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Resumo: As organizações têm utilizado a informatização como forma de obter subsídios 
para o processo de tomada de decisão.Este artigo objetiva mostrar como é possível, a partir 
de um software administrar as rotinas de trabalho e apoio à gestão de maneira simples e 
clara. Realizando uma pesquisa em uma empresa de ônibus de pequeno porte, viu-se que 
utilizando a tecnologia da informação, as informações passaram a estar mais disponíveis 
facilmente e centralizadas num sistema informatizado.Com isso, o artigo propõe-se a mostrar 
que as pequenas empresas de ônibus também podem informatizar-se sem que tenham gastos 
expressivos com softwares específicos para esse setor. 
Palavras-chave: Informação; Organização; Tomada de decisão. 

1. Introdução 

Os administradores e quaisquer pessoas que trabalhem no setor administrativo utilizam 
de alguma forma um computador. Seja para redação, seja para criar apresentações ou até 
mesmo criar planilhas de controle. 

As empresas de grande porte utilizam softwares específicos para aplicações neste 
setor. Porém, empresas de ônibus de pequeno porte não têm como utilizar esses softwares, 
devido ao preço elevado. 

O objetivo deste artigo é verificar o estado de utilização da informatização numa 
empresa de ônibus de pequeno porte. Para isso, a empresa pesquisada foi a Alpha, nome 
fictício da empresa pesquisada.  

Nela, serão vistos como são realizados os procedimentos administrativos, mais 
especificamente aqueles que se valeriam de um software específico, mas, que devido seu 
custo procura-se uma alternativa de baixo custo e que traga a mesma eficiência, e já 
disponível no mercado como o Microsoft Excel.  

A metodologia utilizada para este artigo foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 
documental. 

 

2. O transporte de passageiros por ônibus 

Segundo Valente (2003), a concorrência existente no mercado de serviços de 
transporte de passageiros obriga as empresas a uma constante modernização, de modo a 
mantê-las com competitividade suficiente para conservarem ou ampliarem suas fatias de 
mercado. 

Para tanto, é imprescindível que as empresas acompanhem os avanços tecnológicos, e 
adotá-los, sempre que viável técnica e economicamente. 

Vê-se a necessidade de sobrevivência frente a uma forte concorrência, que está cada 
vez mais preocupada em investir no setor e desenvolver equipamentos e métodos de trabalho. 
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3. Inovações tecnológicas 

Para que haja uma boa gestão da frota, existem soluções tecnológicas voltadas para o 
setor, entre as principais Valente (2003) menciona: 

Sistema Frota: Lançado no Brasil no final dos anos 80, o Sistema Frota engloba 
módulos: veículos, motoristas, pneus, combustíveis, manutenção preventiva, custos 
operacionais e produção da frota. Opera sobre diferentes fichas de entrada, entre as quais: 
manutenção de pneus, notas fiscais ou planilhas de abastecimento, manutenção ou ordem de 
serviço e bordo/planilha de viagens. O sistema trabalha com informações cadastrais, de 
consumo e de preços unitários, fazendo o controle dos veículos, verificando seus custos e 
respectivos desempenhos. 

Sysfrota: É um software desenvolvido para efetuar e gerenciar todos os processos que 
envolvem a administração de frotas. Garante bons resultados, com melhoria de qualidade, 
aumento de produtividade e redução de custos. 

Atualmente, o transporte coletivo também já conta com tecnologias de forma a 
melhorar o gerenciamento por parte das empresas, entre os principais itens, Valente (2003) 
destaca: 

Fiscalização Eletrônica: em determinadas cidades já é possível monitorar, em tempo 
real, a operação do transporte coletivo. Na fiscalização eletrônica, as informações são colhidas 
por captadores instalados nas ruas e transmitidos para centrais de controle. Este sistema 
fiscaliza os operadores e elimina os atrasos nas linhas. O monitoramento é individual, ou seja, 
cada ônibus tem um aparelho, chamado de transponder, preso ao chassi.  

Outro exemplo, é o sistema que controla a operação, nesse caso, operado por satélite, 
em que, cada veículo possui um computador de bordo e um receptor de geoposicionamento 
(GPS). Nesse computador são feitos os registros do percurso do veículo, do número de 
passageiros, a temperatura e rotação do motor, além de outros dados para o gerenciamento. 

Bilhetagem automática: com a bilhetagem eletrônica já se notam vantagens, como o 
fim da evasão de divisas e melhor operação da frota. Quanto à tecnologia, o sistema pode ter 
variantes, envolvendo catracas eletrônicas, uso de fichas plásticas, cartões magnéticos, 
leituras em código de barras com diferenciação para estudantes, idosos, etc. Nos casos de 
sistema integrado de transporte coletivo, o interesse tem sido pela tecnologia que utiliza chips 
eletrônicos, capazes de viabilizar o método de controle por tempo, ou seja, quando o 
passageiro entra no sistema, ele pode utiliza-lo por um determinado período ao custo de uma 
tarifa. 

Reservas e Emissão Automática de Passagens: os sistemas de emissão de passagens 
(SEP) oferecem maior segurança ao cliente e exige menos manutenção. Tais programas 
emitem passagens e fazem reservas a partir dos dados específicos programados pela empresa. 
As reservas seguem uma programação em função do número de dias estabelecido para vendas 
com antecedência. Também são emitidos os relatórios tradicionais envolvendo fiscalização, 
totalização de caixa, arrecadação diária, além de mapas de posição e de partida. 

A integração entre software e hardware permite uma dinamização nas operações da 
empresa. Os relatórios gerenciais emitidos pelo sistema poderão fornecer à administração 
importantes informações, como: mapas de viagens, incluindo a descida de passageiros nos 
diversos pontos de rota, mapas do dia, incluindo o número de ônibus movimentados e 
assentos vendidos, relatórios estatísticos por linhas e pontos mais procurados, além de 
relatórios de caixa e do movimento da agência. 

A necessidade de emitir bilhetes dentro dos ônibus, para passageiros que embarcam no 
meio da viagem, propiciou o aparecimento de um sistema específico. A venda informatizada 
de passagens (VIP) no percurso é possível através de um coletor de dados, acoplado a uma 
pequena CPU, de modo que se possa operar um software e uma mini-impressora para a 
emissão de bilhetes. 
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Enfim, os benefícios trazidos pela informatização são vários, destacando-se: a 
eliminação de prejuízos oriundos da venda de bilhetes falsificados, além da elevação do 
padrão do serviço oferecido, com ganhos de conforto e de qualidade para o usuário. 

 

4. A empresa Alpha 

A empresa estudada, chamada de Alpha, é uma empresa de transportes de passageiros 
da cidade de Ponta Grossa, no Paraná. É uma empresa do tipo familiar. 

A empresa possui uma frota composta por 16 ônibus, cinco Kombi e duas vans. O 
número de funcionários está distribuído da seguinte maneira: 23 motoristas, quatro fiscais de 
linhas, dois auxiliares de serviços gerais, um mecânico, um manobrista, um zelador e um 
assistente administrativo, além dos dois sócios-gerentes. 

A empresa Alpha atua no município de Ponta Grossa, com o transporte de funcionários 
de empresas, duas linhas que ligam aos distritos da cidade, linhas escolares e fretamentos 
eventuais, também conhecidos como linhas especiais. 

Por se tratar de uma empresa de pequeno porte, não existe a departamentalização 
comumente vista em empresas do mesmo setor. Assim, a rotina da empresa é simplificada 
através de um assistente administrativo, que é responsável por toda a parte administrativa da 
empresa. Assim, assuntos relativos à contabilidade ficam a cargo de uma empresa 
terceirizada, responsável por este setor. 

Nos serviços de pátio, como as lavagens internas e externas e externas dos veículos, 
mais o abastecimento, seus registros são feitos nas fichas individuais dos veículos. 

Quanto à elaboração de preços dos serviços, utiliza-se a precificação corrente do 
mercado, e que, não necessariamente corresponde ao preço necessário para cobrir os custos e 
obter uma margem de lucro justa.  

Ao oferecer o preço a um cliente, a empresa deve ter em mãos seus custos e quanto de 
margem de lucro deseja obter com a prestação de determinado serviço. Pois, caso contrário, 
correrá o risco de perder, tanto em receita de venda quanto na qualidade do serviço. 

É sabido que as empresas concorrentes utilizam-se dos transportes especiais para gerar 
maior receita, pois é vantajoso este tipo de cliente, que é do tipo avulso. 

Porém, como não havia nenhum registro manual ou informatizado e até mesmo a 
inexistência de um planejamento estratégico, viu-se que a tomada de decisão na empresa era 
feita sem critérios técnicos e sem respaldo científico. 

Assim, viu-se que era necessário elaborar uma metodologia que auxiliasse seu dia-a-
dia, mas de forma a não tornar inviável devido ao custo para a empresa. 

 

5. Proposta de informatização de processos: a aplicação na empresa Alpha 

Tendo em vista a realidade da empresa no que diz respeito à informatização, notou-se 
que era necessário criar algumas ferramentas que fossem eficientes e que suprissem a 
utilização de softwares específicos do setor, respaldadas por uma metodologia. 

Para tanto, foi utilizado o software Microsoft Excel, o qual é possível criar planilhas e 
a partir delas gerar gráficos que facilitem a visualização de determinada situação da empresa. 
Isso pode ser feito com qualquer dado mensurável. Através dele, podem ser criadas planilhas 
para a computação dos custos dos veículos e assim, possuir um banco de dados que garanta a 
formação de um histórico preciso e, poder, a partir dele, controlar os custos e tomar decisões 
mais acertadas. 

Assim, puderam ser criadas várias planilhas de forma a organizar os dados e então 
poder analisá-las na empresa, entre as principais: 
a) Demonstração de Resultado do Exercício (DRE); 
b) Controle do abastecimento dos veículos; 
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c) Plano de renovação de frota; 
d) Controle de custos dos veículos. 

Após a elaboração da DRE no Microsoft Excel, foi possível criar um histórico das 
informações contábeis, verificando com auxílio de gráficos os custos da empresa, sua 
evolução e o que poderia ser concluído com aquelas informações.  

Na DRE também são criadas fórmulas que indicam a participação de determinado item 
num mês e acompanhar sua evolução pelo tempo. Por exemplo, vendas de passagens a prazo, 
em um mês pode ter sido X e no outro X-1, significando que houve queda no período seguinte. 

O gráfico a seguir mostra como fica mais fácil ao administrador verificar as 
informações da participação de cada linha no faturamento mensal da empresa: 
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FIGURA 1 – Fontes de receita mensal da empresa Alpha  

Fonte: Dados primários 
 

Dessa forma, uma das principais fontes de receita da empresa, que representa 30% do 
faturamento mensal (cliente “N”), enfrenta sérias dificuldades financeiras, correndo risco de 
fechar, o que atrasa o pagamento das viagens realizadas pela Alpha, do tipo fretamento 
contínuo. Com o auxílio do gráfico, fica nítida a necessidade da empresa estar atenta às 
incertezas de seus clientes e que esteja preparada para atender novos clientes. 

Seguindo a metodologia, outra planilha que pode ser elaborada como forma de 
controlar o desempenho dos veículos é a de Desempenho e Custos. Isto é, ao lançar na 
planilha os dados de abastecimento do veículo, separados mês a mês, e por veículo, ao final, 
utilizando-se a fórmula de subtração da quilometragem registrada no odômetro pelo veículo 
sobre a quilometragem percorrida, o administrador consegue obter a média de consumo de 
combustível no período.  

Além disso, na empresa Alpha também foi elaborado um plano de renovação de frota, 
obtido a partir de um modelo presente em Valente (2003) que foi útil, a partir do momento em 
que foram inseridos os dados das concessionárias de chassis e carrocerias, a fim de analisar 
qual seria a melhor opção ao renovar a frota. Inseridos os valores baseados nas coordenadas 
do modelo, ficou mais simples, sendo que utilizando fórmulas do Microsoft Excel, as demais 
informações vinham automaticamente.  

Abaixo segue uma das planilhas que compuseram o plano de renovação de frota para 
empresa Alpha. 
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TABELA 1 – Plano de renovação de frota na empresa Alpha  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Dados primários 
 

O quadro acima é utilizado para calcular a desvalorização média anual do veículo à 
medida que o período de utilização do mesmo for aumentando. Interpretando esse quadro, vê-
se que somente no primeiro ano, a desvalorização do veículo chega a 30% de seu valor de 
aquisição. E, se considerado um período de utilização de quatro anos, ocorrerá uma 
desvalorização média acumulada de 80%, levando então a uma desvalorização média anual de 
80% : 4 = 20%. O valor da desvalorização média anual decresce à medida que o período de 
utilização aumenta. 

E dentre as planilhas que o administrador deve possuir, está a do ponto de equilíbrio. 
Pois é a partir dela e da geração do gráfico correspondente que o administrador visualizará 
como está se comportando os custos da empresa. O gráfico do ponto de equilíbrio é obtido 
com os valores totais dos itens: Receita Total, Custo Total, Custo Fixo e Custo Variável, 
como no gráfico a seguir: 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.DESVALORIZAÇÃO MÉDIA  

ALPHA - PLANO DE RENOVAÇÃO  

OPÇÃO: ônibus: MARCOPOLO TORINO - chassis: VOLKSWAGEN 17.210 OD 
Função do tempo de uso. 

 Valor da aquisição em R$: 207.000,00 

Tempo de uso 
do veículo (anos)  

Desvalorização acumulada  
(% do valor do veículo novo) 

Desvalorização média 
anual (R$) 

1 30                            62.100,00  

2 50                            51.750,00  

3 65                            44.850,00  

4 80                            41.400,00  

5 85                            35.190,00  

6 90                            31.050,00  

7 93                            27.501,43  

8 95                            24.581,25  

9 95                            21.850,00  

10 95                            19.665,00  
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TABELA 2 – Ponto de equilíbrio da empresa Alpha 

PONTO DE EQUILÍBRIO

y = 6513,6x + 69981

y = -250,22x + 68277

y = 892,31x + 45066

y = -1142,5x + 23210

-

8.500,00

17.000,00

25.500,00

34.000,00

42.500,00

51.000,00

59.500,00

68.000,00

76.500,00

85.000,00

93.500,00

102.000,00

110.500,00

119.000,00

127.500,00

1 2 3 4 5 6 7

PERÍODOS

R
$

RECEITA TOTAL (R$)

CUSTO TOTAL (R$)

CUSTO FIXO (R$)

CUSTO VARIÁVEL (R$)

Linear (RECEITA TOTAL (R$))

Linear (CUSTO TOTAL (R$))

Linear (CUSTO VARIÁVEL (R$))

Linear (CUSTO FIXO (R$))

 

Fonte: Dados primários 

 

O ponto de equilíbrio, segundo Leone (2001, p.377), é o ponto de atividade da 
empresa no qual não há lucro nem prejuízo, ou seja, o ponto em que a receita é igual ao custo 
total. Além do ponto de equilíbrio, a empresa obterá lucros; aquém do ponto de equilíbrio, a 
empresa terá prejuízos. 

Os valores obtidos nesse gráfico foram gerados com as informações da planilha com 
os itens anteriormente mencionados. O Microsoft Excel utiliza fórmulas para representar cada 
item do gráfico e o linear de projeção de cada item. No caso da empresa Alpha, nota-se que no 
mês 2, houve pequeno prejuízo, mas que foi recuperado nos meses seguintes. 

 

6. Considerações finais 

Numa empresa de pequeno porte, qualquer que seja seu ramo de atividade, é possível 
criar uma metodologia para informatização de baixo custo.  

No caso estudado, a empresa Alpha não possuía nenhum sistema de informatização 
para as rotinas de trabalho, isto é, desde planilhas até gráficos de auxílio à tomada de decisão. 

Após um estudo sobre tais rotinas e a importância de informatizá-las, a administração 
da empresa observou que não era necessário adquirir um sistema caro, como os vistos na 
revisão bibliográfica. Bastava organizar os dados no computador, que não precisava ser o 
mais moderno do mercado para tal. 

No médio prazo constatou-se que a utilização do Microsoft Excel, de baixo custo, 
quando comparado com softwares específicos da área de transporte. O software auxiliou nas 
mais diversas tarefas, já que a empresa possuía um computador em seu escritório.  

Assim, a assistente administrativa pôde trabalhar melhor as informações da empresa, 
pois elas se encontravam no computador na hora que ela necessitasse, auxiliando inclusive no 
planejamento de médio e longo prazo da empresa, como, por exemplo, a renovação 
programada da frota e o controle mais apurado dos custos. 
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