
 

 
 

 

 

 

 A implantação da gestão Lean na Viação Ouro e Prata: 

melhores processos, melhores resultados 

 

 

 

Prêmio ANTP Abrati 2014 

 

  



 

 
 

INTRODUÇÃO 

Perfil da empresa 

A Viação Ouro e Prata é uma empresa do grupo Ouro e Prata que opera 73 

linhas, das quais 70 são intermunicipais, duas são internacionais (ligando Porto Alegre 

a Salto no Uruguai e ligando a capital a Posadas na Argentina) e uma é interestadual, 

ligando Porto Alegre (RS) a Santarém (PA), passando pelos estados de SC, PR, MS e MT. 

Atinge uma cobertura em torno de 150 cidades no Rio Grande do Sul, e transportou 

em torno de 2 milhões de passageiros em 2013.  

Atualmente, a empresa tem uma frota de 215 ônibus, dos quais 100% possuem 

ar condicionado e 42,5% são equipados com internet wi-fi disponível para os 

passageiros. Desse total, 170 atuam nas linhas intermunicipais, e 30 na linha 

interestadual. 

 Além da sede, em Porto Alegre, a empresa tem oito filiais, situadas em Santa 

Rosa, Santana do Livramento, Carazinho, Soledade, Bagé, Taquara, Alegrete e 

Uruguaiana – todas no RS; Colider e Canarana, no Mato Grosso; e em Santarém no 

Pará. Também conta com o apoio operacional de seis agentes, distribuídos por Ijuí, 

Cruz Alta, Caçapava do Sul e São Luiz Gonzaga, no RS; Campo Grande, MS; e Sinop, MT. 

As principais filiais têm estrutura similar à da matriz, porém em menor proporção – 

tanto no espaço físico como em número de colaboradores. Possuem oficina preparada 

para manutenção corretiva dos veículos, bomba de combustível para o abastecimento, 

almoxarifado de peças e alojamento para os motoristas. 

PRINCIPAIS REGIÕES E CIDADES ATENDIDAS – 2013 

Região Principais cidades Linhas Passageiros 

Nordeste RS São Leopoldo, Novo Hamburgo, Taquara, Estrela, 
Lajeado, Montenegro. 

4 208.099 

Noroeste RS Santo Ângelo, Santa Rosa, Ijuí, São Luis Gonzaga, 
Panambi, Soledade, Cruz Alta. 

17 905.589 

Norte RS Irai, Frederico Westphalen, Carazinho, Sarandi, 
Palmeiras, Três Passos. 

9 230.254 

Sul RS Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, Santa 
Maria, Alegrete. 

18 543.081 

Interestadual RS-Porto Alegre, RS-Lajeado, RS-Carazinho, SC-
Chapecó, PR-Cascavel, MS-Campo Grande, MT-
Cuiabá, MT-Guarantã e PA-Santarém. 

1 188.235 

Total  49 2.075.258 

Fonte: Setor de Planejamento – Viação Ouro e Prata 



 

 
 

A Viação Ouro e Prata tem um quadro de 855 colaboradores distribuídos por 

suas sedes. Desse total, 443 são motoristas e 33 menores aprendizes, de acordo com 

dados do setor de Recursos Humanos de setembro de 2014. 

 A empresa tem uma longa tradição de atuação no transporte intermunicipal e 

interestadual. Foi fundada em 1939, na cidade de Crissiumal, no Noroeste do Rio 

Grande do Sul, pelos irmãos Willy Eugênio Fleck e Raimundo Fleck. Iniciou sua 

operação com três ônibus, que faziam a rota Crissiumal – Ijuí – Três Passos. 

Com um foco sempre voltado para oferecer o melhor atendimento a seu 

público, cresceu e transformou-se em um grupo que hoje reúne sete empresas, 

atuando nos segmentos de transporte rodoviário de passageiros (Viação Ouro e Prata 

e Tracisa); transporte hidroviário de passageiros (Catsul e Tapajós); encomendas 

expressas (VIOPEX)); Infraestrutura de transporte (Cais Café) e Indústria Naval (TECAT) 

(ver anexo 1 - Vídeo Institucional). 

Indicação da equipe 

O presente case descreve o processo de implantação da gestão Lean na Viação 

Ouro e Prata, uma iniciativa que tem como foco a busca da excelência operacional 

através da disseminação da cultura Kaizen e do aperfeiçoamento do desempenho de 

todas as áreas da empresa e que envolveu a seguinte equipe: 

Responsáveis pela boa prática: 

Carlos Bernaud – Diretor de Operações; 

Roberto Ellwanger – Diretor Administrativo; 

Luana Fleck – Assessora da Diretoria; 

Vera Cardoso – Coordenadora do Setor Kaizen; 

Aline Souza – Moderadora de workshop Kaizen. 

Equipe envolvida na boa prática: 

Vera Cardoso – Setor Kaizen; 

Aline Souza – Setor Kaizen; 

André Coelho – Área de Suprimentos; 

Felipe Colissi – Contabilidade; 

Neiva Passos – Recursos Humanos, 

Luciano Lunardi – Operação Tráfego; 

Nilson da Silveira – Manutenção; 

Taisson Bagatini – Manutenção.  



 

 
 

APRESENTAÇÃO 

Este case apresenta a implantação da gestão Lean e de suas ferramentas na 

Viação Ouro e Prata, iniciada em novembro de 2012, com o apoio e orientação inicial 

da Porsche Consulting e desenvolvimento por equipe interna que foi preparada para 

implantar, acompanhar e disseminar a cultura Kaizen dentro da empresa. 

A implantação está sendo realizada em todas as áreas da Viação Ouro e Prata 

ao longo de 2013 e 2014, por meio de workshops nas diversas áreas. O 

acompanhamento e desenvolvimento posteriores são feitos por um setor específico 

criado com esse objetivo, como será descrito ao longo deste case. 

A Porsche Consulting foi escolhida por sua expertise nessa área. A empresa é 

parte do Grupo Porsche, conhecido pela qualidade dos veículos que produz e pelo seu 

desempenho econômico extremamente competitivo, e foi criada com o intuito de 

levar, a outras organizações, o know-how que permitiu à Porsche sair da crise que 

vivenciou no início dos anos 90 do século XX e atingir a excelência operacional.  

Gestão Lean e Cultura Kaizen 

A gestão Lean
1 pode ser considerada, em si, uma boa prática e/ou como uma 

ferramenta criadora e gerenciadora de boas práticas2.  Suas principais características 

são: 

 Reduz o prazo de entrega em todas as fases dos processos relacionados ao 

desenvolvimento de novos produtos, manufatura e administração; 

 Melhora a qualidade, o custo e a entrega do produto final ao cliente; 

 Estabelece uma vantagem competitiva que permitirá o crescimento das 

vendas e lucratividade; 

 Constrói uma cultura onde o envolvimento e o respeito mútuo encorajam a 

melhoria contínua; 

 Tem grande impacto na entrega de um serviço de excelência, conforme 

detalhado ao longo deste relatório. 

 

                                                           
1
 O conceito de Lean (enxuto) foi criado pelos pesquisadores do IMVP (International Motor 

Vehicle Program) no final dos anos 80. Trata-se de um programa de pesquisas ligado ao Massachusetts 
Institute of Technology (MIT), para definir um sistema de produção mais eficiente, flexível, ágil e 
inovador do que a produção em massa; habilitado a acompanhar mercados em constante mudança. 

2
 Boas práticas é a terminologia usada em português para definir aquelas práticas que se 

apresentam como as melhores na realização de uma tarefa. O termo nasceu no contexto da área de 
saúde, a partir do início da década de 90, e passou a ser aplicado em outros segmentos. 



 

 
 

O Kaizen tem sua origem na década de 50 do século XX, na Toyota. Embora 

surgido em uma indústria, passou a ser aplicado em organizações de todos os setores. 

Suas principais caraterísticas são: 

 Adoção de uma cultura de melhoria contínua e gradual em todas as áreas 

da empresa; 

 Eliminação de desperdícios de qualquer ordem (de tempo, recursos etc.); 

 Através dessa cultura, aumento da produtividade; 

 Também visa a melhoria do ambiente de trabalho através de sua 

humanização; 

 O foco do Kaizen é adotar todas essas iniciativas com a finalidade de 

oferecer, ao cliente, um produto de qualidade, garantindo sua satisfação. 



 

 
 

OBJETIVOS 

Contexto 

As empresas do segmento de transporte terrestre de passageiros operam em 

um quadro econômico que exige criatividade e aperfeiçoamento continuados. Por ser 

um setor regulamentado, as organizações participantes têm que obedecer a 

legislações e regras rígidas, atendendo às prescrições dos órgãos reguladores. Sempre 

adequando-se a essas regras, é preciso garantir a eficiência operacional e a qualidade 

do serviço prestado, assegurando a perenização da organização. 

Portanto, é preciso buscar uma empresa enxuta, com o menor índice de 

desperdício possível. Por outro lado, é necessário oferecer um serviço de alta 

qualidade, capaz de competir não só com os concorrentes do setor mas com outros 

meios de transporte. Dois deles são fortes adversários. O automóvel, que graças às 

políticas de incentivo à sua aquisição teve sua frota muito ampliada e o avião, cada vez 

mais usado pela população, especialmente em percursos longos. 

Nesse ambiente competitivo focar no cliente tornou-se essencial para garantir 

– e expandir – a participação de mercado. O desafio primordial do segmento é, 

obedecendo às regras estipuladas pelos órgãos fiscalizadores, oferecer um serviço de 

qualidade aos clientes. 

A Ouro e Prata tem se mostrado capaz de responder a esse desafio – tanto que 

o grupo, e a própria empresa, vem crescendo nos últimos anos. A frota teve uma 

renovação de 120 ônibus nos últimos cinco anos, com a compra de 52 ônibus nos 

últimos dois anos (42%). A idade média da frota é de 3,8 anos.  

A empresa elegeu como foco principal a satisfação do cliente, e ao longo dos 

anos vem adotando iniciativas que visam aperfeiçoar a qualidade do serviço que 

presta. Seu histórico de busca da qualidade iniciou-se em 1994.  

HISTÓRICO DA QUALIDADE NA OURO E PRATA 

Ano/Período Iniciativa 

1994 Início do trabalho de Qualidade 

1999 Implantação do 5S 

2000 Adesão ao PGQP 

2000 Início da Implantação da Governança Corporativa 

2001 Início do Planejamento Orçamentário  

2004 Implantação do Planejamento Estratégico 

2000 a 2005 Círculos de Controle de Qualidade 

  



 

 
 

Não obstante essas iniciativas havia a necessidade, percebida pela alta gestão 

da empresa, de encontrar um método que apoiasse o crescimento continuado que a 

Viação Ouro e Prata e todo o grupo experimentavam, e que propusesse uma cultura de 

constante aperfeiçoamento em todas as áreas da organização. É nesse contexto que se 

adotou a gestão Lean e suas ferramentas. 

A opção pela gestão Lean feita pela Ouro e Prata caracteriza-se por seu 

ineditismo. Primeiro, por adota-la em um período de crescimento, já que essa 

ferramenta geralmente é buscada por empresas que se encontram em momentos 

críticos, como se pode observar no próprio histórico tanto da Toyota como da Porsche. 

No caso da Ouro e Prata, buscou-se a gestão Lean não como forma de solucionar uma 

situação de crise, mas de garantir um crescimento sustentável e perene. E, em 

segundo lugar, a empresa foi a primeira do segmento do transporte de passageiros a 

adotar a metodologia no Brasil. 

Histórico, metas e desafios 

Em outubro de 2012 o presidente da Viação Ouro e Prata, Hugo Fleck, 

participou de evento no segmento de construção naval, onde conheceu os trabalhos 

da Porsche Consulting na implementação da gestão Lean, e percebeu que se tratava de 

uma metodologia simples mas poderosa, capaz de trazer melhorias em todos os 

setores de qualquer organização. 

Era, ainda, adequada para atender ao desafio específico do segmento de 

transporte e apropriada para a implantação de uma cultura de inovação continuada 

nas empresas do grupo Ouro e Prata.  De imediato, tomou a decisão de implantar a 

metodologia, e no mês seguinte, novembro de 2012, a Porsche Consulting realizou o 

treinamento de executivos, gestores e supervisores na metodologia. 

A partir daí estabeleceram-se as seguintes metas: 

 Realizar no mínimo 15 workshops Kaizen ao ano; 

 Implantar a gestão Lean em todos os setores da Viação Ouro e Prata até o 

final do ano de 2014; 

 Implantar a metodologia nas demais empresas do grupo até 2015; 

 Implantar um setor Kaizen, responsável por treinamentos, condução de 

workshops Kaizen e acompanhamento dos resultados;  

 Desenvolver ferramentas capazes de acompanhar o processo de melhoria 

contínua em cada uma das áreas da empresa;  

 Disseminar de forma continuada a cultura de inovação e melhoria 

preconizada pela gestão Lean através dos veículos de comunicação internos 

da empresa e do grupo. 



 

 
 

O grande desafio para o sucesso da implantação da cultura Kaizen é, sempre, 

de caráter comportamental. Trata-se de uma mudança cultural, que obriga cada 

colaborador, independentemente de seu cargo, a sair da zona de conforto. 

Daí a importância que se deu a duas metas: a implantação de uma área 

específica, voltada não só para o treinamento, mas para a continuidade das ações e 

efetivação da prática da melhoria continuada; e a disseminação dessa nova cultura, 

feita de forma constante, através de todos os veículos e espaços de comunicação da 

empresa. Esses dois aspectos serão abordados em itens posteriores deste case. 

 

  



 

 
 

METODOLOGIA 

Etapas de implantação  

A implantação do Kaizen é feita por meio da realização de workshops nas 

diversas áreas da empresa, com início em maio de 2013. Inicialmente se realizou um 

workshop de implantação da metodologia em cada uma das áreas, com duração de 

cerca de dez dias. Posteriormente, é realizado um workshop de revisão, com duração 

aproximada de cinco dias. 

Os primeiros workshops foram coordenados pela equipe Porsche e, 

gradualmente, sua realização foi sendo assumida por membros da equipe Kaizen 

formada dentro da própria empresa. Essa equipe recebeu treinamento especializado 

realizado pela Diretoria da Consultoria. A Porsche Consulting continua oferecendo 

suporte ao processo, através de acompanhamento sistemático. São realizadas visitas 

regulares, que em 2014 têm a seguinte periodicidade: de 25 a 28 de março; 30 de 

junho a 4 de julho; 6 a 10 de outubro; 8 a 12 de dezembro. 

WORKSHOPS – 2013 E 2014 

Área Workshop Período Conduzido por 

Lavagem e limpeza do ônibus 20 a 24/05/2013 
27 a 29/05/2013 
3 e 4/06/2013 

Porsche 

Administrativo 8 a 19/07/2013 Porsche 

Manutenção 12 a 23/08/2013 Porsche 

Controle e Suprimentos 9 a 19/09/2013 Porsche 

VIOPEX 14 a 25/10/2013 Porsche 

Tráfego 28/10 a 8/11/2013 Porsche 

TI 25/11 a 6/12/2013 Porsche 

Cais Café 13 a 17/01/2014 Equipe Kaizen 

Administrativo – Revisão  20 a 24/01/2014 Equipe Kaizen 

Catsul  3 a 14/02/2014 Equipe Kaizen 

VIOPEX – Revisão  17 a 21/02/2014 Equipe Kaizen 

Jurídico (suspenso – 2 dias de realização) 24/02 a 7/03/2014 Equipe Kaizen 

Marketing  10 a 21/03/2014 Equipe Kaizen 

Manutenção – Revisão  31/03 a 11/04/2014 Equipe Kaizen 



 

 
 

Financeiro 22 a 30/04/2014 Equipe Kaizen 

Jurídico – Continuação  5 a 9/05/2014 Equipe Kaizen 

Contabilidade 12 a 23/05/2014 Equipe Kaizen 

Tecat – Administrativo 26/05 a 6/06/2014 Equipe Kaizen 

Filial de Santa Rosa – Manutenção 16 a 27/06/2014 Equipe Kaizen 

Comercial e Planejamento 14 a 25/07/2014 Equipe Kaizen 

Recursos Humanos 4 a 15/08/2014 Equipe Kaizen 

Filial de Livramento – Manutenção 18 a 29/08/2014 Equipe Kaizen 

Filial de Taquara – Manutenção  15 a 26/09/2014 Equipe Kaizen 

Suprimentos e controle – Revisão  20 a 31/10/2014 Equipe Kaizen 

Tráfego – Revisão  10 a 14/11/2014 Equipe Kaizen 

SAC 17 a 21/11/2014 Equipe Kaizen 

TI – Revisão 24 a 28/11/2014 Equipe Kaizen 

 

Durante 2014 foram contempladas todas as áreas operacionais e 

administrativas da empresa e a grande maioria das filiais. Para 2015 estão previstos 15 

workshops, principalmente de revisão, e a conclusão dos workshops iniciais.  O 

cronograma acima mostra os workshops que ainda serão realizados em 2014. 

Estrutura dos workshops 

A finalidade do workshop é aplicar a metodologia Lean a uma determinada área 

da Ouro e Prata. Inicialmente, se define um ou mais processos a serem analisados 

naquela área. Normalmente, o processo escolhido é considerado o mais importante do 

ponto de vista do cliente. 

Participam do workshop colaboradores da área e representantes de todas as 

áreas que tem interface com aquele setor, possibilitando localizar problemas que não 

são percebidos diretamente pelo pessoal do setor, mas que afetam os seus clientes 

e/ou fornecedores internos ou externos. 

Para dar apoio tecnológico a todo o processo, seja durante o workshop ou 

posteriormente, analisa-se a aderência dos processos mapeados ao sistema de gestão 

empresarial (Globus); e utiliza-se o software SmartSheet, que permite realizar o 

gerenciamento do plano de ação estabelecido de forma colaborativa. 



 

 
 

 

Workshop 

 

O workshop ocorre em sete fases sucessivas: 

1- Treinamento – o moderador Kaizen transmite os conhecimentos básicos 

sobre a metodologia Lean. 

2- Esclarecimento do projeto – é explicado qual o processo que será 

trabalhado, como e porquê. 

3- Análise da situação atual – o processo é mapeado, cronometrado e 

analisado, descobrindo-se quais são os desperdícios que podem ser 

trabalhados diretamente. 

4- Proposta de soluções – é aplicada a ferramenta PCS que consiste em 

identificar os problemas, as causas, e propor soluções de melhorias. 

5- Introdução das melhorias – são introduzidas as melhorias propostas. 

6- Verificação das melhorias – as melhorias são verificadas e, se necessário, 

ajustadas. Estabelece-se um plano de ação e parâmetros de avaliação a 

serem posteriormente aplicados àquela área. 

7- Apresentação final – é feita uma apresentação final para as Lideranças da 

empresa mostrando as análises realizadas, melhorias implementadas e a 

serem implementadas (ver anexos 2 - Apresentação Final Limpeza Ônibus 

2013 e 3 - Apresentação Final Revisão Administrativo) 

O diagrama abaixo mostra a sucessão das etapas e o papel do moderador e do 

time do workshop.   

 
Os 7 passos de um KAIZEN-Workshop 



 

 
 

Continuidade do processo 

A continuidade do processo é garantida por várias iniciativas: 

Plano de ação 

O plano de ação resultante passa a ser coordenado pela equipe Kaizen, que em 

reuniões semanais com as áreas acompanha a implementação e continuidade das 

ações (ver anexo Acompanhamento Plano de Ação Workshop Kaizen). A equipe é 

formada por: 

 1 coordenador; 

 2 moderadores, que realizam a moderação de workshops; 

 5 multiplicadores Kaizen, encarregados de disseminar a cultura Kaizen dentro 

da empresa; 

 Além disso, cada área conta com um multiplicador de área, encarregado de dar 

apoio à equipe Kaizen. 

Conjunto de indicadores 

 
Indicadores na área de Suprimentos 

Também é estabelecido um 
conjunto de indicadores que 
são distribuídos entre quatro 
pilares:  
 
Motivação e Segurança, 
Qualidade, Custo, e Entrega. 
 
Os indicadores permitem 
mensurar a consecução dos 
objetivos estabelecidos no 
workshop. 

 

Esses indicadores são afixados em um local de alta visibilidade, dentro de cada 

área, criando   transparência, comunicação rápida de mudanças, metas claras e 

mensuráveis, respostas rápidas aos problemas e visão do cliente interno.  

Comunicação continuada 

Este item será abordado no tópico seguinte, que trata de comunicação. 

Treinamento desde o início 

Os novos colaboradores, ao ingressarem na empresa, são iniciados na cultura 

Kaizen através de treinamento específico. O objetivo é fazer com que percebam a 



 

 
 

importância que a Ouro e Prata dá a metodologia, e integrem-se em uma cultura de 

melhoria continuada (ver anexo 5 - Apresentação Integração Cultura Kaizen) 

Processo de melhoria contínua 

As áreas são estimuladas a adotar uma melhoria Kaizen por mês, fazendo parte 

das metas do indicador de motivação da área. Essa melhoria é definida a partir de um 

problema que tenha sido identificado durante ou após a conclusão do workshop, e 

deve ser esclarecida e acompanhada através de um formulário específico (ver 6 - 

anexo Formulário Melhoria Contínua Comentado).  

Com isso os colaboradores são incentivados a adotar um papel proativo, 

percebendo que a qualidade final do produto entregue pela Ouro e Prata (uma viagem 

segura, confortável e agradável) é diretamente influenciada pela atuação individual. 

  



 

 
 

COMUNICAÇÃO 

A comunicação é um ponto vital na implantação da cultura Kaizen. É preciso 

explicar o que é o Kaizen, disseminar a visão de melhoria contínua e valorizar a 

participação individual no processo. Para tanto, o trabalho de comunicação e de 

incentivo à continuidade se faz da seguinte forma: 

Divulgação de resultados de cada workshop 

No término de cada workshop é feita uma apresentação de resultados, com a 

participação da presidência, diretoria, dos gestores e de colaboradores. Essa 

apresentação é filmada. Também são filmados depoimentos dos participantes, falando 

sobre sua experiência. O material é repassado para a área de Marketing, que elabora 

um folder eletrônico de divulgação dos resultados com link para os vídeos de 

depoimentos e também produz material para os murais de comunicação distribuídos 

pela empresa (Ver anexos 7 - Vídeo Limpeza e 8 - Vídeo Administrativo). 

Esse material é compartilhado com todos os funcionários, fazendo também 

parte do relatório de ações mensais que é enviado ao Conselho Consultivo e aos 

Acionistas da empresa. 

Veículo impresso e Intranet 

Os resultados também são divulgados através de cartazes e no Circulando, 

veículo interno impresso da empresa, que tem periodicidade mensal. Além dos 

resultados de cada workshop, vem sendo feito um trabalho específico no Circulando, 

desde o início da implantação. Algumas edições foram utilizadas para explicar 

conceitos específicos da cultura Kaizen, e a partir de junho de 2014 o periódico passou 

a ter uma seção fixa para a divulgação de melhorias que são realizadas e depoimentos 

dos envolvidos (ver anexos 9 - Circulando Setembro 2014, 10 - Cartaz Administrativo e 

11 - Cartaz Limpeza). 

No momento, a empresa está estruturando a sua Intranet, que será lançada a partir de 

22 de setembro, e que terá uma área específica dedicada ao Kaizen.  

Biblioteca Kaizen 

 
Alguns dos livros 

A divulgação da cultura Kaizen se faz, ainda, através 
de uma biblioteca específica, mantida no setor Kaizen, a 
que tem acesso todos os colaboradores. A equipe solicita 
que, ao terminar a leitura, passe sua opinião sobre o livro e 
trace um paralelo entre o que leu e o que vivenciou no 
workshop Kaizen na empresa.  
 

 



 

 
 

Reunião semanal por área 

Em cada área são realizadas reuniões 
semanais, diante do quadro de indicadores. 
Nessa reunião é feita uma análise dos 
resultados obtidos e avaliação do que se pode 
alcançar. 
              Envolve todos os participantes e 
estimula a visão da responsabilidade individual 
e coletiva, e do ganho que as melhorias trazem 
para todos. 
 

 
Reunião semanal 

Caso os indicadores demonstrem que algum resultado previsto não foi 

alcançado, são utilizadas ferramentas específicas da metodologia Lean, que permitem 

identificar a causa raiz do problema. A equipe Kaizen dá suporte a cada área no uso 

dessas ferramentas. 

Visita mensal Gemba
3 

Mensalmente os diretores percorrem as diversas áreas visualizando todos os 

quadros de indicadores para acompanhamento in loco das metas, e conversando com 

os colaboradores sobre os processos. 

Premiação anual 

Ao final do ano, em dezembro, é realizada a premiação para as melhores 

equipes, considerando-se a implantação das ações definidas durante e após a 

realização do workshop e os ganhos conquistados.  Em um evento que reúne todas as 

equipes, a equipe que atinge o primeiro lugar recebe, como reconhecimento, um 

ônibus dourado e a do segundo lugar um ônibus prateado (como alusão ao nome da 

empresa).  Cada participante das equipes vencedoras é premiado com um bônus 

monetário em seus cartões de benefícios. Em 2013 o primeiro lugar foi da equipe de 

Limpeza e Lavagem dos ônibus, e o segundo da VIOPEX, uma das empresas do grupo. 

  

                                                           
3
 Gemba significa ir ao local onde o trabalho é executado (chão de oficina, escritório, etc.) 



 

 
 

RESULTADOS 

Os resultados obtidos estão perfeitamente alinhados ao planejamento 

estratégico da Ouro e Prata, que contempla a redução de custo e segurança da 

operação do transporte. Como a empresa vem implantando a gestão Lean, contratou a 

Porsche Consulting para assessorar o desenvolvimento do planejamento estratégico 

para o período de 2015 a 2020. 

O sucesso da estratégia também se reflete nos índices de satisfação dos 

clientes. A pesquisa de satisfação geral dos clientes com os serviços da Ouro e Prata 

subiu de 80% no primeiro semestre de 2013 para 91% (média) no primeiro e segundo 

trimestre de 2014, uma melhoria de 12%. 

O processo de implantação da metodologia está consolidado. Até o final de 

agosto de 2014, haviam sido formados 3 moderadores e 5 multiplicadores Kaizen. 

Foram treinados 147 colaboradores na metodologia Lean (participantes dos 

workshops). O processo de implantação da metodologia Lean e filosofia Kaizen 

detectou, em levantamento de 30 de agosto de 2014, um total de 579 melhorias a 

serem implantadas. Dessas, 445 (77%) haviam sido concluídas até aquela data, e 

outras 56 (10%) encontravam-se em andamento (ver anexo Acompanhamento Plano 

de Ação Workshops Kaizen 2013-2014). 

Resultados por área 

Considerando cada uma das áreas da empresa, os resultados foram os 

seguintes: 

Lavagem e limpeza de ônibus 

Aumento da produtividade em 40% com a redução da equipe (não substituição 

de colaboradores) decorrente das melhorias implementadas. 

Redução do lead time (tempo que o processo leva de seu início até a conclusão) 

de 2 horas para 1 hora, no fluxo de lavagem e limpeza do ônibus na garagem até saída 

para rodoviária. 

Redução do tempo de limpeza interna do ônibus de 1h40min para 40 minutos. 

Redução de 62% no consumo de água usada no processo final da lavagem. 

Redução do uso de shampoo usado na limpeza do para-brisa de 6 para 1 litro 

(84% de redução). 

Ganhos de ergonomia no exercício das funções de limpeza. 

Parametrização do processo de checagem da limpeza, garantindo que nenhum 

item é esquecido ou fica abaixo do padrão. 



 

 
 

No workshop de revisão, por sua vez, foram obtidas as seguintes melhorias: 

O fluxo implantado no 1° workshop foi validado, e o lead time foi separado 

entre carros do segmento interestadual e carros do segmento intermunicipal. 

Administrativo Contas a Receber 

Redução do percentual das cobranças em atraso em 70% (janeiro a julho de 

2013 comparado com agosto de 2013 a julho de 2014), gerando fluxo de caixa. 

Fechamento de 95% da receita dentro do mês, gerando também aumento do 

fluxo de caixa. 

Mudança de layout com a aplicação do fluxo contínuo e organização das células 

de trabalho por atividade, reduzindo retrabalhos e aumentando a produtividade da 

equipe (equipe de 16 funcionários passou para 15 funcionários, com a não reposição 

de um colaborador). 

Redução na impressão de documentos e relatórios em 30% (de 5.090 folhas em 

média antes do workshop, para 3.500 entre janeiro e julho de 2014), como 

consequência das melhorias implementadas. 

 

 

 
Antes e depois da área 

 

 

 

 

No workshop de revisão, por sua vez, foram obtidas as seguintes melhorias: 

Validação dos resultados e indicadores do 1º workshop e criação de novo 

processo de apuração da receita do segmento interestadual, através de padronização 

do trabalho e melhoria dos controles. 

 

 

 



 

 
 

Manutenção - Primeiro workshop e revisão 

 
Posto padrão: carrinho e kanban 

Redução do tempo da entrega do ônibus à 
Operação (lead time total) com a implementação 
do posto padrão e conceito de supermercado de 
peças (carrinho e kanban): 
 
Corretiva: redução do lead time de 32% 
Elétrica: redução do lead time de 13% 
Preventiva: redução do lead time de 35% 
Carroceria: redução do lead time de 18% 
Lavagem de ônibus: redução do lead time de 42% 

 
Através da implementação do posto padrão obteve-se ganho de produtividade 

dos colaboradores de 26%. O posto padrão é projetado para o mecânico e fornece 

ferramentas, material e informações direto na área de trabalho. 

Checklists
4 de qualidade alterados para refletir as necessidades atuais de 

manutenção. 

Qualidade do posto piloto: padronização de atividades e ferramentais. 

Menor quantidade de paradas para preventiva, com a utilização da rampa de 

inspeção. 

Controle e Suprimentos 

Centralização do processo de compras na área de Suprimentos com redução de 

custo de 10% no valor total de compras realizadas. 

Implementação de protocolo eletrônico na entrega de documentos e notas 

fiscais agilizando o processo, e eliminando a impressão de documentos de controle. 

Redução do retrabalho principalmente no fluxo de notas fiscais e no 

fechamento mensal, com a alteração do processo de compras, novo layout e novo 

fluxo da nota fiscal. Mudanças de layout geraram redução de caminhadas no 

desempenho de atividades. 

Gestão ativa sobre os itens armazenados (curva ABC x XYZ) possibilitando a 

liberação de caixa em estoques sem movimentação. Redução nos níveis de estoque de 

peças para a frota em 13% comparado ao período anterior às mudanças (dados de 

julho 2014). A gestão do estoque de pneus passou a ser just in time
5
, com a 

                                                           
4
 O checklist eletrônico é utilizado na manutenção, limpeza e lavagem dos ônibus, executadas 

antes de cada viagem. É realizado com o uso de um tablet e um software específico que permite a 
checagem de todos os itens que garantem a qualidade do serviço executado. 

5
 O Just in time é o sistema de administração da produção que estabelece que nada deve ser 

produzido, transportado ou comprado antes da hora exata, reduzindo estoques e os custos decorrentes. 



 

 
 

programação da compra semestral, as entregas quinzenais e os pagamentos mensais. 

Antes da gestão Lean eram comprados grandes lotes de pneus mensalmente. A 

mudança gerada pela gestão Lean resultou na liberação de caixa em estoque de pneus 

na ordem de 34%. 

Tráfego 

Redução de 30% na reprogramação da escala dos motoristas (de 60% para 30%) 

gerando maior motivação dos motoristas e redução de retrabalho para colaboradores 

de Operação. 

Aumento de 10% (julho de 2014) na produtividade da escala programada dos 

motoristas.  

Ganho de produtividade nas atividades de controle do cartão ponto dos 

motoristas, com a mudança de layout e padronização de processo. 

Tecnologia da Informação (TI) 

Implementação de Sistema puxado – Solicitações de serviços T.I. com o sistema 

Qualitor de Service Desk, reduzindo o prazo de entrega aos clientes internos. 

Melhor SLA, como se vê na tabela abaixo. O SLA – Service Level Agreement é o 

índice de atendimentos dentro do prazo acordado. 

SLA 2013 E 2014 

SLA 2013 SLA 2014 (até 07/2014) 

Setor de Infraestrutura – 72,51 % Setor de Infraestrutura – 73,71% 

Setor de Sistemas – 52,43 % Setor de Sistemas – 55,14% 
Geral TI 2013 – 62,47 % Geral TI 2014 – 64,43 % 
Quantidade Média de chamados – 503 Quantidade Média de chamados – 645 

 

Alterações na TI 



 

 
 

 

Jurídico 

Definição de novo padrão para arquivamento de documentação com a 

utilização de arquivos digitais, com ganho de produtividade e melhoria no 

aproveitamento do espaço físico (redução média estimada de 1.500 folhas impressas). 

Implantação de protocolo eletrônico eliminando caminhadas entre setores, 

melhor controle de documentação enviada e recebida, e agilidade na busca de 

informações. 

Utilização de informações de sinistro da frota com a utilização do sistema 

Globus, possibilitando interface e troca de informações com a Operação. 

Marketing 

Seguindo a filosofia das melhores práticas foi implementado o sistema Qualitor 

utilizado no setor de TI.  

Definição de novo processo para as solicitações de serviços ao Marketing. 

Ganhos de entrega com a obtenção das informações do lead time através do 

Qualitor, possibilitando o gerenciamento dos prazos das solicitações dos clientes 

internos. 

Formalização e organização de 100% das solicitações com o uso do Qualitor. 

Implantação de indicador de satisfação do cliente interno 

Financeiro 

Melhoria no cumprimento do cronograma de fechamento das despesas 

mensais através da padronização dos processos e melhoria dos controles. 

Redução de 26.880 folhas/ano com a substituição de impressões de boletos 

bancários e documentos financeiros pela padronização de arquivos eletrônicos em 

PDF. 

Redução de 6 a 10% de pagamento de juros sobre boletos atrasados, com a 

realização de campanha de conscientização junto as áreas. 

Contabilidade 

Redução de um dia na liberação do fechamento da receita e contabilização dos 

impostos, com melhorias nos controles e no sistema, otimizando o fechamento do 

desempenho orçamentário.  

O sistema Softcom foi atualizado, gerando todas as informações para 

integração da receita.  Como consequência o preenchimento manual no Excel foi 



 

 
 

eliminado, gerando redução de retrabalho com inúmeras conferências, agilizando a 

busca de informações, e aumentando a confiabilidade da informação. 

O lançamento manual de notas fiscais foi substituído pela importação dos 

lançamentos do Sistema Globus para o Softcom, gerando redução no retrabalho de 

lançamentos duplicados e confiabilidade das informações. 

Filial de Santa Rosa 

Seguindo a filosofia das melhores práticas, as melhorias implementadas na 

manutenção e na lavagem e limpeza do ônibus de Porto Alegre (sede da empresa) 

foram adaptadas e implementadas em Santa Rosa. 

Criação de posto padrão e supermercado de peças para a manutenção com uso 

de kanban
6 na manutenção preventiva de 150.000 km, com ganho de produtividade de 

30%.  

Definição de novo fluxo com a integração do abastecimento, lavagem de ônibus 

e manutenção corretiva, gerando redução de deslocamentos e esperas com o foco na 

liberação do ônibus. 

Comercial e Planejamento 

(Melhorias em implementação, workshop realizado em julho 2014) 

Redução do tempo de planejamento de linhas (14%), através da utilização de 

um formulário padrão para solicitação de alterações de serviço e checklist para 

realização da atividade.  

O fluxo de informações do processo de fretamento de ônibus para turismo foi 

otimizado através do cadastro de 100% das informações no sistema.  O lead time de 

liberação de orçamento do turismo foi reduzido de 3h48min para 48 min.  Todas as 

informações para orçamento e cadastro passaram a ser captadas num único contato.  

Otimização do processo de geração de informações para análise de 

desempenho, com a redução de 48% do tempo na geração de análise de desempenho 

e estatística. Redução do retrabalho, já que não serão mais digitados dados 

manualmente.  
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 Sistema de sinalização (através de cartões, luzes ou outros recursos) que controla o fluxo de 

produção ou transporte de um processo. 



 

 
 

Recursos Humanos 

(Melhorias em implementação, workshop realizado em agosto 2014) 

O novo processo otimizado contempla o vale transporte, plano de saúde, 

seguro de vida, vale alimentação, e vale refeição. 

A compra de vale transporte foi centralizada na empresa Ticket agilizando o 

processo de solicitação de VT, reduzindo o tempo dispensado com controles, e 

otimizando a realização dos rateios de custos. 

Com o objetivo de padronizar e otimizar as atividades relacionadas ao 

processamento de informações de benefícios, foi criado o escopo do projeto de rateio 

das despesas com benefícios. O projeto visa incluir no sistema Globus todas as 

atividades atualmente feitas de forma manual. O projeto de rateio conta com a 

participação de todas as áreas envolvidas no processo: Recursos Humanos, 

Contabilidade e Financeiro. 

Filial de Livramento 

(Melhorias em implementação, workshop realizado em agosto 2014) 

O processo da filial de Livramento foi otimizado e padronizado com base em 

padrões de excelência já estabelecidos e aplicados na matriz em Porto Alegre. O fluxo 

foi adaptado contemplando processos de manutenção e lavagem de ônibus, reduzindo 

desperdícios de deslocamentos e produtos de limpeza e melhorando a ergonomia na 

realização das tarefas. 

Com o objetivo de facilitar a aplicação dos novos procedimentos e processos foi 

realizado um dia de 5S’s, que teve como finalidade principal melhorar os controles, 

reduzir a poluição visual, facilitar a operação e diminuir os desperdícios de área, 

inventário e deslocamento.  

Conclusão 

Os resultados obtidos vêm sendo divulgados sistematicamente através dos 

veículos de comunicação citados no item anterior (Comunicação). A divulgação faz 

com que o público interno perceba a evolução que a empresa como um todo e cada 

uma de suas áreas têm obtido, e se veja como um agente ativo na construção da 

qualidade Ouro e Prata. 

A adoção de depoimentos pessoais, divulgados regularmente, permite que 

esses resultados sejam, simultaneamente, vistos como conquista pessoal e de grupo, 

reforçando a autoestima dos envolvidos no processo e os laços dentro das equipes e 

entre os setores. 

 



 

 
 

 

Uma das características marcantes da metodologia Lean é a de dar voz a todos 

os colaboradores, já que os trabalhos são realizados em equipe. Isso permite 

identificar potenciais lideranças, e empodera os participantes de cada área. 

O conjunto de iniciativas, por outro lado, garante que a Ouro e Prata ofereça, 

aos clientes, uma experiência de viagem cada vez mais qualificada. A implantação 

continuada de melhores processos vem, sistematicamente, garantindo melhores 

resultados naquilo que é a razão de ser a Ouro e Prata há 75 anos: dar, a cada cliente, 

segurança, atenção, cuidado e qualidade a cada viagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


