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RESENHA
O respectivo trabalho inicia-se na introdução, com um breve histórico da nova rodoviária e a 
justificativa  da  necessidade  de  pesquisa  sobre  ela,  seguindo-se  com  diagnóstico  e 
proposições, descrevendo sobre os processos de desenvolvimentos, execução e resultados 
das pesquisas aplicadas, enfatizando a melhoria contínua.

1. INTRODUÇÃO
A cidade de Campinas, até o ano de 2008, contava com o Terminal Rodoviário Dr. Barbosa 
de Barros, com sérios problemas operacionais e de circulação em seu entorno. Além disso, 
o espaço era completamente inacessível para pessoas com mobilidade reduzida. 
Apesar de possuir mais de um milhão de habitantes e ser um importante pólo econômico do 
país, a cidade então possuía uma rodoviária pequena, ultrapassada – inaugurada em 1973 
–  e sem estrutura para ser ampliada. 
A  situação  era  praticamente  insustentável  e  a  demanda  por  um  novo  terminal  já 
ultrapassava três décadas. Para atender aos anseios da população, em outubro de 2006 a 
Prefeitura de Campinas,  por meio da Secretaria Municipal  de Transportes,  deu início ao 
processo  licitatório  para  conceder  à  iniciativa  privada  os  direitos  para  a  construção  e 
exploração de uma nova Rodoviária, em área pública, na Vila Industrial. 
Em  janeiro  de  2007,  o  Consórcio  do  Terminal  Rodoviário  de  Campinas,  formado  pela 
Socicam e pela Equipav,  foi  declarado o vencedor do processo licitatório e as primeiras 
intervenções no canteiro de obras onde seria construída a nova rodoviária foram iniciadas 
no final de março do mesmo ano. 
Em 4 de junho de 2008, o Terminal Multimodal de Passageiros “Ramos de Azevedo”, com 
23.000 m2, foi inaugurado e entrou oficialmente em operação no dia 22 do mesmo mês. Por 
ter sido construída em tempo extremamente reduzido (apenas 14 meses), a nova Rodoviária 
apresentou alguns problemas no início da operação e as pesquisas serviram para avaliar as 
várias etapas deste processo. 

Para que as expectativas e os problemas identificados fossem tratados de forma prioritária, 
hierarquizando  as  atividades  de  soluções  dos  problemas,  a  Empresa  Municipal  de 
Desenvolvimento  de  Campinas  (EMDEC),  efetuou  pesquisas  de  opinião  divididas  da 
seguinte maneira: uma antes da inauguração; outra pouco tempo depois da inauguração e, 
a partir de então, o trabalho passou a ser realizado com uma frequência semestral para 
procurar identificar e atender cada vez melhor às necessidades dos usuários do terminal.
Todas  as  pesquisas  foram  executadas  com  recursos  próprios  da  empresa  gestora  do 
transporte  e  trânsito  municipal,  inclusive  o  planejamento,  formulação  das  questões, 
dimensionamento de amostras e recursos, treinamento, pessoal e elaboração dos cadernos 
de resultados.
O objetivo deste trabalho é demonstrar em detalhes como foram efetuadas as pesquisas, a 
partir da descrição dos critérios, procedimentos e resultados, além da análise da evolução 
da metodologia utilizada.
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2. DIAGNÓSTICO
A antiga  rodoviária  de  Campinas  operava,  desde  o  início  da  década  de  90,  com  uma 
estrutura saturada, recebendo um público superior aquele que deveria comportar. Portanto, 
a  primeira  pesquisa,  anterior  à  entrega  do  novo  terminal,  buscava  entender  como  a 
população  visualizava  o  problema,  seu  envolvimento  frente  à  mudança,  qual  a  sua 
expectativa como o novo terminal e, a partir de sua inauguração, se atendia às expectativas 
e quais problemas ainda deveriam ser tratados. O trabalho demonstra como uma empresa 
de transporte e trânsito, mesmo sem um conhecimento mais detalhado sobre as técnicas de 
pesquisa, enfrentou o desafio de sistematizar, aplicar, processar e demonstrar os resultados 
nas varias épocas de construção e operação da nova rodoviária.

3. PROPOSIÇÕES
Para  os  desenvolvimentos  da  pesquisa  foram  necessárias  algumas  fases:  inicialmente, 
conhecer os objetivos, elaborar os questionamentos, definir a quantidade de pesquisa por 
ponto  pesquisado,  definir  data  do início  e  tempos de pesquisa,  reconhecer  os  recursos 
necessários e, por fim, a definir a forma como os resultados seriam apresentados. A seguir 
descrevem-se cada fase deste trabalho.

3.1. Objetivos das pesquisas
Como citado anteriormente, em cada pesquisa tinha um objetivo principal, de acordo com a 
etapa  de  implantação  da  nova  rodoviária.  As  duas  primeiras  pesquisas,  uma  em 
outubro/2007 e em abril/2008, foram realizadas durante o processo de construção e tinham 
como objetivo entender o quanto a população reconhecia a necessidade da nova rodoviária, 
o seu envolvimento frente a esta mudança e qual era a expectativa com o novo complexo. A 
terceira e quarta pesquisas, realizadas em agosto/2008 e novembro/2008, quando a nova 
rodoviária  já  estava  em  operação,  tiveram  o  objetivo  de  verificar  se  ela  atendeu  às 
expectativas e quais os problemas primordiais que deveriam ser tratados.
 
3.2. Questionamentos das pesquisas
Estas pesquisas foram organizadas junto com outros temas de interesse de transporte e 
trânsito em vários pontos da cidade, com exceção da terceira, realizada em agosto/2008 na 
própria rodoviária nova, que teve como enfoque as impressões dos munícipes sobre o novo 
terminal.
Para elaboração dos questionários,  foi  efetuada a técnica de brainstorm (tempestade de 
idéias). Muitos colaboradores da Emdec sugeriam temas a serem abordados, de forma que 
fossem facilmente entendidos e as respostas frente às alternativas propostas fossem claras.
Em todas as pesquisas, havia também questões para identificação do perfil do entrevistado. 
Havia a exigência prévia de que os entrevistados tivessem a idade mínima de dezesseis 
anos.
Além disso, foi necessário estudar questões diferentes para cada pesquisa. Desta forma, as 
questões apresentadas na primeira e segunda pesquisa foram:

1. Você sabe que está sendo construída uma nova Rodoviária ?
2. Sabe que a obra será concluída no 1º semestre de 2008 ?
3. Em relação à localização, sua expectativa é ...
4. Em relação à segurança, sua expectativa é ...
5. Em relação à qualidade dos serviços, sua expectativa é ...
6. Em relação ao conforto, sua expectativa é ...
7. Em relação ao trânsito no entorno , sua expectativa é ...

As respostas para as questões 1 e 2 foram “sim” e “não”. E para as demais alternativas:
a) Melhorar Muito
b) Melhorar Pouco
c) Continuar Igual

d) Piorar Pouco
e) Piorar Muito
f) Não sabe

Para a terceira pesquisa, que tratava especificamente da nova rodoviária já em operação, 
reformulou-se os questionamentos. Apesar de manter os enfoques das questões de 3 a 7, 
de modo a permitir  os comparativos,  foram acrescidas questões relacionadas ao uso do 



terminal, à freqüência de uso, como o usuário chegou a ele e como o deixaria. Além disto, 
foram criados novos blocos de questões para captar a avaliação do usuário. Estes blocos 
foram divididos entre a parte externa e arredores, e a parte interna, com considerações mais 
minuciosas  sobre  a  infraestrutura,  acessibilidade,  conforto,  segurança,  limpeza, 
equipamentos disponibilizados e atendimentos.
A quarta pesquisa voltou a ser feita junto com outros temas de interesse de transporte e 
trânsito  em  vários  pontos  da  cidade,  assim  como  as  duas  primeiras.  No  entanto,  as 
questões foram reformuladas da seguinte maneira:

1. Conhece o Novo Terminal Rodoviário de Campinas ?
2. Em relação à localização, sua avaliação é ...
3. Em relação à segurança, sua avaliação é ...
4. Em relação à infra-estrutura, sua avaliação é ...
5. Em relação à qualidade dos serviços, sua avaliação é ...
6. Em relação ao conforto, sua avaliação é ...  
7.  Em relação ao trânsito no entorno, sua avaliação é ...
8. Em relação ao Terminal Rodoviário como um todo, sua avaliação é ...

As alternativas da questão 1 (acima) foram “sim” e “não”, e para as demais optou-se entre:
a) Ótimo
b) Bom
c) Regular

d) Ruim
e) Péssimo
f) Não sabe 

Nos formulários de todas as pesquisas foi reservado um espaço para que o entrevistado 
pudesse fazer sugestões, observações ou reclamações não contempladas na pesquisa ou 
mesmo complementares as respostas dadas.

3.3. Definição da quantidade de pesquisa por ponto pesquisado
Com o objetivo de garantir a maior cobertura da cidade possível, levando em consideração 
as diferenças entre as aglomerações populacionais, utilizou-se do Sistema de Informações 
Geográficas. Com esta ferramenta, foram cruzados os dados das regiões censitárias (Censo 
de 2000) por UTB (Unidade Territorial Básica) com pólos geradores possíveis de efetuar a 
pesquisa, muitos deles terminais do transporte urbano (Figura 01). Com o número desejado 
de  pesquisa,  atribuiu-se  o  percentual  de  cada  região,  resultando  em  uma  meta  a  ser 
cumprida  em  cada  ponto  pesquisado.  Este  processo  não  foi  feito  somente  na  terceira 
pesquisa, dado o foco específico no terminal e seus usuários.
                                          



Figura 01 – Regiões censitárias e pólos de pesquisa.
Para  definir  o  número  total  de  entrevistados  válidos,  na  primeira  pesquisa,  procurou-se 
reconhecer metodologias em pesquisas semelhantes efetuadas por várias outras cidades, 
com atribuição  das  devidas  proporções.  Posteriormente,  este cálculo  evoluiu  a partir  da 
atribuição de uma fórmula de margem de erro:

no = 1 / Eo2 e     n = (N . no) / (N + no)
onde: no  é a primeira aproximação do tamanho da amostra;

Eo é o erro amostral tolerável (4%);
N é o número de elementos da população, que baseado em dados fornecidos 

pelo Departamento de Remuneração do Sistema, foi estimado em cerca de 
250.000 usuários/dia;

n é o tamanho da amostra.
assim:             no = 1 / 0,042 =  625   e    n = (250.000 x 625) / (250.000 + 625) = 623

3.4. Definição de datas de inicio e fim e tempos de pesquisa
Com as questões definidas, procurou-se montar os questionários de forma que seguissem 
uma ordem lógica para facilitar o entendimento do entrevistado. Após este processo, foram 
simuladas pesquisas para reconhecer os tempos e calcular, em função da quantidade de 
pesquisadores disponíveis, os prazos das pesquisas por posto.
Com isto, elaborava-se um controle com os nomes dos pesquisadores por postos, por dia e 
por  período  de  trabalho.  Em  função  desta  distribuição,  também  foram  definidos 
supervisores  e  motoristas  para  acompanhamentos  destes  pesquisadores,  que  também 
constavam no controle(Figura 02).



Figura 02 – Planilha de Controle com descrição de atores e postos

3.5. Recursos Necessários
Para cada pesquisa, foram planejados todos os recursos necessários, tais como: caneta, 
formulários,  pranchetas,  água,  protetor  solar,  veículos  de  transporte,  pastas  de 
armazenamento, rádio comunicador, entre outros. 
Já os pesquisadores foram treinados e tiveram esclarecidas  dúvidas sobre os objetivos, 
metas,  posicionamentos,  períodos e supervisores responsáveis,  além da forma como os 
materiais seriam disponibilizados e encaminhados após os devidos preenchimentos. Além 
disto,  foi  dada  uma  demonstração  da  forma  correta  de  preenchimento  do  formulário  e 
aplicadas  algumas  simulações.  Nestes  treinamentos  instruiu-se  sobre  a  forma  de 
abordagem para com os entrevistados,  a forma de trato e a obrigatoriedade do uso do 
crachá  de  identificação.  Salientou-se  que  as  pesquisas  somente  seriam  consideradas 
válidas se fossem totalmente respondidas. Caso contrário, seriam descartadas.

3.6. Período de pesquisa
No  dia  anterior  a  pesquisa  uma  equipe  prepara  todos  os  materiais,  entrega  para  os 
supervisores e agenda veículo e motorista para o dia e horário programado. 
No dia da pesquisa,  cada supervisor se incumbe de confirmar o veículo,  a presença do 
motorista e efetuar uma chamada. Na falta de um ou outro, reservas são utilizados e a 
equipe parte para a pesquisa.
Durante a pesquisa, o supervisor confirma a presença dos pesquisadores nos locais pré-
definidos e acompanha a desenvoltura dos pesquisadores (Figura 03) e o cumprimento das 
metas. No escritório, uma pessoa fica responsável em monitorar a pesquisa contatando os 
supervisores periodicamente através de rádio comunicador.



Figura 03 – Aplicação da pesquisa

3.7. Apresentação de Resultados
O planejamento da pesquisa é um dos fatores primordiais na garantia de uma boa qualidade 
no resultado.  Por este motivo,  todo o planejamento,  com descrição dos papéis  de cada 
componente, é escrito e divulgado. 
Após a conclusão da pesquisa,  ao grupo são promovidas reuniões de avaliação com o 
objetivo de questionar a condução do processo para que na próxima pesquisa os acertos 
sejam mantidos e corrigidos os erros ou falhas.
Terminado o período de pesquisa, os formulários são entregues ao escritório e processadas 
as  informações.  O  processamento  conta  com  a  digitação  e  conferência  de  todos  os 
formulários  válidos,  seguido  pela  consolidação  do  banco  de  dados  e  preparação  dos 
relatórios. Esta é a fase que necessita de maior tempo, para que se minimizem as falhas e a 
confiabilidade da pesquisa seja garantida. 
Os  relatórios  dividem-se  em  três  grupos:  o  primeiro,  com  as  informações  sobre  a 
identificação  do  perfil  dos  entrevistados;  o  segundo,  com  os  resultados  de  cada 
questionamento da pesquisa; e o terceiro, com a separação por áreas de interesse. Em 
todos  estes  relatórios  foram  buscadas  inovações  a  cada  nova  pesquisa.  A  Figura  04 
demonstra  a  forma como eram apresentadas as  informações  e  os  gráficos  na  primeira 
pesquisa, em 2007. Na Figura 05, a evolução da pesquisa feita em 2008.

Figura 04 – Modelo de representação da pesquisa de 2007



Figura 05 – Modelo de representação da pesquisa de 2008

As  informações  são  apresentadas  em  um 
caderno  com  a  especificação  do  objetivo  do 
trabalho,  o  período,  a  descrição  do  método 
utilizado,  a  organização  e  os  recursos 
despendidos (Figura 06).
Estes cadernos são disponibilizados para todos 
os  que  possuem  poder  de  decisão  dentro  da 
empresa,  ou  seja,  Secretário,  Diretores  e 
Gerentes,  os  quais  por  sua  vez  promovem  a 
análise  dos  dados  por  seus  funcionários, 
conforme a área de atuação e competência de 
cada setor. 
Além de sua disponibilização,  é  efetuada uma 
apresentação,  com  o  uso  de  PowerPoint,  em 
reuniões  de  diretoria  e  setoriais,  para 
esclarecimentos de quaisquer dúvida ou mesmo 
para  coleta  de  proposta  de  melhoria  e 
discussões inter-setoriais.

Figura 06 – Modelo do caderno produzido

4. Resultados Obtidos
As metas das quantidades de entrevistas válidas por ponto foram cumpridas em todas as 
pesquisas, até mesmo superadas. Porém, após este processo, foram verificadas, através 
das  informações  dos  locais  de  residências  dos  entrevistados,  que  muitos  deles  não 
moravam na região do ponto que foram abordados. Salientamos que dentre as 67 UTB’s, 
utilizou-se  de  16  pontos  de  pesquisa,  sendo  que  algumas  UTB’s  não  atingiram  as 
quantidades de amostras desejadas.
A padronização  de muitas das perguntas efetuadas nas  pesquisas  permitiu  que fossem 
feitas comparações (Figura 07) entre os resultados das diversas edições.



Figura 07 – Comparações entre os resultados obtidos nas pesquisas

A  contínua  aplicação  das  pesquisas  permitiu  desenvolver  a  sistematização  adotada, 
aumentando  a  qualidade  no  planejamento,  na  aplicação,  no  processamento  e  nos 
resultados demonstrados. A Figura 08 traz o aumento de pesquisas válidas dentre as três 
pesquisas efetuadas com as mesmas características.

Figura 08 – Comparativo das quantidades de pesquisas válidas e percentuais de aumento

O  espaço  reservado  para  as  sugestões  resultou  em  comentários  que  foram  possíveis 
agrupar e contabilizar por assunto, ficando também disponível no caderno.

5. Conclusões
Apesar de as pesquisas, na consideração do local de residência do entrevistado,  não terem 
contemplado  as  quantidades  por  UTBs,  pode-se  perceber  que  não  afetou  a 
representatividade das várias regiões da cidade nos resultados.
Pode-se perceber que o método adotado contemplou os objetivos e em tempo aceitável de 
apresentação dos resultados.
A adoção de melhorias contínuas permitiu  a cada nova pesquisa  avanços em todas as 
fases, bem como o comprometimento de toda a equipe. 
As pesquisas tinham todas elas muitas questões – cerca de 45, em média – fazendo com 
que o tempo médio de preenchimento de cada formulário fosse de sete minutos. Este fator, 
segundo a percepção dos componentes da equipe de pesquisa, não trouxe prejuízos em 
função da estratégia de abordagem, priorizando as pessoas que aguardavam embarque, em 
detrimento daquelas que desembarcavam – estas últimas quase sempre já apressadas e 
pouco disponíveis para os questionamentos.



No desenvolvimento dos cadernos, procurou-se aplicar uma linguagem simples e objetiva, e 
pelos retornos obtidos nas apresentações dos cadernos em reuniões de diretoria, este feito 
também foi alcançado.
A  causa  dos  sucessos  conquistados  teve  como  principal  ator  o  conceito  de  melhoria 
contínua inserido em todos que compuseram os grupos de pesquisa. 
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