
Benchmarking e Gestão da Qualidade nos Transportes Públicos 1

PORTAL Material escrito www.eu-portal.net



Benchmarking e Gestão da Qualidade nos Transportes Públicos 2

PORTAL Material escrito www.eu-portal.net

Nota introdutória:
O objectivo do projecto PORTAL é o de optimizar a recolha de resultados de pesquisas da UE
na área dos transportes (às escalas regional e local) através do desenvolvimento de novos
materiais didácticos e de cursos de formação. As instituições de ensino superior serão
potencialmente as mais beneficiadas com este projecto.
Devido ao elevado número de projectos europeus consultados, não será possível expor todos os
resultados e inclui-los no conjunto de documentos que foram produzidos.
Estes devem ser vistos como um ‘Portal’ de acesso  facilitando e estruturando a consulta aos
projectos e aos seus resultados.
Desta forma, não se deverá esperar que um trabalho como este esteja completo.
No que diz respeito ao conteúdo desejado para este material, as expectativas dos professores
divergiram bastante: para uns, a organização de conteúdos deverá “facilitar a pesquisa de
resultados de um assunto específico dentro da UE”, para outros deverá “facilitar a consulta dos
resultados específicos de determinados projectos”. Desta forma, foi necessário chegar a um
compromisso de modo a fazer cumprir as expectativas de ambos os grupos.
O seguinte compêndio contém os resultados de um conjunto de projectos europeus de
investigação os quais são complementados com os resultados de alguns projectos nacionais
(França). O PORTAL deseja agradecer a todos os parceiros e colaboradores dos projectos que
abaixo se referem. No final deste documento será fornecida uma lista completa de projectos,
consórcios e literatura citada.
O trabalho resultante do projecto “Qualidade e Benchmarking nos Transporte Públicos” foi
compilado por Pascal Vincent (CERTU) em 2001 e adaptado após um seminário em 2002.
BEST
BENCHMARKING
BOB
EQUIP
ISOTOPE
QUATTRO
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1. Introdução
1.1 Definição
Qualidade e Benchmarking são conceitos que surgem como instrumentos de gestão, aplicáveis
também no âmbito do sistema de transportes públicos. No entanto, embora estes termos sejam
bastante comuns e utilizados na área da indústria, não são ainda divulgados com a necessária
insistência na área dos transportes públicos.
Em primeiro lugar é necessário que sejam claramente definidos, pois a sua utilização actual não
é geralmente a mais apropriada: a qualidade é uma palavra bastante conhecida embora todos a
interpretemos a nível pessoal. E o conceito de ‘benchmarking’ é frequentemente reduzido a uma
mera forma de comparação.
Não é possível definir a palavra “qualidade” de uma forma breve e simples. As abordagens
formais e quantitativas são as adjectivações que possivelmente melhor expressam o que se
pretende fazer. A qualidade é uma noção relativa: tudo depende da relação que se estabelece
entre três aspectos: objectivos, meios e resultados. Esta relação é obviamente válida na área dos
transportes públicos, onde para o serviço pretendido os objectivos nem sempre são exactos, os
resultados dependem sempre da percepção do utilizador e os serviços nunca estão ao nível mais
desejado.
No que diz respeito ao conceito de ‘benchmarking’, este baseia-se obviamente na noção de
comparação. No entanto, enquanto que a comparação é estática, o benchmarking é uma
operação dinâmica. No benchmarking prevalece sempre a noção de aperfeiçoamento, o que
implica uma implementação continuada de acções.

1.2 Objectivos e habilitações
Os objectivos pedagógicos a definir são essencialmente de dois tipos:

• Dar a conhecer os diferentes métodos e ferramentas disponíveis para a melhoria da
qualidade no sector dos transportes públicos. Entre eles, o Benchmarking enquanto novo
recurso de gestão.

• Transmitir a noção de que  o conceito de qualidade é sustentado por uma aproximação
rigorosa e científica.

Estas questões são abordadas, essencialmente, de uma forma metodológica.
Em muitos países da Europa a maximização da qualidade desenvolve-se num contexto cada vez
mais competitivo implicando que as empresas resistam à divulgação dos seus métodos. Por esta
razão, recomenda-se que os professores partam de exemplos locais e que se possam constituir
ilustrativos dos conceitos apresentados.  Alguns exemplos europeus são aqui apresentados como
demonstrações, não sendo possível apresentá-las em detalhe dadas as características do presente
documento.
Chama-se particularmente a atenção para a ligação existente entre qualidade e enquadramento
legislativo e regulamentar dos transportes públicos, podendo essa qualidade ser mais facilmente
compreendida à luz do quadro definido por esse enquadramento. Neste sentido, sugere-se que
professores e estudantes analisem também os apontamentos sobre este assunto, desenvolvidos
sob o tema ‘Regulatory Framework in Public Transport’ (KT1b).
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O estudante deve assim ser capaz de :

• Compreender que a qualidade nos transportes públicos não é um conceito ‘qualitativo’

• Saber que existem vários e diferentes instrumentos que quantificam e melhoram a qualidade
e ser capaz de usá-los

• Conhecer o novo enquadramento definido pela União Europeia quanto à qualidade dos
transportes públicos

• Compreender claramente a noção de ‘benchmarking’

• Reconhecer os principais factores de sucesso num processo de ‘benchmarking’ e ser capaz
de o desencadear

• Ser capaz de aconselhar as autoridades locais e os operadores que desenvolvem actividades
neste sector

1.3 Relação com as políticas da UE
Relativamente ao debate no seio da União Europeia, as opiniões são unânimes no que diz
respeito ao papel fundamental dos transportes públicos para um sistema de transportes de
futuro, que promova a sustentabilidade ambiental. No entanto, o interesse neste assunto tem
apenas uma década e a sua importância não é apenas sustentada por acordos que visam a
melhoria da qualidade do ar causada pelo aumento do tráfico de automóveis, mas também por
aspectos tais como a importância dos transportes públicos para uma melhor qualidade de vida
nas cidades europeias. Este documento sintetiza assim os resultados da investigação da última
década na área da “qualidade e benchmarking nos transportes públicos”. Deste modo, são
sistematizados os métodos de identificação, quantificação e comparação de níveis de serviço
dos transportes públicos nos sectores urbano e regional.
Em vários documentos publicados ao longo do ano passado, a comissão foi explícita quando
refere a importância destes métodos no desenvolvimento do sistema de transportes públicos do
futuro.
No entanto, o presente documento refere também que o interesse por estes métodos (até mesmo
o conceito de “qualidade nos transportes públicos”) tem vindo a crescer gradualmente. Em
1990, a comissão publicou um Livro Verde sobre o “Ambiente Urbano” COM(90)218, tratando
de um vasto conjunto de problemas associados ao meio urbano. O Livro Verde concluiu que
“embora já se conheça há muito tempo o quanto os transportes públicos contribuem para a
diminuição do trafico urbano, poucas foram as cidades capazes de alterar, significativamente,
o equilíbrio entre os transportes individuais e os públicos, promovendo uma significativa
transferência modal a favor destes últimos”. O Livro Verde refere ainda como principal causa
para este fracasso a falta de um planeamento integrado do território, cujos desequilíbrios e
falhas levam à criação de desenvolvimentos urbanos que dificultam, ou mesmo impossibilitam,
a implementação de redes de transportes públicos economicamente eficientes. O documento
refere também  a necessidade de melhorar os serviços e consequentemente os investimentos nos
veículos de transportes públicos.
Contudo, só em 1995 o papel da opinião do utilizador ganhou alguma relevância nas avaliações
e a questão dos padrões de normalização e standartização no contexto dos transportes públicos
aparece num documento político oficial. Estes aspectos estão contemplados num ‘documento
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verde’, o primeiro dedicado exclusivamente às questões relacionadas com os transportes
públicos, intitulado: ‘The citizen’s network – Fulfilling the potential of public transport in
Europe’. Neste documento é apresentada uma lista de critérios destinados a orientar a avaliação
do transporte publico através da perspectiva do utilizador. O texto argumenta que a existência
de uma ‘checklist’ deste tipo pode funcionar como um instrumento para que os cidadãos
pressionem as entidades competentes no sentido da melhoria da qualidade nos transportes
públicos.
Um outro aspecto que ilustra a nova abordagem do documento “The citizen’s network”, dentro
da temática dos transportes públicos, é o de propor um nível mínimo para a educação do
condutor, ilustrando o interesse crescente nos aspectos “soft” dos padrões de qualidade.
Como contraste refira-se que o Livro Verde do início dos anos 90, se centrava quase totalmente
nos aspectos “hard”, os quais surgem nesse  documento sob a designação de ‘eficiência’.
O documento “The citizen’s network” parece ser assim o primeiro passo para a introdução do
método de ‘benchmarking’ na promoção da qualidade em transportes públicos, sugerindo a
entrega de um prémio pela UE para o melhor trabalho em qualidade nos transportes públicos.
Recentemente (2001), foi publicado um novo Livro Branco sobre a política de transportes:
“European trasport policy for 2010 - time to decide”. Este documento descreve e discute um
conjunto alargado de medidas. Também se fez notar que devido a razões subsidiárias, muitos
dos problemas levantados no documento estão fora do domínio de decisão da União Europeia.
No entanto, o documento defende que existem boas razões para iniciar a discussão dentro da
União Europeia, de forma a que se possam tirar vantagens da experiência dos outros. O conceito
de “best practice” (i.e. ‘benchmarking’) é sugerida como uma ferramenta eficiente uma vez que
permite beneficiar da experiência dos outros.
Paralelamente, a lógica de todo o documento baseia-se na perspectiva do utilizador quanto a
normas e qualidade. Uma das propostas mais inovadoras neste documento é a de garantir ao
utilizador o direito a um nível de qualidade específico e desejado em cada viagem. Sugere-se
que este “mecanismo de protecção do passageiro” seja utilizado inicialmente para serviços por
‘via-férrea’ e marítima (para além dos serviços aéreos, nos quais já são amplamente aplicados).
Contudo, o documento refere que a longo prazo tais garantias devem ser aplicadas aos serviços
de transportes urbanos “na medida do possível”.

1.4 Desafios

O contexto europeu na provisão de transportes publicos
Apesar de óbvias diferenças locais poder-se-á dizer que os transportes públicos urbanos
desempenham um papel vital na vida quotidiana dos cidadãos europeus:

• 80% dos cidadãos europeus vivem em áreas urbanas

• Em média cada pessoa realiza entre 1000-1300 viagens por ano, utilizando um dos meios de
deslocação disponíveis

• São realizadas cerca de 500 biliões de viagens dentro da União Europeia

• Cada cidadão pode escolher e decidir entre os diferentes modos. A escolha de um ou outro
modo é baseado na avaliação que cada utente faz acerca da disponibilidade e facilidade de
acesso, qualidade, preço e reputação do modo de transporte
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• Cada vez mais cidadãos de todos os grupos sócio económicos valorizam o conceito de
serviço ao cliente em todos os aspectos do seu ‘dia-a-dia’.

• Transportes públicos locais de qualidade são uma “mais valia”, beneficiando o indivíduo e a
comunidade em geral

• Os transportes públicos são uma actividade económica que ajuda à manutenção uma boa
qualidade de vida, sustentando dessa forma empregos e potencial de desenvolvimento. Na
satisfação de variadíssimos tipos de procura, os sistemas de transportes públicos são ao
mesmo tempo orientados para o mercado mas também para o serviço social.

• Uma vida urbana eficaz requer um sistema de transportes públicos de confiança, eficiente,
consciente da importância do utilizador, “inter-modally friendly” (com boas ligações
intermodais), perto de casa.

• Um mundo em tempo real necessita de um serviço em tempo real e é necessário reconhecer
não só o potencial de deterioração dos TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS, como
também o seu valor efémero e hipotético.

Desafios para os “actores” intervenientes no sistema de transportes
públicos urbanos
O sector de Transportes Públicos Urbanos é vital para a prosperidade da União Europeia
enquanto um todo. A capacidade de mobilidade, por parte dos cidadãos, dentro da União
Europeia, tem vindo a melhorar com a diminuição das limitações legais e com a simplificação
dos processo de emissão de vistos de entrada nos diferentes países (‘and the simplification of
VISA procedures’. Aguardam-se assim outros desenvolvimentos num futuro próximo. Este facto
gera expectativas quando ao aumento significativo da mobilidade na próxima década.
Os objectivos definidos no documento, “The Citizens’ Network”,  só se poderão atingir
adoptando princípios e práticas de qualidade. Desta forma, dever-se-á assumir a provisão e
aquisição dos transportes públicos como apoio a uma sustentável e qualificada mobilidade, a
preços comerciais.
Caso as autoridades e os operadores insistam em manter uma política de transportes públicos
locais que negligencie os utentes, será de esperar que sofram as seguintes consequências:

• Descidas na frequência dos serviços

• Perda de passageiros

• Uso de veículos deteriorados e empregados mal pagos

• Mais perda de passageiros

• Necessidade de economizar e decréscimo cada vez mais acentuado de qualidade no serviço

• A mobilidade interurbana apenas poderá beneficiar verdadeiramente de transportes
públicos, se forem estabelecidas ligações intermodais e de interface adequadas aos
transportes locais. Os equipamentos de interface ‘inter-modal’ desempenham assim um
papel vital nesta mobilidade integrada. No entanto, o crescimento do transporte individual –
o automóvel – faz com que o sector dos transportes públicos se deva empenhar cada vez
mais na resolução dos seus próprios problemas.



Benchmarking e Gestão da Qualidade nos Transportes Públicos 9

PORTAL Material escrito www.eu-portal.net

• Virando a sua gestão não para o produto, mas sim para o utilizador

• Utilizando a qualidade e os sistemas de gestão enquanto instrumentos de mudança,
investindo em formação e informação dos empregados em contacto directo com o cliente,
dos próprios clientes, investidores e gestores do sector de transportes públicos urbanos

• Encorajando a inovação e a ideia de “Best-Practice”

• Aumentando o uso generalizado dos transportes públicos, facultando serviços ‘multi-
modais’ onde o utilizador possa optar entre várias alternativas, no contexto de uma estrutura
competitiva

• Acima de tudo, a aplicação destes princípios e a adopção de uma abordagem de qualidade
permitirá aos transportes públicos desafiar a concorrência ao invés de lutar contra ela

1.5 Descrição – resumo do conteúdo
O presente material de estudo está dividido em cinco partes principais:

• Descrição de sete instrumentos de controlo da qualidade, que permitem apreender
correctamente o conceito de qualidade e consequentemente ajudar a melhorá-la. Algumas já
são conhecidas, ao passo que outras são bastante novas: ‘quality loop’ (cadeia de
qualidade); métodos de ‘self-assessment’ (auto avaliação e aconselhamento);
‘benchmarking’ (processo de selecção de melhores práticas provenientes da experiência de
outras empresas e escolha e adopção das melhores de entre essas); standardização e
certificação; parcerias para a qualidade; garantia de serviço e ‘service charters’
(subcontratação de serviços)’; e sistema de enquadramento de qualidade CEN1 (sub-
capítulo 2.1.) Uma vez que se trata de um conceito bastante recente dentro da área do
serviço público, o ‘benchmarking’ (definição de padrões de referência) será descrito mais
detalhadamente do que os restantes instrumentos.

• Vários factores relacionados com os transportes públicos urbanos afectam a qualidade. Isto
demonstra que a qualidade não é um conceito independente, mas sim, dependente de
factores tais como: planificação, actores internos e externos, a importância da quantificação,
as relações com o ambiente, etc. demonstrando-se assim que a qualidade é um processo em
que uns factores determinam outros num processo contínuo e de ‘ciclo virtuoso’ (sub-
capítulo 2.2.)

• Dentro dos transportes públicos urbanos existem dois actores principais; as autoridades
locais e os operadores. A qualidade está fortemente dependente dos procedimentos que
levam à escolha do operador e das relações entre autoridades locais e operador. Este parte
examina a influência que estes dois elementos detêm sobre a qualidade (sub-capítulo 2.3)

                                                     
1 European Committee for Standardization
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• Seguidamente, encontramos algumas recomendações para os três tipos de actores
envolvidos no aperfeiçoamento da qualidade: autoridades locais, operadores e fabricantes
(sub-capítulo 2.4.)

• Finalmente, dão-se exemplos concretos retirados dos resultados de projectos Europeus,
ilustrando os conceitos (capítulo 4). Existe ainda o capítulo 3 refere onde apenas são
apresentadas algumas questões relacionadas com as diferenças nacionais e as adaptações
locais.
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2. O Conceito de Qualidade nos Transportes
Públicos

2.1 Ferramentas de gestão de qualidade
Um conjunto de ferramentas têm como objectivo facilitar o entendimento do conceito de
qualidade e o processo contínuo de aperfeiçoamento:

• ‘Quality loop’ (cadeia de qualidade)

• Métodos de ‘self-assessment’ (auto-avaliação e aconselhamento)

• ‘Benchmarking’ (processo de selecção de melhores práticas provenientes da experiência de
outras empresas e escolha e adopção das melhores de entre essas)

• Standardização e Certificação

• Parcerias para a qualidade

• Garantias de serviço e serviços ‘charter’ (criação de um conjunto de alternativas que
permitem sempre ao utente mais do que uma hipótese de escolha)

• Enquadramento qualitativo CEN

Serão dados elementos que ligam estas ferramentas.

A cadeia de qualidade (‘Quality loop’): Dirigido ao cliente e não ao
produto
Este define-se como:

• Um processo dinâmico

• Um processo de aperfeiçoamento

• Um princípio que pode ser aplicado, quer ao sistema como um todo quer a partes desse
sistema

• Uma maneira de definir o serviço desejado e identificar as prioridades para a mudança
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Figura 1: O “quality loop” ao nível do sistema de transportes públicos. Fonte: AFNOR2

O “quality loop” resulta de uma série de interacções entre dois “mundos” com pontos-de-vista
distintos: o dos utentes/clientes e o do(s) fornecedor(es). Esta relação está também baseada em
quatro “benchmarks” distintos:

Qualidade Esperada: o nível de
qualidade desejada pelo cliente e que
pode ser definida enquanto expectativas
explícitas e implícitas. O nível de
qualidade ambicionado pelo passageiro
pode ser definido como a soma de um
conjunto de critérios quantificáveis.

                                                     
2 AFNOR : Association Française de Normalisation

Esperada Objectivada

Sentida Prestada

Medição do
desempenho

Avaliação/Quantific
ação da satisfação

do cliente

Cliente Final: Responsáveis pelo serviço:

Passageiros e viajante Operadores, Autoridades, Polícia,
Departamento Rodoviário.
Figura 2: Qualidade Esperada
s Públicos 12
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Qualidade Objectivada: o nível de
qualidade que o operador deseja dar ao
passageiro. É dependente do nível de
qualidade esperada pelo passageiro, de
pressões externas e internas, de
contenção de despesas e do desempenho
da concorrência.

Qualidade Prestada: o nível de
qualidade alcançada no dia-a-dia, em
condições normais de funcionamento.
Disfuncionalidades ao nível do serviço
quer sejam ou não culpa do operador,
deverão ser levadas em consideração.

Qualidade Sentida: nível de
qualidade apreendida pelo utente no
decorrer das viagens. No entanto, a
forma como os passageiros concebem o
serviço depende quer das suas
experiências pessoais anteriores com o
serviço ou com  serviços associados,
quer de toda a informação que recebam
relativamente ao serviço – não só a
informação fornecida pela companhia,
como também, por outras fontes –
ambiente familiar, etc.
Figura 3: Qualidade Objectivada
Figura 4: Qualidade Prestada
Figura 5: Qualidade Sentida
s Públicos 13

www.eu-portal.net
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Os quatro ‘benchmarks’ acima podem ser usados de forma a definir lacunas críticas na estrutura
do serviço:

• A lacuna entre qualidade sentida e qualidade esperada

• A lacuna entre qualidade esperada e qualidade objectivada

• A lacuna  entre qualidade objectivada e qualidade prestada

• A lacuna entre qualidade prestada e qualidade sentida

O aperfeiçoamento da eficiência do
serviço e a sua qualidade implica
necessariamente que estas lacunas sejam
colmatadas.

No entanto, tenhamos presente que
‘sobrequalidade’  não implica
necessariamente ‘qualidade’

Métodos de Autoavaliação
Estes métodos têm como base o conceito de “
proceder ao aperfeiçoamento do sistema. ‘Se
forma prática de quantificação do desempenh
possam adaptar o seu sistema organizacional
longo do tempo e com outras companhias.

O modelo EFQM de auto-avaliação
A EFQM tem vindo a desenvolver um model
qualidade ao nível de uma companhia ou de u
avaliação’ como “observar atentamente a su
ideal ou um modelo (o modelo da EFQM, ne
dificuldades e constrangimentos da organiza
bases para estratégias de futuro e planos de 
Dentro do sector dos transportes públicos, a ‘
aprofundado do sistema e do desempenho da
Figura 6: Sobrequalidade
Públicos 14

www.eu-portal.net

quantificar para optimizar”, com o objectivo de
lf assessment’ ou ‘autoavaliação’ é assim uma
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Dentro do sistema de transportes, podemos encontrar falhas na:
Liderança e coordenação de sistemas: As responsabilidades das diferentes entidades
envolvidas (“Quem faz o quê?) não estão, por vezes, bem definidas o que leva à duplicação de
esforços. As perguntas a fazer são: “ Os recursos disponíveis estão a ser eficazmente
explorados?” e “Existem processos que possamos utilizar de modo a optimizar o sistema?”.
Políticas e estratégias: Nem sempre as estratégias e as políticas dos transportes estão
coordenadas e integradas no tempo e no espaço. A importância dos transportes públicos urbanos
no contexto da política de mobilidade nem sempre é bem apreendida, nem implementada. O
sector de transportes públicos urbanos não oferece uma imagem coesa das alternativas e
complementaridade de transportes públicos colocados à disposição do público.
Gestão de pessoal: A grande questão que se coloca é “ Será que os trabalhadores do sector de
transportes públicos urbanos têm a formação adequada e oportunidades de desenvolvimento?”.
Satisfação do cliente: A satisfação do cliente é quantificada ao nível do operador, da seguinte
forma: “Estará o serviço disponibilizado pelo operador a ir de encontro às expectativas do
utilizador?”, “ E quanto aos investidores, aos não utentes e aos potenciais utentes?”.
Resultados da empresa: Devem ser medidos ao nível do operador mas não ao nível global do
sistema. Os instrumentos de quantificação nem sempre estão disponíveis e é necessário que
sejam desenvolvidas de modo a permitir uma quantificação mais correcta dos resultados do
sistema.
Impacto na sociedade: Tal como no que diz respeito aos resultados da empresa, é necessário
desenvolver as ferramentas necessárias de medição de forma a avaliar o impacto global do
sistema de transportes no meio ambiente. O congestionamento do tráfico e a poluição são,
actualmente, áreas muito sensíveis no contexto do desenvolvimento urbano.

O modelo EFQM conjuga nove fontes de informação de gestão e propõe o seguinte método de
‘autoavaliação’:

Figura 7: O modelo EFQM de ‘auto-avaliação’. Fonte: EFQM
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O modelo EFQM de ‘auto-avaliação’ é composto por nove caixas divididas por dois campos:
os ‘promotores’ e os resultados . Uma vez que se trata de um método de ‘auto-avaliação’, é
apresentado em forma de questões. Para cada uma das nove caixas, deve ser feita uma pergunta
ao nível da entidade que desenvolve o processo de ‘auto-avaliação’, de modo a definir se o
critério está a ser devidamente considerado. Cada pergunta deve ser colocada ao nível do
passageiro do sistema de transportes, ao nível da companhia encarregue de transportar os
passageiros (os operadores) e ao nível das autoridades públicas responsáveis pelo
funcionamento do transporte de passageiros na área local.

O modelo EQUIP
O Projecto ‘EQUIP’ do  4th Framework desenvolveu um método de ‘auto-avaliação’ para
operadores de transportes públicos, que se constitui como um primeiro passo para um processo
de definição de “padrões de comparação” ou ‘benchmarking’.
A tabela (abaixo) demonstra os tópicos agrupados e o número de indicadores por grupo.

• Os indicadores do “Perfil da Companhia” (grupo 1) conjugam-se de modo a permitir uma
base para a selecção de operadores com os quais se deve estabelecer a operação de
‘benchmark’, na medida em que descrevem o modo como a companhia está organizada e o
nível de ‘domínio de mercado’ na sua área de funcionamento. Alguns aspectos do perfil da
companhia podem limitar a escolha de potenciais parceiros, tais como por exemplo a
dimensão da área de funcionamento, a sua localização no contexto urbano e o tipo e número
de operadores concorrentes (se existirem).

• As “Influências Externas ao Operador” (Grupo 2) formam um conjunto de indicadores que
permitem determinar os parceiros futuros para “benchmarking”. A influência do meio onde
o operador fornece o serviço pode ser significativo para o desempenho do operador. Este é
especialmente o caso se as comparações forem feitas a nível internacional, entre operadores
provenientes de diferentes tipos de mercado, com regulamentos e apoios financeiros
distintos. Do mesmo modo o contexto legal e operacional pode variar bastante de país para
país.
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Grupo Grupo - título
Numero de

indicadores no
grupo

1 Perfil da Companhia 21

2 Influências Externas ao Operador 13

3 Receitas e Tabelas de Preços 9

4 Nivel de Utilização dos Bens /Capacidade 8

5 Fiabilidade 5

6 Custos de Produção 3

7 Desempenho da Companhia 4

8 Desempenho Técnico 6

9 Satisfação do Pessoal 12

10 Satisfação do Cliente 7

11 Segurança na Mobilidade e Pessoal 3

Total: 91

Tabela 1: Os indicadores  EQUIP. Fonte : Equip project

• O grupo 3, “Receitas e Tabelas de Preços”, refere-se aos indicadores que definem a
estruturação de preços. Estes incluem uma descrição geral das taxas a aplicar para diferentes
distâncias, em conjunto com um conjunto mais detalhado de indicadores tais como a relação
entre os custos dos transportes públicos e privados, o racio entre bilhetes diários e mensais e
os descontos.

• A utilização de veículos e mão-de-obra é essencial para o desempenho de um operador de
transportes públicos (grupo 4, Níveis de Utilização dos Bens/Capacidade). Os melhores
indicadores são: a ocupação dos veículos, o tempo que os passageiros demoram a entrar no
veículo, a utilização da frota e dos motoristas e as distâncias percorridas pelos veículos que
não produzem receitas.

• Mesmo que o operador utilize os seus bens de forma tanto quanto possível optimizada, o
seu desempenho pode ser impedido devido a fraca ‘Fiabilidade’ (grupo 5). Por exemplo,
poderão existir atrasos no inicio ou durante a viagem e o operador pode ter dificuldades em
alcançar uma determinada duração prevista para aquela rota.

• Os indicadores de “Custos de Produção” (grupo 6) quantificam a eficiência com que o
operador gere os recursos disponíveis. Estes indicadores dependem da unidade monetária e
isso limita o seu uso uma vez que o enquadramento financeiro deve ser semelhante entre os
operadores que desenvolvem um processo de ‘benchmarking’ entre eles.
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• A maioria dos indicadores de “Desempenho da Companhia” (Grupo 7) são mais adequados
ao nível nacional do que ao internacional. Os indicadores escolhidos para medir o
desempenho das companhias dão-nos uma visão global do seu desempenho e dos lucros e
perdas que gera. Dever-se-ão medir as tendências para um período de cinco anos.

• O “Desempenho Técnico” (grupo 8)está dividido em duas partes: primeiro, mede
indicadores que representam directamente o desempenho na  estrada tais como consumo de
combustível, emissões, garantia de cumprimento de horários (‘reliabiliy’ -‘fiabilidade’) , a
segurança e a instalação de serviços acessórios que facilitem a mobilidade dos passageiros.
Em segundo lugar, examina o programa de manutenção em funcionamento.

• As medidas de “Satisfação de Pessoal” (Grupo 9) podem ser avaliadas pelos operadores
utilizando as informações disponíveis nos registos das respectivas empresas.

• A melhor e, talvez, a única maneira de conseguir informações relevantes sobre a “Satisfação
do Cliente” (grupo 10) é através de um inquérito aos passageiros habituais dos transportes
públicos. Os resultados desse escrutínio podem ser comparados com a imagem que o
operador tem do desempenho da empresa, fazendo com que este responda ao mesmo
questionário que os clientes. A somar às opiniões dos clientes, os indicadores referentes aos
problemas mais graves detectáveis por exemplo através do número e tipo de queixas devem
ser tomadas em conta no exercício de ‘benchmarking’.

• A Segurança na Mobilidade e Pessoal (grupo 11) compreende um conjunto de indicadores
referentes às condições de segurança em que opera a empresa de transportes, assim como às
condições de trabalho. Este tipo de indicadores quantificam  o número de incidentes na
estrada bem como de feridos, entre motoristas e passageiros.
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Numa posição hierárquica inferior ao conjunto de indicadores anteriores encontramos ainda
vários subgrupos. No quadro seguinte identificam-se alguns:

Sub-
Grupo Name Sub-

Grupo Name

1.1 Subcontratação de serviços 7.1 Lucros ou perdas operacionais

1.3 Tipo de área de serviço 8.2 Emissões

1.4 N.º de km dos veículos 8.3 Fiabilidade da frota

1.6 Composição da frota 9.1 Alterações de pessoal

1.7 Viagens de passageiros 9.2 Doença

1.15 Velocidade de operação 10.1 Taxa de reacção (‘feedback’)
dos passageiros

2.9 Contribuições externas para custos
variáveis

10.3 Acessibilidades ao veiculo

3.3 Tipo de bilhetes 10.4 Dentro do veiculo

4.1 O factor carga 10.5 Nas estações e paragens

4.2 Máxima utilização da frota 10.6 Informações

5.3 Percursos / Viagens perdidas 10.7 Transferências entre veículos

5.4 Percursos / Viagens com atrasos 11.1 Incidentes

6.2 Custos por empregado 11.3 Segurança e saúde dos
passageiros

6.3 Custos por veículo e passageiro

Tabela 2: Os Super Indicadores EQUIP. Fonte: Equip project

No que diz respeito à reacção dos passageiros, recomenda-se a distinção entre dois aspectos a
que os passageiros não dão a mesma importância na sua percepção de qualidade: a importância
do tema e a opinião que têm sobre a qualidade do serviço (nomeadamente no que diz respeito às
diferenças entre o que é a qualidade “esperada” e a qualidade “sentida”).
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O seguinte gráfico sugere uma forma de apresentar os resultados:

Figura 8 – Apresentação dos resultados; Fonte: EQUIP – Interpretação da média ponderada dos
resultados referentes às entrevistas de opinião

Cada um destes indicadores é ainda desenvolvido de acordo com um conjunto de critérios (ver
exemplo para o indicador 1.3. ‘Tipo de Área de Serviço’ na tabela 3).
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 Exemplo de indicador:

1.3 Tipo de
área de serviço

Percentagem do numero total de serviços que opera em cada tipo de área de serviço

Ver as Definições do Sistema para a definição de áreas de serviço (acessos urbanos,
etc.) e sistema de transporte com oferta adaptável às variações da procura

Coloque dois “sim” nas caixas apropriadas

Período: informação disponível mais actualizada

Método: Conhecimento pessoal do operador

Percentagem de Serviços

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100

Acesso Urbano

Interligação

Acesso Rural

Sistema de
transporte com
oferta adaptável
às variações da
procura

O tipo de área de serviço é uma importante descrição da operação de transporte. Alguns operadores
serão “híbridos” (normalmente, companhias grandes). Verificar, também, os km do veículo (1.4),
composição da frota, (1.69), viagens de passageiros (1.7) e km realizados por passageiros (1.8). Em
alguns casos o serviço pode mudar ao longo da viagem (ex.: pode começar como um serviço rural e
acabar como um serviço de ligação) - esta variação é registada nas bandas usadas para completar o
indicador

(o manual do EQUIP não especifica indicadores relacionados com o tamanho real da área de operações,
pois é difícil de calcular, e pode ter um significado limitado para operadores cujos serviços sejam na sua
maioria em serviços de interligação e/ ou de acesso rural)

Tabela 3: Exemplos de Indicadores; Fonte: EQUIP project

‘Benchmarking’

Definição e objectivos

 A palavra “Benchmarking”:
Podemos fazer várias aproximações à definição da palavra:
O termo “Benchmarking” é utilizado há alguns anos não sendo ainda correctamente
compreendido e sendo a palavra muitas vezes utilizada de forma errada. É frequente ouvirmos
as palavras: “Benchmark”, “Benchmarking”, “To benchmark” e “Best Practice” em diferentes
situações. Na verdade, estas palavras têm significados completamente diferentes e um termo não
pode substituir o outro.
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A palavra ‘benchmark’ representa um padrão de excelência, algo que merece ser imitado e
repetido.
‘Benchmarking’ é o processo. Assim representa o “modo” como se procura atingir um nível de
desempenho que seja superior ao que actualmente praticamos.

De forma simplificada, é todo o processo de:
Delimitar qual o objecto de determinada operação de “benchmark”
Definir qual o nível da operação de ‘benckmark’ (quais os níveis ou padrões de excelência a
definir previamente)
Estipular como será atingido esse nível (que processos poderão levar à produção dos resultados
pretendidos)
Decidir como alterar as práticas na nossa empresa de modo a cumprir, ou até eventualmente
superar, os níveis de excelência pretendidos
O conceito de ‘Best Practice’ refere-se ao processo/modo como o nível de desempenho de
referência ou ‘benchmark’ em causa é atingível.

 Objectivos
Benchmarking pode ser descrito como um sistema de comparação sistemática do desempenho
de uma organização com:

• Outros departamentos/ dependências (benchmarking interno);

• Outras organizações, empresas concorrentes e companhias líderes no mercado
(benchmarking externo)

O principal objectivo de “Benchmarking” é o de usar os resultados das experiências bem
sucedidas dos outros e a partir daí construir o próprio conhecimento ao invés de procurar “re-
inventar a roda”. A ideia é simples: a melhor maneira de implementar mudanças dentro de uma
organização é aprendendo com as experiências positivas de outras. Uma análise comparativa
com  companhias bem sucedidas dentro de um ramo de actividade semelhante e com processos
semelhantes de trabalho pode ajudar as empresas a identificar o segredo do sucesso e adaptá-lo
às suas próprias necessidades. “Benchmarking” é assim uma forma de gestão que desenvolve
uma ideia imperativa de progresso contínuo. É a ferramenta ideal para alcançar o uso mais
eficiente dos recursos, a redução de custos e também a melhoria da qualidade de serviço
Através desta análise em continuidade, as organizações procuram estar a par das mais recentes
práticas na sua área ao invés de depender de ideias ultrapassadas ou utópicas. O método de
“Benchmarking” é sempre utilizado como forma de promover o desenvolvimento. A análise
pode ser centralizada nos produtos, nos processos e/ou nos resultados. Ao fazer isto, a
organização recolhe informações e sugestões sobre aperfeiçoamento de procedimentos e novas
descobertas, o que pode levar à optimização do desempenho.

O processo de ‘Benchmarking’ não só cria e compara a informação recolhida, como também
estabelece um processo dinâmico que poderá tornar-se no grande catalisador para a mudança.
Os benefícios de “Benchmarking” resultam do facto de:

• Encorajarem e possibilitarem a mudança através da implementação de processos de
inovação e de “best in classe”
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• Resultarem na crescente satisfação do cliente e dos cidadãos em geral e na vantagem
competitiva face à concorrência

• A longo prazo, o ‘benchmarking’ pode ser extremamente importante para ajustar objectivos
estratégicos e identificar programas para sua realização.

• Aumentar a consciência sobre  o que a  empresa faz e se o faz bem. ‘Benchmarking’ pode
ser muito positivo pois requer uma auto-análise profunda e uma grande motivação para o
atingir de objectivos

• Concebe toda uma mudança de atitude

“To benchmark” é empreender um exercício de benchmarking (usando o processo de
“Benchmarking”).

 O processo de “comparação” na definição de “best practice”:
A base para uma abordagem ao benchmarking é ter a noção de que existe  a comparação com os
outros. Observemos o seguinte gráfico:
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Que cidades nos daria a ideia de “best pratice(s)’?

• A cidade A tem os melhores resultados. Mas há 10 anos diminui continuamente, e o seu
objectivo apesar de tudo ambicioso é o de parar de decrescer. Como tal, os seus bons
resultados actuais são enganosos.

• A cidade B tem também um excelente resultado no ano n, crescendo regularmente sobre os
últimos dez anos. Mas há dez anos, os seus resultados iniciais estavam longe da situação da
cidade D. Será assim aconselhável para a cidade B descobrir o que levou à obtenção destes
bons resultados por parte da cidade B? É necessário sermos cautelosos.

• A cidade C não está entre as melhores cidades no ano n., mas há dez anos atrás esteve numa
situação comparável à da cidade D, tendo durante esse período obtido resultados excelentes.
O seu caso deve ser, certamente, analisado em profundidade.

A partir deste exemplo, compreendemos que a noção de “best” é a de uma prática que resulte
melhor do que a que utilizamos no momento. Para cada situação, é necessário termos a certeza
de que as situações locais são realmente comparáveis.
Podemos dizer assim que é no passado dos outros que procuramos o nosso próprio futuro. A
análise da tendência num determinado período é tão importante como a análise dos resultados
numa data específica.

O processo de “Benchmarking” no sector dos transportes públicos urbanos
O processo de ‘Benchmarking’ ainda não está muito desenvolvido no sector dos transportes
públicos urbanos. Existem algumas implementações cobrindo somente alguns aspectos
específicos e sendo frequentemente limitadas na sua duração.

Podemos identificar 3 tipos de benchmarking no sector dos transportes:
“Benchmarking” interno: o processo de benchmarking interno não é específico do sector dos
transportes públicos. Aspectos como: gestão do sector administrativo, gestão do sector
financeiro, gestão de pessoal ou outros aspectos de gestão em geral podem e são utilizadas como
medidas de benchmarking entre departamentos de uma companhia, usando para tal técnicas de
análise de valor.
“Benchmarking” externo entre operadores: o processo de “Benchmarking” externo entre
operadores não é comum. As principais razões para este facto são: a confidencialidade, a falta
de ferramentas eficientes para identificar práticas comparáveis e uma notável resistência à
abertura e á difusão de informação. Não obstante, existem vários agrupamentos de empresas, tal
como o centro COMET.
“Benchmarking” externo entre autoridades: “Benchmarking” entre autoridades pode ser
considerado dentro das seguintes áreas: comportamento da autoridade durante um período de
transição; relação entre autoridade e operador(es); envolvimento da autoridade na gestão do
sistema; partilha de responsabilidades entre autoridades e operadores.
O “Benchmarking” também pode ser visto a três escalas diferentes: “Benchmarking” ao nível
local, ao nível nacional e ao nível internacional. De acordo com a escala onde o processo é
instituído, os métodos e os resultados também diferem.
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Factores Chave para o sucesso de uma operação de benchmarking

 Primeiro factor chave para o sucesso: condições para um “Benchmarking” bem sucedido:

Conhecer-se melhor si mesmo, identificar o inimigo, incorporar o melhor, ganhar superioridade.
“Benchmarking” é o processo contínuo de medir os produtos, serviços e práticas a partir dos
concorrentes mais sólidos ou a partir das companhias conhecidas como líderes de mercado.

Há diversos pontos nesta definição importantes de notar, e que podem ser desenvolvidos:
- Processo contínuo

- Quantificação

- Produtos, serviços e práticas

- Companhias conhecidas como líderes de mercado

Em resumo, “Benchmarking” é uma forma estruturada de olhar “para fora”, identificando,
analisando e adoptando as melhores práticas, onde quer que elas se encontrem. É um processo
de aprendizagem incessante que nos torna cientes do que os outros fazem, como o fazem, e quão
bem o fazem. É um meio de estabelecer metas racionais de desempenho através da procura e da
adopção de práticas mais produtivas que levarão a um desempenho superior.

O “Benchmarking” não é:

- Apenas adequado a grandes projectos

- Uma novidade na área de gestão

- Uma pesquisa de mercado

- Sempre fácil

Figura 10: Condições para o
sucesso de “Benchmarking”
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 O segundo factor chave sucesso de “Benchmarking”
consiste no apoio facilitado pela gerência.
Em cada exercício de ‘Benchmarking’ é necessário a
participação activa da empresa. Para que o benchmarking se
transforme num sector integral das práticas normais de
trabalho, tem de ser apoiada pela gerência. Cada exercício
de ‘Benchmarking’ necessita, assim, de uma sustentação real
e activa de um promotor.

 O terceiro factor chave para o sucesso está na escolha do
tema de exercício de “Benchmarking”.
O tema do exercício tem de ser visto pela organização como
uma área importante para a realização dos seus objectivos.
É necessário que se compreendam com clareza aspectos tais
como: as oportunidades de negócio actuais, ameaças, forças,
fraquezas, quebras no desempenho, etc.
Figura 12: Benchmarking e a
escolha do tema.
Figura 11: Benchmarking e a
gestão senior
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O quarto factor chave é o da escolha daqueles que
conduzirão o exercício de “Benchmarking”.
Ao empreendermos um exercício de “Benchmarking”, é
necessário reflectir sobre a equipa que vai de facto realizar
o trabalho.
É importante ter em consideração se os elementos da
equipa de “Benchmarking” têm outra ocupação para além
desta. O tempo gasto da selecção de uma equipa com as
habilitações necessárias, motivada e cheia de energia pode
fazer toda a diferença entre sucesso e fracasso do
processo.
Da mesma forma é importante formar a equipa em
‘Benchmarking’ antes de se iniciar o exercício.

 O quinto factor chave está relacionado com a forma
como se implementa o exercício de “Benchmarking”: a
abordagem.
A própria natureza e estrutura do processo de
“Benchmarking” proporciona uma abordagem “passo-a-
passo” permitindo maximizar as hipóteses de sucesso da
operação. Quaisquer atalhos que não se baseiem a 100%
em factos reais conduzem apenas a conjecturas e
suposições o que poderá implicar falhas nas
recomendações finais. De facto,  mesmo aquelas
recomendações que se baseiam totalmente em factos reais
não deixam de possuir algum grau de incerteza relativa ao
nível de qualidade que poderão proporcionar e portanto
será provável que as empresas recusem recomendações
que não dêem essa garantia.

Figura 13:Benchmarking – a
pessoa certa, no local certo.
Figura 14 Benchmarking –
a Abordagem
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O processo formal de “Benchmarking”
O processo de “Benchmarking” subdivide-se em quatro fases. Em cada uma destas fases
existem determinadas acções que devem ser cumpridas antes de se passar à fase seguinte.

 Fase Um: Planeamento  e recolha de dados
Esta fase identifica o tema e os “parceiros do benchmarking’, desenvolve e testa o questionário.
Posteriormente, os dados necessários são reunidos pelos meios mais apropriados.
As perguntas chave são: é o sector escolhido essencial ao nosso êxito? Os parceiros são os mais
adequados? Quem recolherá os dados e de que forma?

 Fase Dois: Análise
Depois da recolha de dados procede-se à sua avaliação. O objectivo desta fase é entender a força
dos parceiros de ‘benchmarking’ e avaliar essa força relativamente ao próprio desempenho da
empresa.
As perguntas chave são: Eles são melhores? Se sim, até que ponto? São melhores, porquê? O
que podemos aprender com eles? Como podemos aplicar o que aprendemos ao nosso negócio?

 A fase Três: Integração
Esta fase identifica as mudanças a fazer nos objectivos em vigor de modo a igualar ou a superar
os níveis de performance. Estas novas ou modificadas metas necessitam de ser integradas no
“Benchmark” identificado em fases anteriores e nas medidas tomadas pela empresa.
As perguntas chave são: identificámos o “Benchmark”? Entendemos de que modo alcançamos o
“Benchmark”? Quantificámos as falhas de desempenho face ao “Benchmark”? Estabelecemos
um projecto para diluir essas falhas? Entendemos que mudanças são necessárias fazer? Os
resultados da análise foram aceites?

 A fase Quatro: Acção
De modo a alcançar as metas estabelecidas durante a fase de integração, alguns planos de acção
deverão ser desenvolvidos e implementados. Um mecanismo de informação deve também ser
criado de forma a registar todo o progresso. Por último, é necessário “re-calibrar”
periodicamente o ‘Benchmark’.
As perguntas chave  são: Identificámos os passos essenciais que possibilitam melhorias
necessárias? Ajustámos o ‘quem’, ‘o quê’ e o ‘escalonamento temporal’ de cada elemento do
plano? Comunicámos o plano a todos os envolvidos?

Mas…
O processo de ‘benchmarking’, sendo uma ferramenta poderosa, é, contudo, apenas uma
ferramenta. Não é um estratagema milagroso e independente que fornecerá sozinho resultados
extraordinários. É necessário continuar a usar o processo de “Benchmarking” em cada aspecto
dos negócios, num mundo em constante mudança, onde alvos e metas serão estabelecidos por
operações de ‘Benchmarking’ cada vez mais exigentes, provenientes de uma variedade cada vez
maior de locais, de cada vez maior tipo de indústrias e até de indústrias que ainda não foram
criadas.
O ‘Benchmarking’ necessita, portanto, de ser parte de um processo de gestão integrada, usado
dentro de um enquadramento muito explícito, apoiando a capacidade de visualização do
sucesso, a obtenção dos factores essenciais desse mesmo sucesso, o desenvolvimento contínuo
de processos essenciais ao crescimento da empresa, o estabelecimento de metas muito exigentes
(mas alcançáveis) e a identificação de áreas problemáticas a melhorar.
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Padronização e certificação
A padronização e a certificação são partes do processo de
garantia da qualidade. A garantia de qualidade consiste em
“todas as actividades sistemáticas e planeadas para servir o
sistema de qualidade, capazes de garantir que uma
entidade vai realizar todos os requisitos para atingir essa
qualidade”. O “padrão” define todas as “actividades
sistemáticas” enquanto que a “certificação” garante que o
“padrão” será respeitado.
A “International Organisation for Standardisation” (ISO)
define “padrões” como sendo “documentos cujas
especificações técnicas ou outros critérios são utilizados
como regras, directrizes ou definições de características,
assegurando que materiais, produtos, processos e serviços
são ajustados ao seu propósito”.

Os “padrões” de sistema de qualidade: padronizaçã
ISO 9001, 9002 e 9003 são padrões de sistemas de qualidade. 
como “estrutura organisacional, procedimentos, processos e re
implementação da gestão de qualidade.”
Os padrões da ISO 9001, 9002 e 9003 focam o processo de pr
optimizado e alcançado de forma a produzir melhor.

Os “padrões”  de gestão de qualidade: padronização
O padrão ISO 9004 (partes 1 a 4) é um padrão de gestão de qu
definida pela ISO como “todas as actividades da função total d
garantia da qualidade, objectivos, responsabilidades e implem
um planeamento qualitativo, controle de qualidade, garantia d
qualidade dentro do sistema de qualidade”.  A gestão de “padr
gestão dentro da companhia.
O padrão ISO 9004 proporciona uma referência para a gestão 
práticas) e não envolve certificação.

Os “padrões”  dos produtos: padronização das cara
finais
Este conceito consiste na definição das características do prod
ideia é a de que o padrão define as características do serviço. N
passageiros, a organização francesa AFNOR para a standartiza
um padrão francês (ref. NF X50-805 ) intitulado “A Qualidade
– Identificação dos critérios de qualidade para o transporte de 
exemplo raro de padrão de serviço de produção colocado ao d
passageiros.
Figura 15: Padronização  e
certificação
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O padrão dá diretrizes  para o desenvolvimento de um processo compreensivo de gestão de
qualidade, começando pela identificação das expectativas do utente, definindo depois
especificações para o serviço com base nas expectativas identificadas e noutros
constrangimentos, internos e externos. Seguidamente, produz o serviço e verifica se os
objectivos propostos são alcançados. Finalmente, verifica se o serviço é apreendido pelo utente,
o que poderá levar eventualmente à revisão das especificações do serviço.

As parcerias de qualidade
O conceito de “parceria de qualidade” é relativamente recente na área dos transportes públicos.
Aparece no UK no começo dos anos noventa como consequência da liberalização e privatização
da “UK Bus Industry” (fora da Londres), em 1986. A necessidade para uma parceria de
qualidade é a consequência directa da redução da coordenação nos serviços de transportes
públicos de passageiros que se seguiu à liberalização.
O resultado inicial desta desregulamentação e consequente falta de coordenação ao nível dos
transportes públicos, implicou uma falta de capacidade das entidades reguladoras “ Passenger
Transport Executives” (responsáveis pelos transportes nas grandes aglomerações urbanas) e
“County Councils and Unitary Authorities” (responsáveis pelos transportes nos outros locais),
para garantir um funcionamento (em condições apropriadas às circunstâncias locais) dos
equipamentos intermodais e outras estruturas de suporte para passageiros (paragens de
autocarro, estações, serviços de informação).

O Departamento de Transportes, que através do Ministério da tutela é responsável pelos
transportes locais e de serviços de autocarros, requereu que o “Passenger Transport Executives”
e os “County Coucil” considerassem a obtensão de melhorias  no serviço, através do
melhoramento das relações com os operadores.

As parcerias são implementadas através de:

• Operadores de serviços de “commercial bus” (autocarros públicos)

• Operadores de serviços de autocarros subsidiados

• Novos desenvolvimentos de modo a incluir operadores de caminhos de ferro em sistema de
‘franchising’.

Os acordos implicam que os sistemas de infra-estruturas de base e de sistemas de informação,
sejam garantidos pelas Autoridades em troca do apoio dos operadores no fornecimento de
padrões mais elevados de funcionamento e de veículos mais eficientes. Adicionalmente, os
operadores devem ser compelidos a fornecer informação sobre os níveis de serviço, alterações e
horários, para além do disposto no enquadramento regulamentar dos serviços comerciais. Os
operadores são também incentivados a coordenar o fornecimento de serviços em pontos
intermodais, com operadores com que não estejam em competição directa.

Os benefícios e os inconvenientes deste esquema de funcionamento são:

• Os clientes e os passageiros beneficiam de infra-estruturas locais de qualidade superior e de
serviços de apoio inter modal melhorados assim como de equipamentos e serviços
melhorados.

• Uma parceria não tem um quadro de obrigações legais e não existe lucro directo para a
Autoridade, enquanto que o operador pode capitalizar o serviço infra-estrutural que foi
melhorado de modo a aumentar a sua viabilidade e margens de lucro
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• As melhorias visíveis para o cliente tendem a ser creditadas ao operador e os
constrangimentos tendem a ser atribuídas à Autoridade.

• Um operador de baixa qualidade pode beneficiar de uma forma desproporcionada,
relativamente ao contributo real que dá à operação, uma vez que não existem critérios
mínimos de qualidade para entrar no mercado, em contraste com os critérios apertados
definidos pelas leis estruturais.

A garantia de Serviço

A garantia de serviço e cartas de direitos e deveres
O utente dos transportes públicos urbanos cria um determinado nível de expectativas e não se
preocupa com a forma como o fornecedor do serviço gere a sua produção de modo a satisfazer
essa expectativa. O utente está apenas preocupado com o serviço em questão e uma das suas
principais expectativas está relacionada com a confiança no serviço (posso esperar o mesmo
nível de serviço cada vez que uso este transporte?). O conceito de “confiança” é assim um dos
pontos nevrálgicos dos transportes públicos urbanos na actualidade.
Como consequência, surgem as seguintes questões: Como pode o utente dos transportes
públicos urbanos depositar confiança no serviço do operador? Como pode o utente do serviço
de transportes públicos urbanos ter a garantia de que receberá o serviço que justifica o dinheiro
que gastou? Como pode o utente dos transportes públicos urbanos ter a certeza que alcançará o
seu destino com total satisfação pelo serviço?
 O conceito da garantia de serviço foi introduzido para responder a estas perguntas. O operador
ou autoridade responsável necessita de garantir o serviço que o utente dos transportes públicos
urbanos espera obter. Esta garantia deve ser válida para cada hora do dia, cada estação do ano e
em qualquer ponto da rede.
Deste modo, uma carta de direitos deverá especificar esse compromisso para com o cliente,
definir os padrões para os quais o operador trabalha e como este desenvolve o seu desempenho
de acordo com tais padrões, como é que ele apoia o utente e as compensações que lhe dá se algo
correr mal e como é que o utente como pode entrar em contacto com o operador.

Poder-se-ão distinguir quatro categorias de cartas de direitos:

1. A carta de intenções que abarca valores gerais e princípios.

2. A carta de compromisso que explica os compromissos formais, estabelecidos de forma a
implementar os valores e princípios definidos na carta.

3. A carta de meios que define as acções a serem tomadas de forma a garantir a manutenção
dos compromissos. Finalmente.

4. A carta de “acordo” que detalha os direitos e deveres de todas as partes envolvidas

A compensação
Se o nível de serviço prometido não for alcançado, a compensação deve ser dada de forma a
tornar mais credível os compromissos expressos na carta de direitos e pode ser vista sob duas
perspectivas:
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A compensação financeira: o princípio de “satisfeito ou reembolsado”. O objetivo é garantir
que “o utilizador recebe” pelo dinheiro que paga. Se o nível de serviço não for alcançado, o
utente recupera o seu dinheiro. Este princípio é comum na compra de artigos, mas não frequente
no sector de serviços.
Outras compensações: existem vários exemplos de alternativas à compensação financeira. O
objetivo é o de proporcionar compensações totalmente diferentes (presentes, assinaturas grátis,
…) ou garantir um nível mínimo de serviço (táxis grátis até que o utente alcance o seu destino, a
garantia de completar o percurso por completo chegando ao destino).

As garantias de serviço e contratos
A garantia de serviço é um contrato entre os sectores responsáveis pela produção do serviço de
transportes públicos urbanos (autoridades e operadores) e o utilizador final do serviço (o
passageiro). Através de uma garantia de serviço, as autoridades e os operadores comprometem-
se a oferecer um certo nível de serviço.
No relacionamento contratual entre autoridades e operadores, as garantias de serviço podem ser
consideradas como uma padronização de um nível mínimo de qualidade de serviço directamente
imputado à capacidade de produção do sistema.
A estrutura de qualidade da CEN3 para os transportes públicos

Esta matriz, que ainda está a ser desenvolvida no CEN (validação final: 2001), oferece uma
estrutura detalhada para analisar factores determinantes do ponto de vista funcional e técnico,
relativamente à qualidade no transporte público urbano. No futuro próximo, transformar-se-á na
referência comum europeia para a definição dos critérios de qualidade nos transportes públicos.
Poder-se-ão tecer muitos comentários a esta matriz nomeadamente o facto de não existir
nenhum aspecto dedicado ao financiamento.

                                                     
3 European Comitee for Standartization



Benchmarking e Gestão da Qualidade nos Transportes Públicos 33

PORTAL Material escrito www.eu-portal.net

1.1 Redes1. Disponibilidade

1.2 Horários

2.1 Interface externo

2.2 Interface interno

2. Acessibilidade

2.3 Bilhética

3.1 Informações gerais

3.2 Informação de viagem em condições normais

3. Informação

3.3 Informação de viagem sob condições
anormais

4.1 Duração da viagem4. Tempo

4.2 Pontualidade e grau de confiança

5.1 Compromisso

5.2 Gabinete de atendimento ao cliente

5.3 Equipa

5.4 Assistência física

5. Apoio ao cliente

5.5 Opções de bilhética (vários tipos de bilhetes,
passes)

6.1 Condições ambientais

6.2 Equipamentos

6.3 Ergonomia

6. Conforto

6.4 Conforto durante a viagem

7.1 Segurança contra o crime

7.2 Segurança contra acidentes

7. Segurança

7.3 Sentimento de segurança

8.1 Poluição

8.2 Recursos Naturais

QUALIDADE

8. Ambiente

8.3. Infra-estrutura

Tabela 4 : A matriz de qualidade dos transportes públicos: Fonte:Quattro project
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Figura 16: Disponibilidade

Figura 17: Acessibilidade
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Figura 18: Informação: “Nas ruas de Stuttgart, painéis
 informativos dos horários dos metros”

Figura 19: Apoio ao cliente

Figura 20: Conforto
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Ligações entre ferramentas da qualidade
O seguinte esquema apresenta as principais ligações entre as diferentes ferramentas
anteriormente apresentadas o que não quer dizer que não existam outras ligações possíveis.

Figura 21: A cadeia de qualidade desenvolve-se na intersecção simultânea
ferramentas tendo uma referência comum.  Fonte: CERTU

2.2 Aspectos fundamentais de uma gestão da q
transportes públicos urbanos

Planeamento e qualidade em transportes urbanos de
De forma a alcançar o sucesso na criação de um novo processo e de 
operação, são essenciais os seguintes factores:

• Fazer um uso diário e extensivo dos serviços pelos quais se tem 
de manhã e noite, mas a qualquer hora em qualquer dia. Conhec

• Planear, preparar e avaliar, não tendo apenas em conta o produto
processo de produção

• Ter visão - se não se souber exactamente como progredir, defini
equipa pode ajudar nessa progressão

• Comunicar clara e rapidamente. A equipa necessita de se centrar
acessório

• Clarificar o desenvolvimento dos processos de trabalho no futur
nível da gestão

Cadeia de
qualidade

Be

Padronizaç

Parcerias de
Qualidade

Garantias de Serviço
Métodos de Auto-análise
Regulamentaçãodo
CEN
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• De modo a ultrapassar o medo de falhar e a falta de motivação do pessoal, estabelecer um
sistema de recompensas, criando uma equipa determinada, capaz de trabalhar em grupo e de
alterar o seu comportamento em prol da mesma

• Reconhecer a importância vital dos recursos humanos – elevar os padrões, proporcionando
uma boa formação, melhorar os procedimentos mas não deixar de fazer da palavra
“AJUDA”, um termo chave

Estes princípios aplicam-se a companhias e autoridades - todos têm muito que aprender com um
processo que melhore a eficácia e a posição do transporte público urbano no mercado da
mobilidade.

A qualidade nos transportes públicos é uma responsabilidade partilhada
Existem três pontos essenciais à qualidade nos Transportes Públicos Urbanos:

• O estímulo do mercado, incluindo a matriz política, legal e regulamentar

• O uso inteligente das melhores ferramentas e metodologias, tais como ‘tendering’ e o
contracto

• O incentivo às mudanças culturais através de formas de gestão e formação de pessoal
especializado o que permitirá obter consideráveis melhorias no serviço ao cliente e
certamente uma reacção positiva por parte da opinião pública.

Se não se  pode medir, não se pode gerir
A gestão ideal de um sistema com base na qualidade deve salientar:

• Nível de desempenho de serviços relacionados com o utente

• Actividades relacionadas com o apoio ao utente

• E finalmente, de igual importância, ao relatórios financeiros e as estatísticas

Os Transportes Públicos e a qualidade do ambiente
Os Transportes Públicos Urbanos não são responsabilidade única de apenas uma entidade.
Existe uma contribuição positiva dos operadores embora estes não possam ser totalmente
responsabilizados pelos efeitos da sua presença.

Os Transportes urbanos são potenciais produtores de externalidades (custos externos ao
sistema), tais como:

• Efeitos no ambiente natural através de poluentes e emissões

• Efeitos no ruído e vibração

• Efeitos no ruído e segurança pessoal de utilizadores de outros veículos

• Efeitos nas zonas residenciais e de negócios nas áreas urbanas.
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As externalidades afectam:

• O Impacto ambiental (poluição, barulho e vibrações)

• Segurança e preservação pessoal (custos sociais)

• Congestionamento (perca de tempo útil de trabalho e poluição).

Estes efeitos requerem uma avaliação conjunta – não afectam somente o operador mas também
o PIB e a mobilidade sustentável.  Esta abordagem conjunta requer:

• Uma clara definição de metas comuns por parte de autoridades e operadores

• Identificação de aspectos a ser incluídos nos programas de concursos e na contratação

• Identificação de aspectos a ser incluídos nos tipos de sociedades envolvidas nos processos.

Os resultados devem ser:

• Redução de custos externos negativos (poluição etc..) por restrições aceitáveis impostas aos
operadores

• Aumento dos padrões de qualidade ambiental através do estabelecimento de metas de
qualidade a custos aceitáveis

• Estabelecimento de elementos específicos de qualidade nos programas de concursos e nos
contractos

• E acima de tudo, a responsabilização conjunta por parte de todos os implicados

A qualidade nos transportes públicos resulta na qualidade na gestão de
pessoal
Um dos aspectos menos desenvolvidos no sector dos transportes urbanos de passageiros é o
factor “Recursos Humanos”. No passado, os transportes públicos urbanos foram meramente um
processo de produção e como tal, o seu pessoal passou a ser considerado como parte desse
processo. Na verdade, o sucesso de um negócio dirigido à satisfação do cliente tem como peça
fundamental a pessoa. Isto aplica-se:

• Ao pessoal em contacto directo com o cliente no dia-a-dia

• Ao pessoal supervisor, técnico e de gestão que apoia o serviço diário e a manutenção

• À Equipa Gestora e à Direcção
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A qualidade é virtuosa
Com a cooperação de todos os envolvidos, a qualidade cria um círculo virtuoso embebido com a
ideia de vencer.

Figura 22:O círculo ‘Disponibilidade para pagar’  Fonte: QUATTR0.

2.3 Contractos de qualidade e concursos
Uma boa adjudicação (depois de um processo de concurso convenientemente elaborado) e um
bom contracto são elementos cruciais para um serviço de transporte publico de qualidade.
Diferentes elementos contribuem para esta qualidade:

- Enquadramento legal

- Os procedimentos associados aos concursos

- O contrato em si
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O Enquadramento Legal

Regulação do Mercado

Procedimentos Regulamentado Competição
Limitada

Concorrência
aberta

Acesso livre

Concurso aberto

Concurso fechado

Negociação directa

Tabela 5: Regulamentação do Mercado e processos de apresentação de candidaturas; Fonte: Quattro

No contexto de um concurso aberto ou fechado existem alguns princípios que devem ser
verificados dentro do enquadramento legal antes da admissão dos concorrentes.

• Disponibilização de o acesso a dados e a informação de mercado a todos os concorrentes

• Fornecimento de informação suplementar sob solicitação dos concorrentes (resultante
nomeadamente de questões colocadas por um dos concorrentes)

• Especificação clara da existência de um nível especifico de serviço a garantir ou da
existência de alguma liberdade para que estratégias inovadoras possam ser propostas pelos
concorrentes

• Definição dos procedimentos da avaliação das propostas nomeadamente relativamente ao
modo como a qualidade será avaliada em termos monetários

• Os procedimentos de negociação nos termos da “National Contract Law and Practice” (Leis
Contratuais em vigor)

• Procedimento para secções adicionais do contracto, relativos a uma proposta globalmente
integrada: acordos de compra; acordos de construção; acordos de ‘leasing’; contractos de
operação e manutenção; seguros, pacotes financeiros
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Tipos de Contrato

Custos Líquidos Custos Brutos Gestão

Riscos Autori-
dade

ambos Operador Autori-
dade

Ambos Operador Autori-
dade

ambos Operador

Políticos

Produtivos

De receitas

Financeiros

De planeamento

Ambientais

Contratuais

Tabela 6: Contratos e riscos,  divisão entre autoridade e operador. Fonte: QUATTRO

Neste contexto, os tipos de contracto normalmente considerados são:
Contrato por Custo Líquido – Riscos inerentes a ‘Produção e Receitas’ são encargos do
operador que recebe todas as receitas.
Contrato por Custo Bruto – O Risco da ‘Produção’ está a cargo do operador, ao passo que o
risco de ‘Receitas’ está ao cargo da autoridade; as receitas vão para a autoridade (autoridade
concessionária).
Contrato de Gestão – Embora a base possa variar, este custo é semelhante ao contracto por
custo líquido.

Extensão do contrato:
Em cada um dos casos acima mencionados, a extensão dos contratos pode variar:
Contratos a Longo Prazo: embora normalmente desejados podem ser mais dispendiosos nas
fases de convite, de negociação e de controlo de implementação.
Contratos Renováveis de Curto Prazo: embora aliciantes, podem em princípio desencorajar a
inovação (por exemplo, a compra de novos veículos) ao mesmo tempo que poderão aumentar
consideravelmente os custos de administração e operação que serão em última análise
suportados pela Autoridade de transportes.
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Existe alguma abertura no sentido de criar extensões aos contractos que os regulamentem de
uma forma mais detalhada.

Ristos de produção relativos ao:

Agente
(Transportador)

(Ambos) Autoridade

Agente
(transportador)

CONTRATO DE CUSTO
LÍQUIDO

(Ambos) Contrato de custo líquido
com risco de receitas
repartidas.

Contrato de Custo Bruto
com incentivos nas
receitas

Contrato de gestão com
incentivos na produção e
receitasRiscos

de
receitas
do:

Autoridade CONTRATO DE CUSTO
BRUTO

Contrato de gestão com
incentivos na produção

CONTRATO DE
GESTÃO

Tabela 6: Fonte : Quattro

Procedimentos dos concursos
Esta questão aplica-se somente a países onde exista um sistema instituído relativamente a
concursos. Se não for esse o caso, o que é dito abaixo pode ser visto como um exemplo ou ser
útil para o futuro de acordo com a estrutura regulamentar que se encontra a ser preparada pela
Comissão.
O procedimento contratual deve constituir o início de um processo bem desenvolvido antes da
preparação de qualquer documento. A primeira parte do processo é o convite aos participantes.
O concurso é assim anunciado publicamente a não ser que tenha existido uma pré-qualificação
que estabeleça previamente uma lista de concorrentes.

No lançamento do concurso devem ser publicados:

• Os objectivos do concurso

• A descrição minuciosa do processo em questão

• As especificações técnicas

• Os procedimentos para ‘selecção’ intermédia de ‘short-list’ de concorrentes

• Os critérios pelos quais serão seleccionados os concorrentes vencedores e o seu processo de
avaliação

• Detalhar a alocação de responsabilidades e partilha de riscos
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• Anexar um documento que contenha as estratégias e as políticas da autoridade
concessionária

• Incluir informação sobre tarifação cobrindo diversos aspectos

- A rede ou a linha e o desenho das dos trajectos

- Cenários possíveis referentes a taxas e bilhética

- Horários e níveis mínimos de serviço (por serviço e incluindo situações de transferências
intermodais)

- Frequências, qualidade e fiabilidade dos serviços

Finalmente o documento indicará de que modo as entidades concorrentes que não cumpram
alguns dos objectivos podem ser aceites (o que poderá acontecer no caso de proporem processos
de inovação).

Processos de avaliação
Os procedimentos de avaliação são parte
central de todo o processo, envolvendo a
Autoridade e os operadores em tempo real, no
desenvolvimento da actividade. É
indispensável que todos os processos e
princípios sejam conhecidos e aceites por todas as
partes envolvidas.
Figura 23: Procedimentos relativos aos
Concursos
os 43

www.eu-portal.net
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O contrato
Em princípio, um contracto bem elaborado funcionará como um documento “silencioso”, onde
estão definidos os princípios de uma operação contratual desenvolvida dia-a-dia. Deste modo, a
avaliação do desempenho pode ser gerida sem colocar as partes envolvidas em confronto.O
documento contratual especificará:

Clausulas standard • quando se trata de um custo de ‚operação’ (líquido) ou bruto

• clausulas de seguros e de indemnização

• duração do contrato (para comboios: 5-7anos; autocarro: 3, 5 ou 7 anos com
avaliações intermédias)

• acordos em caso de conflitos e procedimentos de arbitragem

Clausulas relativas
ao serviço

• detalhes de gestão e de pessoal

• práticas de contratação de pessoal

• especificações relativas e padronização de veículos

• aquisição (‘procurement’) e manutenção de veículos

• acessibilidade para utentes em geral e para deficientes em particular

• uniformes e distintivos

• bilhética

• publicidade e informação

• reclamações

• acesso à informação

• aspectos relativos a infra-estruturas

• monitorização e recompensas/ penalização pelo  desempenho

• Protecção de receitas/ controlo dos bilhetes (evitando fugas ao pagamento)

• taxaçã0 das instalações

Clausulas de
revisão,
prolongamento e
dissolução de
contracto

• planeamento local / circunstâncias ambientais

• alteração nos hábitos de uso do transporte local

• alterações nas necessidades hábitos dos utentes

• nova legislação ou enquadramento regulamentar

• caso o operador não esteja a cumprir as clausulas do contrato

• penalização do operador por parte da autoridade (manutenção defeituosa)

• perda da licença do operador por falhas de serviço

• irregularidades financeiras por parte do operador

• falência ou rotura financeira quer da autoridade, quer do operador

• aquisição de uma companhia operadora por outra

• afastamento voluntário por parte de operadores

• termo do contrato por parte da autoridade, caso este não esteja a ser cumprido

• implicação do operador ou dos seus gestores em processos criminais

• situações de emergência

• fim numérico do contracto após aviso formal

Tabela 7: O contrato; Fonte: Quattro
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2.4 As responsabilidades
dos actores

Existe um conjunto de requisitos exigidos
às autoridades, operadores e, em alguns
casos, a fornecedores de equipamento os
quais por sua vez são muitas vezes os
maiores responsáveis pela qualidade total
do transporte público.

Recomendações gerais para a melh
públicos
As diferentes entidades envolvidas devem:

• Promover o melhor serviço possível aos u
aplicando as práticas e procedimentos ada
optimizar os recursos financeiros e físicos

• Transformar aquilo a que o utente dos tra
obstáculos” numa viagem “sem problema
utentes;

• Evitar que o utente seja obrigado a entend
processos de produção;

• Usar a gestão de qualidade para atrair clie
carro privado;

• Considerar a gestão de qualidade como a 
progresso permanente no seio da instituiç
estabelecidas de qualidade.

• Fazer com que mobilidade sustentável sej
legal e político;

• Desenvolver uma aproximação ao cliente
necessidades e expectativas deverá ser a p

• Considerar o sistema de transportes públi
conta o forte impacto social que possui re
implementação de considerações adminis
Figura 24: O Contrato
úblicos 45
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oria da qualidade nos transportes

tentes dos transportes públicos em áreas urbanas,
ptados à gestão de qualidade, de forma a
 num ambiente dirigido pelo mercado;

nsportes públicos denomina de “um percurso de
s”, propondo um serviço de porta a porta aos

er a organização institucional do sistema e seus

ntes, oferecendo serviços competitivos com o

procura contínua de um melhor serviço e de um
ão, e não a perseguição de metas rígidas e pré

a possível no contexto de um forte enquadramento

 incisiva e determinada. A satisfação das suas
rincipal prioridade.

cos como mais do que um negócio. Antes, ter em
querendo assim cuidados especiais na
trativas e económicas.
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Requisitos para as autoridades públicas

• Definir uma política de desenvolvimento urbano que inclua estratégias de gestão de tráfego

• Deste modo assumir que a operação se desenvolverá no contexto de uma política de gestão
de toda a rede, devendo tal facto ser convenientemente e inequivocamente explicado aos
operadores

• Clarificar qual a política de transportes, qual o seu impacto nos comportamentos e as suas
consequências no que diz respeito à qualidade

• Estabelecer fronteiras precisas entre o que é do âmbito de determinada autoridade e o que
deve ser subcontratado. Este aspecto refere-se não só à estrutura do sistema de transportes
públicos, mas também, ao planeamento urbano, à construção de vias de comunicação, etc.

• Envolver as autoridades competentes na promoção de um melhor sistema de transportes
públicos e envolver todos os intervenientes nesse sistema (tais como, partidos políticos ou
outros operadores que não estão sob o controle da autoridade) no sentido da melhoria
generalizada da qualidade dos transportes públicos. Para além dos contractos e das
concessões, as parcerias entre operadores poderão ser coadjuvantes na procura desta
qualidade, nomeadamente do que diz respeito à uniformização das tarifas a aplicar.

• Promover e organizar concursos que proporcionem a implementação de técnicas de gestão
de qualidade, dando importância a propostas bem elaboradas e que mostrem competências
neste domínio.

• Especificar de que modo se aceitaram propostas que não estejam completamente dentro dos
critérios pé estabelecidos, dando ênfase à necessidade de que tais propostas expliquem
muito bem de que modo os processos inovadores poderão ser implementados

• Prever sistemas de penalização e de recompensa que não penalizem os aspectos que estão
fora do controlo dos operadores

• Promover o empenho em alcançar os objectivos sob o controle dos operadores (por
exemplo, no que diz respeito à disponibilidade e qualidade de infra-estruturas de estrada ou
linha) e se necessário submeter esses operadores a mecanismos não só de penalização mas
também de recompensa a fim de os tranquilizar, garantindo que os seus custos serão
compensados caso algo corra mal e a autoridade responsável não possa cumprir com o
prometido no acordo

• Tentar desenvolver com o(s) operador(s) um relacionamento de trabalho que favoreça uma
atitude cooperativa e que estimule a inovação por parte de todas as entidades envolvidas

• Definir o que se espera do relacionamento contratual

• Usar uma lista equilibrada de objectivos e indicadores de desempenho subjectivos, de modo
a desenvolver uma avaliação contínua da eficácia do seu programa, tentando envolver os
utilizadores finais no processo de  avaliação da qualidade do serviço
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• Encorajar uma cultura positiva e não de culpabilização dentro da organização e alcançar a
excelência na gestão, através dos princípios estabelecidos

• Agir com a modéstia de uma organização em permanente aprendizagem dentro do sistema
de transportes públicos, usando para tal as técnicas de ‘Bechmarking’ interno e externo, com
outras cidades e com outros sectores, no sentido da identificação de oportunidades de
introduzir melhoras. O exercício de ‘benchmarking’ pode apresentar soluções inovadoras na
medida em que permite olhar de uma forma transversal para o modo como a gestão do
tráfego, da mobilidade e do transporte público (assim como outros sectores tais como o
turismo, lazer, centros comerciais) se comportam noutras cidades

• Desenvolver experiências em situações reais, implicando por exemplo o uso dos transportes
públicos pelos próprios gestores da companhia operadora

• Usar um sistema regulatório especifico, de modo a orientar contratos, concursos e
licenciamentos no sentido do estímulo aos operadores para que todas as decisões e
orientações de seguida apresentadas sejam adoptadas.

Requisitos para os operadores

• O valor de um operador está associado à sua capacidade de ganhar concursos e negociar
contractos de qualidade. Por sua vez, esta capacidade deverá estar directamente relacionada
com as suas habilitações para proporcionar um serviço de qualidade a utentes e cidadãos.
Desta forma recomenda-se que os operadores:

• Conheçam o mercado;

• Analisem o desempenho do serviço que realizam (se é bom ou não), à luz quer da procura
quer da concorrência;

• Assumam a sua actividade como mais do que um negócio: compreendendo o impacto que o
sector de transportes de passageiros tem na comunidade local e na sua qualidade de vida e
tenham isso em consideração na sua definição de estratégias, objectivos e prioridades na
área dos transportes públicos urbanos

• Almejem um bom nível de competência profissional estabelecendo padrões de actuação
com base numa qualificação formal (ISO 9000, XP X 50-805) e/ou implementando
princípios de gestão global e sistemática da qualidade dentro da própria companhia

• Estabeleçam um sistema de análise e ‘medição’ da satisfação dos utentes tendo como base
as expectativas do mesmos

• Promovam um sistema de controlo e monitorização da qualidade e um “tableau de bord”
para a qualidade  baseado nos indicadores relacionados com a satisfação do cliente

• Por sua vez, que desenvolvam um sistema de medida de satisfação do utente, relacionando-
o com o sistema de controlo interno
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• Alcancem a excelência em gestão, através da utilização de princípios de gestão
estabelecidos (ex: EFQM)

• Usar programas de desenvolvimento e melhoria contínua da gestão da ‘linha da frente’ (em
contacto directo com o utente) de modo a melhorar o desempenho nas acções de  contacto
com o utente

• Procurem continuamente verificar se o utente está satisfeito

• Inovem dentro de limites seguros ao nível dos princípios e regras do negócio

• Cultivem uma atitude positiva “no blame” dentro da formação do pessoal

• Adoptem uma posição honesta e aberta a problemas inerentes ao serviço e compensações
aos utentes em caso de falha no serviço;

• Ver a autoridade como um apoio e desenvolver um espírito de cooperação e parceria;

• Fazer um exercício de ‘benchmark’ sobre o seu desempenho, estabelecendo comparações
formais ou informais com outros  operadores, dentro do sector de transportes públicos ou
noutros sectores.

• Não esquecer que os elementos que em última instância,  influenciam a qualidade do
serviço nos transportes públicos são os trabalhadores em contacto directo com o público:
motoristas, guardas de trânsito, indivíduos responsáveis pela recepção de reclamações
alusivas à manutenção dos veículos. As condições de trabalho destes trabalhadores
influenciam directamente a qualidade de serviço. Ouvir o pessoal, saber quais as condições
de trabalho e o grau de satisfação dos trabalhadores assim como comunicar-lhes
permanentemente qual a estratégia de gestão da firma e quais as consequências práticas do
seu trabalho e as consequências para eles das decisões da administração, é fundamental para
uma boa gestão.

Requesitos para construtores de equipamento de transportes públicos
Os construtores têm um papel decisivo na qualidade de serviço proporcionada aos cidadãos uma
vez que são responsáveis pelo equipamento e ‘design’ do veiculo e pelo seu desenvolvimento e
produção. Recomenda-se que:

• Reconheçam que são as exigências do consumidor que dirigem o mercado (não a vontade
dos operadores e das autoridades)

• Estejam preparados para responder e apoiar  inovações no ‘design’ de equipamento

• Sejam capazes de responder às necessidades do operador, criando um serviço adequando de
pós-venda e assistência técnica

• Pensem na criação de relações fortes com o cliente como uma prática fundamental para o
negócio
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• Utilizem o processo de benchmarking para a comparação da sua empresa com outras
concorrentes

• Almejem uma competência profissional visível, alcançando standards de qualificação
formal (ISSO 9000) e/ou criando princípios de gestão de qualidade ao nível em que operam

• Atinjam excelência administrativa e operativa através de princípios de gestão (ex. EFQM)
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3. Diferenças Nacionais/Adaptações Locais
No que diz respeito à qualidade nos transportes públicos, o projecto Isotope (e o projecto
Maretope que se encontra a decorrer) mostra que podem existir diferenças significativas de país
para país no que diz respeito à organização dos transportes públicos
Considerando os três níveis de organização dos transportes públicos (estratégico, táctico e
operacional), não há dúvidas que as grandes decisões estratégicas são asseguradas pela
autoridade responsável pelos transportes e as principais diferenças entre países residem assim na
atribuição e distribuição de responsabilidades entre o governo nacional e as autoridades locais
Por outro lado, o nível operacional é da competência da empresa de transportes, que pode ser
total ou parcialmente privada.
Mas a principal diferença relativamente ao papel que deve ser desempenhado pela qualidade
está no nível médio - o táctico. A importância atribuída à qualidade, depende essencialmente da
responsabilidade atribuída a cada uma das partes (entidades) que têm parte activa no nível
táctico.
Se tudo for programado com detalhe pela autoridade local e se o papel do operador for
apenas o de manter com exactidão o que lhe é atribuído, o espaço de manobra é demasiado
restrito. No extremo oposto, se a iniciativa do trajecto e do serviço apenas depender do
operador, com uma base de critérios não muito rígida, o seu papel na melhoria da qualidade
poderá ser determinante.
Portanto, é recomendado que os alunos façam uma análise profunda das características
existentes no país ao nível da repartição de responsabilidades inerentes a cada agente, quer ao
nível nacional quer local. Este exercício, deve, se possível, usar os resultados dos projectos
Isotope e Maretope, para que os alunos melhor compreendam as oportunidades e limitações
próprias do seu próprio contexto local, quando comparado com o de outros países Europeus.
Assim, a noção de ‘qualidade integrada’ no contexto dos transportes público, poderá ser mais
facilmente entendida se conhecermos os contextos organizacionais locais e nacionais em que se
inserem.
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4. Exemplos e Estudos de Caso
Qualidade e ‘Benchmarking’ são conceitos e métodos. Assim, não existem estudos locais que os
possam exemplificar por si. Mas existem naturalmente vários exemplos de formalização da
qualidade e de implementação de ‘benchmarking’.
Os seguintes exemplos podem assim ilustrar a apresentação dos conceitos.
Aconselha-se igualmente a consulta dos sites ELTIS (www.eltis.org) e BEST
(www.bestransport.org), para actualização de exemplos.

4.1 Exemplo: A certificação de um serviço de três linhas de
autocarro RATP

A RATP está certificada pelo serviço de três linhas de autocarro, desde 27 Fevereiro 1998. De
acordo com o decreto francês n.º 95354 de 30 de Março de 1995, que determina os termos para
a certificação de serviços, foi criado e aprovado um conjunto de referências por todas as
entidades competentes: dois grupos representando os passageiros e os interesses de consumidor,
a autoridade competente, um oficial do Ministério dos Transportes responsável pela certificação
e um representante de RATP.
A pedido da autoridade competente, o Sindicato dos Transportes de Paris (Paris Transportation
Agency), os termos de referência deverão ser aplicados a todos os serviços de autocarros na
região de Ile-de-France, e não apenas àqueles operados pela RATP. Os termos de referência são
flexíveis e incluem o seguinte:
14 compromissos de serviço, dos quais 9 são aplicáveis de uma forma genérica a todo o espaço
e 5 são específicos de cada linha. Os 9 compromissos gerais devem ser aplicados a todas as
linhas de autocarro, na região de Ile-de-Françe, que procuram certificação. Os compromissos
específicas são tratados individualmente, tendo em conta as características de cada linha. Todos
os compromissos devem estar adaptados à norma NF francesa 50-805 e devem adicionalmente
abranger todos os grupos de critérios que estão incluídos nessa norma.

14 garantias de serviço do RATP:

• Serviços de informação de distância;

• Informação em pontos de venda;

• Informação nas paragens;

• Informação mas paragens de autocarro no caso de disfunções no serviço;

• Informação dentro do autocarro no caso de disfunções no serviço;

• Comportamento do motorista;

• Regularidade / Pontualidade;

• Conforto / Taxa de ocupação;

• Combate à fraude;

• Aparência do motorista;

http://www.bestransport.org/
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• Bom funcionamento (sem falhas) dos autocarros;

• Luta contra a poluição;

• Paragens de autocarros limpas e em boas condições;

• Autocarros limpos por dentro e por fora;

Cada compromisso implica:

• Um serviço de referência

• Níveis de objectivos a atingir pré-definidos

• Situações inaceitáveis

• Respostas padrão pré-definidas para situações inaceitáveis

• Método usados para quantificar e calcular os resultados obtidos com cada compromisso,
quantificação está organizado (Quem é responsável e em que sector)

• Organização da implementação do serviço

• Métodos de controlo e fiscalização aplicadas pelo grupo de certificação

• Informações a passageiros no que respeita às garantias de serviço.

O grupo de certificação é responsável pela verificação de um conjunto de critérios, incluindo:

• A relevância e a eficácia do sistema de quantificação

• A avaliação relativa ao modo como a qualidade disponibilizada se enquadra nos
compromissos assumidos

A entidade certificadora deve igualmente analisar quaisquer queixas recebidas de utentes e tem
o direito de fazer inquéritos aos utentes. A certificação é renovável anualmente e está ela própria
sujeita a fiscalização e auditoria.

4.2 Exemplo: A carta de direitos do utente dos Transporte Públicos
de Oslo (OPT’s)

Os Transportes Públicos de Oslo (OPT’s) implementaram um sistema inovador denominado
Oslo Customer Charter (carta de direitos dos utentes de Oslo), sendo o esquema de
compensação muito diferente do normalmente observado nas típicas cartas de direitos. É a única
carta de direitos que oferece uma compensação equivalente ao incómodo vivido pelo utente.
O objectivo de qualquer utilizador de transportes públicos é o de alcançar seu destino final. A
Oslo Travel Guarantee (Garantia de Viagem de Oslo) assegura que o utente chegará a seu
destino, cobrindo as despesas de táxi em caso de falha do serviço (ver o comentário sobre
compensação mais abaixo)
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O OPT’s desejava com isto aumentar os direitos dos seus utentes e oferecer compensações
adequadas quando um problema ocorre dentro do sistema, facilitando ao utente a emissão de
opiniões e sugestões e dando simultaneamente uma noção clara do modo como a qualidade de
serviço é levada a sério. O efeito interno mais importante de tal garantia tem sido o facto de
ficar claro para o operador onde a qualidade pode ser melhorada. A garantia é aplicada a todos
os operadores de metro, autocarro e eléctrico dos Transportes Públicos de Oslo, incluindo rotas
de autocarro subcontratadas. A garantia de viagem é assim um processo contínuo de melhoria
da qualidade que tem conduzido a clientes mais satisfeitos e não um projecto que foi concluído
no momento em que a certificação foi obtida.

A experiência norueguesa também ilustrou os “Oito pontos a ter em conta quando se introduz
uma garantia”. Estes interessantes pontos são:

1. Leva algum tempo convencer a gestão da empresa. É vital que a direcção dê total apoio a
esta prática.

2. É vital dar boa informação a todos empregados. Qualquer mudança na Garantia cria
incerteza. É necessário toda a gente estar constantemente informada do que se passa.

3. Dar tempo suficiente para a criação de processos internos. Provavelmente levará mais
tempo do que à partida se pensa.

4. Os cursos internos devem ser conduzidos de forma profissional. Devem ser usados
especialistas externos à empresa e pessoal que possua um bom conhecimento da empresa.

5. Estar preparado para um variado número de opiniões sobre o processo de garantia. Fazer um
inquérito de modo a testar os conceitos e basear futuros desenvolvimentos com base nesta
investigação.

6. Não recear introduzir uma garantia. As eventuais consequências para a companhia são,
normalmente, exageradas. Foi estimado que os reembolsos de táxi chegariam a 1,3 milhões
coroas norueguesas por ano (e para muitos, esta era uma visão muito optimista), na verdade
os pagamentos efectuados não ultrapassaram 120,000 coroas norueguesas.

7. Desenvolver e implementar campanhas de publicidade extensas e bem concebidas não
tomando como garantido a cobertura dos ‘media’. Na apresentação da ‘Garantia’ pela
própria companhia evitam-se mal-entendidos e informação enganosa.

8. O processo não deve parar. Desenvolver uma monitorização contínua de modo a satisfazer a
cada momento as expectativas dos clientes. Introduzir alterações na “carta” sempre que as
condições operacionais se alterarem.

Desde a apresentação desta “carta” de garantia de viagem em Oslo, os clientes têm vindo a
melhorar substancialmente as suas relações contratuais com a empresa.

4.3 Exemplo: compensações financeiras no Metro de Londres
O sistema de reembolso tem vindo a funcionar bem no Metro de Londres (UK) e ilustra muito
bem o conceito de compensação financeira. London Transport (LT) tem duas cartas de direitos:
uma do metro e outra dos serviços de autocarros. Apenas a do metro inclui um sistema de
compensação.
O documento do metro é apresentado numa forma prática e simples. Os compromissos
expressos no documento referem o serviço (este deve ser rápido, frequente e de confiança), as
estações (devem ser acolhedoras, limpas e seguras ), a informação (deve ser actualizada) e o
pessoal (deve ser gentil e cortês).
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O documento inclui uma cláusula de compensação «equivalente ao valor da viagem durante o
qual ocorreu a demora». A compensação é feita por um vale de reembolso em caso de atraso de
mais de 15 minutos «devido à responsabilidade de LT». O documento inclui um formulário de
queixa a ser completado pelo utente. Além da informação geral sobre o sucedido o queixoso
deve apresentar o bilhete como prova de compra. São dados mais de 250.000 reembolsos por
ano. O custo anual da operação é de menos de 0,9 milhões de ECU contra um lucro total de 1,1
biliões de ECU.

4.4 Grupos de Benchmarking: um caso de estudo do grupo CoMET
Nos inícios de 1995, cinco das maiores companhias de metro do mundo – Berlim, Londres,
Hong Kong, Nova Iorque e Paris formaram um consórcio de ‘Benchmarking’, coordenado pelo
“Railway Technology Centre” (RTSC) no Imperial Collage, em Londres. Esta associação visa
comparar os indicadores do desempenho de cada sistema e usar essa informação para a criação
de novas ideias de “best pratice”. Desde essa data mais três sistemas foram associados: México
City, São Paulo e Tokyo. A este consórcio deu-se o nome de CoMET – Community of Metros.
A ideia base do grupo de ‘benchmarking’ é a de compilar e sistematizar todos os dados
disponíveis nas companhias incluídas de modo a promover o desenvolvimento do sector nos
seguintes aspectos:

Os Indicadores de desempenho– Key Peformance Indicators (KPI). Esta tarefa consiste:

• Na definição de indicadores dentro das áreas de eficácia financeira, eficiência, aquisição de
bens, fiabilidade e qualidade e segurança nos serviços;

• Na criação de técnicas apropriadas à recolha e tratamento de informação;

• Na recolha e validação de dados relevantes;

• Na melhoria do processo de comparação e análise de dados.

Casos de estudo. Esta actividade é parte de um sistema de recolha de dados e programas de
melhoramento da qualidade, através de uma análise quantitativa e qualitativa de diferentes
práticas em diferentes áreas. Os casos de estudo têm como objectivo testar a implementação dos
KPI, definindo a “best practice” e centram-se fundamentalmente  sobre sistemas de metro e
outras experiências industriais de relevo.
“Best Practice”. Esta tarefa dá oportunidade às companhias de revisão das práticas
identificadas introduzindo o conceito de “best practice”. Os novos processos aconselhados são
identificados pela implementação dos KPI e de conclusões tiradas de outros estudos.

Depois que três anos, são relatados os primeiros exemplos de “best pratice”:

• Capacidade: Vários sistemas estão a realizar mudanças operacionais de forma a melhorar a
capacidade e fiabilidade dos seus serviços

• Subcontratação: As lições aprendidas com a contratação de actividades não centrais no
contexto do sistema de transporte do metro são partilhados e aplicados.
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• Níveis de contratação: um estudo passado indicou que existem formas de minorar os
custos de pessoal e sua eficaz utilização

• Confiança: a importância da confiança foi demonstrada no metro de Londres e permitiu
alterações em duas linhas.

• Manutenção do stock de investimento e contratação de pessoal

O CoMET é um dos raros grupos de ‘benchmarking’ na área dos transportes públicos urbanos
estabelecido há já algum tempo (nunca foi definida uma data de extinção da operação). Os
objectivos programados para o 4º ano (1998) são:

• Rentabilizar as bases de dados existentes e o trabalho realizado numa fase prévia

• Ajudar as empresas a implementar KPI da qualidade, na óptica do passageiro

• Aumentar o índice de implementação de propostas de “Best Pratice”;

• Começar a retirar conclusões relativas a dados observados num determinado espaço de
tempo, de modo a detectar tendências e impactos de certas políticas e programas;

• Continuar a definir a “Best Practice” em áreas prioritárias que possam levar directamente à
sua implementação.

4.5 Exemplo: a implementação do 9004/2 do ISO por STIB MIVB em
Bruxelas

O processo de gestão de qualidade, aplicado por  STIB MIVB,  é baseado num lema bastante
simples “Satisfaire le client au juste prix- Voldoening voor de juiste prijs “, ou seja, “a
satisfação do cliente a um preço justo”.  Este lema baseia-se em quatro aspectos estratégicos:

• Cumprir as expectativas da região

• Pesquisa continuada e medição da qualidade em serviços ao cliente

• Uso de uma linguagem única e direccionada para o cliente, no seio da companhia

• Procurar o melhor relacionamento entre os diferentes interesses

Os quatro princípios subjacentes a estas estratégias são:

• A principal prioridade deve ser a monitorização do desenvolvimento continuado da
satisfação do utente

• Cada actividade deve conduzir a um resultado concreto

• A companhia deve funcionar em harmonia com o seu ambiente

• A companhia só pode mudar quando a comunidade estiver envolvida.
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A aprovação de política de qualidade acima mencionada deu-se com o primeiro contracto de
gestão entre a Região Metropolitana de Bruxelas e a STIB-MIVB. Este contrato, válido durante
quatro anos (1991-1994), indicava as tarefas a desenvolver pela STIB-MIVB de forma a
satisfazer o consumidor, encontrar um equilíbrio financeiro e construir um sistema progressivo
de qualidade, baseado nos standards da ISO 9000.

A . O Método LOTES (Logical Thinking System)
A gestão do processo começou com um ciclo de formação contínua do pessoal, em todos os
níveis da hierarquia. O método de LOTES (Logical Thinking System) incute cada participante
com:

• Uma mensagem: o cliente está no centro do negócio

• Uma técnica de gestão

• Uma linguagem comum

Como exercício, foi pedido a cada grupo que estudasse e desenvolvesse um projecto de
melhoramento para um sector específico dentro da companhia. A formação de 5,500 membros
da STIB MIVB, dividido em quatro importantes categorias (pessoal executivo, empregados,
motoristas, pessoal técnico) deu-se entre 1991 e 1996.
Em 1992, deu-se início a uma análise funcional de todos os departamentos da companhia que
consistiu em:

• Definir as funções executadas por cada departamento e secção e os serviços que ofereciam

• Classificar essas funções com base nas expectativas de cliente

• Organizar reuniões entre os departamentos e os utilizadores

• Validar as suas funções comparando-as com tarefas atribuídas a STIB MIVB.

B .  As Tarefas
As tarefas especificadas no acordo contratual assinado em 1990 foram revistas e alteradas
produzindo uma segunda versão em 1995. As missões de STIB MIVB abrangem:
7 funções dirigidas ao cliente  :

• Transporte

• Vendas

• Actos criminosos e de vandalismo

• Protecção contra fraudes;

• Coordenação dos serviços de transportes com outras companhias (transferências
intermodais)
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• Colaboração com o “ombudsman”4

• Dar a conhecer a existência de um comité de acompanhamento para os utilizadores.

4 funções ligadas aos recursos utilizados :

• Humanos

• Financeiros

• Técnicos

• Recursos específicos.

4 funções para o ambiente:

• Regional

• Autoridades Municipais, Federais e Europeias

• Manutenção das infra-estruturas

• Respeito pela comunidade

3 tarefas delegadas pela Região (TR):

• Realização de trabalhos na rede de infra-estruturas

• Apoio a uma política de mobilidade na Região

• Colocar ao dispor da Região as competências e possibilidades da STIB MIVB.

A partir deste conjunto de missões foi executado um inventário de cada função. Mais de 800
produtos /serviços foram registrados com, para cada um deles, uma identificação própria a partir
de critérios tais como: a frequência, o volume, a demora no provimento de stocks e os utentes.

C .O processo de controlo
Cada produto/serviço ou grupo de produtos/ serviços é o resultado de um processo, produto de
uma sucessão de actividades que passa pelo reconhecimento das necessidades até à concepção
do produto final. A descrição desse processo, que frequentemente envolve actividades exercidas
por vários departamentos da companhia, exigiu uma visão diagonal da companhia, o que ainda
não tinha acontecido. A actualização de cada processo foi então feita por um coordenador em
colaboração com os directores e pessoal responsável de todas as áreas relevantes, para que os
mesmos estivessem conscientes dos níveis de colaboração e de ligação entre departamentos.
Cerca de 100 processos foram identificados, onde era necessário perceber “quem é responsável
e por que sector” e relativamente aos quais era importante que todo o pessoal fosse capaz de
concordar sobre os principais critérios de caracterização (qualidade, quantidade, tempo).

                                                     
4 Funcionário governamental que investiga queixas contra órgãos públicos
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Com o conhecimento das funções da companhia e a formalização dos vários processos, foram
estabelecidos os indicadores para a quantificação de cada função, numa perspectiva de
maximização da qualidade pretendida para essa função. No manual de qualidade da STIB
MIVB resumem-se as 18 funções básicas, retiradas de cerca de 100 processos e de 800 produtos
e serviços resultantes.

4.6 O exemplo: A estratégia de gestão de Semitag (Grenoble)
A SEMITAG administra uma rede de transportes urbanos na área urbana de Grenoble (23
cidades) em nome da autoridade organizacional, SMTC. A companhia opera 20 rotas ou linhas,
tem 800 trabalhadores e 300 veículos (eléctricos, “trolley bus” e autocarros). A SEMITAG
transporta 220.000 passageiros por dia e seu orçamento anual alcança os 300 milhões de FF.5

Depois de rápido crescimento devido à abertura de duas linhas de eléctricas em 1987 e 1990, a
direcção decide dirigir a sua atenção para a melhoria dos serviços e da organização.  Isto levou a
que, em Junho de 1993, fosse lançado um novo projecto dentro da companhia, intitulado PAQT
97 (Plan d’Action Qualité Tag). Este plano definiu as estratégias e os objectivos da companhia
para os 5 anos seguintes. O PAQT 97 procura impulsionar as actividades de companhias em 3
linhas de acção fundamentais:

- Melhor serviço ao cliente

- Maior importância dada à formação e competência do pessoal

- Melhor gestão das restrições financeiras e económicas

A qualidade é o denominador comum às três linhas de acção. Incluem alguns elementos de uma
abordagem total de manejo de qualidade (Total Quality Management): a abordagem do ponto de
vista do utente, a consciência de todos os empregados para a necessidade de sucesso do negócio
e o uso mais eficiente de recursos. Como base de intervenção, 8 objectivos principais foram
definidos durante o período 1993-1997.

1ª Linha de acção:

- Completar toda a extensão Norte- Sul

- Abrir um novo parque de material

- Iniciar um novo processo de qualidade

- Melhorar a qualidade do serviço

- Certificação.

2ª Linha de acção:

- Modernização das estruturas operacionais;

- Entrevistas individuais de avaliação

- Optimização da organização e da gestão do tempo de trabalho

                                                     
5 Cerca de 46 milhões de Euros
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3ª Linha de acção:

- Instalação de sistemas descentralizados de orçamentação

- Instalação de novos sistemas de bilhética

No período de 1993-1997, a certificação foi assim um dos grandes objectivos do plano de
gestão. No entanto, é apenas parte do processo de qualidade da companhia. O processo de
qualidade, de vasta importância para a PAQT 97, tem dois aspectos essenciais:

• Plano de acção para melhorar a qualidade do serviço ao cliente

• Plano de acção para melhorar a organização interna, de modo a ser certificado pela norma
ISO 9001

A primeira parte do processo foi dividida em três partes:

• Uma pesquisa de forma a identificar as expectativas do utilizador e a sua opinião acerca do
serviço (Setembro de 1993)

• Apresentação ao público de uma carta de direitos e de objectivos a alcançar ao nível da
qualidade (Março, 1994)

• Alteração das práticas existentes para alcançar os objectivos anteriormente definidos (a
partir de 1994)

4.7 Exemplo: a certificação da ISO 9000 do STIB- MIVB (Bruxelas)
Como forma de estimular os diferentes departamentos e reforçar o aspecto competitivo do
STIB-MIVB, a empresa decidiu alcançar a certificação com base nos princípios da norma ISO
9000.
Optando por não certificar todos os departamentos da companhia num mesmo momento, a
direcção da STIB/MIVB decidiu, em parceria com o Departamento de Qualidade da companhia,
seleccionar um número reduzido de departamentos. O critério usado para esta selecção foi a
seguinte:

• Envolvimento dos gerentes numa perspectiva voluntária

• Representatividade dos diferentes departamentos

• Envolvimento dos diferentes departamentos no contacto directo com o consumidor;

Quatro departamentos estão certificados ou em processo de certificação:

• Departamento responsável pela assistência a passageiros em caso de avaria do metro (ISSO
9002 certificação prevista para Março de 1998)

• Seminário destinado à equipa dos eléctricos (tram’s) (ISO 9002 certificado em Dezembro
de 1997)
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• Departamento de Segurança- Higiene-Ergonomia (ISO 9002 certificado em Outubro de
1997);

• Centro de formação de motoristas (ISO 9001 certificado em Dezembro de 1997)

Espera-se deste modo um efeito cumulativo dentro da companhia e outros departamentos
começam a sentir-se motivados para a implementação de práticas de gestão já entretanto
certificadas. Parece que os responsáveis pelas decisões noutros sectores da companhia estão
interessados em receber informação sobre os departamentos já certificados. Trata-se assim de
um processo de ‘benchmarking’, neste caso interno.

4.8 A Matriz de ‘Benchmarking’ híbrida do HM Customs and Excise

Estudo comercial

É um estudo de alto nível referente às necessidades da empresa e
ás condicionantes dos serviços. O estudo estabelece o tema para o
exercício de benchmarking, as necessidades quer do gerente, quer
Estudo do
negócio
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do serviço ao consumidor. Identifica os sistemas nacionais a usar
e analisa todos os factores que possam vir a afectar a forma como
o serviço ou a actividade é disponibilizada. Isto pode incluir:

• Questões pessoais

• Questões imobiliárias

• O impacto de planos de reestruturação;

• Outras análises/estudos relevantes

• Legislação (ex: Igualdade de Oportunidades, Saúde e
Segurança, UE);

• Trabalho realizado com outros sectores dos serviços públicos

• Parcerias com o sector privado
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Requisitos para o nível de serviço

Após caracterização base das actividades, prepara-se a análise dos
requisitos para o nível de serviço. Este documento utiliza os dados
obtidos com o estudo anterior para preparar o trabalho a ser
desenvolvido. Isto inclui:

• A descrição do que deve ser alcançado (resultados)

• A descrição do que deve ser produzido e entregue (produtos
finais)

• Quais os níveis a alcançar

• Condicionantes técnicos e outras considerações (ex.:
segurança)

• Volume de trabalho envolvido

Estudo de Eficácia
O estudo de eficácia faz uma análise detalhada de como os
serviços ou actividades podem atingir os padrões estabelecidos
dentro dos condicionantes existentes no contexto SLR (Service
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Level Requirement)6. O estudo de eficácia procederá a um
exercício de ‘benchmarking’ para recolher informações,
dentro de sector privado e público, relativamente a custos e
boas práticas. Este procedimento explicita a forma como o
exercício vai ser executado.
Os gestores e pessoal responsáveis pelo trabalho estão sempre
envolvidos no “Estudo de eficácia”, pois devem estar
informados quando a eventuais alterações nas práticas de
trabalho.

                                             
l de serviço requerido

Requesitos
ível de serviço”

studo de
Eficácia

Benchmark
externo
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Proposta

Uma “Proposta” é produzida após o “Estudo de Eficácia”. Deve
incluir detalhes como:

Avalia

Benchmark
interno

Benchmark
interno

 
”n
Estudo do
negócio
• Os métodos e sistemas utilizados para realizar a tarefa

• Alocação dos recursos

 Requesitos de

”nível de serviço”
• Formas de desenvolver a monitorização

• Custos envolvidos

Estudo de
Eficácia

Benchmark
Externo

R

Proposta
ção

A avaliação é um processo de duas etapas:
1. Consideração da proposta “in-house”- O painel de

avaliação deverá ficar convencido de que o trabalho
cumprirá os requisitos para “níveis de serviço” se for
desenvolvido de acordo com aquilo que está na proposta.

2. Comparação através do ‘benchmarking’ – Logo que o
painel de avaliação esteja satisfeito com os méritos
próprios da proposta elas irão então compará-la
criticamente relativamente à informação disponível a
partir das fontes de ‘bechmarking’ internas e externas
disponíveis

Estudo de
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Benchmark
externo
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Gestão dos resultados

Se a proposta for aceite pelo painel de avaliação o “Service
Level Agreement” (SLA) é formalizado de modo a assegurar
a entrega do serviço na forma e ao custo estabelecido na
proposta. Se a proposta não for aceite, estabelece-se formas
alternativas de entrega.

Benchmark
interno

Estudo de
Eficácia

Benchmarl
externo

Proposta
Gestão dos
resultados
Avaliação da
Proposta
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5. Conclusões e Recomendações
Primeira recomendação: apresentar a organização institucional e financeira dos transportes
públicos antes de introduzir os conceitos de qualidade e ‘benchmarking’.
Segunda recomendação: colocar os alunos a par, tanto quanto possível, de toda a situação. A
sua percepção enquanto utilizadores ajudar-lhes-á a encontrar os conceitos, e, ao mesmo tempo,
tomarão em linha de conta que há outros interessados para além do utilizador (autoridade,
operadores, etc).
Terceira recomendação: é difícil apresentar o processo de ‘benchmarking’ entre operadores,
porque estes não se sentem à-vontade para falar de assuntos confidenciais. A apresentação de
experiências nacionais é bastante vantajosa e permite influenciar os aprendizes.
Quarta recomendação: todos tentam melhorar a qualidade em todo o lado. No entanto, é
necessário entender como funciona na realidade um operador e uma autoridade local, para que
se compreenda o quanto é difícil fazê-lo quando se trabalha nessas instituições. O envolvimento
de uma autoridade local na formação e a participação de um operador local que efectuem as
demonstrações práticas do modo ‘como se faz’, ajudaria os alunos a perceber a interligação
entre os conceitos e o que acontece realmente.
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6. Exercícios
Os conceitos de ‘Qualidade’ e de ‘Benchmarking’ (e o conceito associado de “Comparação”)
são usados por todos, incluindo os estudantes, na vida de todos os dias. O objectivo pedagógico
é o de fornecer um significado profissional e estruturado a conceitos comuns.
Seria interessante fazer com que os estudantes descobrissem por si as várias abordagens
possíveis a estes  conceitos. Isso poderá ser feito em pequenos grupos ou individualmente.
Por exemplo, os quatro elementos do ciclo de qualidade não são específicos do sistema de
transportes antes podem ser aplicados a qualquer tipo de produção.
Por exemplo, a classificação Europeia relativamente aos principais critérios de qualidade nos
transportes públicos poderia constituir a base para a criação de uma hipotética estratégia de
bechmarking.
Considerando a abordagem de ‘benchmarking’, o aspecto mais difícil do conceito consiste no
desenho e implementação de um plano de acção.
É facilmente apreendido por todos que a avaliação é fundamental se pretendemos comparar o
nosso plano com o de outros.
E é também claro que o passo referente à comparação é a parte central do processo.
Mas muitos pararão o exercício depois do passo referente à comparação, o que já é de qualquer
modo um grande avanço, uma vez que os resultados dos projectos europeus ainda não
demonstraram com exactidão os resultados do processo de comparação.
A este respeito seria interessante colocar os estudantes na “situação real”.
Isto pode ser feito com a área de transportes públicos ou com qualquer outra área igualmente
interessante.
De igual modo, o facto de o estudante se situar numa situação real, implica um melhor
conhecimento da diferença crucial entre comparação e classificação e entre resultados e meios.
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7. Glossário
7.1 Qualidade

1. ‘Benchmarking’. Comparação sistemática do desempenho de um departamento de
uma companhia com outros departamentos da mesma companhia (benchmarking
interno) ou outras organizações, competidores ou empresas líderes no sector
(benchmarking externo), como método de partilha de conhecimentos e experiências
de ‘best practices’ de modo a trazer melhorias consideráveis ao desempenho dessa
companhia.

2. ‘Charter’ (carta). Documento que explicita o compromisso entre a empresa e os
utentes que pretende servir.
2.1. ‘Citizen’s charter’ (Carta do cidadão). Documento que explica que

serviços os utentes devem esperar encontrar na companhia e que determina
os compromissos com esses utentes, cujas opiniões, por sua vez, devem ser
integradas de cada vez que se faz uma revisão dessa carta.

2.2. Customer charter (Carta do utente). Documento que detalha o
compromisso com os clientes ou utentes, que determina os padrões que
orientam o funcionamento dos operadores da companhia, definindo também
o modo como estes publicitam os próprios resultados relativamente a esses
padrões e qual o tratamento que pretendem dar ao utente. Finalmente,
especificam e regulamentam os modos de compensação ao cliente caso não
consigam oferecer o prometido e o modo como o utente pode contactar
directamente o operador. Estas cartas podem ser classificadas em quatro
categorias:

• Agreement charter (Carta de acordo). Detalha direitos e deveres.

• Charter of intention (Carta de intenção). Estabelece valores e
príncipios gerais.

• Charter of commitment (Carta de compromisso). Explicita os
compromissos formais definidos para que os valores e princípios
definidos na carta anterior possam ser regulamentados e cumpridos.

• Charter of means (Carta de meios). Define que meios serão
disponibilizados para que os compromissos sejam cumpridos.

• Intermodality charter (Carta intermodal). Estabelece os aspectos
fundamentais da intermodalidade, segundo o ponto de vista de todos
os actores envolvidos no sistema de transportes. Esses aspectos
compreendem nomeadamente: centros de ligação (plataformas
intermodais), informação sobre possibilidades de transferências
intermodais com disponibilização de bilhetes compostos, colaborações
com a indústria automóvel, colaboração com outros actores do sistema
tais como os táxis, os operadores aéreos, o rent-a-car, os utilizadores
da bicicleta e as relações com R&D (Research and Developement –
Pesquisa e Desenvolvimento) para novas tecnologias e sistemas de
transporte.
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• Development charter (Carta de desenvolvimento). Define os
príncipios que orientarão o desenvolvimento do transporte público no
futuro.

• Public service charter (Ver Carta do cidadão) .
3. Continuous improvement (melhorias contínuas). Necessidade de um ajuste

contínuo na estruturação do serviço e de processos que permitam à organização
avaliar a cada momento as suas forças e fraquezas numa perspectiva de auto
valorização permanente.

4. Customer satisfaction (satisfação do cliente). Nível de satisfação das
expectativas do cliente quantificável como percentagem de expectativas que foram
realmente satisfeitas.

5. Delivered quality (qualidade disponibilizada). Nível de qualidade atingida
diariamente em condições normais de operação.

6. Desired quality (qualidade desejada). Nível de qualidade que a empresa deseja
alcançar tendo simultaneamente em conta a qualidade esperada, as dificuldades
externas à companhia (por exemplo o congestionamento viário) e as condicionantes
financeiras.

7. Expected quality (qualidade esperada). Nível de qualidade requerida pelo utente
e que pode ser definida em termos explícitos ou implícitos

8. External quality (Qualidade externa). Critérios de qualidade apreendidos
directamente pelo utente.

9. Internal quality (Qualidade interna). Critérios de qualidade não apreendidos
directamente pelo utente (ex: sistema organizacional da empresa).

10. Optimal quality (Qualidade óptima). Situação em que os serviços
disponibilizados correspondem às expectativas e preferências dos clientes, uma vez
que estes manifestam vontade de pagar os preços que justificam esses serviços.

11. Partnership (pareceria de viagem). Acordo ou conjuntos de acordos entre
autoridades, grupos empresariais e operadores elaborados para encorajar a
cooperação ao nível do trabalho no sentido de alcançar os objectivos de melhoria
definidos à partida. Estes acordos, no entanto não terão qualquer vínculo
contratual.

12. Quality partnership (parceria de qualidade). Acordos não contratuais entre
parceiros dentro dos sectores públicos e privados que possuem interesses comuns
na promoção do sector dos transportes.

13. Perceived quality (Qualidade apreendida). Nível de qualidade apreendida,
objectiva ou subjectivamente, por passageiros no decurso das suas viagens.

14. Professed satisfaction (Satisfação declarada). Opinião formalizada de um utente
tendo em conta o nível de atendimento das suas expectativas.

15. Quality (Qualidade). Conjunto de características de uma entidade que revela a sua
capacidade de satisfazer necessidades declaradas ou implícitas (ISO 8402).

16. Quality assurance (Garantia de qualidade). Todas as actividades
sistematicamente planeadas dentro do sistema de qualidade, e demonstradas de
acordo com as necessidades, de modo a dar uma imagem de garantia de que a
empresa cumprirá todas as tarefas necessárias para garantir a qualidade (ISO 8402).
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17. Quality management (Gestão da qualidade). Todas as actividades dentro da
função de gestão que determinam a política de qualidade, objectivos e
responsabilidades e que são implementadas através de planeamento de qualidade,
controlo de qualidade, garantia de qualidade e melhoria de qualidade, no contexto
global do sistema de qualidade. (ISO 8402).

18. Quality system (Sistema de Qualidade). Estrutura organizacional, procedimentos,
processos e recursos necessários para a implementação da gestão de qualidade
(ISO 8402).

19. Targeted quality (Qualidade almejada). Nível de qualidade que a empresa deseja
para os seus utentes.

20. Total quality (Qualidade total). Abordagem de gestão que integra todas as
funções e processos dentro de uma organização de modo a promover o
desenvolvimento contínuo da qualidade de bens e serviços (ISO 8402).

7.2 Normas e Standards
21. Accreditation (Acreditação). Processo de ratificação da jurisdição, capacidades e

imparcialidade das autoridades certificadoras.
22. Certification (Certificação). Situação em que os partidos ou  entidades envolvidas

em diferentes níveis de hierarquia, avaliam a qualidade da companhia contra um
manual ou standard.

23. Standard. Acordo documentado contendo especificações técnicas de outros
critérios precisos para serem usados muitas vezes como regras ou definições de
características garantindo que os materiais, os produtos, os processos e os serviços
estão ajustados às suas  aplicações.

24. Quality management standard (Standard de gestão da qualidade). Linhas de
orientação e especificações relativos ao processo de gestão.

25. Quality system standard (Standard de sistema de qualidade). Standard
definindo linhas de orientação e especificações relativos ao processo de produção.

26. Standard of results (Standard de resultados). Nível estabelecido para a
qualidade do produto final. Dever-se-ão ter em conta as expectativas dos utentes.

27. Tool standard (instrumentos de standartização). Documentos de orientação para
a implementação de campos específicos dos ‘standards’ fundamentais. (ISO 9000-
1, 9002, 9003 and 9004-1). Os campos específicos são as auditorias (ISO 10011-1,
-2 and -3), a redacção e implementação de um manual de qualidade (NF X 50-160,
161, 162).

28. Standardisation (Standartização). Actividade que estabelece a unificação de
critérios relativos a determinados bens e serviços e que permite o uso de uma
linguagem comum num sector concreto de actividade.

7.3 Economia
29. Allocative efficiency (Eficiência direccionada). Relaciona-se com a produção de

bens ou serviços que melhor servem as preferências dos utentes, expressada pela
sua vontade de pagar os preços solicitados pela empresa.

30. Cost efficiency (Eficiência de custos). Produção de bens e serviços ao mínimo
custo possível.
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31. Economic efficiency (Eficiência económica). Relaciona-se com a combinação
entre os dois conceitos anteriores.

32. Effectiveness (Eficácia). Alcançar os objectivos definidos à partida. Acção com
efeitos directos na obtenção de um resultado desejado em termos económicos.

33. Externality (Externalidade). Relação ou efeito económico não controlado de
forma eficiente através dos preços.

34. Market contestability (Contestação de mercado). Característica de certos
mercados em que as empresas que os compõem são ameaçadas por empresas
‘exteriores’ aos mesmos, incentivando a concorrência sem que nunca cheguem a
existir condições de concorrência normal. Baumol, Panzar and Willing (1982)
defendem que a contestação de mercado garante os benefícios sociais dos
mercados perfeitos sem a necessidade de definir de uma forma determinista as
empresas que deverão operar no mercado. Shepherd (1984) constatou que estes
resultados são apenas válidos para os seguintes pressupostos:

− A entrada no mercado é livre e sem limites

− Essa entrada é absoluta

− E entrada é perfeitamente reversível
35. Market failure (Falha de mercado). Situação em que o mercado produz

resultados pouco eficientes devido à existência dos seguintes factores: competição
imperfeita, monopólio natural, bens públicos, externalidades, partilha comum de
bens, falta de informação perfeita e imparcial, mercados incompletos.

7.4 Bases regulamentares
36. Bid (apresentação da proposta). Oferecer uma quantidade determinada de

dinheiro para alguma coisa. No caso do Transporte Público Urbano, isso significa
oferecer um determinado nível de serviço a um determinado custo.

37. Bidding document (Proposta). Uma oferta formal para a realização de um
trabalho ou para a provisão de bens e serviços a custos específicos.

38. Collective transport (Transporte Colectivo). Transporte comercial de
passageiros destinado a preencher as necessidades em comunidades de pequena e
média dimensão, necessidades essas partilhadas por todos ou por grupos alargados
dentro dessas comunidades.

39. Market competition (Competição de mercado). Competição entre uma variedade
de companhias em mercado aberto, que lutam entre si de modo a que os seus
produtos se vendam a preços aceitáveis para o mercado e que lhes permitam ter
lucro, tendo em conta os custos.

40. Concession act (Acordo ou contracto de concessão). Licença atribuída a um
operador de transporte por uma autoridade local especificando um direito exclusivo
de facultar o serviço de transporte público numa determinada área.

41. Public service (Serviço público). Serviço que cumpre uma missão de interesse
comum e relativamente ao qual a autoridade responsável pelo mesmo deverá
responder publicamente perante as diversas entidades fiscalizadoras das várias
especificidades desse serviço.

42. Public transport (Transporte Público). Serviços fornecidos para o transporte de
passageiros e das suas bagagens em distâncias longas ou curtas, dentro ou fora das
localidades, normalmente numa base de pagamento que compreende horários fixos
e percursos pré-determinados.
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43. Regional transport (Transporte Regional). Transportes na envolvência das
grandes aglomerações urbanas e entre cidades pequenas e as grandes
aglomerações. Poder-se-á de igual modo descrever, embora de uma forma
grosseira, como uma distância de viagem igual ou superior a 60km e um tempo de
viagem superior a uma hora, em média. Para grandes conurbações existirá
transporte regional de alta velocidade para distâncias superiores a 150km e tempos
de viagem superiores a 2h (eixo Lisboa – Porto). Para além destes limites o
transporte de longa distância começa a ganhar importância (Avião, TGV)

44. Service of general interest (Serviços de interesse geral) Actividades de serviço,
consideradas pelas autoridades públicas como sendo de interesse geral e portanto
objecto obrigatório de serviço público.

45. Service of general economic interest (Serviços de interesse económico geral)
Este termo surge no tratado de Roma no artigo 90. Refere actividades relacionadas
com serviços comerciais mas que são do interesse geral e que devem ser objecto de
obrigações públicas. Isto é o caso das redes de transporte, energia e serviços de
comunicação.

46. Universal service (Serviços Universais). Serviço Público disponível para todos
com razoáveis condições de acesso e de preço.

47. Urban transport (Transporte urbano). Desenvolve-se dentro das cidades e das
conurbações e em pequenas ‘cinturas’ em torno destas. Poder-se-á descrever como
tendo distâncias de viagem entre 5 e 8km e tempos de viagem até meia hora.
Valores mais elevados poderão ser válidos para grandes metrópoles ou grandes
conurbações.
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