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Mensagem do Presidente

Um novo TransÔnibus para novas demandas
O Relatório de Gestão TransÔnibus 2015 apresenta os 

resultados alcançados pela entidade ao longo do ano, fruto 
das ações e programas que desenvolve, através dos seus 
Centros de Serviços, sempre pautado pela ética e pela 
transparência. 

Evidencia também seu compromisso em incentivar a 
evolução das empresas associadas, o desenvolvimento 
pessoal e profissional dos trabalhadores do setor, contribuir 
para a melhoria da mobilidade urbana e da qualidade de 
vida da sociedade.

Os dados apresentados a seguir demonstram que ao 
longo de seus 47 anos de história o TransÔnibus vem se 
estruturando frente a novos cenários, se preparando para o 
futuro e se adaptando para atender às atuais demandas do 
setor de transporte e das cidades onde atua.

Esperamos continuar nossa trajetória, preparando-nos 
para os próximos desafios e construindo um TransÔnibus 
cada vez melhor para todos, em conformidade com nossa 
Missão, Visão e Valores e com os compromissos assumidos 
junto às empresas associadas e à sociedade em geral. 
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PerfilI
I) PERFIL DA ORGANIZAÇÃO
Descrição da Organização

O TransÔnibus - Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Nova Iguaçu 
- representa 36 empresas de ônibus na região de Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, Nova 
Iguaçu e São João de Meriti. Seu principal objetivo é promover a evolução do transporte 
por ônibus nas cidades de sua base territorial, através do incentivo a adoção de moder-
nas tecnologias e formas de gestão nas empresas associadas que visem, sobretudo, à 
melhoria da mobilidade urbana. 

O TransÔnibus teve origem em 1959, a partir da fundação da Associação Profissional 
das Empresas de Transportes Rodoviários do Município de Nova Iguaçu. No dia 17 de ou-
tubro de 1968, a Associação deu lugar ao Setranspani (atual TransÔnibus).

Em 1981, assumiu a presidência o empresário Narciso Gonçalves dos Santos. No mesmo ano, 
o Sindicato adquiriu a primeira sede própria. Em setembro de 1989, transferiu-se para nova 
sede, na Avenida Carlos Marques Rollo, 854, em Nova Iguaçu, onde permanece até hoje. 
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No ano de 2008, em comemoração aos 40 anos de fundação, o Setranspani passou a se de-
nominar TransÔnibus e lançou uma nova logomarca e lema: TransÔnibus - Integrando Cidades. 
A mudança marcou uma segunda etapa na história do Sindicato, em que mais do que repre-
sentar empresas de ônibus de Nova Iguaçu e municípios vizinhos, o TransÔnibus se propõe a 
integrar essas cidades e contribuir mais diretamente para o desenvolvimento da região.

A partir de 2011, impulsionado pelas mudanças que aconteceram no setor de transportes, o 
TransÔnibus ampliou sua estrutura profissional e física, expandindo também sua sede.

Implantação de Centros de Serviços
Em 2012, com a revisão de seu Estatuto, o TransÔnibus definiu uma nova estrutura 

organizacional, mapeou seus processos e os organizou em Centros de Serviços. A reor-
ganização teve como objetivo atender as demandas das empresas associadas e partes 
interessadas, em diferentes áreas de atuação. Reflete ainda o posicionamento da direto-
ria do Sindicato de que sua essência é dar suporte às associadas, em alinhamento com 
a sua Visão para 2018 de ser um Centro de Apoio em soluções de Mobilidade, Liderança 
Inovadora, Racionalização Operacional e Humanização da Gestão.
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PerfilI
Estão definidos três Centros de Serviços que se organizam por processos. São eles:

• Administrativo e Financeiro, que envolve os processos internos da orga-
nização e os requisitos legais;

• Desenvolvimento Humano e Organizacional, que envolve processos para 
o desenvolvimento das competências das pessoas da entidade e das empresas associadas, 
oferecendo suporte para o desenvolvimento de competências organizacionais, como exem-
plos o Programa de Desenvolvimento de Lideranças, o Plano de Cargos e Salários e a Consul-
toria para a implementação de Sistema de Gestão da Qualidade com base na NBR ISO 9001.

Como entidade que tem uma gestão voltada para a valorização do ser humano, o TransÔnibus 
desenvolve projetos e programas que visam principalmente à melhoria da qualidade de 
vida dos profissionais que atuam nas empresas associadas e da população que reside 
nos municípios de sua área de atuação. São eles:

Apoio a projetos sociais

O TransÔnibus apoia algumas instituições que assistem pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida e uma dessas instituições é a APAE de Nova Iguaçu. Além de outras 
contribuições, todos os anos, durante a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Inte-
lectual e Múltipla o TransÔnibus tem a responsabilidade de transportar os alunos e os res-
ponsáveis da instituição para as escolas especiais e outros eventos dos quais participam.

O TransÔnibus também contribui para o Projeto Cavalgando com Cidadania, que desen-
volve a Equoterapia, método terapêutico e educacional, que utiliza o cavalo nas áreas de 
saúde, educação e equitação, buscando o desenvolvimento biopsicossocial de pessoas 
com deficiências ou necessidades especiais.
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Perfil I
O Banco de Cadeiras de Rodas é outra instituição beneficiada pelo Sindicato, que é 

considerado empresa madrinha da instituição. O Banco empresta cadeiras de rodas, mu-
letas, andadores e cadeiras higiênicas para quem necessita.

Programa Criança Viva

Lançado em 1996, o Programa Criança Viva representa uma importante contribuição do 
TransÔnibus com o objetivo de incentivar a transformação das cidades atuais em lugares 
melhores para se viver, onde o respeito às regras de trânsito, ao meio ambiente e à ci-
dadania pautem o dia a dia de todas as pessoas. O Programa funciona em Transitópolis, 
a minicidade de Trânsito criada pela entidade, localizada em uma área de 1.620 metros 
quadrados, dentro do 20º Batalhão de Polícia Militar – RJ, em Mesquita. Nessa minicida-
de, que conta com escola, hospital, lanchonete, praça etc, alunos de escolas públicas da 
região aprendem sobre trânsito, meio ambiente, primeiros socorros, cidadania, saúde etc.  

Desde sua implantação até 2015, o Programa atendeu a cerca de 130 mil crianças.
Menos de um ano após ter sido criado, o Programa Criança Viva conquistou o 10º Prê-

mio Volvo de Segurança no Trânsito, na categoria Escola. O Prêmio foi um reconhecimen-
to ao grande alcance do Programa.

Programa de ensino  

A preocupação com a educação do profissional rodoviário é o principal diferencial da 
gestão do TransÔnibus desde a década de 90. Para o Sindicato, a formação, especializa-
ção e a atualização constante dos profissionais do setor merecem uma atenção especial. 
Mais do que representar as empresas de ônibus, o TransÔnibus busca a melhoria contínua dos 



10 Relatório de Gestão do TransÔnibus 2015

PerfilI
profissionais do setor e acredita e investe no seu trabalho.

As principais ações desenvolvidas pelo Programa de Ensino são:

Programa motorista cidadão – Desde 2007, em parceria com a Universidade Cor-
porativa do Transporte (UCT), o TransÔnibus realiza o Programa voltado a motoris-
tas que atuam nas empresas filiadas.

Resolução 16� do CONTRAN – O TransÔnibus oferece o curso de Especialização 
para Motoristas da Resolução 168, na sua própria sede, desde 2006. Até 2015, foram 
7.707 motoristas certificados.

Informática – A inclusão digital é outra preocupação do TransÔnibus. O Sindicato 
oferece aos profissionais das empresas associadas, na sua sede, curso Básico e 
Avançado de Informática. Cada aluno aprende em um computador e recebe todo o 
material didático.

• Gestão da mobilidade e sustentabilidade, que envolve processos liga-
dos às soluções de mobilidade urbana e sustentabilidade, suporte ao sistema de bilhe-
tagem eletrônica e suporte às práticas para a racionalização da operação.

Programa Economizar

O TransÔnibus foi o primeiro sindica-
to do Estado a aderir ao Programa, criado 
em 1997, através de uma parceria entre o 
CONPET/ Petrobras, Fetranspor e TransÔnibus. 
É um programa de autocontrole de emissão 
de poluentes, cujo objetivo é melhorar a ges-
tão da qualidade do ar nas grandes cidades 
brasileiras e reduzir o consumo de óleo die-
sel pelas empresas de transportes de passa-
geiros e de carga.

Programa Despoluir

Em fevereiro de 2008, o TransÔnibus aderiu também ao Programa Despoluir, desen-
volvido pela Confederação Nacional do Transporte e pelo Sest/Senat, com o objetivo de 
promover, através da aferição veicular, a redução da emissão de poluentes, visando à 
melhoria da qualidade do ar e ao uso racional de combustíveis. 

Processos
A partir da implementação, no TransÔnibus, do Sistema de Gestão da Qualidade, que 

tem como referência a norma internacional da ABNT NBR ISO 9001, os processos passa-
ram a ser definidos, mapeados e aplicados por toda a organização, considerando sua 
natureza e atuação como entidade sindical patronal. A correlação entre os processos da 
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Perfil I
cadeia de valor do TransÔnibus está ilustrada na figura abaixo:

Dentro deste contexto, desde o ano de 2012, com o desdobramento do Planejamento Estratégico 
e a revisão de seu Estatuto, os processos do TransÔnibus estão alocados em três macroprocessos: 
Gestão, Provisão de Recursos e Realização do Produto. Em alinhamento com a Missão e a Visão 
para 2018 do TransÔnibus, estes processos podem ser entendidos conforme a seguir:
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Perfil I
O TransÔnibus trabalha de modo a manter o desempenho de seus processos, legiti-

mado pelos resultados positivos da pesquisa de satisfação realizada junto às empresas 
associadas em 2015. A avaliação favorável das empresas pode ser explicada pela preo-
cupação da organização em zelar por toda a cadeia (entrada, transformação e saída), 
confirmando o atendimento dos requisitos dos processos, produtos e serviços ofertados 
e demandados pelos clientes e demais partes interessadas. 

Todas as práticas do TransÔnibus são documentadas de forma física e / ou eletrônica, e 
estão disponíveis para consulta e orientação dos colaboradores. A entidade utiliza softwa-
res como ferramentas operacionais, que asseguram a efetividade de suas atividades.   

A evolução pela qual o TransÔnibus passou nos últimos anos pode ser observada na 
reforma de suas instalações físicas, no upgrade do parque tecnológico, no maior inves-
timento em desenvolvimento de pessoas, na contratação de novos especialistas, nas 
parcerias com profissionais e instituições afins, no modelo de governança etc.

Cada vez mais o desafio em atender às necessidades e expectativas dos clientes e das 
outras partes interessadas torna importante o gerenciamento e controle dos processos, 
sejam os principais ou aqueles de apoio ao negócio.  Continuamente, o TransÔnibus 
utiliza mecanismos para realizar o monitoramento, a medição, a análise e a melhoria do 
desempenho da organização, visando a assegurar a conformidade dos produtos e servi-
ços a partir de:

As referências acima mencionadas são percebidas internamente como importantes 
entradas para a remodelagem dos processos, produtos e serviços, quando são estabe-
lecidos os investimentos e mapeadas as ações necessárias, priorizando-as em um hori-
zonte temporal, considerando as necessidades presentes e futuras. 

Desse modo, o TransÔnibus contribui efetivamente para a atualização e evolução das 
empresas associadas mediante a prestação de serviços em consultorias, suportes téc-
nicos, assessoria jurídica, pesquisa e desenvolvimento. Todas essas atribuições estão 
alinhadas com o mercado e o foco estratégico da organização.
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LiderançaII
1 - PRINCÍPIOS ORGANIZACIONAIS

 Cultura de Excelência + Valores que promovam o   
 desenvolvimento sustentável

Com o objetivo de desenvolver uma cultura de excelência e criar valores que promovam 
o desenvolvimento sustentável do segmento e das empresas associadas, o TransÔnibus 
define ações estratégicas convergentes para todas as partes interessadas e processos 
organizacionais, considerando suas necessidades e expectativas, traduzindo-as em re-
quisitos e singularidades. Para tanto, utiliza como norteador de decisões o Planejamento 
Estratégico, através do qual define seus valores e princípios organizacionais e desenha 
o rumo a ser seguido.
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2 - ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
O Estatuto do TransÔnibus  documenta os direitos e deveres de cada parte envolvida e define como 

a instituição se estrutura, é dirigida e tem suas ações controladas e avaliadas.
A estrutura de governança do TransÔnibus se apresenta da seguinte forma: 

Assembleia Geral – soberana nas suas resoluções, respeitando regras estatutárias;

Assembleia Ordinária: Ocorre anualmente objetivando deliberar sobre as contas do exercício ante-
rior e sobre a proposta orçamentária elaborada pela Diretoria;

Assembleia Extraordinária: Decorre de demandas eventuais e por definição do Presidente, da maio-
ria da Diretoria ou do Conselho Fiscal.

A diretoria e o Conselho Fiscal são escolhidos através de eleição, com no mínimo 2/3 de votos entre 
as Associadas em situação regular de associação, para um mandato de quatro anos.

A atividade administrativa do Sindicato se estrutura seguindo o modelo abaixo:



16 Relatório de Gestão do TransÔnibus 2015

LiderançaII
Para cumprir sua finalidade representativa, o TransÔnibus tem como diretriz a pro-

teção dos direitos de quem representa, assegurando, por meio de uma base legal es-
truturada, o seu papel social e a sustentabilidade de suas associadas. Todo processo 
decisório que impacte nos interesses das associadas ocorre de forma colegiada, quan-
do todos são igualmente inseridos de acordo com as diretrizes de governança estabe-
lecidas. 

O desempenho do TransÔnibus é monitorado e avaliado sistematicamente através de 
ferramentas e mecanismos de controle e seus resultados são divulgados e disponibi-
lizados para todas as partes, seja através de Assembleias, Reuniões Específicas, Regis-
tros ou outros meios de comunicação já incorporados nas práticas da instituição.

Tendo como finalidade a sustentabilidade, a organização adota práticas  de análises 
de ameaças e riscos do negócio, seja por meio de seu Planejamento Estratégico ou da 
efetividade de seus processos internos; onde são identificadas, analisadas e propostas 
soluções para enfrentamento ou prevenção dessas questões. 

Sua natureza representativa não contempla interferências executivas em suas as-
sociadas, porém determina responsabilidades no âmbito da assessoria, consultoria e 
orientação de tendências. Também são estabelecidos arranjos institucionais que re-
gem as relações entre as empresas associadas e demais partes interessadas, tais como: 
Conselhos Municipais, Entidades do Segmento nos níveis Federal, Estadual e Municipal 
(NTU, CNT, ANTP, Fetranspor, Sindicato Laboral, etc.), órgãos gestores, entre outros.

.



Estratégias e
PlanosIII
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O Planejamento Estratégico foi implementado no TransÔnibus em 2011. Desde então, 
pensar o futuro para agir com efetividade no presente, antecipando-se às mudanças, 
tem sido um grande diferencial do Sindicato. 

Ao debater previamente as possíveis mudanças no ambiente, traçando estratégias e 
metas, abre-se um caminho para lidar com a crescente abrangência e complexidade do 
segmento de mobilidade urbana no Rio de Janeiro. 

Durante este período, lideranças – das empresas associadas e da equipe do TransÔnibus 
– engajaram-se no trabalho de planejamento formando um Comitê Estratégico que, de for-
ma orientada por especialistas, vem promovendo e participando ativamente de debates, 
pesquisas e projetos, resultantes das etapas de formulação e implementação de planos 
estratégicos, traçados para um horizonte de tempo de cinco anos a frente. 

De dois em dois anos os planos estratégicos são revisados.  O Plano Estratégico TransÔnibus 
que está em vigor atualmente, em fase de implementação, tem por norte o ano de 2018.  Para 
assegurar o consistente desenho da Visão e de estratégias robustas, a etapa de formulação foi 
precedida por uma ampla análise do macroambiente e, em especial, do segmento de mobili-
dade no mundo e no Brasil, o que resultou na construção de quatro Cenários plausíveis para o 
Estado do Rio de Janeiro até 2018. A íntegra deste Plano Estratégico TransÔnibus 2018 pode ser 
acessada no endereço: www.transonibus.org.br.

Em 2016, o TransÔnibus completa cinco anos de exercício do pensamento estratégico, e os 
ganhos estruturais são visíveis nos novos projetos implementados e na nova cultura que pro-
gressivamente vem sendo interiorizada nas práticas de gestão, tanto no Sindicato como nas 
empresas associadas, o que podemos constatar a partir dos resultados alcançados, descritos 
nas páginas 19 e 20.

O processo de planejamento estratégico divide-se em duas grandes etapas de igual complexida-
de e importância para sua efetividade: a formulação estratégica e a implementação estratégica.
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Estratégias e PlanosIII

A primeira etapa lida com a modelagem de dados quantitativos (longas séries históri-
cas de indicadores do macroambiente, resultados de pesquisas, estudos e análises de 
longo prazo), informações qualitativas (estudos e entrevistas com formadores de opi-
nião, identificando convergências e divergências), e se propõe a reunir um grupo repre-
sentativo e legítimo de lideranças da instituição para debater este diagnóstico. A partir 
destas discussões, orientadas por especialistas, são então formuladas a Missão, Visão, 
Direcionamentos Estratégicos e Planos de Ação, onde se estabelecem produtos prioritá-
rios, responsáveis, prazos e metas para a fase de implementação dos direcionamentos 
estratégicos. 

Trata-se de uma etapa de cunho sobretudo analítico e teórico em relação ao ambiente 
externo e suas perspectivas de longo prazo, refletindo-se na proposição de direciona-
mento estratégico da instituição. O seu resultado será tão melhor quanto mais profunda 
for a análise, de modo a trazer para as discussões pensamentos não convencionais, po-
rém consistentes, muitas vezes conjecturando-se futuros ácidos para a própria atividade 
principal da instituição. 

Na formulação do Plano Estratégico TransÔnibus 2018, foram desenhados  quatro ce-
nários plausíveis para a Mobilidade no Estado do Rio de Janeiro até 2018. Cabe lembrar 
que cenários não são previsões, mas histórias de futuro possíveis, internamente consis-
tentes, que têm por função instigar a formulação das estratégias e testá-las, isto é, verifi-
car se resistem a cada um dos ambientes traçados. 
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Estratégias e Planos III
Levando-se em conta os cenários, foram identificados como Fatores Críticos de Su-

cesso para atuar no segmento da Mobilidade na RMRJ nos próximos anos: gestão da 
cadeia de valor, pessoas competentes / talentos, transparência, planos de mobilidade, 
parcerias estratégicas, modelo de gestão das empresas, modelo de financiamento da 
tarifa, informações / inteligência de mercado, inovação e reputação / Imagem.

Tendo por base sua razão de ser e proposições de valor no relacionamento com seus 
funcionários, parceiros, empresas associadas, esfera pública, cliente-cidadão e socie-
dade em geral, o TransÔnibus cunhou sua Missão, Visão e Valores.

E desenhou seus nove direcionamentos, por tema estratégico, de modo a, através de-
les, alcançar a Visão 2018. São eles:

Tema: Soluções de Mobilidade – estratégias relacionadas à esfera pública e outros 
parceiros, e que têm por proposição de valor estreitar e fortalecer os laços de confiança 
destes relacionamentos:
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Estratégias e PlanosIII



SociedadeIV
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O relacionamento do TransÔnibus com a sociedade é pautado pela ética, respeito e 
transparência. A organização entende que é seu papel propor iniciativas e adotar medi-
das que possam contribuir para o desenvolvimento sustentável, mais segurança no trân-
sito, melhor mobilidade urbana e integração entre as cidades, maior desenvolvimento 
dos profissionais que atuam no setor, e, sobretudo, uma melhor qualidade de vida para 
toda a sociedade.

Com o objetivo de desempenhar com eficiência seu papel na sociedade, o TransÔnibus 
busca estabelecer uma relação clara, direta e produtiva com seus stakeholders, classifi-
cados a seguir: 
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SociedadeIV
Empresas associadas

O TransÔnibus representa 36 empresas no setor de transporte de passageiros dos municí-
pios de Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu e São João de Meriti. Essas empresas 
operam linhas municipais e intermunicipais.

Em 2015, as empresas associadas ao TransÔnibus transportaram cerca de 328 milhões de 
pessoas.  

O desempenho das empresas de ônibus junto à sociedade tem sofrido impacto negativo 
em função dos intensos engarrafamentos que vêm acontecendo nas principais vias da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, causados pelas obras viárias e de implantação de meios de 
transporte de alta capacidade, como o VLT, que estão em desenvolvimento para atender aos 
eventos esportivos sediados no Rio de Janeiro – a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas 
de 2016. Em consequência das obras, os usuários vêm sofrendo com o aumento do tempo de 
espera dos ônibus e da duração das viagens.

Em 2015, o TransÔnibus iniciou um ciclo anual de pesquisas de satisfação com o objetivo de 
avaliar a satisfação em relação aos serviços técnico-operacionais, de controle de emissão de 
poluentes, de treinamento e do suporte à bilhetagem eletrônica. Os resultados revelaram um 
índice de aprovação de 99,71%. As sugestões apresentadas através da pesquisa foram ava-
liadas pela diretoria do TransÔnibus e pelas respectivas áreas responsáveis para análise da 
viabilidade de implantação.  Algumas ideias já foram implementadas.

Os resultados da pesquisa e as respostas às solicitações foram publicadas em uma edição 
especial do TransÔnibus Online, a newsletter do Sindicato.

Idosos
O TransÔnibus mantém no posto de atendimento aos idosos um terminal para que os clien-

tes possam avaliar sua satisfação em relação aos serviços prestados. Em 2015, a pesquisa re-
velou um nível de satisfação de 99%.
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Sociedade IV

Rodoviários
O Sindicato realizou pesquisa de satisfação com os alunos dos cursos de capacitação e atua-

lização profissional oferecidos aos funcionários das empresas associadas. Na pesquisa realiza-
da em 2015,  82,58% dos entrevistados revelaram estar satisfeitos com a qualidade do curso.

Colaboradores
Anualmente, o TransÔnibus realiza uma pesquisa de clima organizacional, que tem como 

objetivo avaliar o nível de satisfação dos colaboradores em relação à entidade, principalmente 
no que diz respeito a aspectos como autonomia, responsabilidade, comunicação, relaciona-
mento com a chefia, entre outros. O índice geral de satisfação foi de 81,6%.

Pesquisa de satisfação do cidadão 
A cada dois anos, o TransÔnibus realiza pesquisa de satisfação com os clientes das empre-

sas associadas, envolvendo os cinco municípios de sua base territorial. O objetivo é avaliar a 
qualidade do serviço prestado, conhecer a opinião do cliente, novas demandas, seu perfil e 
novos mercados em potencial. A partir dos resultados apresentados, a diretoria e o comitê do 
Planejamento Estratégico do TransÔnibus estudam medidas e ações que poderão ser imple-
mentadas de modo a fortalecer os pontos positivos e solucionar os problemas existentes. A 
última pesquisa foi realizada em 2013, pela Fundação Getúlio Vargas (FGV-Rio).

Comunicação com as partes interessadas 
Vídeo institucional 

Em 2015, o TransÔnibus lançou novo vídeo institucional, no qual conta um pouco de sua 
história, divulga os centros de serviços e os principais programas e ações desenvolvidos pela 
organização e as empresas associadas.
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Livro do planejamento estratégico

Outra importante iniciativa foi o lançamento da publicação Ce-
nários da Mobilidade – Uma Leitura Propositiva da Mobilidade na 
Região Metropolitana – RJ, na qual a entidade apresentou o cenário 
sócio-político-econômico do Estado do Rio de Janeiro, o panorama 
do setor de transporte, cenários possíveis e o Planejamento Estra-
tégico do TransÔnibus para o período 2014-2018. O livro pode ser 
acessado através do link www.transonibus.org.br

Site institucional 
O site www.transonibus.org.br divulga a história do sindicato, os principais programas 

e ações desenvolvidos, dados técnicos, informações das empresas associadas e notícias 
relativas à entidade, às empresas associadas e ao setor de transporte em geral. O site 
também tem um espaço dedicado à divulgação de oportunidades de vagas de emprego 
nas empresas associadas. Através dele, os stakeholders podem compreender melhor a 
essência do TransÔnibus, sua missão, visão e valores.

TransÔnibus Online
Mensalmente, o Sindicato edita a newsletter TransÔnibus Online, cujo objetivo princi-

pal é manter as empresas associadas bem informadas sobre as principais notícias de seu 
interesse, o próprio Sindicato, as empresas associadas ou o setor de transportes em geral. 

Imprensa geral e especializada
A Assessoria de Comunicação do TransÔnibus é responsável por divulgar para a 

imprensa geral, local e especializada todas as notícias referentes ao setor de transporte 
que possam despertar interesse da opinião pública. 

Redes sociais
O TransÔnibus também está presente nas mídias sociais, através de perfis institucio-

nais no Facebook e Twitter. Nesses canais, a sociedade pode conhecer um pouco melhor 
o sindicato e manter-se atualizado sobre suas principais iniciativas e programas.

Fale Ônibus 
No site do TransÔnibus, há um link para o Fale Ônibus, o canal de atendimento da 

Fetranspor, através do qual os clientes podem apresentar sugestões, fazer reclamações 
ou esclarecer suas dúvidas a respeito dos ônibus do Estado do Rio de Janeiro.
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Informação e conhecimento: fundamentais para uma 
gestão eficiente

As organizações possuem e geram informações. A gestão efetiva de uma organização 
requer a percepção objetiva dos valores e dos sistemas da informação. A forma como 
são gerenciadas, divulgadas e utilizadas as informações impactam na boa governança 
da empresa, contribuindo para a estruturação do planejamento estratégico, a tomada de 
decisões e o alcance de seus objetivos.

As informações têm um importante valor para o TransÔnibus e por isso são devidamen-
te resguardadas.  O Sindicato trata as informações, de acordo com a sua finalidade. Sendo 
assim, podem ser classificadas de duas formas:

1) Sistemas de informação da organização

O TransÔnibus adota um sistema eletrônico de gestão integrada da informa-
ção nas esferas administrativa e técnica, assegurando a segurança, confiabili-
dade e agilidade necessárias para as tomadas de decisão.  

1. Na gestão administrativa interna, o sistema contempla os setores Finan-   
   ceiro, de Suprimentos, Estoque, Patrimônio, Gestão de Pessoas e Frota. 

2. Na gestão técnica externa abrange a Operacionalidade das empresas associ-
    adas e o Controle Integrado de Gestão, incluindo:

   a. Frota (linhas, tarifas, itinerários)

   b. Ambiental (aferições e certificações)

   c. Gestão de Pessoas

   d. Indicadores de Gestão

2) Relacionadas à bilhetagem eletrônica 

O sistema de bilhetagem eletrônica utiliza cartões dotados de um chip de 
memória e segurança, onde ficam armazenados os créditos equivalentes ao 
número de passagens que o usuário adquirir. O cartão substitui o dinheiro, os 
passes escolares e os passes especiais, em geral.

Como a gestão do sistema de bilhetagem eletrônica é exclusiva da Riocard, 
cabe ao TransÔnibus o especial papel de monitorar, analisar e oferecer suporte 
para as empresas associadas.
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São também responsabilidades do TransÔnibus:

• As verificações diárias no sistema, tomando posição pró-ativa na solução 
  de problemas junto às empresas associadas ou a própria Riocard.

• O acompanhamento da utilização de cartões valorados e de gratuidade, 
  identificando eventuais indícios de fraude. 

• A pesquisa e análise de problemas decorrentes de comunicação de ar-
  quivos do Sistema de Bilhetagem, que refletem diretamente no fatura-  
  mento das empresas associadas, buscando a regularização e o ressarci-
  mento do crédito junto à Fetranspor.

Preservação das informações

O TransÔnibus adota práticas e ferramentas que garantem a integridade, a 
confiabilidade e a legalidade de todas as informações que circulam na entidade. 



PessoasVI
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Sistemas de Trabalho
O TransÔnibus, com foco na prestação de serviços, apresenta suas atividades produtivas or-

ganizadas em três centros de serviços que se estruturam através de processos. Em cada proces-
so estão mapeadas as atividades, objetivos, métricas e força de trabalho envolvida, para a qual 
foram definidas as competências necessárias visando ao alcance dos resultados esperados.

Frente às novas demandas das empresas associadas e do setor de transportes, o TransÔnibus 
adotou um novo modelo na composição de seu quadro de pessoas, com perfil mais inovador 
e atributos de liderança que reforçam valores pautados na ética, entendendo que os profissio-
nais são os responsáveis pelo sucesso na implantação de suas estratégias e práticas.  

O objetivo da Gestão de Pessoas é atrair e manter talentos na empresa, oferecer um am-
biente de trabalho saudável aos profissionais e criar vínculos emocionais e profissionais com 
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os colaboradores, entre outros. O TransÔnibus trabalha em alinhamento com esses objetivos, 
reconhecendo e valorizando seus talentos, estimulando seu desenvolvimento e avaliando-os 
de acordo com o seu desempenho. Também dedica uma atenção especial à saúde, bem-estar 
e segurança de seus colaboradores, de forma que se sintam felizes em trabalhar na empresa. 

Capacitação e desenvolvimento
O modelo de Gestão de Pessoas do TransÔnibus é pautado na gestão por competência 

e na aprendizagem contínua, alinhada aos objetivos organizacionais.
Entendendo que o conhecimento humano é essencial e a melhoria dos resultados da 

organização se alcança através das pessoas, o TransÔnibus oferece programas para a 
qualificação e desenvolvimento das competências de suas pessoas, identificando neces-
sidades junto às lideranças e analisando as entregas dos processos. 

Tem como política o investimento no desenvolvimento de sua força de trabalho, pro-
porcionando a participação em programas promovidos internamente e também identifi-
cados no mercado (fornecedores externos), além de incentivo a participação em seminá-
rios, congressos, grupos temáticos de estudo; entre outros, nos níveis estratégico, tático 
e operacional.

A direção da entidade entende que o alinhamento dos colaboradores à cultura organi-
zacional e aos objetivos do negócio é essencial para o seu crescimento.

Política de desenvolvimento – pessoas que geram valor
O TransÔnibus prioriza os profissionais de seu quadro funcional para o atendimento 

de demandas de Recrutamento e Seleção. Apenas disponibiliza vagas para o mercado 
quando não encontra internamente profissionais com o perfil desejado.

Apostando em novos talentos 
O Sindicato desenvolve um programa permanente de contratação de estagiários e Jo-

vens Aprendizes, com o objetivo de investir e formar jovens talentos, promovendo uma 
renovação do conhecimento na organização.

Qualidade de vida
A valorização das pessoas é prioridade 

Para o TransÔnibus, é fundamental ter colaboradores felizes e satisfeitos em fazer par-
te de sua equipe. O sindicato realiza pesquisas de clima organizacional periódicas, pro-
move eventos em datas especiais, como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal etc, e oferece 
a seus colaboradores benefícios como Plano de Saúde e convênios com instituições de 
ensino, de modo a incentivar permanentemente seu desenvolvimento pessoal e profis-
sional. 

O Sindicato promove a conscientização e disseminação da cultura de prevenção. Pro-
cura prevenir, avaliar e controlar a saúde do trabalhador, em atendimento a requisitos 
legais: Normas Técnicas, PCMSO, PPRA, Mapa de Risco, Plano de Emergência e Práticas de 



2�Relatório de Gestão do TransÔnibus 2015

Pessoas VI
Inspeções Contínuas na utilização de EPI’S e de prevenção de atos inseguros no desen-
volvimento das atividades.

Também é bastante rigoroso na realização dos exames admissionais, periódicos, pro-
mocionais, demissionais e de retorno ao trabalho após afastamento médico.

Benefícios
Com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida a seus trabalhadores, o 

TransÔnibus oferece os seguintes benefícios:

Assistência médica

 Todos os funcionários têm direito a plano de saúde de abrangência nacional.

Alimentação

 São fornecidas ao colaborador, em refeitório próprio, refeições elaboradas por nutri-
cionista, seguindo os princípios da alimentação saudável com a adoção de práticas de 
segurança alimentar. 

O colaborador também recebe, mensalmente, cartão alimentação para aquisição de 
cesta básica e, por ocasião do Natal, recebe cesta especial com alimentos para a prepa-
ração da ceia.

Programa de vacinação antigripe

Uma vez por ano, o TransÔnibus disponibiliza, gratuitamente, a vacina para  todos os 
colaboradores. Como forma de prevenção da doença, o Sindicato também conscientiza 
os colaboradores para a importância da higienização das mãos e tem dispensers com 
álcool gel instalados em todas as áreas de uso coletivo.

Programa de educação alimentar

Oferece, gratuitamente, atendimento de orientação nutricional aos colaboradores ob-
jetivando prevenir, retardar, tratar ou atenuar doenças como hipertensão arterial, dia-
betes, obesidade, hiperuricemia, entre outras, através de cardápio diferenciado e dieto-
terapia.
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