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RESENHA 
 
Este trabalho analisa o sistema de informações aos usuários do transporte coletivo em Maringá-Pr, o qual 
atende aproximadamente 65.500 usuários por dia. O terminal urbano de passageiros localiza-se no centro da 
cidade e interliga os diferentes bairros, porém usuários relatam deficiências no sistema de informações a 
respeito da locomoção e mobilidade.  
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1. INTRODUÇÃO 

 
A prioridade ao transporte público por ônibus tem se mostrado eficiente quando este é segregado nas vias, 
com sinalização específica, possibilitando um aumento na sua velocidade, um menor custo operacional e um 
ganho na confiabilidade e regularidade dos serviços. No entanto é necessário observar que existem critérios 
técnicos para a implementação dos sistemas. É nesse contexto que o estudo perfaz uma análise dos itens de 
informações prestadas aos usuários do transporte coletivo no município de Maringá no Paraná, mostrando 
como o sistema de informação se encontra e quais as melhorias este podem priorizar para melhor atender 
seus passageiros. 
O crescimento da população e sua necessidade de deslocamento demandaram novas alternativas de 
transporte, o qual se acelerou devido ao processo de urbanização e às condições de trabalho impostas no 
campo se caracterizando como um processo de “Êxodo Rural”. Além desse processo, o meio urbano já 
possuía vantagens sobre o meio rural, como um espaço limitado com infraestrutura e planejamento voltado 
para a industrialização e alocação de mão-de-obra, garantindo certa qualidade de vida, não mais encontrada 
no campo. Neste cenário de expansão urbana, o transporte público coletivo ganhou forças por ser um 
transporte democrático e de massa. Desse modo, a população começou a reivindicar soluções para os 
problemas de mobilidade que se agravava com o tempo, pois, os bairros que possuem o preço da terra mais 
baixo são aqueles afastados e desprovidos dos recursos básicos necessários para uma qualidade de vida. 
Essas pessoas dependiam do transporte coletivo urbano para fazer suas viagens diárias; um modo de 
transporte social e democrático, segundo Ferraz e Torres (2001). 
O transporte coletivo urbano passou a ser um meio de transporte de classe econômica de baixa renda, 
daqueles que não possuem recursos para adquirir outros meios individuais para cumprir um trajeto. E, o 
automóvel, em especial, passou a adquirir certo status econômico e social. Segundo Santos (2003), “O 
principal desafio dos planejadores de sistema de transporte público é atrair cada vez mais os usuários do 
automóvel”, com isso poderia melhorar a mobilidade de uma cidade. 
No Brasil o Ministério das Cidades é o ente responsável pelo desenvolvimento de projetos e regulamentações 
para o transporte coletivo urbano. Este órgão federativo inovou ao implementar o conceito de Mobilidade 
Urbana Sustentável, através da Secretaria de Mobilidade Urbana - SeMob, a qual, busca implementar ações 
de melhoria para as condições de mobilidade das pessoas e redução de custos das cidades seguindo os 
princípios da sustentabilidade ambiental,gestão participativa e, democratização do espaço público. 
A aplicação desses princípios possibilita ao cidadão avaliaras ações que o governo federal deseja implantar, e 
analisar se as políticas públicas e as ações de planejamento do município estão adequadas a essas 
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orientações, atuando como indicador de parâmetros para um transporte público de qualidade e 
ambientalmente correto. Assim, expõe a definição do SeMob: 
 

“[…] entendida como um conjunto de políticas de transporte e de circulação que visam 
proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, por meio da priorização dos modos 
de transporte coletivo e os não-motorizados, de forma efetiva, socialmente inclusiva e 
ecologicamente sustentável; apoiar o desenvolvimento institucional, regulatório e de gestão do 
setor; coordenar ações para a integração das políticas de mobilidade urbana e destas com as 
demais políticas de desenvolvimento urbano”(MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2006, p. 18). 
 

Nesse sentido, para facilitar a vida do usuário que busca transporte público, acessível e eficiente, o sistema 
de informações deve atender com praticidade todas as buscas de dados possíveis para que a viagem se torne 
ágil, segura e proporcione um trajeto de origem e destino adequado ao interesse do usuário. O presente 
estudo apresenta as principais formas de veiculação de informações no sistema de transporte público coletivo 
na cidade de Maringá-PR, observando suas necessidades, falhas e possíveis adequações ao sistema.  
 

2. DIAGNÓSTICO 
 
Com o advento do êxodo rural e, por conseguinte a urbanização, as cidades passam a ser construídas com 
infraestrutura viária voltada para os cidadãos que detêm transporte particular ou que fazem uso do coletivo. O 
município de Maringá possui tais características urbanizadas e revela algumas dificuldades no gerenciamento 
do transporte público coletivo, bem como, demonstra o diagnóstico da situação do terminal urbano.  
O município de Maringá que está localizado na região noroeste do Estado do Paraná. Segundo dados do 
IBGE Cidades (2010) a cidade possui uma população de 357.077 habitantes, sendo que 98,2% desse total 
são residentes na área urbana. O terminal urbano de Maringá localiza-se no centro da cidade, com endereço 
constante na Avenida Tamandaré, 630, zona 01. Suas instalações foram entregues a população no ano de 
2004. Ao todo, são 651 funcionários que trabalham junto ao terminal, dentre eles, 530 são motoristas, 22 
fiscais e 19 trabalhadores que desempenham a função de serviços gerais.  
O gerenciamento do transporte público de Maringá é feito pela Secretaria Municipal de Transportes – 
SETRAN e a empresa operadora do transporte coletivo é a Transporte Coletivo Cidade Canção – TCCC. O 
sistema é composto de 72 linhas de ônibus, sendo 62 internas e 10 externas (interbairros) as quais não 
passam pelo terminal urbano, totalizando cerca de 1200 viagens diárias (PREFEITURA DE MARINGÁ, 2012). 
A Figura 1 apresenta o mapa do Estado do Paraná e a localização do município de Maringá. Na Figura 2 
pode-se observar a localização do terminal urbano na área central da cidade. 

 

 
Figura 1- Maringá Noroeste do Paraná 
Fonte: http://www.itcg.pr.gov.br/ (2012) 

 
Figura 2 - Localização do Terminal Urbano 

Fonte: Prefeitura de Maringá (2012) 
 
O terminal de ônibus urbano de Maringá opera diariamente e seu movimento atinge o fluxo de 65.500 
passageiros/dia. Segundo informações repassadas pelo Município seu crescimento anual ultrapassa 45 mil 
passageiros, por contar com boas instalações. Em crescente fluxo de usuários, o local deve ser devidamente 
acessível às informações que facilitem o deslocamento dos passageiros. Contudo, alguns itens verificados no 
local não atendem aos padrões requeridos para um bom sistema de informações, outros itens deixam a 
desejar e confundem os usuários no momento da integração entre conduções e novo embarque. A Figura 3 e 
Figura 4 ilustram a situação do embarque e desembarque de passageiros em horários diferenciados, na Figura 
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3, a situação noturna dificulta a visualização do local para embarque e desembarque, além da luminosidade 
excessiva do painel do ônibus, que deturpa a visão do usuário. A Figura 4expõe a situação diurna no terminal, 
a qual apresenta déficit nos sistemas de comunicação visual e textual no local, com paradas alternadas em 
locais aleatórios aos descritos nos informativos. 
 

 
Figura 3 - Ônibus no Terminal Urbano de 

Maringá: Visão Noturna 
Fonte: Autores (15/07/2012) 

 
Figura 4- Ônibus no Terminal Urbano de 

Maringá: Visão Diurna 
Fonte: Autores (15/07/2012) 

 
As informações expostas na caixa de itinerário dos ônibus possuíam boa iluminação na maioria dos carros 
com boa visibilidade da mensagem em seus painéis digitais, composto por material de fácil operação via 
digital na modificação dos dizeres. As informações sobre as linhas de destino deixam de apresentar 
conectividade entre o embarque e o destino final da viagem, além da possibilidade de mapas de linha (Figura 
5 e 6). Outra falha desse sistema de informação diz respeito aos principais locais de parada, inexistentes no 
interior dos ônibus, bem como, os mapas de integração e também em anúncios pelo sistema vivavoz, 
inoperante, segundo relato do Coordenador do local.  
A informação sobre a tarifa cobrada foi afixado acima do banco do motorista, informando preços 
diferenciados, conforme o enquadramento do usuário, porém, o tamanho gerava pouca visualização pelos 
usuários, conforme Figura 7: 
 

 
Figura 5 - Linha 010 UEM: 

Ausência do mapa da Linha 
Fonte: Autores (15/07/2012) 

 
Figura 6 - Linha 010 e 722: 

Ausência de informação 
origem/destino. 

Fonte: Autores (15/07/2012) 

 
Figura 7 - Tarifa: Baixa 

visualização 
Fonte: Autores (16/07/2012) 

 
 

Quanto ao sistema de informações provenientes de propaganda da Empresa de Transporte Coletivo Cidade 
Canção – TCCC, esta classifica seus usuários conforme cartão passe para uso do transporte público com 
valor reduzido na tarifa, usuários de transporte denominado “expressinho” cuja agilidade exige tarifa maior 
para seu uso e, os usuários que não possuem cartão “passe fácil” exigindo valor diferenciado com aumento 
do valor da tarifa para esse usuário. A Figura 8 e a Figura 9 apresentam o sistema de propaganda da 
empresa para uso do cartão passe fácil e sobre o sistema de recarga e seus horários de atendimento. 
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Figura 8 - Propaganda para adquirir o cartão 

“passe fácil” 
Fonte: Autores (16/07/2012) 

 
Figura 9 - Propaganda para venda e recarga do 

cartão passe fácil 
Fonte: Autores (16/07/2012) 

 
Para identificação da qualidade das informações prestadas pela empresa atuante no Terminal Urbano de 
Maringá, foi elaborado questionário de informações aos usuários em 15 de julho de 2012, em horários 
distintos durante o período matutino e noturno, para levantamento de dados no local. Com principais itens 
adotados para um bom sistema de informação: Informação nos veículos; informações na Caixa de Itinerário; 
informações nos pontos de ônibus; informações no terminal; informações por folheto; via internet e; demais 
veículos de comunicação (Tabela 1). 
 
Tabela 1 - Checklist de itens do Sistema de Informação ao Usuário. 

Fonte: Autores (2012) 
Veículos Dizeres e Desenhos na parte Externa do Veículo; na parte Interna do Veículo; Informações Verbais; Número da Linha; Nome 

da Linha; Destino da Linha. 

Informações na 
Caixa de Itinerário 

Iluminação adequada; Visibilidade da Mensagem; Possui Linha/ Nome/ Destino da viagem; Painéis Digitais; Tipo de Material/ 
Rolo Cilíndrico; Modificação dos Dizeres; Principais locais de parada; Valor da Tarifa; Informações e Mapas de Integração; 
núncio de Parada Sistema Vivavoz; Treinamento de Funcionário para Informações.   

Informações nos 
Pontos de Ônibus Número da Linha e Nome; Quantidade de Linhas em Destaque; Horários nas Placas; Pontos de Parada com Abrigo. 

Informação nas 
Estações (Terminais) 

Número e Nome da Estação; Horários ou intervalos de veículos; Mapas das Linhas; Locais de Integração das Linhas; 
Informações em Painéis Digitais; Informações por alto-falantes; Balcão de Informações Verbal.  

Informações por 
Folhetos Distribuição de Folhetos com Horários/ Itinerários/ mapa das Linhas. 

Informações por 
Telefone Atendimento Telefônico com linha gratuita; Recebimento de Reclamações e Sugestões.  

Informações Via 
Internet 

Horários e Itinerários; Linhas e Mapa Geral do sistema; 
 Busca de itens. 

Informações pelos 
Órgãos de 
Comunicação 

Sistema de Bilhetagem; Situações de Emergência; Inauguração de Linhas;  
Divulgação de informações Radio/TV/Jornal/; Propaganda e Marketing para Informações. 

 
Em análise aos painéis luminosos dos veículos, seus dizeres e desenhos localizados na parte externa dos 
ônibus, apresentavam boa visibilidade e luminosidade para identificação da linha.No quesito de informações 
verbais, o motorista exerce dupla função em dirigir a cobrar o valor de passagens, o que lhe acarreta por 
muitas vezes distração ao dirigir. O número da linha exposta no veículo, na maioria das vezes era evidenciado 
lateralmente e na parte frontal por meio de painel eletrônico. O destino e itinerário não constavam no interior 
do ônibus. 
Um item questionado no balcão de informações da Empresa TCCC – Transporte Coletivo Cidade Canção a 
qual administra e executa o serviço de transporte público no Município, foi quanto ao treinamento dos 
funcionários para prestação de informações aos usuários, para tanto, os mesmos não souberam informar se a 
empresa perfaz tal treinamento.  
Os itens referentes aos locais demarcados como pontos de ônibus destacavam o número e o nome da linha, 
onde foi evidenciada pouca informação disponibilizada ao usuário, perante a quantidade de linhas operadas 
pelo sistema. Os painéis, segundo os funcionários da empresa TCCC, encontram-se sem atualização de 
dados devido a mudanças em algumas linhas.  
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O item referente às placas com informações nos pontos de ônibus são inexistentes, tanto naqueles com 
abrigos cobertos, como nos sem cobertura demarcados apenas com uma estaca de madeira, conforme 
mostra a Figura 10 e a Figura 11.  
 

 
Figura 10 - Parada de ônibus com abrigo 

Fonte: angelorigon.com (2011) 

 
Figura 11 - Parada de ônibus sem abrigo 

(estaca) 
Fonte: Uol notícias (15/07/2012) 

 
Nas informações prestadas via folhetos, houve ausência total de requisitos, pois sequer ocorre a distribuição 
de folders ou folhetos informativos, no entanto, os funcionários relataram que a Secretária de Transportes de 
Maringá –SETRAN, efetuou distribuição de folhetos para alguns usuários por cerca de 5 dias no local, após 
esse período o material deixou de ser distribuído. 
A verificação do atendimento telefônico prestado ao usuário oferece linha gratuita para o número 0800 
444043, contudo, este contato não aparece nos balcões da empresa ou no Terminal, constando somente no 
site da empresa TCCC. Nos locais de venda, recarga e atendimento ao usuário o número de atendimento que 
a empresa disponibiliza é o (044) 3221 1000, para criticas, sugestões e reclamações, ou seja, sem gratuidade 
e mediante cobrança de tarifa local. Porém, no Terminal Urbano esse número também não é veiculado, 
impossibilitando os passageiros quanto ao exercício de reclamações ou sugestões para empresa. 
A informação via Internet, demonstra boa comunicação para horários e itinerários, contudo, não apresenta 
mapa geral do sistema, e das linhas, tornando deficitário o sistema de busca por palavra-chave e itens de 
deslocamento. Compartilha de propaganda em diversos meios de comunicação para promoção da empresa 
TCCC e incentivo a formalização de cartão Passe Fácil, o que possibilita a inserção e compra de créditos on-
line. Porém deixa de fazer marketing voltado à informação dos usuários, como atrasos e melhores condições 
nos pontos de ônibus. 
 
2.1. PROPOSIÇÕES 

 
Para que o deslocamento de usuários de transporte coletivo possa cumprir com o objetivo de atendimento a 
demanda e deslocamento viável e sustentável, alguns itens relacionados as informações prestadas se tornam 
importantes mecanismos de uso e prestação de serviço. Alguns itens que são absolutamente necessários no 
sistema de informação, condizem com as informações expostas nos veículos de transporte público transmitida 
por meio de dizeres e desenhos na parte externa e interna, além de informações verbais prestadas por 
intermédios dos operadores (VASCONCELLOS, 2005).  
Na parte externa junto ás portas de embarque dos coletivos também é recomendável a indicação do número e 
nome da linha, para possibilitar a identificação do destino após o estacionamento nos locais de parada. Outra 
informação comumente veiculada nos ônibus e bondes é o valor da tarifa vigente, em geral mediante adesivo 
colocado na parte inferior do vidro frontal. O emprego de painel digital na parte interna dos coletivos, 
normalmente na frente e no alto dos carros, informando o nome da próxima estação, ajuda o usuário a se 
preparar para o desembarque (FERREIRA, 2002). 
As informações verbais entre os sistemas de informação devem atender com precisão as necessidades dos 
usuários, sendo considerado relevante importância verbal prestada aos passageiros no interior do veículo por 
motoristas e cobradores, que devem estar aptos para exercício dessa função (CASTRO, et al., 2006, GOMES, 
CORRÊA). 
Nos locais de parada (pontos de ônibus), é de grande importância informar os nomes e os números das linhas 
que por esse trajeto passam e, sobretudo naqueles com maior movimento, seus horários e intervalos. Em 
algumas cidades de países desenvolvidos, também começam a ser empregados nos pontos de parada com 
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abrigo, painéis digitais e alto-falantes que anunciam o tempo que falta para a chegada dos coletivos de 
diversas linhas (MELLO, 1981). 
Nas estações de transporte público devem ser colocadas as seguintes informações: número e nome da 
estação (terminal), horários ou intervalos entre passagens dos veículos, mapa das linhas com a localização 
das estações (terminais) e indicação dos locais de integração física entre as linhas. Outro item importante se 
refere ao balcão de informações verbais ou por telefone, bem como para distribuição de folhetos com os 
horários e itinerários de cada linha e mapa geral da rede de linhas (FERRAZ e, TORRES, 2001). 
Informações de horários e percursos das linhas (mapas) impressas em folhetos para serem distribuídos são 
bastante úteis para os usuários. Devem conter um itinerário simplificado e os horários de uma linha ou com o 
mapa geral de todas as linhas do sistema de transporte público nos ônibus da cidade (FREITAS e, 
LOMBARDO, 2006). 
O transporte público, especialmente por ônibus, entra para a discussão das políticas públicas, verificando que 
este tipo de transporte é a alternativa mais adequada para a nova organização das cidades e as novas 
exigências relacionadas à sustentabilidade, a inclusão social e a democratização do espaço público; além de 
ser o meio de transporte de massa mais barato em relação aos investimentos de planejamento, operação e 
equipamentos, muitas cidades já se apropriam desse sistema (DENATRAN, 2006). A Figura 12, Figura 13 e a 
Figura 14, ilustram exemplos do emprego correto no sistema de informação aos usuários: 

 

 
Figura 12 - Ônibus 

Biarticulado: sinalização dupla 
no painel. 

Fonte: Prefeitura de Curitiba-
PR (2012). 

 
Figura 13- Ponto de Ônibus em 
Rotterdam (Holanda): Conforto 

e Informações no local. 

Fonte: Aletp.com(2012). 

 
Figura 14 - Mapa de itinerário: 

Área Central do Rio de Janeiro. 
Fonte: Prefeitura Rio de Janeiro 

(2012) 

 
Outros itens que assumem importância para o sistema de informações se refere a disponibilização de linhas 
telefônicas específicas, com chamada gratuita para prestação de informações e recebimento de reclamações 
ou sugestões. Via internet, devido a demanda atual crescente do uso desse sistema, deve disponibilizar os 
horários, itinerários e mapas do sistema. Os demais órgãos de comunicação devem ser usados para 
disponibilizar informações aos usuários em situações de inauguração de nova linha, operação de novo 
sistema de bilhetagem, aumento de tarifa, e como agir em situações de emergência. Além disso, é importante 
fazer propaganda (marketing) constante, por meio da mídia comum, das vantagens para a comunidade e para 
as pessoas individualmente do uso do transporte público, incluindo informações úteis para facilitar a utilização 
do sistema (SANTOS, 2009). 
Os exemplos do uso correto do sistema de informações aos usuários devem ser acompanhados de 
planejamento para que haja efetividade na obtenção dessas informações, as quais visam atender a demanda 
com presteza e agilidade. 
 

4 RESULTADOS 
 

A presente análise da situação do Terminal Urbano da cidade de Maringá-PR retrata uma realidade ineficiente 
do sistema de informações prestadas aos usuários do transporte coletivo. As informações disponibilizadas no 
Terminal deixam de atender com presteza as solicitações dos usuários em alguns itens relacionados, como os 
horários de intervalo dos veículos, que não são expostas nos painéis interiores da estação.  
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Os mapas das linhas também são inexistentes para informar o usuário de sua localização no território e seus 
possíveis deslocamentos, o mesmo ocorre com ausência de informações em painéis digitais colocados ao 
longo da estação, bem como pelo sistema de auto-falantes inoperante deste a inauguração do terminal.  
No balcão de informações o treinamento segundo funcionários serve para qualquer colaborador que no 
momento se preste a atender o usuário, lhe informando a qualquer tempo em que o balcão fique operante. 
Para tanto, apenas o apontamento de problemas não obsta para solucioná-los, pois como exemplos de outras 
cidades que conseguiram implantar sistemas eficientes de informações aos usuários, oferecendo conforto e 
acesso a informação, inicia-se com planejamento de ações futuras que resultem em qualidade para o usuário.  
Nesse sentido, o Ministério das Cidades orienta que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes devem 
elaborar um Plano de Mobilidade Urbana, pois em relação a outros países, esse número de habitantes já é 
considerado como uma densidade populacional relevante causador de problemas de mobilidade urbana.  
O Ministério das Cidades desse modo apresenta: “Os principais objetivos para o desenvolvimento urbano são: 
integrar o transporte ao desenvolvimento urbano, reduzir as deseconomias da circulação, ofertar um transporte 
público eficiente e de qualidade, e contribuir para o desenvolvimento econômico”. (2006, p.40).  
Assim, o sistema de informação ao usuário é parte importante junto ao processo de uso ao transporte coletivo 
urbano, evidenciado no estudo de caso, que muitos itens deixam de atender padrões que interferem no aumento 
da demanda por esse tipo de transporte e deixam os usuários desorientados em muitos casos.  
O Terminal de ônibus urbano de Maringá-PR em determinados pontos relativos ao sistema de informação, tais 
como, itinerários das linhas, retratam uma imagem relapsa podendo ser insustentável aos padrões estabelecidos, 
contudo, cabe também ao usuário reivindicar por melhorias nesse sistema,bem como, conjuntamente com o Poder 
Público atuar na fiscalização e modernização do sistema de informações aos usuários do transporte coletivo, 
acionando a empresa para implementar melhorias e adequações que versem sobre o conforto e agilidade em 
cada viagem realizada pelo passageiro. 
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