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RESENHA 
A regulação da prestação dos serviços de transporte rodoviário de passageiro deve garantir que o serviço 
delegado seja adequado, satisfazendo condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária. Destaca-se que não é fácil mensurar o desempenho 
do serviço e nem definir se as atividades de regulação estão promovendo a adequabilidade do mesmo. 
Entende-se, entretanto, que esses questionamentos podem ser dirimidos a partir da implantação de um 
sistema de medição do desempenho do serviço delegado. Diante desse contexto, enquadra-se o presente 
trabalho que teve como objetivo principal desenvolver o sistema de indicadores de desempenho do Serviço de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal e Metropolitano de Passageiros do Estado do Ceará – STIP/CE. Os 
objetivos específicos foram: i) realizar uma revisão bibliográfica do estado da arte no desenvolvimento de 
sistema de indicadores de desempenho para serviços de transporte de passageiro; ii) definir e aplicar uma 
metodologia para elaboração de sistema de indicadores; iii) validar o sistema de indicadores proposto. Na 
revisão bibliográfica, foram analisados diversos textos técnicos nacionais e internacionais, a legislação 
vigente, entre outros documentos que deram embasamento para a elaboração da metodologia proposta, que 
é composta por quatro etapas, a saber: Identificação do contexto decisório; Estruturação do problema; 
Definição do sistema de indicadores; Validação e implantação do sistema de indicadores. Após a execução 
dessas etapas obteve-se um sistema de indicadores que permite avaliar, de forma quantitativa e qualitativa, o 
STIP/CE, possibilitando verificar a adequabilidade do serviço no pleno atendimento das necessidades dos 
usuários e avaliar os efeitos práticos das ações de planejamento e operação. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
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1. INTRODUÇÃO 
É responsabilidade da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE 
regular a prestação do serviços públicos relativos ao Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros – STIP/CE, garantindo que o mesmo satisfaça às condições de regularidade, de continuidade, de 
eficiência, de segurança, de atualidade, de generalidade, de cortesia e de modicidade tarifária, conforme 
preconiza a Lei Federal nº 8.987/1995 (BRASIL, 1995). Uma ferramenta eficiente para auxiliar essa regulação 
é o sistema de indicadores que permitem mensurar o desempenho dos operadores e a satisfação dos 
usuários e, consequentemente, definir se as atividades executadas pela agência estão promovendo os efeitos 
esperados. 
 
Nesse contexto, enquadra-se o presente trabalho, que teve como objetivo principal elaborar o sistema de 
indicadores de desempenho do STIP/CE para auxiliar a ARCE no desenvolvimento de suas atividades. Os 
objetivos específicos foram: 

I. Aplicar uma metodologia para elaboração de sistema de indicadores; 
II. Validar o sistema de indicadores proposto. 
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Deste modo, o presente trabalho apresenta as atividades desenvolvidas para obtenção dos objetivos citados, 
bem como os principais resultados encontrados. Além desse item introdutório, o trabalho possui mais x itens. 
No item 2, é descrita a metodologia utilizada para obtenção do sistema de indicadores. Já no item 3 são 
apresentados os resultados encontrados a partir da aplicação da referida metodologia. Por fim, tem-se as 
considerações finais e as referência bibliográficas. 
 
2. METODOLOGIA UTILIZADA 
Neste item, descreve-se a metodologia utilizada para elaboração do sistema de indicadores do STIP do 
Estado do Ceará. A Figura 2.1 apresenta o fluxograma da metodologia proposta, dividida em quatro etapas, a 
saber: i) Identificação do Contexto Decisório; ii) Estruturação do Problema; iii) Definição do Sistema de 
Indicadores; iv) Validação e Implantação do Sistema de Indicadores. Nenhuma das etapas desse processo 
deve ser vista de forma isolada. Além disso, o fluxograma apresentado é recursivo, sendo permitido o retorno 
a qualquer etapa para melhorar a eficiência do sistema proposto. As etapas são descritas em seguida. Mais 
detalhes sobre essa metodologia podem ser consultados no trabalho de SOUZA et al. (2013). 
 

 
Figura 3.1: Fluxograma da metodologia proposta. 

 
Etapa 1 - Identificação do Contexto Decisório: Nesta primeira etapa, teve-se a contextualização do cenário 
em que o sistema de indicadores seria desenvolvido e a definição de premissas, diretrizes e restrições que 
nortearam as demais etapas. Neste momento, foi importante que a diretoria estivesse convencida sobre a 
relevância do sistema a ser construído e sua participação no processo. Esta etapa consistiu na execução das 
atividades a seguir: 

• Atividade 1.1 - Escolha da Rede de Cooperação e Definição das Considerações Iniciais; 
• Atividade 1.2 - Definição do Escopo do Problema e Identificação das Restrições (Legal, Técnica, 

Financeira, etc.); 
• Atividade 1.3 - Identificação dos Atores Envolvidos e das Necessidades de Informação; 
• Atividade 1.4 - Compatibilização da Missão, Visão, Metas e Objetivos. 
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Etapa 2 - Estruturação do Problema: Esta etapa foi baseada em parte da metodologia Multicritério de Apoio 
à Decisão (MCDA), incorporando o conceito de construtivismo ao desenvolvimento do sistema de indicadores, 
a partir da interação dos envolvidos na construção de um mapa cognitivo que representasse a hierarquização 
dos atributos relacionados com a adequabilidade do serviço prestado pelo STIP. Esta etapa consistiu na 
execução das atividades a seguir: 

• Atividade 2.1 - Construção dos Mapas Cognitivos Individuais;  
• Atividade 2.2 - Agregação dos Mapas Cognitivos;  
• Atividade 2.3 - Determinação das Famílias de Pontos de Vista; 
• Atividade 2.4 - Construção da Árvore de Pontos de Vista Fundamentais e Elementares. 

 

Segundo SOUZA et al. (2013), o ponto forte da metodologia é a utilização dos princípios do construtivismo ao 
longo do seu desenvolvimento, permitindo uma melhor compreensão do contexto decisório e difusão do 
conhecimento a partir da participação da rede de cooperação. Tal prática permite ainda a boa aceitação e 
credibilidade da metodologia aplicada, uma vez que os participantes adquirem boa compreensão das etapas 
de construção do sistema. 
 
Etapa 3 - Definição do Sistema de Indicadores: Esta etapa consistiu no desenvolvimento do sistema de 
indicadores em função dos resultados obtidos nas etapas anteriores, a partir das atividades a seguir. 

• Atividade 3.1 - Seleção de Indicadores para os Pontos de Vista; 
• Atividade 3.2 - Triagem de Indicadores e Desenvolvimento de Consenso; 
• Atividade 3.3 - Desenvolvimento de Metas ou Referência para os Indicadores; 
• Atividade 3.4 - Definição dos Conjuntos de Indicadores para os Diversos Atores Envolvidos. 

 
Etapa 4 - Validação e Implantação do Sistema de Indicadores: Na última etapa foi realizada a validação do 
sistema de indicadores, delineado na etapa anterior, a partir de um projeto piloto e definidas as considerações 
finais para implantação do sistema. Esta etapa consistiu na execução das atividades a seguir: 

• Atividade 4.1 - Desenvolvimento do Projeto Piloto; 
• Atividade 4.2 - Implantação e Validação do Projeto Piloto; 
• Atividade 4.3 - Apresentação do Sistema de Indicadores e das Considerações Finais. 

 
3. RESULTADOS 
A seguir, são apresentados os resultados encontrados a partir da aplicação da metodologia descrita.  
 
3.1. Etapa 1 - Identificação do Contexto Decisório 
Nesta etapa, como o nome sugere, foi identificado o contexto decisório em torno do STIP/CE. Inicialmente, 
definiu-se o escopo do sistema e a rede de cooperação a partir de reuniões com os responsáveis pela 
coordenação do processo. Infelizmente, por restrições financeiras a rede de cooperação não pode ser muito 
abrangente, contemplando apenas técnicos da ARCE é do DETRAN, que são os órgãos relacionados 
diretamente com a operação do serviço. Após essas definições foi realizada reunião de partida com todos os 
integrantes da rede de cooperação, na qual foram discutidas as questões inerentes as Atividades 1.3 
(Identificação dos Atores Envolvidos e das Necessidades de Informação) e 1.4 (Compatibilização da Missão, 
Visão, Metas e Objetivos) da metodologia. As Tabelas 3.1 e 3.2 apresentam os resultados dessas últimas 
atividades. 
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Tabela 3.1: Identificação dos atores envolvidos e das necessidades de informação. 

Atores - Grupo Alvo Necessitam de informação para 
ARCE Subsidiar a fiscalização, possibilitar a determinação e o 

alcance de metas e permitir o acompanhamento e 
melhoria da qualidade do STRIP. DETRAN 

Operadores 

Avaliar o cumprimento da legislação/contrato, o 
possível cumprimento de metas (determinadas pela 
agência) e propiciar uma auto-avaliação de seu 
desempenho. 

Usuários 
Avaliar o serviço consumido de forma a orientar suas 
pressões sobre a agência e empresas e escolher a 
empresa que preste o melhor serviço. 

Ministério Público 
Acompanhar a evolução dos indicadores, avaliando se 
o sistema de transporte está atendendo ao interesse da 
sociedade. 

Administração de Terminais Avaliar a qualidade do serviço de transporte nas 
dependências dos terminais. 

PRE/PRF Avaliar a segurança dos passageiros nas rodovias 
estaduais/federais. 

Universidade Subsidiar pesquisas que venham a contribuir com a 
evolução e aperfeiçoamento do sistema de transporte. 

Formuladores de políticas públicas 
(Governo do Estado/Prefeituras) Subsidiar políticas públicas. 

METROFOR Avaliar interferência do sistema de transporte rodoviário 
no sistema ferroviário. 

 
Tabela 3.2: Compatibilização da Missão, Visão e Objetivos. 

Atributo Descrição 

Missão 
 

Atender de forma adequada, nos termos da lei, às necessidades de 
deslocamento da população por meio do transporte rodoviário intermunicipal 
considerando os interesses dos usuários, do poder concedente e dos 
prestadores de serviços públicos delegados. 

Visão 
 

Um STIP que seja referência nacional e que proporcione aos usuários um 
serviço adequado, com atores que exerçam devidamente suas atribuições 
apoiados em uma legislação sólida. 

Objetivos Ter um sistema de transporte com regularidade, continuidade, eficiência, 
segurança, atualidade, generalidade, cortesia e modicidade tarifária. 

 
 
3.2. Etapa 2 - Estruturação do Problema 
Esta etapa iniciou-se ainda na última reunião realizada na etapa anterior, na qual foram apresentados os 
conceitos da metodologia MCDA. Feito isso, cada integrante da rede de cooperação elaborou, 
individualmente, um mapa cognitivo, com o apoio de um facilitador, representando uma hierarquização dos 
conceitos relacionados com o problema abordado. Neste momento, elaboraram-se seis mapas cognitivos que 
foram em seguida agregados em um único mapa pelo mesmo facilitador. Feito isso, o mapa cognitivo 
agregado foi apresentando em reunião para todos os integrantes da rede de cooperação. Nesta reunião, 
buscou-se consenso sobre o mapa agregado, sendo incorporadas algumas alterações. A Figura 3.1 apresenta 
parte inicial do mapa, com os conceitos hierarquizados, visto não ser viável apresentá-lo na sua totalidade. 
Destaca-se que o conceito apresentado no topo desse mapa (“Atender de forma adequada as necessidades 
de deslocamento da população, considerando os interesses dos usuários, do poder concedente e dos 
prestadores de serviço... Não atender”) representa a missão do STIP/CE. Ao todo, foram definidos 158 
conceitos no mapa completo. 
 



     

5 

 
Figura 3.1: Parte inicial do mapa cognitivo agregado. 

 
Após a elaboração do mapa cognitivo agregado, realizaram-se as atividades 2.3 e 2.4 da metodologia a partir 
das quais foi montada a Árvore de Ponto de Vistas, que representa uma transcrição simplificada do mapa 
cognitivo. Esta árvore também foi apresentada em reunião para obtenção de consenso entre os participantes 
da rede de cooperação. A Figura 3.2 apresenta a Árvore de Ponto de Vistas da Figura 3.1. Mais uma vez por 
restrição de espaço, não é possível apresentar a árvore completa. Na Figura 3.3, apresenta-se uma 
continuidade da árvore a partir do detalhamento do ponto de vista Segurança. 
 
3.3. Etapa 3 - Definição do Sistema de Indicadores 
A Etapa 3 foi iniciada com a seleção de indicadores para os pontos de vista. Esses indicadores foram 
extraídos de um banco com mais de 500 indicadores, montado ao longo do desenvolvimento do trabalho a 
partir do levantamento de outros sistemas. Ressalta-se que também foram definidos novos indicadores de 
acordo com os pontos de vista existentes. Os trabalhos consultados para elaboração do banco de indicadores 
foram: ANTP (2012); ANTT (2009); ASTEF (2006); BERNARDES (2006); CEARÁ (2009); CEN (2002); 
MAGALHÃES (2004); PEREIRA NETO (2001); TRB (2003). 
 
Os indicadores selecionados na atividade inicial passaram em seguida por uma triagem realizada em conjunto 
com todos os integrantes da rede de cooperação, definindo-se os indicadores mais apropriados para os 
pontos de vista aos quais estão associados, considerando ainda as restrições definidas na etapa 1 em que foi 
identificado o contexto decisório. A primeira triagem selecionou cerca de 150 indicadores, que após uma série 
de reuniões, foi reduzido para um conjunto de cerca de 100 indicadores, que aborda todos os aspectos 
relacionados com a prestação do serviço. Por fim, foram executadas as atividades 3.3 e 3.4, definindo-se 
metas, conjuntos de indicadores para os diversos atores envolvidos, etc. Nesta etapa, mais uma vez, foi 
utilizado o conceito do construtivismo, difundindo-se o conhecimento entre os participantes da rede de 
cooperação, já que cada indicador proposto foi analisado minuciosamente. 
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Figura 3.2: Parte inicial da árvore de pontos de vista. 

 

 
Figura 3.3: Detalhamento do ponto de vista “Segurança”. 

 
Os indicadores selecionados para compor o sistema de indicadores foram definidos conceitualmente, 
identificando-se categoria (ponto de vista), subcategoria, objetivos, formulação matemática, dados 
necessários, origem dos dados, frequência de coleta, dificuldade de coleta, metas, grupo alvo (atores 
envolvidos), etc. Assim, para cada indicador selecionado, foi elaborada uma ficha cadastral semelhante a  da 
Figura 3.4. A lista apresentada em seguida detalha os elementos contidos na Figura 3.4. 
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Figura 3.4: Exemplo de ficha cadastral dos indicadores 

1. Título: Define o nome do indicador e seu ID; 

2. Categoria: Define a categoria do indicador (ponto de vista). A categoria representa o 
tema principal relacionado com o indicador. Alguns indicadores relacionam-se com mais de uma 
categoria, deste modo, a classificação estabelecida refere-se à categoria principal; 

3. Subcategoria: Define a subcategoria do indicador. Para alguns indicadores, foram 
definidas subcategorias para detalhar melhor o tema abordado pelo indicador; 

4. Objetivo: Define o objetivo a ser alcançado com o indicador; 

5. Descrição: Apresenta breve descrição do indicador, com sua formulação matemática 
caso seja necessária; 

6. Dados necessários: Lista os dados que compõem o indicador; 

7. Origem dos dados: Define a origem dos dados que compõem o indicador. Na 
definição da origem desses dados, buscou identificar as formas mais eficientes e precisas para sua 
obtenção;  

8. Frequência de coleta: Define a frequência de coleta do indicador em função da 
necessidade e da dificuldade de coleta dos dados; 

9. Dificuldade de coleta: Define a dificuldade de coleta em uma escala composta por 
quatro conceitos:  



     

8 

a. Alta: Indicador formado por dados que não estão disponíveis e são de difíceis de 
coletar, podendo requerer pesquisas e levantamentos complexos, implantação ferramentas, 
sistemas, etc; 

b. Moderada: Indicador formado por dados que não estão disponíveis e são de coleta 
com dificuldade moderada, podendo requerer pesquisas de entrevista ou consultas a outras 
entidades. Pode haver a necessidade de desenvolvimento de metodologia complementar para 
obtenção dos dados. Os dados podem ainda estar disponíveis, mas requerem um 
processamento complexo; 

c. Baixa: Indicador formado por dados de fácil coleta ou que já estão disponíveis e 
necessitam de processamento simples; 

d.  Inexistente: Indicador formado por dados já disponíveis. 

10. Meta: Define a meta do indicador, quando o mesmo for analisado. Para alguns 
indicadores optou-se por não definir esta meta, devendo esta definição ser realizada após a primeira 
mensuração do indicador; 

11. Observações: Apresenta observações gerais sobre o indicador como forma de 
aplicação, detalhes das pesquisas, etc; 

12. Grupo Alvo: Define os grupos alvo que podem ter interesse nos resultados do 
indicador; 

13. Referências: Identifica as referências bibliográficas utilizadas para definição do 
indicador. 
 

3.4. Etapa 4 - Validação e Implantação do Sistema de Indicadores 
Nesta última etapa, foi desenvolvido o projeto piloto para implantação do sistema de indicadores, 
considerando as limitações de tempo, dados e tecnologia. Ressalta-se que este projeto piloto abrangeu 
apenas parte da operação do serviço de transporte de passageiro, visto que o objetivo era a validação do 
sistema de indicadores, não havendo a necessidade de aplicá-lo para todo o serviço. 
 
Do total de indicadores selecionados na Etapa 3, foram escolhidos 44, sendo necessária a coleta de 41 
variáveis para mensuração da satisfação dos usuários e desempenho operacional do serviço. Os resultados 
da aplicação desses indicadores foram avaliados, identificando-se as dificuldades e as necessidades de 
reformulações no sistema de indicadores e confirmando a validação do sistema proposto. Destaca-se que a 
principal dificuldade encontrada foi quanto ao formato de disponibilização de alguns dados, que ainda não 
possuem padronização para o fornecimento, implicando em um maior tempo de processamento da 
informação. Outra dificuldade foi a inexistência de um sistema de banco de dados, que dificultou a 
manipulação da informação já disponível. 
 
Após a validação, obteve-se o sistema de indicadores formado por 102 indicadores, compostos por 91 
variáveis distintas. A Tabela 3.3 apresenta a quantidade de indicadores classificados por categorias. Por fim, 
todo esse sistema foi descrito em um manual em que foram detalhados a metodologia empregada e os 
resultados obtidos, com a ficha cadastral de cada indicador. 
 

Tabela 3.3: Quantidade de indicadores por categoria 
Categoria Quantidade de Indicadores 

Geral 9 
Equilíbrio Econômico e Financeiro 18 
Conforto 18 
Segurança 12 
Tempo de Viagem 11 
Abrangência 10 
Modicidade Tarifária 10 
Confiabilidade 7 
Informação 4 
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Meio Ambiente 3 
Total geral 102 

 
 
 
4. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Após a conclusão do trabalho, obteve-se um sistema de indicadores composto por 102 indicadores e 91 
variáveis, que possibilita avaliar quantitativamente e qualitativamente o serviço de transporte rodoviário 
intermunicipal de passageiros, possibilitando verificar a adequabilidade do serviço no pleno atendimento das 
necessidades dos usuários e avaliar os efeitos práticos das ações da ARCE. A quantidade de indicadores 
selecionados para compor o sistema é elevada, entretanto a complexidade do serviço prestado exige um 
sistema robusto que permita avaliar as diversas particularidades de sua prestação. Destaca-se ainda que o 
conjunto de indicadores selecionados não é exaustivo e deve ainda ser permanentemente revisado, para 
aprimoramento da ferramenta. 
  
Tal sistema foi obtido a partir da metodologia desenvolvida por SOUZA et al. (2013), permitindo-se afirmar que 
a metodologia é eficiente, podendo ser aplicada para o desenvolvimento de qualquer sistema de indicadores 
de serviço de transporte, considerando as particularidades e os objetivos de cada caso. Confirma-se ainda a 
afirmação de SOUZA et al. (2013) de que o ponto forte da metodologia é a difusão do conhecimento a partir 
da participação da rede de cooperação. Com a aplicação da referida metodologia, formou-se um ambiente de 
discussão rico entre os integrantes da rede de cooperação, nivelando o conhecimento sobre os diversos 
temas abordados pelo sistema de indicadores. 
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