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O STCU – Sistema de Transporte Coletivo Urbano, de Campinas, sob a gestão da Empresa 
Municipal de Desenvolvimento de Campinas – Emdec, é caracterizado pelos Serviços Convencional 
e Complementar desde abril de 2006 e passa por grande transformação em função da implantação do 
Intercamp e Bilhete Único. 

 

Com o objetivo de avaliar as alterações e subsidiar novas mudanças de forma rápida e consistente, 
com ênfase na qualidade e desempenho, elaborou-se uma pesquisa buscando reconhecer os pontos 
negativos junto à população, sob o enfoque do olhar técnico dos ATTs – Agentes de Transporte e 
Trânsito. 

 

Foram definidos os itens e locais a serem avaliados, a forma e parâmetros de avaliação, os meios 
utilizados para distribuição, coleta e processamento dos materiais, assim como a apresentação dos 
resultados. 

 

Duas pesquisas foram aplicadas, a primeira em junho e outra em setembro de 2006, as quais 
demonstraram eficácia a ponto de se tornar rotina trimestral dentro da Emdec. 

 

As vantagens deste método foram o baixo custo, a utilização dos próprios funcionários, o 
processamento em planilhas eletrônicas (Excel) e a possibilidade de reconhecimentos operacionais 
pela área de Planejamento do Sistema com aprimoramentos contínuos. Com isso, foram 
apresentados resultados sintomáticos e setorizados dos pontos críticos do STCU, de modo a 
direcionar os esforços e investimentos para a sua melhoria. 

mailto:comunicacao@emdec.com.br


 
 
 

                                         
 
 

Associação Nacional de Transportes Públicos – ANTP 2 
www.antp.org.br              
 

Avaliação de desempenho do Sistema de Transporte Público por meio dos 
Agentes de Transporte e Trânsito. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 
Em 2006, a Secretaria de Transportes de Campinas implantou o sistema Intercamp no transporte 
coletivo urbano da cidade. Este sistema, composto por dois tipos de serviços, o serviço convencional e 
o serviço complementar/alternativo, teve vários objetivos, entre eles: 
 

a) Regularizar os prestadores dos serviços; 
c) Integrar os serviços efetuados por ônibus e vans; 
b) Melhorar a abrangência de cobertura e de atendimento ao cidadão, bem como a agilidade, 

segurança e conforto das viagens; 
d) Implantar o Bilhete Único, possibilitando ao munícipe se deslocar com mais de um veículo 

em um intervalo de uma hora e com o custo de apenas uma passagem. 
 
Para implantação deste sistema foi necessário criar estações de transferência, que tinham como 
objetivo permitir acessibilidade de um ponto da cidade a outro no tempo de uma hora, como definido 
pelo “Bilhete Único”. 
 
A implantação do Intercamp criou uma mudança relativamente grande para a população, uma vez que 
interferiu nas rotinas dos transportes utilizados.  
 
A administração para aferir se o Intercamp estava alcançando seus objetivos e poder promover 
mudanças em função de problemas que pudessem ser reconhecidos, utilizava das reclamações e 
sugestões feitas pelo telefone que fica disponível à população para apontamentos de trânsito e 
transportes, com o número (0xx19) 3232-1517. 
 
Apenas este indicador não satisfez a administração, que queria que houvesse maior abrangência de 
reconhecimentos operacionais e de satisfação do usuário. 
 
A proposta a ser apresentada não poderia ter altos custos financeiros e deveria possibilitar obter dados 
rapidamente, permitindo agir diretamente sobre as linhas, veículos e equipes de trabalho. Dentre as 
alternativas, optou-se em utilizar a mão-de-obra da própria Secretaria de Transportes de Campinas, 
através da Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas – Emdec e efetuar uma pesquisa com 
os agentes de transporte e trânsito, por serem eles os que recebem reclamações e sugestões diretamente 
da população, assim como por manterem contatos também com os operadores.  
 
Este trabalho objetiva demonstrar a pesquisa desenvolvida para captar destes agentes avaliações 
quanto ao desempenho do sistema Intercamp, em diversos aspectos operacionais e de satisfação dos 
usuários. Os desenvolvimentos que se seguem são: apresentação da definição dos dados a serem 
pesquisados e critérios de avaliação, o formulário criado, a maneira como os agentes foram treinados, 
o processo de distribuição e coleta dos dados, o resultado obtido na primeira pesquisa, os 
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encaminhamentos para que os problemas sejam solucionados e comparativos de pesquisas com a 
demonstração histórica das evoluções implementadas. 
 
 
 

DEFINIÇÃO DOS DADOS A SEREM PESQUISADOS 
 
Foi dada ao Departamento de Índices Operacionais, lotado na Gerência de Controle Operacional e 
Diretoria de Operações, a incumbência do desenvolvimento da pesquisa. Com enfoque de avaliar tanto 
a operação quanto o conforto do usuário, utilizou-se como modelo a pesquisa feita no Sistema 
Interligado em São Paulo pela SPTRANS - São Paulo Transportes, no ano de 2003, visto o objetivo 
ser o mesmo. 
 
Dividiu-se a pesquisa em três grupos: operação, conforto ao usuário e caracterização e funcionamento 
dos veículos.  
 
• Grupo de Operação - os itens avaliados foram: 

1. Operação no Terminal; 
2. Cumprimento da Ordem de Serviço (O.S.), especificamente relacionado ao horário e ao 

itinerário; 
3. Tempo de Viagem; 
4. Identificação da linha no ponto. 

 
• Grupo de conforto ao usuário - os itens avaliados foram: 

1. Tempo de espera do usuário; 
2. Lotação do Veículo; 
3. Conforto do Veículo; 
4. Atendimento do motorista e cobrador; 
5. Localização e conforto do ponto. 

 
• Grupo de caracterização e funcionamento dos veículos - os itens avaliados foram: 

1. Indicação Principal Dianteira (IPD) e identificação complementar do veículo; 
2. Limpeza, Conservação, Fumaça e Aparência do Veículo. 
 

Além dos itens citados, a pesquisa consultou se houve melhora ou piora em função das mudanças 
implantadas e por que, e ainda aproveitou-se para obter dos agentes os reconhecimentos de ocorrências 
comuns e periódicas nos terminais e nas estações de transferências. 
  
 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Para avaliar, adotou-se notas a serem atribuídas para cada campo, dividindo-se em apenas cinco 
condições. Optou-se por um número pequeno de condições para que não haja tanta distorção entre os 
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valores, em função da avaliação representar o bom senso dos pesquisados. Para cada condição 
estabeleceu-se uma pontuação, como segue: 
 

Ótimo       =   5 
Bom         =   4 
Regular   =   3 
Ruim       =   2 
Péssimo  =   1 

 
 

As notas serão dadas para os itens pesquisados atribuindo à linha, ao tipo de dia e ao período. Para 
cada linha, avalia-se um tipo de dia que corresponde aos dias úteis, sábados e domingos, por entender 
que em função deles os itens avaliados variam. Da mesma forma, o tipo de dia também apresenta 
diferenças nos períodos de pico e entre pico, sendo então uma outra subdivisão.  
 
Existem, no sistema Intercamp, linhas que são operadas por serviços diferentes (Convencional e 
Alternativo/Complementar). Esta situação é conhecida como linhas mistas, que também avalia-se 
isoladamente, ou seja, por serviço. 
 
 
 

ELABORAÇÃO DO MATERIAL A SER DISPONIBILIZADO PARA OS AGENTES 
 
A concepção do material a ser utilizado para fazer a pesquisa foi pautada na praticidade para seu 
preenchimento, e que contivesse informações suficientes para que os agentes pudessem efetua-la sem 
dúvidas. 
 
Optou-se por uma planilha a ser preenchida pelo agente de transporte e trânsito, denominada 
“Avaliação de Linhas do Sistema Intercamp – Agentes Emdec”, constando em seu cabeçalho o nome 
do terminal/estação de transferência, o nome do técnico responsável e a data ou período da avaliação. 
Como campos da tabela principal, constam: o número da linha, o número da O.S. em vigor, o nome da 
empresa operadora do serviço, o tipo do dia, o período e demais itens a serem avaliados. Em seu 
rodapé, apresentou-se um quadro com as notas a serem aplicadas e a correspondência de cada uma. 
Além disto, um outro quadro, com o esclarecimento de todos os campos indicados na tabela principal 
da planilha de avaliação.  
 
Para dar harmonia na planilha, alguns campos foram preenchidos com cor cinza, procurando dividir as 
fases da pesquisa, sendo enfatizado os dados do local, responsável e data, cabeçalho da tabela 
principal, as colunas do tipo de dia e período e os cabeçalhos dos quadros do rodapé (Figura 1). O 
enfoque dado às colunas do tipo de dia e período objetivou dividir dados que devem ser preenchidos 
antes da pesquisa e dados a serem preenchidos durante. 
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Figura 1 – Layout da planilha de “Avaliação de Linhas do Sistema Intercamp – Agentes Emdec” 

 
Outro material foi fornecido para avaliar o comportamento nos terminais e estações de transferência, 
denominado “Reconhecimento de Ocorrências no Sistema Intercamp pelos Agentes da Emdec” 
(Figura 2), constando em seu cabeçalho o nome do terminal/estação de transferência, o nome do 
técnico responsável e a data ou período da avaliação. Na parte central, apresenta-se linhas a serem 
preenchidas com os reconhecimentos dos agentes. No rodapé, consta uma nota com a descrição do 
objetivo deste formulário, com os seguintes dizeres: “Esta pesquisa objetiva o reconhecimento de 
ocorrências diversas sobre o desempenho do Sistema Intercamp e medir o nível de satisfação dos 
usuários. Dentro disto, visa a coleta de informações que permitam identificar os problemas mais 
comuns nos terminais, estações de transferência ou pontos de ônibus, bem como em relação às 
empresas, cooperativas, permissionários ou linhas específicas. Os dados extraídos servirão para 
intervenções e melhorias no sistema.”. Da mesma forma que a planilha anterior, para harmonizar o 
documento, efetuou-se um preenchimento com cinza claro no cabeçalho e na nota. 
 

 
Figura 2 – Layout da planilha de “Reconhecimento de Ocorrências no Sistema Intercamp pelos 

Agentes da Emdec” 
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APLICAÇÃO DA PESQUISA 

 
Definiu-se que a aplicação da pesquisa se daria através dos agentes de transporte/ trânsito, lotados no 
Departamento de Terminais, Pontos e Abrigos da Gerência de Fiscalização e Operação. Estes agentes 
efetivamente têm suas atividades nos terminais e estações de transferência. 
 
Com a definição das planilhas, efetuou-se impressões em quantidades que permitissem uma checagem 
de todo o sistema e em todos os terminais e estações de transferências. Disponibilizou-se este material 
para o chefe do departamento e esclareceu-se o objetivo e modo de efetuar a pesquisa. Em posse disto, 
o chefe do departamento disseminou para seus encarregados e agentes. 
 
Efetuada a pesquisa em todos os locais teve-se a coleta do material e seu encaminhamento para o 
Departamento de Índices Operacionais, para a contabilização e apresentação dos resultados.   
 
 

RESULTADO 
 
As planilhas foram digitadas em um planilha eletrônica, Excel, adotando-se conceitos frente aos dados 
atribuídos, como por exemplo: para linhas que constavam em mais de um terminal ou estações de 
transferência, considerava-se a média das pontuações apresentadas.  
 
Utilizando-se de recursos do software, procurou-se atribuir cores para os indicadores apresentados em 
determinados patamares, para facilitar a leitura das planilhas finais, como demonstrado abaixo: 
 

 
 
Os resultados foram apresentados em um caderno com a descrição do método e materiais utilizados na 
pesquisa, seguido de planilha resumida com as médias obtidas das avaliações de cada item por 
empresa operadora (Figura 3) e seus gráficos (Figura 4), ambos utilizando o recurso citado acima. 
Também compuseram o caderno outras planilhas, separadas por empresa, que trouxeram a avaliação 
detalhada de todas as linhas, com ênfase nas cores que expressassem situação “ruim” e “péssimo” 
(Figura 5). 
 
Cabe destacar que este caderno foi distribuído, como ferramenta de gerenciamento, às funções 
hierárquicas com maior poder de tomada de decisões, mas também a todos os demais participantes do 
processo, como forma de motivá-los e comprometê-los com a importância da fidelidade dos dados e 
avaliações por eles fornecidas. 
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Figura 3  –  Médias obtidas das avaliações 

 

 
Figura 4  –  Gráficos Resultantes das médias 

 

 
Figura 5  –  Avaliação detalhada das linhas 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 
De uma forma simples, sem custos elevados e com uma relativa rapidez de processamento das 
informações, esta pesquisa apresentou novos indicadores, antes não tão bem avaliados e reconhecidos, 
para as áreas de programação e fiscalização, dando condições de focar ações e cobrar as empresas 
onde estão suas deficiências. 
 
 Até o mês de março de 2007, foram efetuadas três pesquisas, a cada três meses, nos moldes 
apresentados, em cima das quais pode-se perceber a evolução do sistema como um todo. Mas como 
ferramenta para melhor visualização e estudo, elaborou-se outra planilha, para comparativo destas 
pesquisas e demonstração histórica das evoluções do sistema. Seguindo os mesmos padrões e critérios 
descritos anteriormente e aplicados às três pesquisas, elaborou-se um caderno composto de planilha 
resumida com as médias obtidas das avaliações de cada item, por empresa operadora e por pesquisa 
(Figura 6) e seus gráficos (Figura 7).  
 

 
 

Figura 6  –  Médias obtidas das avaliações 
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Figura 7  –  Gráficos Resultantes das médias 

 
 
 
Uma percepção que se teve foi o empenho dos agentes no sentido de procurar apresentar os problemas 
por eles reconhecidos e os entusiasmos demonstrados ao verificarem que existem atividades para que 
estes fossem sanados.  
 
A EMDEC adotou que a cada três meses serão efetuadas novas pesquisas, logo, concluí-se que o 
método cumpriu todos os objetivos desejados. 

              
 


