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Resumo 
Um dos desafios dos gestores públicos referentes aos transportes públicos urbanos é 
melhorar a mobilidade de seus cidadãos. Este artigo trata este problema através de uma 
abordagem utilizando conceitos de serviços e de marketing, a partir do conhecimento dos 
critérios de escolha dos cidadãos, relativos ao uso dos meios de transporte, necessários nos 
deslocamentos diários a trabalho, estudo, lazer, compras, dentre outros. Os resultados 
obtidos através da pesquisa sobre os hábitos de usuários, referente às viagens a trabalho, em 
nove capitais brasileiras, permitiram detectar quais são as suas preferências. Identificam-se 
os principais atributos de escolha de alternativas de transporte, o que pode propiciar 
informações necessárias à produção destes serviços e orientar as estratégias de marketing 
para transporte coletivo. 
Palavras-chave: Transporte urbano; Mobilidade; Escolha de serviços. 

1- Introdução 

Examinando dois cenários da história dos transportes coletivos urbanos podemos caracterizar 
a mesma, sem entrar em grandes detalhes, em duas abordagens que se revezam, quais sejam: a 
primeira, quando o poder público é o artífice e gestor dos transportes coletivos urbanos e uma 
segunda, quando o poder público sai do cenário como empresa prestadora de serviços de 
transporte público,  terceirizando  esta junto ao setor privado da sociedade, através de 
concessões devidamente regulamentadas, ficando o mesmo como agente concedente e 
fiscalizador destes serviços. 
Na última onda de terceirização, que se iniciou na década de 50 (BODMER & CEDEÑO: 
1999) nas principais cidades latino-americanas e perdurou por aproximadamente 3 (três) 
décadas no Brasil, um ambiente de urbanização acelerada, gerando viagens crescentes, 
garantiu aos operadores de transporte demanda suficiente e derivada das necessidades 
compulsórias; as empresas voltaram-se, assim, para gerenciar a oferta, ou seja, administrando 
a frota. Toda a produção de serviço oferecida pelos operadores era consumida imediatamente 
pelo mercado. Este cenário influenciou fortemente as operadoras para um desenvolvimento de 
conhecimento técnico nas áreas de manutenção da frota e processos, para obter o maior 
proveito econômico na operação do equipamento disponível. 
No início da década de 1990, o foco das empresas volta-se para as tarifas, em virtude da 
inflação que começava a corroer o capital (tradicionalmente esta negociação de tarifas é 
assumida pelos sindicatos e associações de empresas).  
Pouco mais tarde, a partir de 1997, o mercado sinaliza mais um problema, desta vez era a 
demanda que estava em declínio, com baixas taxas de utilização de veículos. Novamente, as 
empresas operadoras mudaram seu foco, desta vez para a redução dos custos, como forma de 
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manter a rentabilidade dos negócios. É nesta época que surge operação dos veículos (vans e 
combis) de operadores individuais e informais que passam a preencher o espaço e se apropriar 
da divisão do lucro supranormal das empresas operadoras formais. 
Observa-se, desta resenha da prática empresarial, que não há por parte das empresas 
operadoras uma visão de uso do marketing como ferramenta efetiva para manter os seus 
negócios, muitos dos quais levados até a falência. Poucas informações se têm de empresas 
que começaram a aplicar o marketing nos serviços de transporte público de passageiros, mas 
nos casos isolados, que se tem conhecimento, as tentativas foram positivas. 
Entretanto, podemos dizer que o marketing ganhou maturidade após os anos 50, e foi o setor 
industrial quem mais usou esta abordagem como forma de permanecer no mercado altamente 
competitivo como o de hoje. 
Constata-se que, enquanto o setor industrial evoluiu para proporcionar fruição com os 
produtos e/ou serviços, o setor de transporte público formal se mantém estagnado em relação 
ao seu mercado.  

2 O Problema 

Pelos dados do censo 2000 do IBGE e do censo 2004 / 2005 da NTU (Associação Nacional 
das Empresas de Transporte Urbano), fica evidente que o número de brasileiros que vivem 
nas cidades subiu em mais de 5% da população total na última década, porém, apesar do 
crescimento das cidades, em taxas superiores ao aumento populacional, verifica-se que a 
quantidade de passageiros transportados nos ônibus urbanos continua caindo pelo sexto ano 
consecutivo, como fica demonstrado na figura 1.  
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FIGURA 1 

 

Passageiros transportados por mês. 
Fonte: Anuário NTU 2004  2005  

Entender esta incongruência é um desafio em virtude das mudanças que estão acontecendo em 
nossas cidades e seus habitantes e que se refletem profundamente nas necessidades de 
mobilidade dos cidadãos, provocando, conseqüentemente, grandes alterações no mercado de 
transporte urbano. 
No geral, a mobilidade urbana está em processo de degradação acentuada, trazendo em 
conjunto uma redução da qualidade de vida das populações de baixa renda, especialmente. 
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No serviço de transportes urbano, quando visto pela ótica de diferentes agentes, observam-se 
as seguintes posturas: 

 
Do poder concedente pode observar-se uma preocupação maior com a 
regulamentação das concessões e os valores tarifários, para atender 
adequadamente os segmentos da população com menor poder aquisitivo; 

 
Das empresas prestadoras destes serviços, o foco volta-se para atender, com o 
mínimo esforço, às exigências da concessão, e buscando o equilíbrio econômico 
financeiro, na busca de maximizar a sua receita; 

 

Dos usuários, pode observar-se que os mesmos têm reagido migrando para 
alternativas de transportes mais convenientes para os mesmos.  

As causas reais desta migração precisam ser identificadas junto aos usuários, mas pode-se 
afirmar que, com a presença de alternativas até então inexistentes, aliadas, a uma insatisfação 
dos usuários, não tratada pelas empresas de serviços de transporte urbano, os mesmos 
respondem com a escolha de alternativas para eles mais convenientes. 
Considerando-se o Censo de 2002, anteriormente citado e respaldado nas causas reais desta 
migração (em 1995 o poder público deu a primeira permissão de contrato de operação para os 
transportes alternativos) encontramos: 

 

Uma migração de usuários de ônibus para outros tipos de transportes (vans e 
assemelhados, carros particulares etc.); 

 

Aumento do número de carros particulares nas vias públicas, em detrimento do 
uso de transporte coletivo; e  

 

Infra-estrutura de transporte com capacidade saturada 
Do ponto de vista econômico, é importante conhecer o mercado de transporte urbano, o que 
significa não só entender o usuário comum, mas também o seu potencial, (seus hábitos e 
novas necessidades, seus novos comportamentos); é necessário examinar o comportamento do 
setor privado 

 

as empresas de ônibus , assim como o setor público como poder concedente 
da prestação de serviço, além da concorrência, entendendo-se aqui não tão somente o 
clandestino, como o automóvel e as motos.  
Da situação exposta, surgem as seguintes preocupações: 

 

Sendo o marketing, na sua essência, facilitador da relação de trocas, qual é o 
produto (serviço e ou idéia) que o transporte urbano comercializa? E para quem? 

 

Quem são seus clientes? 

 

As empresas que oferecem transporte urbano de passageiros preocupam-se com a 
satisfação dos clientes? 

 

Estes ofertantes identificam as razões de escolha do transporte dos seus clientes? 
Considerando-se que o poder público, através de seus governantes, se rege por leis e 
regulamentações, no que tange a serviços de transporte coletivos de passageiros, são as 
regulamentações que norteiam seus atos e ditam a política a ser seguida. As regulamentações  
definiram as políticas atuais destes serviços de transporte, tendo no Rio de Janeiro, elaboradas 
em: novembro de 1998 (para o modo ônibus), Janeiro de 1997 (para o modo Ferroviário 

 

Metrô) e Janeiro de 1998 (para o modo Aquaviário) no Rio de Janeiro. 
Das regulamentações estudadas, observa-se que não há uma política de marketing claramente 
definida, salvo aquela que rege os serviços de transporte metroviário de passageiros. 
Exemplos de como proceder com tal investigação pode ser observado no estudo de 
MARTINS e BODMER (2003), que detecta como, para uma significativa parte dos usuários, 
não existem alternativas disponíveis, dispondo apenas de um único modo de transporte, 
apesar de estar sendo ofertada outra opção que, por diversas razões, torna-se inatingível. De 
fato, pode perceber-se que, no processo de tomada de decisão, o ser humano toma como 
parâmetros de análise critérios obrigatórios para seleção de alternativas, e aquelas 
possibilidades que não cumprem estes critérios obrigatórios, não são consideradas como uma 
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alternativa. MARTINS e BODMER (2003) demonstram como a definição dos atributos de 
escolha por parte dos usuários é relevante na formulação de modelos de simulação referente 
ao comportamento de usuários. Projetar e avaliar alternativas de transporte, sem uma pesquisa 
prévia ao usuário de transporte coletivo e querer responder pelo mesmo, significa 
desconsiderar o consumidor que tem papel decisivo no comportamento de mercado. 
Portanto, a pesquisa de mercado de marketing junto aos usuários torna-se de vital importância 
para um sistema eficiente e eficaz, sendo usuários-cidadãos compreendidos como atores 
principais, evitando assim que aos grupos sociais mais pobres se ofereça o mínimo e 
homogêneo sem criar opções segundo MARTINS e BODMER (2002).  

3 

 

Mobilidade dos usuários 

Pesquisas realizadas em países europeus mostram a preocupação idêntica à brasileira, sobre o 
declínio dos serviços de transporte público e o crescimento de carros particulares. Segundo 
CURTIS & HEADCAR (1997), pesquisadores fazem referência a artigo da RAC (Royal 
Commision, 1994; POTTER: 1995 etc), a qual tem documentado informações a este respeito, 
bem como a preocupação com o crescimento dos congestionamentos, a mobilidade das 
pessoas, e com os efeitos negativos no Meio Ambiente, por causa destas mudanças. Os 
estudos destes trabalhos foram focados nas viagens pendulares referentes à jornada do 
trabalho. 
Da mesma forma, trabalhos realizados pela Universidade de London College (UCL), como o 
projeto intitulado Potential for made transfer of short trip , de acordo com MACKETT 
(2001), mostra a preocupação anteriormente citada, procurando conhecer o que as pessoas 
pensam e o que poderia atraí-las, sem que sejam questões conhecidas, como os 
congestionamentos, falta de estacionamentos etc. 
De acordo com Souza (1998), o conhecimento da mobilidade dos cidadãos dentro da 
sociedade, não é somente interesse do poder público (planejamento de transporte), como 
também do planejamento urbano, como área de estudo do comportamento humano. Cabe aqui 
complementar que, se não tem sido, deveria ser também preocupação das empresas 
prestadoras de serviços de transporte público em geral e não, tão somente, por ônibus. 
SOUZA (1998) deixa clara a importância da mobilidade através da síntese que a mesma faz 
com referência à estruturação das cidades brasileiras em período recente. Informa que, após os 
anos 40, a relação urbano/rural teve uma reversão com o êxodo das cidades, provocando um 
crescimento das mesmas de forma acelerada, desordenada e fora dos controles administrativos 
do poder público, criando freqüentes vazios urbanos. Como conseqüência disto, destaca-se a 
concentração de infra-estrutura nas áreas centrais e valorizadas, e a moradia dos trabalhadores 
cada vez mais distantes da oferta de emprego, o que trouxe  segregação urbana e tempos 
médios de viagens pendulares ao trabalho cada vez mais altos. 
Uma vez que se está falando em mobilidade, é conveniente defini-la para padronizar o seu 
entendimento. Ainda, de acordo com SOUZA (1998), existe uma confusão semântica na 
literatura especializada, e segundo o Institute of Research Transports 

 

IRT

 

(apud Souza 
1998) podemos definir a mobilidade como sendo a capacidade dos cidadãos de se moverem a 
partir de um ponto dado, dentro de um dado ambiente. Pode-se também dizer que Mobilidade 
é o equilíbrio entre oferta e demanda de transporte que satisfaçam as partes envolvidas nesta 
relação comercial (vista pela ótica do marketing focado no consumidor). 
Conclui-se, das definições, que o ser humano, para realizar as suas atividades diárias, tem 
necessidades primárias de deslocar-se, e para isto o mesmo utiliza-se de vários meios ou 
formas, seja a pé, de bicicleta, ou por veículo motorizado. 
Definido o conceito de mobilidade, e colocados de forma comparativa entre o deslocamento a 
pé e o deslocamento motorizado, emergem questionamentos sobre três dimensões básicas: 
espacial, temporal e econômica. 
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3.1  Dimensão Espacial: Conveniência Origem Destino   

Isto é, escolher o serviço de transporte mais conveniente entre a origem e o ponto de destino 
da viagem. Nota-se, neste aspecto, que os usuários de transportes coletivos passam a ter 
alternativas de escolha, fatores que influenciam o sistema, que é a própria concorrência, entre 
um mesmo modal; entre multi-modais (ônibus, metrô, barca).  

3.2  Dimensão Temporal  

Nos deslocamentos, próprios da lei da física (tempo = espaço percorrido / velocidade do 
deslocamento), e que se torna importante ou decisória em função das necessidades prementes 
do momento;  

3.3  Dimensão Econômica  

Enquanto nos deslocamentos não motorizados temos custo zero , no deslocamento 
motorizado temos um custo associado a motorização (seja ela própria ou através de serviços 
contratados como ônibus, metrô, barca, táxi, etc). Este aspecto é tratado ou chamado de 
acessibilidade (VASCONCELLOS: 1996  apud PORTO: 2001), 
Esta acessibilidade avaliada pelos custos envolvidos nos deslocamentos em relação ao tempo 
e dinheiro gasto, o exemplo da cidade de São Paulo onde o tempo médio de viagem de ônibus 
é mais do que o dobro do gasto por automóvel, e condições de conforto inferiores, resultando 
assim piores condições de acessibilidade. Observa-se neste caso, o fator alternativo de escolha 
dos meios motorizados é preponderante para o usuário de serviços de transporte coletivo, 
incidindo em melhores oportunidades de escolhas. Ainda segundo PORTO (2001) pode 
entender-se a acessibilidade como à possibilidade de atingir-se um local (destino) a partir de 
sua origem, estando, portanto, relacionado com a disponibilidade da infra-estrutura do sistema 
de transporte. 
Observa-se, do exposto, que no processo de escolha de modo para atingir mobilidade, os 
usuários de serviços de transporte urbano são influenciados pelos três fatores mencionados, 
além de sua necessidade de se locomover, portanto estes quatro fatores: Necessidades, 
Tempo, Custos e Conveniência O/D estão intimamente relacionados, formando um sistema 
que deve ser visto de forma holística e exemplificada na figura 2. 

FIGURA 2 

 

Mobilidade e as dimensões básicas de escolha  

Conclui-se, nestas análises, que o conhecimento das necessidades dos usuários e dos 
processos de escolha é vital para a compreensão da queda da demanda dos serviços de 
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transportes coletivos. Pode-se, desde já, entender, à luz das explicações apresentadas, que os 
usuários estão escolhem o tipo de transporte em função das três dimensões apresentadas. A 
sua real causa só pode ser apurada através de uma pesquisa de marketing junto aos mesmos, e 
se quisermos reverter o quadro, a tendência atual é utilizar as ferramentas que o marketing de 
serviços oferece para tal. Uma coisa é certa, os usuários de serviços de transporte coletivo 
precisam de mobilidade. 
Como uma segunda conclusão, pode dizer-se que as razões da queda da demanda obedecem a 
duas variáveis: entrada no mercado de mais uma forma de transporte coletivo e, os usuários, 
na busca de melhor oferta de mobilidade, estão escolhendo novas formas de serviço de 
transporte, como alternativa, sendo uma delas, o chamado de transporte alternativo, a outra é 
o carro particular (BODMER & CEDEÑO: 1999).  

Uma vez conhecido o ambiente ou entorno do negócio pode-se definir o foco do mesmo, de 
modo a atender, de acordo com o marketing, às necessidades dos clientes. Visto pelo foco do 
cliente, o que significa realizar pesquisa de mercado para realmente saber dos usuários dos 
serviços de transportes coletivos, bem como dos usuários-cidadãos, quais são as necessidades 
de mobilidade, e procurar oferecer aos mesmos, o que eles querem ou o mais próximo do que 
eles querem.  

4  Análises de preferências 

Da amplitude disponível na base de dados,  Móbile/BNDES (2002), somente serão 
considerados os dados relativos às viagens compulsórias a trabalho e os dados sócio-
econômicos da pesquisa. Os dados relativos às viagens a estudo, compras, lazer, etc, não serão 
abordados no presente trabalho.  

4.1 - Abrangência Geográfica da Pesquisa 

Usaram-se nove das dez cidades da base de dados citado a priori, conforme mostrado na 
tabela 1, onde se busca verificar a distribuição da amostra por cidade e o percentual 
correspondente à força trabalhadora, chegando-se à conclusão de que, do universo 
pesquisado, em média 46,5% de pessoas viajavam a trabalho. 
Indicam-nos estes índices a estreita relação entre a oferta de serviço na atividade econômica e 
a necessidade do usuário-cidadão deslocar-se para o trabalho, conseqüentemente, deverá 
existir oferta de serviço de transporte coletivo para atender às comunidades, de forma 
proporcional à oferta de serviço.   

Tab. 1 Abrangência geográfica 

Regiões Metropolitanas Total de Casos Freqüência % Total a Trabalho Freqüência de viagens a trabalho 

Belém 760 10,4 297 39,1 
Natal 449 5,7 162 36,1 
Maceió 459 6,6 190 41,4 
Aracaju 518 7,4 213 41,1 
Salvador 444 7,0 200 45,0 
Vitória 521 9,8 282 54,1 
Rio de Janeiro 1.756 31,9 915 52,1 
Florianópolis 540 10,8 309 57,2 
P. Alegre 711 10,3 296 41,6 

Total 6.158 100 2864 46,5 

Fonte: Mobile/BNDES (2002) 
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4.2 - Análise dos dados 

A análise focaliza a mobilidade e a influência de escolha do sistema de transporte em face da 
necessidade de ir e vir a trabalho, considerando: Dimensão espacial; Dimensão econômica e 
Dimensão temporal.  

4.2.a - Análise dos Modos utilizados pela população 

Na ida ao trabalho a população, sem dúvida nenhuma, usa mais como meio de transporte o 
ônibus (42,8% em média - tabela 2), seguido pelo uso de carro com 20,5% como transportes 
motorizados e ainda, da mesma tabela, 27% é o percentual dos usuários-cidadãos que se 
deslocam a pé. 
Este deslocamento a pé pode se dar por vários fatores, entre os quais pode-se citar: 
Falta de recursos para pagamento de passagem; 
A atividade econômica (trabalho) é perto de onde reside ou mora; 
Gosta de praticar caminhada associada à distância onde trabalha, etc.  

TABELA. 2  Modos usados na Ida ao Trabalho 
Ida ao Trabalho 

Modais de uso % 
Ônibus 42,8 
Vans 1,8 
Trem/ Metro 0,6 
Barcas 0,3 
Bicicleta 5,1 
Moto 1,7 
Táxi 0,2 
Carro 20,5 
A pé 27,0 

Fonte: Mobile/BNDES (2002)  

Procurou-se, agrupar os modos em três categorias como mostra a tabela 3, para verificar-se o 
peso dos transportes coletivos, dos transportes não motorizados, e do transporte individual.  

TABELA 3 Agrupamento funcional de modos 
Modos ida trabalho agrupado % 
Transporte Coletivo 45,5 
Transporte não Motorizado 32,1 
Transporte Individual 22,4 

  

Percebe-se que o uso de Transporte coletivo é o meio de transporte principal dos usuários-
cidadãos, com 45,5% em média, seguidos de 32,1%, que preferem o  uso de  Transportes não 
Motorizados (bicicleta e a pé conforme agrupamento da tabela 5.7), e finalmente o automóvel 
ocupa 22,4% nesta matriz de transporte.  

4.2.b - Critérios de Escolha dos Modos de Transporte  

As razões de escolha do tipo de modo foram agrupados de acordo com a mobilidade já 
conceituada anteriormente, portanto, dentro das dimensões: Temporal (tempo de viagem, 
tempo de espera e freqüência), Espacial (próximo do ponto e próximo da origem/ destino) e 
Econômica (preço da passagem, conforto e segurança) mostradas na tabela 4. Acrescentou-se, 
também, a variável Dependência (único meio declarado pelos entrevistados).  
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Tab. 4 -  Agrupamento funcional de modais por Dimensões 
Dimensão 
Espacial 

Dimensão 
Socioeconômica

Dimensão 
Temporal Dependência

 
Total 

37,4 36,5 18,5 7,6 100,0% 

 
Pode-se afirmar que a Dimensão Espacial juntamente com a Dimensão Econômica, são 
decisivas (73,9%) na escolha das alternativas por parte do usuário-cidadão, seguida da 
Dimensão Temporal com 18,5% de peso. 
Conclui-se que, dentro da visão de marketing, é importante concentrar os investimentos de 
recursos financeiros, humanos, etc., nestas duas Dimensões em virtude dos maiores retornos 
de investimentos das mesmas, e depois nas outras variáveis desta tabela. 
Como cada Dimensão é um composto (mix) de variáveis, de natureza distinta, há necessidade 
de decompô-la de forma a verificar-se qual é a contribuição percentual de cada variável na 
decisão de alternativas de transporte, como será feito a seguir.  

5 -  Dimensão Espacial 

Esta é a dimensão mais significativa e nada mais é do que a acessibilidade compreendida 
pelas variáveis: Próximo do Ponto e Próximo da Origem/Destino, nos deslocamentos 
pendulares a trabalho pela população.  
É a  Próximidade da Origem/Destino a principal preocupação dos usuários-cidadãos de 
transporte Coletivo (57,4% - tabela 5) na escolha do modo de viajar ao trabalho, na Dimensão 
Espacial.   

Tab. 5- Agrupamento funcional de modos para Dimensão Espacial 
Dimensão Espacial 

 

Próximo Ponto Próximo O/D 

Transporte. Coletivo % 42,6 57,4 
Transporte Não 

motorizado 
% 70,2 29,8 

Modos 
agrupados 

Transporte Individual % 72,5 27,5 

Total % 64,1 35,9 

                       

Conseqüentemente, este aspecto deve ser repensado, pelas empresas de Transporte Coletivo e 
pelo Poder Público face a necessidade de levantamento de campo que permita mensurar estes 
dados de acordo com as necessidades dos usuários-cidadãos e poder-se, assim, fazer um 
planejamento que atenda os seus anseios, como daqueles que tem potencial de aderir ao 
sistema de transporte coletivo, caso melhorem as condições de proximidade de 
Origem/Destino e proximidade ao ponto, ou seja, acessibilidade.  

6 - Dimensão Socioeconômica 

Nesta Dimensão foram usadas três variáveis como principais: a Tarifa (valor da passagem, 
fixado pelo poder público) e os atributos de Conforto e Segurança, que constituem aspectos de 
qualidade do transporte em si, portanto incluídos na prestação dos serviços, 
conseqüentemente, no preço da passagem. 
Observando-se os totais conclui-se, da tabela 7, que há 86,4% dos usuários que se preocupam, 
nesta Dimensão, com os itens Conforto e Segurança. 
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É nos transportes coletivos, como se pode observar nesta tabela, que o peso maior  (51,9%) 
recai sobre as tarifas, vindo em segundo lugar a variável Conforto (25,9%) e, finalmente, a 
variável Segurança (22,2%).  
Como é de se esperar, na classe de usuários de Transportes Motorizados, por estarem em 
outra escala de satisfação de necessidades, de acordo com a Teoria de Maslow (WRIGHT 

 
2000), estes procuram, os itens Conforto e Segurança, que, como mostra a tabela acima 6, 
perfazem um total de 97,7% (76,4% + 20,95) dando pouca importância às Tarifas (no caso: 
custos) em virtude de terem poder aquisitivo mais elevado.  

Tab. 6 - Agrupamento funcional de modos para Dimensão Socioeconômica  

     

Dimensão Socioeconômica 

      

Tarifa Conforto Segurança 
Total 

Transporte. Coletivo  % 51,9 25,9 22,2 100 
Transporte Não motorizado % 66,7  33,3 100 M

od
os

 
ag

ru
pa

do
s 

Transporte Individual  % 2,7 76,4 20,9 100 
Total % 13,6 65,0 21,4 100 

 

7 - Dimensão Temporal 

Nesta Dimensão foram usadas três variáveis como principais: O Tempo de Espera pelo 
transporte coletivo; o Tempo de Viagem e a Freqüência, que, esta intimamente relacionada 
com o Tempo de Espera. 
É interessante o que nos mostra a tabela 7, correspondente a esta Dimensão, no sentido de que 
a maior preocupação dos Usuários, em todos os modos de transporte, é o Tempo de Viagem 
nas viagens pendulares a trabalho.  

Tab. 7 - Agrupamento funcional de modos para Dimensão Temporal 
Dimensão Temporal 

 

Tempo 
Espera 

Tempo 
Viagem Freqüência 

Transporte. Coletivo % 10,8 61,3 27,9 

Transporte Não motorizado % 15,9 75,0 9,1 
Modos 

agrupados 
Transporte Individual % 13,1 80,0 6,9 

Total % 12,2 70,1 17,7 

Analisando os dados dos usuários-cidadãos de serviços de transporte motorizado, verifica-se 
por esta tabela que o valor de 80,0% é coerente com o estado da prática, uma vez que o 
deslocamento por automóvel, em sua maioria, proporciona menor Tempo de Viagem, razão 
da escolha por este modo de transporte.  

8. Conclusões e Recomendações 

Constata-se que a visão voltada para o mercado se realiza através do Marketing com ênfase no 
cliente, isto é, no usuário-cidadão, que é a razão de ser dos serviços de transportes coletivos. 
Todavia verifica-se uma visão voltada para o objeto que serve de meio de fabricação do 
serviço, isto é: o ônibus, as barcas e os metrôs, razão pela qual, a queda da demanda dos 
serviços de transportes coletivos, e que recentemente é confirmada pelas medidas unilaterais 
(por parte do Poder Público na cidade de São Paulo), provocando o agravamento da situação 
dos transportes coletivos segundo jornal Folha Cotidiano pagina C1 de 21/01/04. 
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Pode-se afirmar também que, se atendermos as preferências reveladas (o que o cliente quer 
em cada segmento) de forma planejada estrategicamente, é possível reverter o quadro atual 
das empresas de serviços de transporte coletivo urbano. 
Mais ainda, verificaram-se os aspectos relevantes para que o Poder Público e as empresas 
prestadoras de serviço coletivo urbano possam elaborar estratégias de marketing, que 
conduzam a melhores resultados do que os obtidos desde 1996 até 2004, em beneficio de si 
mesmo e da sociedade. 
Conclui-se que somente através da pesquisa de mercado em marketing podemos saber o que 
o cliente quer , isto é, quais são as expectativas e preferências dos usuários-cidadãos. 
Necessário se faz dizer que somente através da análise do ambiente interno e externo, e neste 
último, de uma pesquisa de mercado em marketing, é que podem ser traçadas as estratégias de 
marketing que conduzam  ao crescimento do setor de transporte coletivo urbano do território 
brasileiro. 

 

8.1- Poder Público 

Verificou-se que o Serviço de Transporte Urbano Coletivo é regulamentado, não somente no 
Rio de Janeiro, como nas capitais pesquisadas, seguindo regras regulamentares semelhantes. 
Na regulamentação pode-se notar que a preocupação central do Poder Público é com o 
produto tangível, qual seja o ônibus, barca ou metrô, buscando dar ou manter um mínimo de 
atualização tecnológica a estes meio de transporte, e qualidade embutida nesta atualização. 
Não se verifica, em nenhum ponto da regulamentação, preocupações com o mercado a ser 
atendido, nem com o seu entorno, numa visão social, ecológica, de forma holística. 
A principal tônica da gestão neste caso é com a provisão de serviços para o povo desde seu 
ponto de origem até de destino, focando o fluxo mecanizado de pessoas dentro do 
planejamento de transportes, feito da melhor maneira possível, mas sem pesquisar qual é a 
preferência dos usuários-cidadãos.  
Fica evidente a necessidade de serem incorporadas pelo Poder Público às pesquisas que dizem 
respeito ao comportamento dos usuários-cidadãos e levar em conta seus resultados, de fato, 
nas políticas de transporte. Isto significa que o Poder Público responsável pela gestão e 
planejamento deve ter um conhecimento mais preciso  das necessidades dos clientes-cidadão 
para incorporá-la no processo de planejamento na fase de formulação de políticas e melhorar 
a oferta de produção de serviço.  

8.2- Resgate de Cidadania e De-marketing 

Acredita-se que a necessidade do resgate de cidadania não se consegue incutir num povo 
através de medidas ou decretos, mas através da tomada de consciência do mesmo. Os decretos 
conseguem resultados imediatos, porém caros e não duradouros. Uma conscientização leva 
mais tempo, necessita de maiores esforços, porém é perene. 
É através da educação que acreditamos possa ser encontrada a solução para esta 
conscientização e resgatados valores perdidos no tempo. Havendo hoje necessidade de ensinar 
os conceitos de coletividade, qualidade de vida, preservação ambiental e uso de transporte de 
forma que as gerações futuras tenham consciência de valores como o uso de transporte 
coletivo em prol da comunidade enfatizando o uso moderado do automóvel. 
É importante distinguir entre reduzir os proprietários de carro e reduzir o uso do mesmo, 
(Wright C. e Egan J. 2000). A campanha é no sentido de reduzir o uso de carro pela tomada 
de consciência em beneficio de uma qualidade de vida. Mas esta tomada de consciência, 
acredita-se, deve vir acompanhada de um planejamento urbano eficiente e efetivo. 
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Da análise apresentada, fica evidente a importância de acompanhar as necessidades de 
diferentes segmentos dos clientes e desenvolver os serviços para sua satisfação. Fica 
comprovada a diferença significativa entre preferências desses segmentos quais sejam: 
Clientes cativos de transporte coletivo, 
Clientes cativos do transporte individual e 
Clientes que podem ser atraídos para o serviço de transporte coletivo. 
Entretanto, a importância da acessibilidade para todos eles é comprovadamente relevante e 
remete ao estudo de Distribuição Espacial das atividades que devem ser gerenciadas. 

 

8.3- Aprimoramento das Empresas Operadoras 

É necessário se redefinir o ramo de negócio das chamadas Operadoras para  empresas 
prestadoras de serviços de transporte público, de acordo com o apregoado por Druker. 
Tendo, neste novo enfoque, a definição do negócio, seu foco não será mais voltado para o 
produto e sim para a visão do cliente, e desta forma criar novos clientes. 
Assim, tanto as empresas de serviços de transportes coletivos como o Poder Público, poderão 
ter uma visão ampliada da prestação de serviços, visando satisfazer os usuários-cidadãos e 
criando soluções inovadoras para todos.  

8.4- Usuários-cidadãos  Clientes 

Com a riqueza de informações que os usuários-cidadãos nos fornecem, através de suas 
declarações de preferências, é valido supor que, tanto o Poder Público como as empresas de 
serviços de transportes coletivos urbanos têm condições de elaborar suas estratégias de 
marketing, que atendam os usuários-cidadãos e poderem, desta forma, reverter o status-quo 
presente.  Usuário satisfeito: resultados empresariais obtidos e Poder Público cumprindo seu 
papel.  
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