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ANÁLISE DOS MODELOS DE PROGRAMAÇÃO DE TRIPULANTES DE 

ÔNIBUS PARA UMA APLICAÇÃO EM CURITIBA-PR 

  

As empresas de transporte público são constantemente obrigadas a 

melhorar a qualidade de seus serviços para aumentar a mobilidade da população e 

reduzir o congestionamento no trânsito. A gestão operacional impacta diretamente 

na qualidade do serviço, o que leva as empresas de transporte coletivo a 

melhorarem seus processos para administrar da maneira mais eficiente possível 

seus recursos em todos os níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional 

(Desaulniers e Hickman, 2007).  

O planejamento estratégico envolve a tomada de decisões de longo prazo, 

como definição de rotas, pontos de parada e aquisição de recursos. Nesse nível, as 

empresas costumam tentar maximizar a qualidade de passageiros transportados, 

respeitando as restrições orçamentárias e impostas pela legislação. 

O planejamento tático é realizado em uma base sazonal decorrente dos 

finais de semana e feriados. Visa principalmente estabelecer as frequências de 

serviço nas linhas de ônibus e os horários exatos de forma com que a qualidade do 

serviço seja maximizada, dado os recursos disponíveis.  

Por fim, o planejamento operacional, as decisões dizem respeito à 

programação dos ônibus, motoristas e cobradores, assim como o planeamento das 

operações de manutenção dos veículos. Esses problemas são resolvidos 

mensalmente, semanalmente e, às vezes, diariamente. Ao contrário dos níveis 

anteriores, a fase operacional visa minimizar o custo total. 

Desta forma, para um melhor aproveitamento dos recursos da empresa e 

minimizar os custos de operações, é primordial que seja realizado um bom 

planejamento. Além da redução de custos para a empresa, um bom planejamento 

aumenta a qualidade do serviço oferecido ao usuário e melhora as condições de 

serviço para o funcionário (Wren, 2004). 

O Problema de Programação de Tripulação (PPT), é um problema clássico 

da literatura em Pesquisa Operacional que visa planejar as escalas de trabalho das 

tripulações de transporte coletivo de todos os modais viários. O objeto de estudo do 

presente trabalho é a elaboração de escalas de motoristas e cobradores de ônibus 

urbano.  


