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Mensagens-chave 

Dos quatro municípios investigados, dois apresentaram evidências de economia financeira e 
quatro apresentaram melhoria na gestão do serviço

A ferramenta de rotas foi apontada como uma grande contribuição, possibilitando trajetos mais 
curtos, diminuindo o tempo de deslocamento dos estudantes, além de evitar hora-extra 
desnecessária do serviço de motorista e inibir contratos de transporte com rotas mais longas

A ferramenta de veículos possibilita maior controle sobre as informações cadastrais e gestão da 
manutenção (tempo do veículo em oficina, troca de peças ou troca do próprio veículo)

A ferramenta de gastos permite o monitoramento permanente dos gastos, evidenciando 
despesas atípicos, além de permitir avaliar custo-benefício de terceirizações ou provisão do 
serviço pela própria SME 



Estudo

OBJETIVO GERAL: 

Avaliar o impacto do Conviva na gestão da educação pública municipal, com foco em identificar 

possíveis melhorias em gestão e economia financeira atribuídas ao uso de suas ferramentas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

i) identificar o uso que os municípios fazem das ferramentas de Transporte Escolar do 

Conviva 

ii) compreender como essas ferramentas colaboram para aprimorar a gestão nas Secretarias 

Municipais de Educação  

iii) identificar e mensurar ganhos financeiros que as Secretarias obtiveram com a utilização 

qualificada das ferramentas  

iv) apontar aspectos que as Secretarias Municipais de Educação identificam como positivos e 

possíveis recomendações de melhoria nas ferramentas
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Metodologia 

Ferramentas do Transporte: Gastos com Transporte, Rotas e Veículos 

• Critérios Adotados:

a) número de ferramentas 
b) maior possibilidade de isolar as variáveis – rubricas específicas no orçamento 

público

Fase 1: Pesquisa Qualitativa em quatro municípios

• Três Rios (RJ), Maurilândia de Tocantins (TO), São Jerônimo (RS), Igarassu (PE)

Fase 2: Pesquisa Quantitativa – survey com 59 municípios

• Critérios Adotados para seleção dos municípios: 

a) registro de uso nas três ferramentas de transporte escolar entre julho 2017 e julho 
2018

b) “uso qualificado” da ferramenta Rotas do Transporte Escolar
c) municípios “heavy users”



Três Rios (RJ) 

Gastos relatados com transporte escolar:

▪ Folha de pagamento (em especial dos motoristas)

▪ Contrato com prestadora de serviço de transporte escolar 

▪ Contrato de manutenção de veículos

▪ Abastecimento (combustível) 

▪ Aquisição de veículos 

Perfil:

✓ 100 mil hab. 

✓ Transporta 1.110 estudantes em 
17 veículos próprios 

✓ Utiliza o Conviva desde 2015, e 
a ferramenta de transporte 
desde 2017 

✓ Finalista da 3ª Ação de 
Reconhecimento do Conviva 
(ferramenta gestão da 
alimentação escolar)



Três Rios (RJ) 

Ferramenta Veículos:

▪ Registro das informações cadastrais 

▪ Manutenções 

▪ Documentos de habilitação dos motoristas 

Foi relatado melhoria:

▪ Gestão dos licenciamentos e vistorias

▪ Gestão das manutenções

▪ Melhoria da satisfação com os serviços prestados, tanto 

por parte da comunidade escolar quanto dos próprios 

motoristas

Ferramenta Gastos com Transporte 

Escolar:

▪ Utilizada, por enquanto, como 

repositório de informações financeiras 

do transporte escolar 

Foi indicado como desafio de uso:

▪ Cruzamento dos dados registrados na Plataforma com o 

sistema oficial de gestão orçamentária-financeira da 

Prefeitura Municipal



Três Rios (RJ) 

Ferramenta Rotas do Transporte Escolar:

▪ Utilizada para o desenho das rotas 

Foi relatado melhoria:

▪ Redução do tempo de deslocamento entre 

pontos de coleta de alunos e escolas (percepção 

colhida com responsáveis e funcionários das 

escolas)

▪ Reorganização da carga horária dos motoristas, 

evitando novas contratações 

▪ Análise mais qualificada do custo-benefício do 

contrato de serviços oferecido pela prestadora

▪ Reorganização na gestão do transporte com 

aquisição de 3 novas vans  



Três Rios (RJ) 

ECONOMIA IDENTIFICADA 

PE = RCA + MUHO – NGC - RANV

PE = (20.700 + 1.043,18) - (5.216,32 + 9.787,50) 
PE = 6.739,36  

R$ 6.739,36 = economia mensal 

R$ 80.872,32 = economia anual 

R$ R$ 323.489,28 = economia quadrienal

PE – Potencial de Economia
RCA – Remuneração do Contrato Anterior = valor mensal de R$ 20.700,00
MUHO – Melhoria da Utilização das Horas Ociosas = aproveitamento de horas dos funcionários, diminuição de hora-extra em função de rotas mais eficazes = R$ 1.043,18 (2 
horas * 20 dias letivos * 3 veículos/rotas = 120 * R$1.530 mensais/176 horas mensais = R$ 1.043,18)
NGC – Novos Gastos com Combustível = R$ 5.216,32
RANV – Rateio da Aquisição de Novos Veículos = R$ 156.600 * 3 veículos * 0,25 [tx de depreciação anual conforme tabela da Receita Federal] / 12 meses = R$ 9.787,50

O valor com a economia anual é o 

suficiente para manter 25 alunos de EF 

anos iniciais (valores Ideb 2018 para o 

RJ) e representa 0,12% dos gastos com 

educação do município em 2017



Maurilândia de Tocantins (TO) 

Gastos relatados com transporte escolar:

▪ Folha de pagamento (em especial dos motoristas)

▪ Contrato com prestadora de serviço de transporte escolar 

(8 rotas geridas por terceirizadas) 

▪ Contrato de manutenção de veículos

▪ Abastecimento (combustível)

▪ Aquisição de veículos (5 rotas geridas pela própria 

prefeitura)

Perfil:

✓ 3.158 hab. 

✓ 738 km2

✓ 856 estudantes em 17 veículos 
próprios 

✓ Utiliza o Conviva desde 2014 e a 
ferramenta de transporte desde 
2017 

✓ Por se tratar de um município 
de grande extensão territorial e 
majoritariamente rural, a rota 
de transporte escolar mais longa 
do município percorre um 
trajeto de cerca de 130 km



Ferramenta Veículos:

▪ Registro das informações cadastrais 

▪ Manutenções 

▪ Documentos de habilitação dos motoristas 

Foi relatado melhoria:

▪ Maior compreensão e ciência das questões relacionadas 

aos veículos e análise do custo-benefício da terceirização

▪ Redução significativa de reclamações de pais e queda do 

número de queixas e ações realizadas pelo Ministério 

Público contra a prefeitura por problemas no transporte 

escolar 

Ferramenta Gastos com Transporte 

Escolar:

▪ Utilizada, por enquanto, como 

repositório de informações financeiras 

do transporte escolar 

Foi relatado melhoria:

▪ Tendo em vista as condições das estradas e 

predominância de áreas rurais, constatou-se que seria 

mais vantajoso deixar a operação e todos os custos de 

manutenção com o ente privado contratado 

Maurilândia de Tocantins (TO) 



Ferramenta Rotas do Transporte Escolar:

▪ Utilizada para o desenho das rotas 

Foi relatado melhoria:

▪ Rotas melhores, antes os percursos dos veículos 

eram feitos a mão a partir da medição das 

distâncias com carros próprios da prefeitura. Com 

o Conviva a medição passou a ser feita pelo 

próprio sistema com uso de GPS  

▪ Reorganização na gestão do transporte com 

terceirização de todas as rotas 

▪ Revisão dos valores cobrados pela terceirizada a 

partir da definição exata das rotas percorridas

Maurilândia de Tocantins (TO) 



ECONOMIA IDENTIFICADA 

PE = MUHO + MGC + MGM - AGT
PE = (1.300 + 2718,21 + 17.002,07) – 5839,86
PE = R$ 15.180,42  

R$ 15.180,42  = economia mensal 

R$ 182.165,04 = economia anual 

R$ 728.660,16 = economia quadrienal

PE – Potencial de Economia
MUH – Melhoria da Utilização das Horas = R$ 1.300,00 conforme informado pela SME
MGC – Melhoria nos Gastos com Combustível = (179.586,25/12) – (122.473,10/10) = R$ 2718,21
MGM – Melhoria nos Gastos com Manutenção de Veículos = (411.365,49/12) – (172.783,91/10) = R$ 17.002,07
AGT – Aumento nos Gastos com Terceirização = (203.741,93/12) – (228.183,58/10) = R$ 5839,86

O valor com a economia anual é o 

suficiente para manter 50 alunos de EF 

anos iniciais (zona urbana) e representa 

4,5% dos gastos com educação do 

município em 2017

Maurilândia de Tocantins (TO) 



São Jerônimo (RS) 

Gastos relatados com transporte escolar:

▪ Folha de pagamento (em especial dos motoristas)

▪ Contrato com prestadora de serviço de transporte escolar 

(474 estudantes atendidos pela terceirizada) 

▪ Contrato de manutenção de veículos

▪ Abastecimento (combustível)

▪ Aquisição de veículos (240 estudantes atendidos pela 

própria prefeitura – 94 zona rural e 146 zona urbana)

Perfil:

✓ 22.134 hab. 

✓ 936 km2

✓ 1.582 estudantes matriculados 
na rede

✓ 714 estudantes atendidos pelo 
transporte escolar 

✓ Utiliza o Conviva e a ferramenta 
de transporte escolar desde 
2017



Ferramenta Veículos:

▪ Registro das informações cadastrais 

▪ Manutenções 

▪ Documentos de habilitação dos motoristas 

Foi relatado melhoria:

▪ Maior compreensão e ciência das questões relacionadas 

aos veículos

▪ Visão mais integral em termos de tempo de uso de cada 

veículo e necessidade de manutenção / troca

Ferramenta Gastos com Transporte 

Escolar:

▪ Organização das informações 

financeiras do transporte escolar 

Foi relatado melhoria:

▪ Melhor visualização dos dados, facilitando o 

planejamento financeiro da Secretaria de Educação 

São Jerônimo (RS) 



Ferramenta Rotas do Transporte Escolar:

▪ As rotas ainda não estão todas cadastradas, 

pois precisam avançar nas informações 

relacionadas a cadastro dos alunos e 

escolas

Foi relatado melhoria:

▪ As rotas identificadas já foram aprimoradas pelo 

uso do sistema 

▪ Rotas mais curtas e menos atrasos na chegada 

dos alunos na escola 

São Jerônimo (RS) 



Não ouve identificação de economia financeira no município.  

Porém, o Conviva colaborou para a melhoria da gestão e da prestação do 

serviço de transporte escolar municipal. 

Essa melhoria ocorreu tanto no caso das ferramentas Veículos e Gastos com 

Transporte Escolar, quanto na redefinição das rotas do transporte escolar

que foi estimulada pelo Conviva.

São Jerônimo (RS) 
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Igarassu (PE) 

Gastos relatados com transporte escolar:

▪ Folha de pagamento (11 motoristas, 20 monitores de 

ônibus e equipe administrativa)

▪ Contrato com prestadora de serviço de transporte escolar 

(de controle do transporte escolar, combustível, peças e 

serviços de manutenção) 

▪ Manutenção de veículos próprios

Perfil:

✓ 100 mil hab. 

✓ 2.201 estudantes atendidos pelo 
transporte escolar 

✓ Utiliza o Conviva desde 2013 e a 
ferramenta de transporte 
escolar desde 2017



Ferramenta Veículos:

▪ Registro das informações cadastrais e 

identificação dos veículos 

▪ Manutenções 

Foi relatado melhoria:

▪ Maior controle sobre o registro dos automóveis oficiais, 

caminhões de manutenção e ônibus escolares

▪ Controle dos dados de identificação dos veículos e 

manutenção, quando há utilização dos serviços e peças do 

contrato administrativo existente

Ferramenta Gastos com Transporte 

Escolar:

▪ A gestão financeira é centralizada, por 

isso a SME não é responsável pelos 

processos de aquisição de serviços

Foi relatado melhoria:

▪ Essa centralização, porém, não impede os técnicos de 

utilizarem a ferramenta para registrar as despesas 

contratuais, ainda que sem uma gestão direta desses 

contratos

Igarassu (PE) 



Ferramenta Rotas do Transporte Escolar:

▪ Atualmente são 18 rotas do transporte 

escolar, sendo 10 operadas por empresas 

terceirizadas 

Foi relatado melhoria:

▪ Aperfeiçoamento dos deslocamentos e no 

número de paradas para busca e entrega de 

alunos

Igarassu (PE) 



Não ouve identificação de economia financeira no município.  

Porém, o Conviva colaborou para a melhoria na definição das rotas do 

transporte escolar.

Igarassu (PE) 
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Survey eletrônico aplicado aos municípios que utilizam a ferramenta de Transporte Escolar (59 

respondentes)  

Organizado em 14 questões distribuídas em 3 blocos :

I - Questões de Aproximação e Entendimento Geral do Funcionamento das Ferramentas do Conviva 

pelo município

II - Questões de Investigação de Potencial de Economia

III - Questões sobre sugestões de melhorias e aprimoramentos no Conviva

Análise do Survey



Análise do Survey

✓ Cerca de 60% relatam mudanças na Gestão 

do Transporte Escolar

✓ Grande incremento de usuários em 2017 e 2018



Análise do Survey



Análise do Survey



Considerações Finais 

Uso da Ferramenta é bastante recente, com potencial para expansão e aprimoramento 

Todos os 4 municípios visitados e quase 60% dos 59 municípios respondentes do Survey relatam 
melhorias na gestão do transporte

A maior parte das mudanças está em atividades-meio (documentação e processos). Porém 
também se observam importantes impactos em atividades-fim - principalmente alteração nas 
rotas e na gestão dos veículos (manutenção e combustíveis), com impactos financeiros

56% dos respondentes do survey relatam que as melhorias tornaram as rotas mais rápidas, 
seguras ou econômicas



Considerações Finais 

Foi possível observar uma importante economia de recursos

13 municípios respondentes do survey apontaram economia

Potencial de economia anual apurado em Três Rios/RJ de R$ 80.872,32

Indicativos de potencial economia anual em Maurilândia do Tocantins/TO de R$ 182.165,04
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