
CAPTANDO MUDANÇAS E CONHECENDO O MERCADO

Com a globalização, vive-se hoje um processo em que informações
de todos os lugares são lançadas para o conjunto da sociedade em
grande velocidade, especialmente com a grande disseminação do
uso da internet e a difusão de novas tecnologias de comunicação.
Com isso, ampliaram-se as possibilidades, antes nem imaginadas, de
acesso a fontes de conhecimento, produtos e serviços, redirecionan-
do a vida das pessoas para objetivos em permanente mutação e
gerando níveis de exigência cada vez maiores.

Como em outros setores da economia, o transporte coletivo urbano
no Brasil vem passando, nas duas últimas décadas, por um processo
de modernização e profissionalização, em que gerenciadoras e ope-
radoras procuram, através de sistemas de planejamento e gestão
empresariais, estar aparelhadas para o cenário econômico atual, alta-
mente competitivo e globalizado.

As transformações recentes na economia, decorrentes da adoção de
novas tecnologias e novas técnicas de organização, alteraram as carac-
terísticas de ocupação e emprego da população. Serviços especializa-
dos mais modernos, tais como informática, marketing, publicidade,
comunicação e outros, passam a absorver percentuais cada vez mais
elevados do pessoal ocupado. A presença crescente das mulheres nas
atividades produtivas muda o comportamento desse segmento da
população frente ao mercado de consumo, em razão de sua maior
autonomia na administração de recursos pessoais e da família.

Outro aspecto crucial das transformações por que passa a sociedade,
atualmente, é o envelhecimento da população, característica que, por
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suas implicações, deverá merecer atenção crescente de várias áreas,
tanto na esfera pública, quanto no setor privado. Outras mudanças
demográficas, como a queda da taxa de natalidade e a redução do
núcleo familiar em seu tamanho e rede de relações, dão origem a uma
nova configuração sócio-demográfica da sociedade brasileira.

Acrescente-se a tudo isso a disseminação do Código de Defesa do
Consumidor, a preocupação cada vez maior com questões relaciona-
das ao meio ambiente e a cobrança da sociedade em relação à res-
ponsabilidade social das empresas, aspectos que também precisam
ser levados em conta, já que provocam mudanças significativas na
percepção, atitudes e comportamentos das pessoas.

Isso se aplica especialmente aos serviços que, por seu caráter particular
de serem consumidos a medida em que são produzidos, geram relaciona-
mento de maior intensidade com seus usuários. Sem dúvida, tais mudan-
ças afetam diretamente o perfil dos usuários de transporte coletivo e suas
necessidades, alterando, por sua vez, os padrões de serviço considerados
desejáveis. Torna-se, assim, cada vez mais crucial que as empresas ope-
radoras de transporte coletivo se empenhem em conhecer as característi-
cas de seu mercado consumidor. É vital, também, que conheçam a posi-
ção que ocupam no mercado quanto à qualidade do serviço que prestam
e o nível de qualidade que o usuário exige do serviço.

A população mostra-se atualmente mais informada e consciente de
seus direitos, o que torna os usuários mais exigentes em relação à qua-
lidade dos serviços de transporte coletivo, demandando constantemen-
te respostas das empresas em relação a problemas operacionais ou de
atendimento. Fazendo prevalecer a condição de consumidores, ao exi-
gir a solução de problemas na prestação do serviço e, principalmente,
ao exigir que as empresas assumam suas responsabilidades sociais,
alguns segmentos da população têm conquistado benefícios importan-
tes, como é o caso dos idosos no tocante à gratuidade de seus deslo-
camentos e ao direito a bancos reservados. Da mesma forma, as pes-
soas portadoras de deficiência, através de diversos canais, têm
pressionado as empresas para que instalações, equipamentos e carac-
terísticas dos serviços sejam adaptados às suas necessidades.

Dessa maneira, a exigência cada vez maior dos usuários em relação
a determinados aspectos do serviço mostra que as empresas opera-
doras devem estar conscientes das necessidades e expectativas de
seus clientes. Mais ainda, devem ser capazes de prever e, se possí-
vel, antecipar melhorias na qualidade do serviço, procurando aproxi-
mar a qualidade oferecida da qualidade esperada, tanto pelos que já
utilizam, quanto pelos que poderão utilizar seus serviços.

Nesse quadro, mesmo que tenham que responder, como concessio-
nárias ou permissionárias, às várias instâncias de governo e às
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empresas gestoras, as empresas operadoras de transporte coletivo
urbano não poderão prescindir de informações detalhadas sobre seus
clientes finais e o mercado em que atuam.

CANAIS DE COMUNICAÇÃO E PESQUISA DE OPINIÃO

As empresas dispõem de inúmeras ferramentas que permitem o
conhecimento do seu mercado e da opinião do público sobre seus
produtos e serviços, o que contribui para que sejam tomadas deci-
sões mais focadas.

Em geral, as empresas operadoras de transporte coletivo colocam à
disposição dos usuários canais de comunicação, sendo os mais
usuais: serviço de reclamações e sugestões, ouvidoria e central de
informações. Também são oferecidos serviços de atendimento a pes-
soas portadoras de deficiência, campanhas de informação e orienta-
ção de uso do sistema de transporte, campanhas de utilidade pública
e promoção de eventos culturais.

Embora informações importantes possam ser daí extraídas, a veicula-
ção das necessidades e expectativas da população e dos usuários por
esses canais se dá de maneira difusa, pouco sistematizada e sem orde-
nação de prioridades. O cliente do transporte coletivo nem sempre tem
acesso à internet ou telefone nos horários de trabalho que normalmen-
te coincidem com o horário de atendimento dos principais canais de
comunicação das operadoras de transporte. Além disso, muitas vezes
o cliente deixa de entrar em contato por questão de comodidade.

Nas situações em que o acesso é limitado pela falta de capacidade
operacional da empresa que disponibiliza esse serviço, o cliente, além
de não conseguir reclamar, sugerir ou se informar, acaba por se frus-
trar e agregar uma imagem negativa da empresa. Outros ainda, por
seu modo de ser, preferem não se manifestar por esses canais, ape-
sar de terem o que dizer. Dessa maneira, a experiência mostra que só
os mais persistentes e mais críticos acessam tais canais, o que pode
provocar certa distorção na captação da informação. De qualquer
maneira, a informação proveniente dos canais de relacionamento fun-
ciona como um termômetro, de uso contínuo, uma vez que eles cap-
tam as manifestações espontâneas dos usuários no dia-a-dia, e essa
informação deve ser analisada de forma complementar às pesquisas.

Por ser um instrumento especificamente construído para ouvir o que a
população e os usuários pensam, valorizam e esperam, a pesquisa de
opinião permite ordenar prioridades e conhecer aspectos específicos,
tanto das necessidades, quanto das expectativas em relação aos servi-
ços de transporte coletivo. A pesquisa de opinião terá sempre como
vantagem, em relação a outras fontes de informação, poder ser direcio-
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nada para o que precisa ser investigado ou o que, num determinado
momento e num determinado lugar, se configura como um problema
que precisa ser tratado. Dessa forma, o aspecto primordial que diferen-
cia a pesquisa dos demais canais de comunicação é sua estruturação,
previamente planejada, que permite abordagens de investigação para
cada questão de interesse, seja de modo espontâneo ou estimulado. O
cliente que reclamaria, via central de atendimento, sobre questões
específicas em determinado momento, na pesquisa é colocado frente a
vários outros aspectos sobre os quais ele é convidado a opinar. A pre-
sença do entrevistador devidamente treinado permite o registro de
situações que são observadas, independentemente do questionário.
Além disso, a presença do entrevistador, muitas vezes, estimula o cida-
dão que, com dificuldades de acessar os outros canais, aproveita a
pesquisa para comunicar suas críticas em relação ao serviço.

Outra vantagem associada à pesquisa de opinião é que ela não se
limita à realidade existente, permitindo que se pesquise o que ainda
não existe, incluindo desde projetos futuros até aspectos que ainda
serão implantados nos serviços.

É importante ressaltar, entretanto, que a pesquisa não é a única forma
de obter informações sobre o mercado de transporte coletivo urbano
e, por isso mesmo, deverá ser utilizada de maneira combinada com
outras fontes de informação disponíveis, sejam canais de comunica-
ção com usuários, sejam dados secundários de fontes externas.
Outras análises também podem ser úteis e complementares à interpre-
tação dos resultados das pesquisas de opinião. As análises contábeis,
por exemplo, que permitem avaliar a saúde financeira das empresas de
transporte, apontam fatores que poderão influenciar a opinião do usuá-
rio sobre o serviço, principalmente quando tiverem conseqüências no
preço ou na qualidade do transporte. Já as análises técnicas e de
engenharia, que avaliam aspectos de manutenção, identificam condi-
ções problemáticas que provavelmente afetarão a opinião do usuário
sobre o serviço quando ocorrerem falhas na operação.

Assim, hoje, a gestão mais eficaz dos sistemas de transporte é aque-
la que conhece e procura responder aos diferentes aspectos do cená-
rio que envolve sua atividade, desde os indicadores mais quantitati-
vos de manutenção e operação da produção de viagens até os
indicadores da percepção da população em relação à qualidade dos
serviços fornecidos pelas pesquisas de opinião.

PRINCIPAIS TIPOS DE PESQUISA EM TRANSPORTE

Por seu uso bastante difundido em outros setores econômicos, na
tarefa de detectar as necessidades do mercado consumidor de bens
ou serviços, a pesquisa de opinião é um instrumento bastante eficaz
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para identificar e monitorar as mudanças no perfil da população e na
dinâmica das necessidades e expectativas dos usuários em relação
aos serviços de transporte coletivo urbano.

Há vários tipos de pesquisa para as mais diversas aplicações, de
acordo com os objetivos a serem atingidos. E a palavra “objetivo” é a
chave para o melhor aproveitamento de cada pesquisa. Somente nos
casos em que os objetivos são claramente definidos antes da aplica-
ção da pesquisa, é possível obter informações que poderão efetiva-
mente subsidiar as ações a serem implementadas.

Em geral, pesquisas com clientes e, no caso específico do transporte
coletivo urbano, com usuários dos serviços têm dois grandes eixos de
aplicação: a caracterização socioeconômica e a avaliação da qualida-
de do serviço.

Através das pesquisas de caracterização socioeconômica, procura-se
conhecer o perfil sócio-demográfico e os hábitos de viagem da popu-
lação e usuários, coletando informações sobre renda, classe social,
ocupação, instrução, sexo, idade e outras características dos diversos
segmentos da população e dos usuários dos diversos modos de
transporte. Tais informações têm se revelado fundamentais na mode-
lagem e/ou alteração de atributos dos serviços oferecidos.

No segundo eixo de aplicação, estão as pesquisas que avaliam a quali-
dade do serviço em seus aspectos gerais ou pontuais, fornecendo parâ-
metros para a formulação de indicadores complementares aos indicado-
res de desempenho operacional. Dois tipos de pesquisa podem fornecer
dados para monitorar a qualidade dos serviços de transporte coletivo: as
pesquisas de imagem e as pesquisas de avaliação do serviço.

Em geral, não existe muita clareza, entre os que usam os resultados
de pesquisas de opinião, sobre o que é uma pesquisa de imagem e o
que é uma pesquisa de avaliação do serviço. Na verdade, esses dois
tipos de pesquisa são, muitas vezes, confundidos no que diz respeito
a seus objetivos, aplicações e interpretação de resultados, daí a
importância de se destacar em que essas pesquisas se aproximam e
em que elas se distanciam.

As pesquisas de imagem são estudos de caráter mais geral, cujo
público-alvo costuma ser a população. Essas pesquisas investigam
de que forma as pessoas, usuárias ou não, “vêem” ou “percebem” os
serviços de transporte coletivo, não apenas quanto ao desempenho
operacional, mas também quanto à imagem institucional das empre-
sas que prestam esses serviços. É importante destacar que as pes-
quisas de imagem permitem identificar como a parcela não usuária da
população vê cada modo e as razões que a leva a preferir um deter-
minado tipo de transporte em detrimento de outros.
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A imagem de um serviço de transporte não é produzida unicamente
pela vivência direta, ela é também produzida por tudo que ouvimos
dizer, pela experiência dos outros, das pessoas que conhecemos e
pelas informações transmitidas pelos meios de comunicação. A com-
binação desses diversos elementos de conhecimento resulta na ima-
gem que se forma sobre os serviços de transporte coletivo e que
acaba orientando opiniões e comportamentos.

As pesquisas de imagem fornecem insumos para a orientação do
marketing institucional das empresas gestoras e operadoras, subsi-
diando a formulação de programas de comunicação e a implementa-
ção de ações práticas para melhorar as impressões, reais ou imaginá-
rias, da população, usuária ou não, sobre seus serviços. Com essas
ações, espera-se não só melhorar a satisfação dos usuários atuais,
mas também atrair novos clientes.

O exemplo mais conhecido desse tipo de pesquisa, na área do trans-
porte coletivo, é o estudo Imagem dos Transportes na Região Metro-
politana de São Paulo, que é realizado anualmente, desde 1985, com
o patrocínio das empresas gestoras e operadoras da região e a coor-
denação da ANTP. A pesquisa é realizada com uma amostra probabi-
lística da população residente nos municípios da região metropolitana,
entrevistando, em seus domicílios, 2.300 pessoas de 16 anos e mais.

Já as pesquisas de avaliação do serviço têm como objetivo captar a
opinião do usuário de determinado modo de transporte, cuja expe-
riência de uso é vivenciada no dia-a-dia. Essas pesquisas têm como
foco não só a qualidade geral, mas a dos diversos aspectos do servi-
ço prestado. Para isso, utilizam conceitos tradicionais de aferição da
qualidade em transporte como, por exemplo, conforto, segurança,
rapidez, confiabilidade e atendimento ao usuário, detalhados em atri-
butos ou aspectos operacionais concretos como quantidade de pes-
soas nos veículos (lotação), quantidade de agentes de segurança,
tempo de viagem, tempo de espera, pontualidade, quantidade de veí-
culos, preparo e educação dos empregados e outros.

Com base na importância atribuída pelos usuários a cada componen-
te do serviço e de seu nível de satisfação, as empresas e, em especial,
suas áreas de operação elegem os pontos preferenciais de atuação,
concentrando-se nos aspectos mais valorizados pelos usuários e que,
ao mesmo tempo, recebem os níveis mais baixos de avaliação. As pes-
quisas de avaliação visam, fundamentalmente, conhecer o que deve
ser melhorado na prestação do serviço para manter seus clientes.

Em síntese, deve-se levar em consideração que esses dois tipos de pes-
quisa têm funções diferentes. A pesquisa de imagem é mais abrangente
e aborda questões que vão além da qualidade do serviço e é muito uti-
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lizada para comunicação e para estreitar o relacionamento com a popu-
lação. Já a pesquisa de avaliação do serviço tem como foco conhecer a
opinião dos usuários sobre os principais atributos que compõem a qua-
lidade de determinado modo de transporte e fornecer subsídios para
melhorar os processos operacionais na prestação deste serviço.

Quando realizadas periodicamente, as pesquisas de caracterização e
de avaliação permitem acompanhar as mudanças tanto no perfil,
quanto na opinião dos clientes atuais e potenciais dos serviços de
transporte coletivo. As informações, constantemente atualizadas,
constituem importantes subsídios para o planejamento estratégico e
operacional das empresas gestoras e operadoras, alimentando os
programas de melhoria da qualidade do serviço.

A PESQUISA DE OPINIÃO NA GESTÃO DA QUALIDADE DO
TRANSPORTE

É importante destacar o papel que a pesquisa de opinião pode
desempenhar e vem desempenhando como instrumento de gestão
dos serviços de transporte coletivo, embasando as ações de melho-
ria da qualidade do serviço e, portanto, da qualidade de vida da popu-
lação. Além do conhecimento das condições sociais, do perfil socioe-
conômico, dos comportamentos, atitudes, visões de mundo,
necessidades e expectativas, as pesquisas possibilitam, muito con-
cretamente, a definição de padrões de serviço e o estabelecimento de
metas a serem atingidas, ao mensurar a defasagem entre o que a
população deseja e o que está sendo oferecido.

Embora sejam mais freqüentemente utilizados na área operacional, os
resultados de pesquisas de opinião também são de grande utilidade
nas áreas de comunicação social e de marketing das empresas, nas
áreas de treinamento e desenvolvimento de pessoal, assim como no
planejamento dos novos sistemas e serviços de transporte. Além do
uso em diversas áreas, os resultados de pesquisas de opinião subsi-
diam intervenções concretas e imediatas, tais como:
– diagnóstico da operação do serviço de transporte;
– definição de padrões de qualidade do serviço;
– ajuste de indicadores e padrões de desempenho operacional;
– definição de prioridades de atuação quanto a características gerais

e específicas do serviço;
– subsídios para definição de diretrizes e metas de planos e progra-

mas, no âmbito operacional e institucional;
– definição de políticas de relacionamento entre empresa e usuários;
– criação ou readequação de canais de relacionamento entre empre-

sa e usuários;
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– subsídios ao treinamento dos empregados;
– subsídios a projetos de comunicação visual e auditiva, campanhas etc;
– feedback de serviços localizados.

INTERPRETANDO OS RESULTADOS DE PESQUISA

As pesquisas de opinião possibilitam a definição de padrões de serviço
e a monitoração da qualidade, evidenciando defasagens entre o que o
cliente deseja e o que está sendo oferecido. Através desse instrumental,
consegue-se garantir que a gestão da qualidade não se limite ao aumen-
to da oferta e à ampliação da fatia de mercado, mas que responda tam-
bém, de forma adequada, às necessidades e expectativas de seus clien-
tes. A pesquisa de opinião dispõe de ferramentas que possibilitam medir
e sugerir tratamento adequado à qualidade percebida e esperada com
base na “visão” da população que utiliza ou não o serviço.

Interpretar resultados de pesquisas de opinião costuma gerar muitos
questionamentos entre os que trabalham com este tipo de informa-
ção. Um desses questionamentos refere-se ao fato de que tais resul-
tados não retratariam exatamente a realidade, ou seja, não seriam tão
objetivos quanto seria esperado pelos gestores e operadores. Nas
pesquisas sobre os serviços de transporte, isso é muito comum. Argu-
menta-se que a opinião dos usuários nem sempre refletiria o desem-
penho dos serviços e que as melhorias nem sempre seriam pronta-
mente percebidas por eles.

É preciso destacar que algumas mudanças no transporte coletivo urba-
no podem não ser prontamente percebidas porque, ainda que represen-
tem um esforço louvável deste ou daquele operador, podem estar atin-
gindo uma parcela relativamente pequena da população de usuários. Ou
podem, ainda, ser mudanças de difícil percepção pelo usuário, que só
se dará conta da sua necessidade quando a sua não adoção acarretar a
piora do serviço ou o aumento do seu preço, como já comentado ao se
mencionar a utilização de análises contábeis, técnicas e de engenharia.

Outra observação importante diz respeito ao objetivo da pesquisa.
Quando a mudança é implementada em apenas determinado aspec-
to do serviço, deve ser pesquisado o que as pessoas acham dessa
mudança específica e evitar nutrir expectativas de que a satisfação
geral, que é função de inúmeros fatores e não de apenas um aspec-
to, sofrerá uma mudança significativa.

Muitas controvérsias acabam por desvalorizar as informações provenien-
tes da opinião dos usuários por seu caráter subjetivo, argumentando que
justamente por isso tais informações ajudam muito pouco na melhoria
dos processos de prestação dos serviços. Da mesma forma, quando
especialistas em pesquisa mostram que os resultados são influenciados
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também por aspectos que aparentemente não pertencem ao conjunto de
fatores determinantes ou diretamente vinculados ao processo investiga-
do, eles são acusados de estar fugindo do assunto principal.

Nesse contexto, é necessário esclarecer alguns pontos para a melhor
compreensão das pesquisas por aqueles que fazem uso de seus
resultados. Primeiramente, vale destacar que essas informações se
baseiam na percepção de indivíduos. Os processos de perceber,
compreender, decidir e agir de qualquer pessoa envolvem suas capa-
cidades sensoriais, afetivas, imaginativas e racionais. Nestes termos,
as pessoas, quando respondem à pesquisa, não são apenas seres
racionais com uma compreensão que corresponde fielmente à reali-
dade à sua volta. São seres humanos movidos por sentimentos,
necessidades, angústias, desejos, racionalizações e paixões e tam-
bém influenciados pela cultura dominante do meio em que vivem.
Ressalte-se, aqui, que a cultura é a base para a formação do imagi-
nário que compõe a subjetividade das pessoas.

O entendimento dos indivíduos em sua totalidade, ou seja, a compreen-
são de que não há possibilidade de separar essas dimensões, ajuda nas
explicações dos resultados de pesquisa. Pode-se dizer que essa é a
característica fundamental dos dados fornecidos pelas pesquisas de
opinião, são dados carregados por esse mosaico de influências que
configura sempre a realidade social em que os pesquisadores trabalham.

Numa sociedade onde a cultura de massa é predominante e em que
há necessidade de destacar-se dos demais, os serviços de transpor-
te coletivo poderiam compensar a lenta expansão da oferta colocan-
do à disposição serviços que atendessem os desejos de diferencia-
ção e individuação das pessoas e que também fizessem os indivíduos
se sentirem especiais. Por exemplo, em contraposição ao apelo indi-
vidualista do automóvel, poderia ser difundida a defesa do meio
ambiente mediante o uso do transporte coletivo.

Para que os resultados de pesquisas produzam ainda uma maior
compreensão da realidade investigada, outro aspecto relevante é a
noção de que a realidade é socialmente construída, ou seja, o saber
é uma construção do sujeito a partir de todos os condicionantes
sociais. Isso remete ao fato de que o conhecimento concreto, as
experiências vividas são permeadas por diversas racionalidades, coe-
rentemente com as características multifacetadas da sociedade e gru-
pos sociais contemporâneos.

Isso faz sentido quando se busca, por exemplo, compreender, segun-
do gênero e raça, as diferenças entre percepções sobre determinada
realidade. É o que se observa também no transporte coletivo. Cada
vez mais as necessidades, expectativas e desejos das mulheres se
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diferenciam das dos homens. O fato de as mulheres terem que se
inserir no mercado de trabalho e desempenhar múltiplas funções na
família faz com que seus deslocamentos cotidianos se tornem um
aspecto crucial em suas vidas. Assim, questões como assédio no
transporte coletivo passam a ser mais discutidas.

Tendo esse quadro como referência, os pesquisadores precisam con-
textualizar as informações advindas das pesquisas de opinião, identi-
ficando as tendências e mudanças que estão ocorrendo no cenário
mais amplo. Precisam identificar os apelos que estão influenciando o
comportamento das pessoas para que suas análises sejam abrangen-
tes e apontem os caminhos a serem trilhados para uma gestão de
excelência no transporte coletivo urbano.

Em pesquisa realizada pelo Datafolha, em agosto deste ano, o trans-
porte coletivo na cidade de São Paulo foi reprovado pela maioria da
população. Algumas questões poderiam ser levantadas para tornar
mais claro esse resultado, entre elas: o crescente aumento da venda
de automóveis, que é sempre alvo de campanhas publicitárias em que
o proprietário obtém elevação de status, além da resistência da popu-
lação em usar o transporte público, seja pela baixa qualidade do ser-
viço, seja por sua identificação com as camadas menos favorecidas.
Também poderiam ser citados: as greves no setor, a lentidão na expan-
são do transporte de massa e a ausência de prioridade ao transporte
coletivo por parte dos governantes. Somam-se a isso, os freqüentes
congestionamentos de trânsito, que penalizam grande parte dos des-
locamentos na cidade, chegando a inviabilizar a realização de muitas
atividades. Dessa maneira, ao se trabalhar com variáveis demográfi-
cas, econômicas e hábitos de viagem, por exemplo, pode-se dar uma
conotação mais quantitativa e objetiva aos resultados das pesquisas,
mas, nas investigações relacionadas a opiniões, percepções e avalia-
ções, a análise deve ter um caráter mais amplo e qualitativo.

Finalmente, é importante considerar que a avaliação dos cidadãos,
usuários e não usuários do transporte coletivo urbano, é realmente
influenciada por sua subjetividade. Longe de ser um problema, esta é
uma vantagem da pesquisa, visto que essa subjetividade faz parte da
realidade concreta das pessoas que são, em suma, a própria razão de
ser do transporte. E é justamente a pesquisa de opinião o instrumen-
to que pode nos dar essa dimensão da realidade última com que o
transporte lida: as pessoas.

Somente com a compreensão do conjunto de fatores que fazem parte
da realidade vivenciada pelos indivíduos se poderá ter um melhor
entendimento de sua percepção e opinião sobre os serviços de trans-
porte coletivo e, dessa forma, indicar o que poderia ser feito para
melhorar o desempenho desses serviços.
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