

parte dos equipamentos. Em seguida a empresa treinou e capacitou 100% dos motoristas com as técnicas de 

direção defensiva e condução econômica. A partir de então foi sendo feito um acompanhamento individual 

mensal com todos eles por meio de metas estipuladas com cobrança de resultados por veículo: Levando em 

conta a linha, o trecho, tipo de veículo, tipo de via, número de passageiros e outros itens, foi estipulada uma 

MÉDIA PADRÃO de consumo de combustível para cada veículo. Essas médias foram expostas aos 

motoristas de cada linha e mensalmente passaram a ser acompanhadas.  

 Após alguns meses de experiência, manutenção inicial dos equipamentos, ajustes de linhas, carros, 

médias padrão, motoristas e toda a estruturação do projeto em, iniciou-se um trabalho de premiação / 

bonificação para os motoristas, é o PRÊMIO MOTORISTA PADRÃO, pois a empresa já sentiu os reflexos da 

economia e para que o projeto se consolidasse, era preciso fidelizar os profissionais e dividir os resultados 

com todos. Foram criados 03 categorias de prêmio, Ouro, prata e bronze. O quesito para ser premiado em 

cada categoria foi o seguinte: 

 

MOTORISTA PADRÃO OURO - Motorista que alcança resultado final mensal de 5 a 9,99% acima da média 

padrão estipulada para seu veículo; 

 

MOTORISTA PADRÃO PRATA – Motorista que alcança resultado final mensal de 10 a 14,99% acima da 

média padrão estipulada para seu veículo; 

 

MOTORISTA PADRÃO BRONZE – Motorista que alcança resultado final mensal de 15% ou mais acima da 

média padrão estipulada para seu veículo. 

 

 

Mensalmente a empresa realiza eventos de premiação em suas garagens. Cada funcionário premiado recebe 

um “Cartão Presente” com uma bandeira de operadora de benefícios a serem gastos da forma que lhe convier 

com valores creditados de acordo com as categorias de premiação. Motorista Bronze R$ 35,00; Motorista 

Prata R$ 70,00 e Motorista Ouro R$ 105,00. A premiação é mensal e o motorista pode oscilar entre as 

categorias diferentes de um mês para o outro. 
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Para se chegar a uma média final de cada um, a equipe de Controle de Condução apura por meio do 

sistema a média diária de cada um, ao final do mês soma todas as médias diárias e divide pelo número de 

dias trabalhados. Ao final do mês, cada motorista tem então sua média final. Se esta ultrapassar a média 

padrão estipulada para seu veículo, ele é premiado dentro das categorias acima citadas. Os nomes dos 

premiados de cada mês são listados em um banner em cada garagem. 

Ao final do ano, a empresa por meio de levantamento técnico e imparcial, premia os Melhores do Ano, 

ou seja, os motoristas que ao longo dos meses foram premiados em suas categorias. A equipe de 

gerenciamento do projeto e motoristas instrutores também são premiados ao final do ano. 

 

 

           Cartão premiação:                                           Selos nível de eficiência: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    Banner com listagem de premiados: 
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ECO – Condução Ecológica 

A eco-condução consiste na adoção de hábitos de condução eficientes. Visa a redução de custos em 

função da economia de combustível e consequente redução da emissão de gases com efeito de estufa (GEE) 

e da sinistralidade rodoviária. 

A eficiência energética depende de diversos fatores, desde a eficiência do motor, a quantidade total de 

massa transportada, os coeficientes de resistência aerodinâmica e de rolamento (Fator Veículo), até aos 

fatores externos tais como o declive e as curvas (Fator Via) ou o vento e o congestionamento do trânsito 

(Fator Ambiente). O estilo de condução (Fator Humano), por parte do condutor do veículo, é outra parte 

fundamental que tem de ser tida em conta na equação final do consumo energético, uma vez que o condutor 

é o principal elemento que mais faz variar o consumo e as emissões libertadas.  

Por meio de treinamento os motoristas da empresa reaprenderam boas práticas ao volante: Iniciar a 

marcha assim que ligar o carro, conduzir por antecipação (frear antes), fazer condução suave e moderar 

velocidades, conduzir a baixas rotações, nas descidas manter uma mudança engrenada, deslligar o veículo 

em pontos de parada mais longos / rodoviária. 

 

Benefícios 

A adoção de práticas de condução mais eficientes pode reduzir o consumo de combustível e, 

consequentemente, as emissões de gases com efeito de estufa, num valor que pode chegar aos 10%. 

Adicionalmente, a eco-condução apresenta outros benefícios, tais como: 

 Redução das emissões de poluentes atmosféricos locais, como o monóxido de carbono e as partículas 

(particularmente importante em meios urbanos); 

 Diminuição do desgaste dos diversos componentes do veículo e consequentes custos de manutenção 

e reparação; 

 Aumento do conforto a bordo (do condutor e seus passageiros); 

 Aumento da segurança rodoviária. 

 

Sustentabilidade 

Para a Viação Sudeste, Sustentabilidade é viver o hoje, focado no amanhã. Avaliamos e identificamos 

os impactos ambientais, e assim adequamos nossas atividades em função dos riscos ao meio ambiente. 

Neste projeto, trabalhamos com uma política de gestão interdisciplinar, na qual os fatores sociais, ambientais 

e econômicos estão integrados, visando a melhoria contínua do processo. 

 O programa de Controle de Condução leva o motorista a dirigir observando qual a quantidade de combustível 

utilizada, o que influencia diretamente a quantidade de CO2 lançada na atmosfera. E a premiação tem o 

objetivo de valorizar e exaltar os profissionais que mais se destacaram na preservação do meio ambiente em 

todas as fases do processo de direção veicular. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Combust%C3%ADvel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_de_estufa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sinistralidade_rodovi%C3%A1ria
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Estratégias de Comunicação: 

Para garantir o envolvimento de toda a organização, foi necessário um pequeno planejamento de 

marketing, com divulgação antecipada e progressiva. A empresa passou a todos o conhecimento sobre o 

projeto, sobre a nova tecnologia por meio de jornais e informativos internos. Além do treinamento, todos 

passaram a saber que a novidade estaria chegando. A empresa providenciou banners de divulgação de 

média padrão e sobre a premiação. Além disso, mensalmente afixava nos quadros de avisos os nomes dos 

premiados como forma de estímulo para os demais.  

Além da divulgação, investiu em materiais para valorizar a premiação: carta de agradecimento, suporte 

para colocação do cartão de premiação, selos e medalhas com as categorias dos premiados.  

 

Banner para orientação:    Banner Média Padrão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSÕES 

 

Após quase 02 anos de implantação, os resultados são visíveis e a partir de 2012, o projeto foi 

expandido para outras empresas do grupo. Seguem as melhorias detectadas: 

Redução de consumo de componentes: Redução de consumo de pneus (menos aquecimento), impactando 

menos o meio ambiente como um todo; 

Ergonomia e bem estar do motorista: Com menos debreadas, frenagens e passagens de marcha, reduziu-

se os índices de doenças ocupacionais dos colaboradores ocasionadas por problemas ortopédicos; 

Redução das Emissões: A economia de combustível retirou da atmosfera muitos gases nocivos, contribuindo 

para a melhoria da qualidade do ar e da saúde da população; 
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Melhoria na Produtividade da Manutenção: Registrou-se uma significativa melhora nos índices de 

aprovação nas vistorias técnicas dos ônibus e no número de infrações por excesso de fumaça. Motoristas 

treinados em direção econômica, maiores cuidados com a regulagem dos veículos, utilização de combustível 

com qualidade e profissionais qualificados, itens do projeto, contribuem para maior durabilidade dos veículos e 

menor índice de defeitos; 

Redução do Número de Acidentes e Aumento da Satisfação dos Usuários: Houve um importante 

aumento do índice de satisfação dos usuários em decorrência da implantação do projeto, como conseqüência 

direta da maior conscientização e treinamento dos motoristas. A condução mais suave dos veículos 

proporciona maior conforto e contribui pare a redução do numero de acidentes. 

 

Números da Economia de Combustível: 

 Quilometragem 

percorrida 

Óleo diesel 

consumido 

(em Litros) 

Média de 

Consumo 

Km/Litro 

2009 5.946.072,80 2.162.208,3 2,75 

2012 9.170.862,74 2.775.476,26 3,30 

 

 

Os números de 2009 (antes do projeto) para 2012 são realmente significativos, quando com uma 

quilometragem percorrida muito maior (mais linhas adquiridas pela empresa), os veículos passaram a fazer 

uma média de consumo muito mais satisfatória de 3,30 km/litro. 

A missão é longa, mas como se poder ver, os resultados já são satisfatórios. A Viação Sudeste se 

orgulha deste projeto, pois acima de tudo, priorizou o ser humano. O que se evidencia hoje na empresa é um 

clima de cooperação mútua, de companheirismo, motoristas menos estressados com a sua forma de 

condução, menor rotatividade e maior fidelidade causadas pela premiação. Além da Diretoria satisfeita com a 

redução de custos, a oficina e a lanternagem encontram-se com um número muito menor de veículos em 

manutenção corretiva ou avariados. E acima de tudo, a empresa alcançou seu maior objetivo: Melhorar sua 

relação com o meio ambiente onde atua, reduzindo a emissão de poluentes, em uma iniciativa sustentável de 

trabalhar com transporte, porém, preocupando-se com o bem estar das pessoas. 

 
 


