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da pesquisa 
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Background 

Qualitativa = 06 Grupos  

Quantitativa = 3.399 entrevistas 
2 Fases 

 A “Pesquisa de Imagem dos Transportes na Região Metropolitana de São Paulo 2012” 

foi realizada em duas etapas: uma etapa qualitativa, através de grupos de discussão, e 

uma etapa quantitativa, feita com a população da cidade de São Paulo e demais cidades da 

Região Metropolitana 

Cronograma 

 A Etapa qualitativa: De 22 de Outubro a 8 de Novembro de 2012 

A Etapa quantitativa : De 12 de Novembro a 11 de Dezembro de 2012 



Fase Qualitativa 

1.1 



Evolução da Fase Qualitativa nos últimos anos 

  

 Sentimentos 

e emoções 

 Percepções ao longo 

tempo: passado/ presente e 

futuro 

 Qualidade de vida 

usuário 

Violência dentro 

transportes 

Superlotação x Falta 

educação 

Campanhas 

O que abordamos na Fase Qualitativa 

 

 O acesso ao transporte 

coletivo e o seu entorno, 

considerando 03 

momentos 

 

 

 



Os deslocamentos diários dos usuários do transporte coletivo não envolvem apenas a 

utilização dos meios de transporte. O trajeto engloba todo o ambiente urbano em que a 

pessoa se desloca.  

Classificamos as etapas como segue: 

O trajeto entre a residência e o embarque no 

primeiro meio de transporte      

O trajeto entre a troca entre o primeiro e o 

segundo meios utilizados.  

O trajeto entre o desembarque do último 

meio e o destino final do usuário.  

O percurso diário dos usuários de transporte coletivo 



Faixas etárias-Misto:Fem e Masc. 

18 a 24 30 a 45 47 a 59  65 ou + 

Usuários de 
Metrô 

 Usuários do Metrô + Ônibus Municipais de 
SP (via integração), podendo utilizar outros 

meios 
Classes B1/C1/C2 

 X 
 

    

Usuários de 
Trens 

 Usuários de trens da CPTM + Ônibus 
Municipais de SP (via integração), podendo 

utilizar outros meios 
Classes B1/C1/C2 

 

  X     

Usuários de 
Ônibus 

Metropolitanos 

 Usuários de ônibus metropolitano, podendo 
utilizar outros meios.  Moram no ABCDOG, 

Mogi, Taboão, Embu, Cotia.  
Classes B1/C1/C2 

 

  X     

Usuários mistos 

Usuários frequentes de mais de um meio 
entre Trens da CPTM, Metrô, Ônibus 

Municipal de SP, Ônibus Metropolitanos. 
Moram no ABCDOG, Mogi, Taboão, Embu, 

Cotia.  
Classes B1/C1/C2 

 

X   X X 

Configuração dos Grupos da Fase Qualitativa 



Fase Quantitativa 

1.2 



Dados Técnicos da Fase Quantitativa 

Amostra: Foram selecionadas 2 tipos de amostra:  

 Domiciliar: onde realizamos 1.335 entrevistas na capital, e 1.043 nos demais 

municípios da RMSP. 

 Intencional por cotas (Intercept)): Foram abordadas pessoas segundo cotas de  

              sexo, local e linhas de embarque, usuários de: 

 Trens  - CPTM  (560 entrevistas) 

 Corredor São Mateus-Jabaquara - EMTU (100 entrevistas) 

 Ônibus dos corredores da capital (361 entrevistas) 

Qualificação Respondente:  

Nas entrevistas domiciliares bastava ter mais de 16  anos.  

Nas intencionais, era necessário ser usuário frequente do meio de  transporte analisado 

Margem de erro:  Foi de 2.0 p.p (significância de 95%). 

Metodologia:  Quantitativa 



Perfil da amostra 

Quem entrevistamos? 
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Idade 

Sexo 

Média de idade  44 anos 

Médio 
Completo/ 
Superior 

Incompleto 
39% 

 
Superior 
Completo 

 
11% 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

49% 51% 

Primário 
Completo / 

Básico 
incompleto 

19% 

 
Primário 

incompleto 
 

12% 

Básico 
completo / 

Médio 
incompleto. 

19% 

 
Solteiros 

 
31% 

Estado 
Civil 

Casados / 
Vivem 
juntos 
55% 

 
Separados 

 
8% 

 
Viúvos 

 
6% 

Escolaridade 

Perfil da amostra 



Média de moradores  3,4 pessoas 

Moradores na residência 

Não há desempregados 

Há desempregados 

Desempregados na residência 

Média  1,3 pessoas 

Trabalhador de Serviço 

Trabalhador de Comércio 

Autônomo 

Trabalhador de Indústria 

Desempregado 

Free Lancer/ Bico 

Funcionário Público/ Militar 

Proprietário Comércio 

Profissional Liberal  

Proprietário Serviço 

Aposentado/ Pensionista 

Dona de Casa 

Estudante 

Ocupação 

Perfil da amostra 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

Não 

trabalham 

fora 

24% 



Em média 2,0 pessoas 
compõem a renda familiar 

Renda 
pessoal 
média 

Renda 
familiar 
média 

R$ 1.436,00 R$ 2.238,00 

Renda  

Internet na 

 Residência 

94% 

Computador 

      na Residência  = 66% 

Banda Larga  95% 

 

Discado  5% 

 

Imóvel = 73% 

Média = 1,1 imóveis 

Carro  = 55% 

Média = 1,3 carros 
TV assinatura  = 42% 

Posse de Bens 

A informatização 

Bicicleta  = 33% 

Média = 1,4 bicicletas 

  Pessoal Familiar 

  A 4.407 7.265 

  B 1.745 2.968 

  C 1.115 1.646 

  D 845 1.105 

  E 667 667 

R$ 
Perfil da amostra 

 
CLASSE C 

 
48% 

CLASSE A 
 

5% 

 
CLASSE 

D/E 
11% 

Classe 
Sócio econômica 

CLASSE B 
 

37% 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 



41% acessam redes 
sociais. Desses... 

Facebook 95% 

Orkut 28% 

Twitter 11% 

Linkedin 4% 

MySpace 3% 

Badoo 1% 

Outras 1% 

Boca a boca  

10% 

Internet   

 24% 

Rádio  

14% 
Jornais  

6% 

Central Informação 

empresas  = 1% 
Telefone 156  

10% 

Televisão 

35% 

Média = 1,3 meios 

67% se informam sobre os transportes coletivos 

Perfil da amostra 

69% acessam a Internet.  
Desses... 

Casa 89% 

Trabalho 53% 

Lan house 26% 

Escola 11% 

Celular 10% 

Amigos/ parentes 9% 

Outros  2% 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 
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Percursos diários 



A experiência diária com os deslocamentos vai além da 

simples avaliação dos meios.Todo o entorno do usuário tem 

grande influência  

Áreas escuras 

insegurança 

Pontos 

Sem cobertura 

Transporte 

coletivo 

Poluição 

Calçadas 

esburacadas 

Lixos ruas 

 

Mendigos 

drogados 

 

Assaltos 

 

Aglomerado 

pessoas 

Carros 

calçadas 

Riscos 

atropelamento 



“Tem carro em cima da calçada, todo tipo de dificuldade você encontra pelo meio do 

caminho.” 

(Grupo 3- Trem + Ônibus, 30-45 anos) 

 

• “Eu encontro todo dia moradores de rua no trajeto.” 

(Grupo 3- Trem + Ônibus, 30-45 anos)  

“Tem entulho jogado em cima da calçada.” 

(Grupo 3- Trem + Ônibus, 30-45 anos) 

“Geralmente na periferia não tem calçada e quando tem é tudo desnivelado...” 

(Grupo 3- Trem + Ônibus, 30-45 anos) 

 

“O                   O  meu marido tem que me levar até o ponto...mal iluminado”  

(Grupo 5- Metropol. + Munic., 30-45 anos) 

 

“ São três avenidas, três faixas, não tem farol e é cruzamento pra todos os lados assim...” 

(Grupo 3- Trem + Ônibus, 30-45 anos) 

“ Nem existe o ponto de ônibus....é um pedaço de  madeira...um absurdo” 

(Grupo 5 Metrop+ Munic, 30-45 anos)  

  

•   

 

 

Textuais da Fase Qualitativa 



Ônibus municipal da capital 

Metrô 

Ônibus municipal dos outros municípios da RMSP 

Trem 

Microônibus municipal da capital 

Ônibus Metropolitano, da Grande São Paulo (Intermun. Da 

RMSP) 

Ônibus nos corredores da capital 

Ônibus Corredor São Mateus/ Jabaquara(EMTU) 

Ônibus em terminal 

Expresso Tiradentes 

Carro (particular) 

Moto (particular) 

Ônibus fretado 

Nenhum meio 

Transportes  

Coletivos 

Usado por 78%  
(multiplicidade 1.4) 

Transportes  

Particulares 

Usados por 22% 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

P4. Quais são os meios de transporte que o(a) Sr(a) usa no seu dia a dia em seu trajeto mais comum (por exemplo, indo ao trabalho)? Algum outro? 

4% mesclam 

particular com 

coletivo 

Meios de transporte utilizados no trajeto diário 



Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

P4. Quais são os meios de transporte que o(a) Sr(a) usa no seu dia a dia em seu trajeto mais comum (por exemplo, indo ao trabalho)? Algum outro? 

Entre os usuários de transporte coletivo mais da metade se utiliza de, pelo menos, 2 meios de 

transporte em seus trajetos diários. 

Essas pessoas estão aptas a avaliar tanto os meios de transporte como a facilidade de 

translado de um meio para outro.  

1 

2 

3 

4 ou mais 

Avaliam 3 momentos:  

os trajetos de casa ao transporte,   

da troca de transportes e do  

último desembarque ao destino final 

Avaliam 2 momentos: os trajetos de casa ao transporte, 

  e do desembarque ao destino final 

Quantidade de meios de transporte utilizados no trajeto 

diário 



• E a terceira etapa, o 

que os deixa no local 

de trabalho/escola, 

após duas conduções, 

de variados meios, e 

alguns minutos de 

caminhada. 

 

• A segunda etapa, que 

começa na maior parte 

das vezes no 

desembarque do 

primeiro ônibus, leva 

até o segundo modo, 

que é alternado, em 

proporções 

equivalentes, entre 

ônibus, metrô e trem. 

 

• A primeira etapa, para a 

maioria, é de casa até o 

ônibus, municipal ou 

metropolitano,dependendo 

de onde mora. 

• Poucos têm acesso direto 

a metrô ou trem. 

 

O ônibus é o início da jornada, em geral 



Primeira Etapa  

(de casa ao 1º 

meio de transporte 

Segunda Etapa 

(trocando de um 

meio para outro) 

Terceira Etapa 

(chegando ao 

destino final) 

Excelente Péssimo Bom Ruim Regular 

5%

5%

6%

47%

48%

65%

24%

25%

17%

19%

17%

9%

5%

5%

3%

Média 

3,3 

3,3 

3,6 

Avaliação das 3 etapas 

A  primeira e a segunda etapas possuem avaliações praticamente idênticas, ambas inferiores 

à avaliação da terceira etapa, que é a chegada ao destino.  

P5. Gostaria que o(a) Sr(a)a avaliasse essas etapas. Considerando uma escala de 1 a 5 pontos, onde 5 é ‘Excelente’ e 1 é ‘Péssimo’, que nota o(a) Sr(a) 

daria para:  



Incidência de problemas nas 3 etapas 

38%

62%

Primeira Etapa  

(de casa ao 1º meio de 

transporte) 

P4A. Quais os tipos de problemas ou inconvenientes que o(a) Sr(a) enfrente em cada uma dessas etapas? Algo mais? (ESPONTANEA) (RM) 

A percepção de problemas nos trajetos é bem maior na primeira e segunda etapas, indicando 

que os problemas urbanos são maiores nas áreas residenciais periféricas e que a 

infraestrutura de paradas, terminais e estações ainda são menores que o necessário. 

Não tem 

problemas 

Tem 

problemas 

Segunda Etapa  

(trocando de um meio 

para outro) 
Não tem 

problemas 

Tem 

problemas 

47%

53%

Segunda Etapa  

(trocando de um meio 

para outro) 

Não tem 

problemas 

Tem 

problemas 

71%

29%



Primeiro percurso 

1ª Etapa 

Porta de casa 

até 1ª condução 



Meios de transporte utilizado na primeira etapa 

A  maioria da população que se utiliza de transporte coletivo inicia sua jornada diária 

embarcando em um ônibus.  

Ônibus municipal da capital 

Ônibus Municipal dos Outros Municípios da RMSP 

Trem 

Ônibus nos corredores da capital 

Microônibus Municipal da capital 

Ônibus Metropolitano (Intermunicipal da RMSP) 

Metrô 

Ônibus Corredor São Mateus/ Jabaquara (EMTU) 

Ônibus em terminal 

Expresso Tiradentes 

Ônibus 

83%  

P6A. Ainda pensando nessas etapas do dia, qual é o meio de transporte que o(a) Sr(a) utiliza na primeira etapa? 

Base Amostra  2.902 entrevistas que utilizam transporte coletivo na RMSP 

Outros 

17%  



Tipos de problemas enfrentados na primeira etapa 
O principal problema é a insuficiência dos meios de transporte, mas a ausência de segurança, 

serviços urbanos e  estrutura  mostram pesos relevantes.  

P4A1. Quais os tipos de problemas ou inconvenientes que o(a) Sr(a) enfrente em cada uma dessas etapas? Algo mais? PRIMEIRA ETAPA 

(SAINDO DE CASA) 

Nenhum 

Excesso de lotação / muita gente no local 

Grande tempo de espera 

Falta de policiamento 

Medo de assalto 

Mendigos / drogados / ‘nóias’na rua 

Ruas desertas / pouca gente no local 

Calçadas esburacadas/ com degraus 

Lixo na rua 

Ruas escuras/falta de iluminação 

Pontos de ônibus sem abrigos 

Pontos de ônibus mal cuidados 

Grande distância a percorrer 

Congestionamentos 

Falta de educação dos outros usuários 

Risco de atropelamento 

Ônibus / microônibus não pararem no ponto 

Lotação 

Paradas sem estrutura 

Insegurança 

Falta de urbanização  

e serviços 

Outros 

Falta de capacidade sistema 

Base Amostra  2.902 entrevistas que utilizam transporte coletivo na RMSP 

I.M. – Índice de Multiplicidade = 2,2 menções por entrevistado 



Segundo percurso 

A troca de 

conduções no 

trajeto 

2ª Etapa 



A população que utiliza mais de um meio de transporte em seu cotidiano, costuma utilizar 

metrô ou trem no segundo percurso de suas viagens diárias.  

Metrô 

Trem 

Ônibus nos corredores da capital 

Ônibus municipal da capital 

Ônibus Corredor São Mateus/ Jabaquara (EMTU) 

Ônibus Metropolitano, da Grande São Paulo (Intermun. da 

RMSP) 

Microônibus Municipal da capital 

Ônibus em terminal 

Ônibus Municipal dos Outros Municípios da RMSP 

Expresso Tiradentes 

P6B. Ainda pensando nessas etapas do dia, qual é o meio de transporte que o(a) Sr(a) utiliza na segunda etapa? 

Base   1,626 entrevistados que utilizam mais de um meio  em seus trajetos diários 

Meios de transporte utilizado na segunda etapa 



Os problemas diminuem, mas o excesso de lotação é ainda um aspecto muito relevante, e os 

problemas urbanos são menores 

P4A2. Quais os tipos de problemas ou inconvenientes que o(a) Sr(a) enfrente em cada uma dessas etapas? Algo mais? SEGUNDA ETAPA  

Nenhum 

Excesso de lotação / muita gente no local 

Grande tempo de espera 

Grande fila de espera no terminal 

Risco de atropelamento 

Tempo de travessia do semáforo insuficiente 

Difícil / perigoso atravessar ruas e avenidas 

Lixo na rua 

Falta de policiamento 

Medo de assalto 

Pontos de ônibus sem abrigos 

Pontos de ônibus mal cuidados 

Falta de educação dos outros usuários 

Congestionamentos 

Grande distância a percorrer 

Pressão do tempo para chegar ao trabalho/ escola 

Ônibus / microônibus não pararem no ponto 

Falta de capacidade sistema 

Paradas sem estrutura 

Insegurança 

Falta de urbanização  

e serviços 

Outros 

Lotação 

Base   1,626 entrevistados que utilizam mais de um meio  em seus trajetos diários 

Tipos de problemas enfrentados na segunda etapa 

I.M. – Índice de Multiplicidade = 1,5 menções por entrevistado 



Último percurso 

Da última 

condução até o 

destino final 

3ª Etapa 



Chegar ao destino final não é problemático, embora os problemas  urbanos e de transporte 
ainda apareçam.  

P4A2. Quais os tipos de problemas ou inconvenientes que o(a) Sr(a) enfrente em cada uma dessas etapas? Algo mais? TERCEIRA ETAPA 

(CHEGANDO AO DESTINO) 

Nenhum 

Medo de assalto 

Falta de policiamento 

Mendigos / drogados / ‘nóias’na rua 

Muita gente no local 

Difícil / perigoso atravessar ruas e avenidas 

Tempo de travessia do semáforo insuficiente 

Risco de atropelamento 

Grande distância a percorrer 

Congestionamentos 

Calçadas esburacadas/ com degraus 

Pressão do tempo para chegar ao trabalho/ escola 

Falta de educação dos outros usuários 

Lotação 

Insegurança 

Outros 

Falta de urbanização 

Risco de atropelamento 

Congestionamentos 

Base Amostra  2.902 entrevistas que utilizam transporte coletivo na RMSP 

Tipos de problemas enfrentados na terceira etapa 

Distância 

I.M. – Índice de Multiplicidade = 1,5 menções por entrevistado 



Síntese das etapas 

O transporte coletivo tem problemas, principalmente a superlotação. 

 Porém, problemas urbanos também são relevantes no dia a dia dos usuários. E quanto 

mais próximo da residência, maiores os problemas urbanos.  

Nenhum problema 38% 47% 71%

Lotação 20% 33% 7%

Falta de capacidade do sistema 20% 13%

Paradas sem estrutura 20% 3% 2%

Grande distância a percorrer 8% 4%

Insegurança 28% 5% 8%

Falta de urbanização e serviços 22% 7% 3%

Congestionamentos 7% 4% 3%

Falta de iluminação 5% 1% 1%

Falta de educação 4% 9% 2%

Primeira etapa Segunda etapa Terceira etapa

Problemas 

urbanos

Transporte 

Coletivo
68% 53% 9%

62% 17% 15%



4 

O transporte coletivo 



• A maioria dos usuários é da opinião de que o transporte coletivo tem o mérito de chegar 

até os locais mais distantes. Sempre tem um ônibus a 5 minutos de casa ou de onde se 

está. 

•  Porém, existem problemas,  como a lotação e a demora , além de ser  um limitador aos 

finais de semana, quando há necessidade de lazer 

 

Dentre os serviços públicos, o transporte é o que chega mais 

perto do usuário. E o usuário reconhece essa disponibilidade, 

embora  aponte problemas. 

“Você pode pegar o ônibus aqui e 
descer no terminal. No terminal você 

pode pegar outro ônibus ou o metrô... 
Isso é a disponibilidade.” 

(Grupo 4- Transp. misto, 65 anos) 

Transportes 



O transporte coletivo facilita ou dificulta o dia a dia? 

P2C. O(a) Sr(a) diria que o transporte coletivo facilita ou dificulta o seu dia-a-dia? (RU) 

Base Amostra  2.378 entrevistas  

O transporte coletivo facilita o dia a 

dia, mas as dificuldades também são 

expressivas 



P2D) O(a) Sr(a) deixa de fazer alguma atividade por causa do transporte coletivo? O(a) Sr(a): (ENTREVISTADOR: LEIA) 

Base Amostra  2.378 entrevistas  

Deixa de fazer alguma 

atividade  DURANTE A 

SEMANA 

Deixa de fazer alguma 

atividade  AOS FINAIS DE 

SEMANA 

24,2% 

17,4% 

Os usuários, em geral, deixam de fazer coisas em razão do transporte 

coletivo. Os mais evitados são programas com crianças, os idosos e 

entretenimento nos fins de semana e à noite. 

“Se você vai num show ou num teatro que acaba às 11 horas, você não tem como voltar...” 

(Grupo 3- Trem + Ônibus, 30-45 anos)  

 

“Governante pensa que a gente só trabalha, que não tem direito a lazer“ 

(Grupo 6- Transp. Misto, 47-59 anos 



Sempre Nunca De vez em quando 

Soluções adotadas pelos usuários para facilitar 

suas viagens no transporte coletivo da RMSP 

As pessoas adotam estratégias para, principalmente, conseguirem embarcar em uma 

condução mais vazia. 

P8. Agora eu vou citar algumas coisas que as pessoas fazem quando usam o transporte coletivo e gostaria de saber se o(a) Sr(a) faz alguma dessas coisas e 

com qual frequência (LEIA). (AO FINAL, PERGUNTE) Existe alguma situação que eu não citei mas que o(a) Sr(a) faz? 

Sai mais cedo ou mais tarde para pegar a condução  

mais vazia 

Espera até passar uma condução mais vazia 

Caminha mais para tomar um transporte mais 

rápido 

Caminha mais para tomar um transporte menos 

cheio 

Embarca no sentido contrário para conseguir 

embarcar ou ir sentado depois 

Desembarca antes do que queria e vai a pé, por 

causa do trânsito 

Base Amostra  2.902 entrevistas que utilizam transporte coletivo na RMSP 



Avaliação do transporte coletivo da RMSP 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

P1. Em uma escala de zero a dez, que nota o(a) Sr(a) daria para o transporte coletivo aqui na Região Metropolitana de São Paulo? 

Em uma escala de 0 a 10, a avaliação do transporte coletivo é fraca. 

Consequentemente, as queixas são bem mais numerosas que os elogios.  

Média – 5,5 

Top2 – 9% 

7 a 8 – 29% 

5 a 6 – 35% 

Abaixo de 5 – 27% 



Onde a avaliação do transporte coletivo cresce ou decresce 

Total 

Feminino 

Masculino 

16 - 25 

26 - 35 

36 - 45 

46 - 55 

56 - 64 

65 ou mais 

A 

B 

C 

D/E 

Sexo 

Idade 

Classe  

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

P1. Em uma escala de zero a dez, que nota o(a) Sr(a) daria para o transporte coletivo aqui na Região Metropolitana de São Paulo? 

A avaliação do transporte coletivo se mostra um pouco melhor entre os mais velhos e melhora 

um pouco entre as classes mais baixas. 

Média 



Ônibus lotados 

Ônibus demoram a passar 

Poucos ônibus nas linhas 

Erros e má conduta de motoristas e cobradores 

Frota de ônibus em mal estado 

Poucas opções de linhas 

Poucos ônibus nos finais de semana 

Microônibus são muito lotados  

Metrô é muito lotado 

Trens da CPTM são lotados 

Passagem cara 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

P1A. Por que o(a) Sr(a) deu essa nota? (ENTREVISTADOR: EXPLORE) 

A saturação e falta de capacidade é o maior problema dos meios e a principal razão para as 

avaliações negativas. Mas ônibus e microônibus também apresentam outras razões para as 

más avaliações.  

Transportes 

‘com pneus’ 

Trilhos 

Razões de queixas do transporte coletivo da RMSP 



Tem mais ônibus circulando nas linhas 

Tem mais opções de linhas de ônibus 

Ônibus novos 

Ônibus limpos 

Motoristas e cobradores fazem um bom serviço 

Metrô é rápido 

Metrô tem opções de linhas 

Trem é rápido 

Tem diversas opções de transporte 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

P1A. Por que o(a) Sr(a) deu essa nota? (ENTREVISTADOR: EXPLORE) 

Elogios, bem menos numerosos que as queixas, dizem respeito principalmente ao aumento de 

frota e linhas  

Ônibus 

Metrô 

Trem  

Razões de elogios do transporte coletivo da RMSP 



Mudanças percebidas na qualidade do transporte 

P2. Na sua opinião, o transporte coletivo aqui da Região Metropolitana melhorou, se manteve igual ou piorou nos últimos 5 anos? (RU) 

P2A) Para quem disse que melhorou( cod 1 na P2).Que tipo de melhorias o(a) sr(a) tem percebido no transporte coletivo aqui da Região 

Metropolitana nos últimos meses (RM) ESPONTÂNEA 

Base Amostra  3.399 entrevistas  

Melhorou 

39%

Se 

manteve 
igual 35%

Piorou 

26%

Aumentaram os corredores / faixas 

exclusivas 

Tem ônibus novos, modernos 

Aumentou o número de ônibus nas linhas 

Aumentou o número de linhas de ônibus 

Tem mais vans / microônibus 

Maior conforto nos ônibus 

Reformaram estações de trens 

Trens estão mais modernos 

Aumentaram as linhas de Metrô 

Integração 

O que melhorou 

“Pneus” 

CPTM 

39% viram melhoras nos últimos anos, e as melhorias foram percebidas principalmente junto 

às frotas de ônibus e à capilaridade das linhas. Reformas das estações da CPTM e aumento do 

Metrô também são relevantes. 

Metrô 



Meio Melhorou Piorou

Metrô 55,2% 10,1%

Trem 34,1% 16,6%

Ônibus municipal da capital 22,8% 27,2%

Ônibus Metropolitano, da Grande São Paulo (Intermun. da RMSP) 15,1% 14,9%

Ônibus nos corredores da capital 14,3% 5,6%

Microônibus Municipal da capital 10,8% 15,9%

Ônibus Corredor São Mateus/ Jabaquara (EMTU) 8,1% 3,2%

Expresso Tiradentes 6,1% 3,0%

Não sabe 0,4% 0,9%

Nenhum 23,3% 47,7%

Multiplicidade (número médio de meios citados pelos 

respondentes)
1,67 0,97

Mudanças últ. 5 anos

Meios que melhoraram ou pioraram nos últimos anos 

Houve mais melhoras que pioras.  

Metrô,  trem e ônibus em vias próprias tiveram melhoras claramente superiores às pioras.  

P.14A. Qual(ais) dos meios de transporte que constam deste cartão (CARTÃO 6), o(a) Sr acha que melhorou nos últimos anos, considerando sua 

experiência, ou o que ouviu falar ou leu a respeito? (RM)   

P.14B. E quais deles (CARTÃO 6) o(a) Sr(a) acha que piorou nos últimos anos,considerando sua experiência, ou o que ouviu falar ou leu a respeito? (RM)  

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 



Metrô 

Trem 

Ônibus municipal da capital 

Ônibus nos corredores da capital 

Ônibus Metropolitano, da RMSP 

Microônibus Municipal da capital 

Ônibus Corredor São Mateus-

Jabaquara (EMTU) 

Expresso Tiradentes 

Nenhum       

Índice de multiplicidade – 1.3 

BASE: 2.387 ent. domiciliares 

Índice de multiplicidade – 2.0 

BASE: 2.340 ent. domiciliares 

2010 2011 

Meios que melhoraram nos últimos anos 
Evolução ano a ano 

2012 

Índice de multiplicidade – 1.6 

BASE: 2.378 ent. domiciliares 

Metrô, trens da CPTM e ônibus municipais da Capital seguem, ano a ano, como os meios onde 

mais progressos são percebidos.  

P.14A. Qual(ais) dos meios de transporte que constam deste cartão (CARTÃO 6), o(a) Sr acha que melhorou nos últimos anos, considerando sua 

experiência, ou o que ouviu falar ou leu a respeito? (RM)   



Qualidade dos transportes coletivos 

Mudanças percebidas e mudanças esperadas 

P2. Na sua opinião, o transporte coletivo aqui da Região Metropolitana melhorou, se manteve igual ou piorou nos últimos 5 anos? (RU) 

P2B. Na sua opinião, o transporte coletivo aqui da Região Metropolitana irá melhorar, piorar ou se manterá igual daqui a 5 anos? (RU) 

Base Amostra  3.399 entrevistas  

Irá 
melhorar 

44%

Se 
manterá 
igual 33%

Irá piorar 
23%

As perspectivas de melhoras são ligeiramente superiores às melhoras percebidas nos últimos 

anos. 

Melhorou 

39%

Se 
manteve 
igual 35%

Piorou 

26%

Percepções dos últimos 5 anos Perspectivas para os próximos 5 anos 



Benefícios e problemas gerados pela Copa do Mundo 

A percepção de benefícios é inferior às perspectivas de problemas 

durante a Copa do Mundo.  

P15. Na sua opinião, a Copa do Mundo vai trazer alguma mudança para o transporte coletivo aqui da Região Metropolitana de São Paulo? O(a) Sr(a) diria 

que: (ENTREVISTADOR: LEIA) 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

Trará mais benefícios 

Não trará nem benefícios nem 

problemas 

Trará mais problemas 

Não sabe 

Onde aumentam os 

benefícios: 

Homens – 36% 

 

Não  há diferenças 

relevantes por idade, 

escolaridade, classe ou 

região em que mora 

Onde aumentam os 

problemas: 

Ensino superior – 50% 

Classe A – 49% 

 

Não  há diferenças 

relevantes por sexo, 

idade, ou região em que 

mora 



Ter mais ônibus nas linhas existentes 

Ter mais linhas de ônibus 

Ter intervalos de espera menores para os ônibus 

Treinar os motoristas e cobradores dos ônibus 

Ônibus respeitarem mais os horários 

Ônibus serem mais rápidos 

Ter mais corredores de ônibus 

Pontos de ônibus serem cobertos 

Ter mais linhas de metrô 

Ter intervalos de espera menores para o metrô 

Metrô ser mais rápido 

Ter mais linhas de trem 

Ter mais trens nas linhas atuais 

Trens serem mais rápidos 

Ter trens mais modernos nas linhas atuais 

Manter a quantidade de transporte nos finais de semana 

Melhorar o trânsito/ diminuir congestionamentos 

Melhorar a fiscalização 

Treinar os motoristas e cobradores dos microônibus 

Soluções urgentes do transporte coletivo da RMSP 

Base Amostra  2.378 entrevistas domiciliares 

P2E)  Na sua opinião, o que precisa ser feito urgentemente para melhorar o transporte coletivo aqui na Região Metropolitana de São Paulo? Algo mais? 

(RM)(ESPONTÂNEA) 

É necessário aumentar a capilaridade, oferta e qualidade dos meios. 

 

 

 

 

Ônibus 

Metrô 

Trem 

Outras respostas 
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Percepção do preço das tarifas 



P.12. Qual das frases deste cartão melhor descreve o preço do (TRANSPORTE) em relação ao 

quanto o(a) Sr(a) ganha (DÊ CARTÃO - 6 E LEIA JUNTO)?   O meio é  muito caro,  um pouco caro, 

nem caro, nem barato, um pouco barato, muito barato  

Após a piora generalizada em 2011, há meios que melhoraram em 2012, mas Expresso 

Tiradentes, CPTM e Ônibus no Corredor São Mateus-Jabaquara pioraram novamente.  

Tarifa cara / muito cara em relação ao que 

ganha (% sobre clientes de cada meio)
2010 2011 2012

Expresso Tiradentes 62 63 65

Metrô 66 67 66

CPTM 62 68 69

Ônibus nos corredores da capital 68 76 71

Ônibus municipal da capital 75 79 76

Ônibus metropolitano 79 80 77

Microônibus na capital 80 80 77

Ônibus Corr. S. Mateus-Jabaquara 65 73 78

Melhorou em relação a 2011 

Piorou em relação a 2011 

Avaliação da tarifa em relação à renda do usuário  

(quanto maior o percentual, pior a avaliação) 



Ônibus em vias segregadas foram os meios que melhoraram em relação a 2011. 

Metrô e microônibus se mantiveram como em 2011, enquanto Ônibus Metropolitano, CPTM e 

Ônibus Municipais da Capital pioraram.   

Tarifa ótima / boa em relação ao serviço 

(% sobre clientes de cada meio)
2010 2011 2012

Expresso Tiradentes 57 60 64

Metrô 66 56 56

Ônibus Corr. S. Mateus-Jabaquara 47 44 54

Ônibus metropolitano 41 43 38

CPTM 47 37 36

Ônibus nos corredores da capital 42 32 35

Microônibus na capital 31 25 25

Ônibus municipal da capital 39 25 24

P.13. Qual destas frases melhor representa a sua opinião sobre o valor do (TRANSPORTE), 

considerando a sua qualidade e o que o(a) sr(a) paga (DÊ CARTÃO – 7 – VALORES -   E LEIA 

JUNTO)?   Qualidade ótima para o que custa, Qualidade boa para\ o que custa, qualidade ruim 

para o que custa, qualidade péssima para o que custa 

Aumentou em relação a 2011 

Diminuiu em relação a 2011 

Avaliação da tarifa em relação à qualidade do serviço 
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Avaliação dos meios 

de transporte coletivo 



Avaliação dos meios de transporte coletivo  

Os usuários (pessoas que utilizaram os meios pelo menos uma vez nos últimos 3 meses) 

foram convidados a avaliá-los.   

A cada meio utilizado: 

Metrô Trem 
 Ônibus  

Municipal 

(capital) 

Microônibus 

Municipal 

(capital) 

Ônibus nos 

Corredores 

Ônibus  

Metropolitano 

Corredor  

S. Mateus   

Jab. 

 Expresso  

Tiradentes 

Era dada uma nota conforme a escala a seguir:: 

O meio é excelente 

O meio é bom 

O meio é ruim 

O meio é péssimo 

O meio é regular (respostas espontâneas) 



6.1 

Avaliação dos meios 

Metrô 



Avaliação do Metrô – Usuários *   

BASES       (1123)     (836)        (779)      (934)       (1000)     (1160)      (1112)     (1160)      (1306) 

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo?  

Entre parênteses:  bases das porcentagens de cada ano 

* Usuários são os indivíduos que declararam ter utilizado o meio nos últimos 3 meses 



LINHA 1  

Azul 

Norte-Sul 

Avaliação do Metrô por Linha – Usuários   

2011 – 73% 

2012 – 74% 

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo? (% de excelente/ bom). 

LINHA 2 

Verde 

Paulista 

2011 – 82% 

2012 – 82% 

LINHA 3 

Vermelha 

Leste-Oeste 

2011 – 68% 

2012 – 58% 

LINHA 5  

Lilás 

C. Redondo-Lgo 13 

2011 – 84% 

2012 – 79% 

BASE: 1306 usuários do metrô (entrev. domiciliares) 

LINHA 4 

Amarela 

Butantã-Luz 

2011 – 89% 

2012 – 85% 



Avaliação dos meios 

CPTM 

6.2 



Avaliação da CPTM  – Usuários   

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo?  

Entre parênteses:  bases das porcentagens de cada ano 

BASES (1163) (968) (955) (1062) (1118) (1327) (1320) (1358) (1382) 



Avaliação da CPTM por Linha – Usuários   

Linha 7 - Rubi (Antiga A) 

Luz- F. Morato 

2011 – 43% 

2012 – 36% 

Linha 8 - Diamante (Antiga B) 

Julio Prestes – Itapevi 

2011 – 47% 

2012 – 56% 

Linha 9 - Esmeralda (Antiga C) 

Osasco – Grajaú 

2011 – 69% 

2012 – 57% 

Linha 10 - Turquesa (Antiga D) 

Luz – R. G. da Serra 

2011 – 52% 

2012 – 59% 

Linha 11 - Coral (Antiga E) 

Luz – Guaianazes 

2011 – 48% 

2012 – 38% 

Linha 11 - Coral (Antiga E) 

Guaianazes – Estudantes  

2011 – 51% 

2012 – 43% 

Linha 12 – Safira (Antiga F) 

Brás – Calmon Viana  

2011 – 43% 

2012 – 26% 



Avaliação dos meios 

Ônibus Municipal 

6.3 



Avaliação dos Ônibus Municipais da Capital - Usuários  

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo?  

Entre parênteses:  bases das porcentagens de cada ano 

BASES (1455) (1048) (1085) (1273) (1186) (1196) (1114) (1050) (1073) 



ÁREA 1 
ÁREA 2 

ÁREA 3 

ÁREA 4 

ÁREA 6 

ÁREA 5 

ÁREA 7 

ÁREA 8 

ÁREA  

CENTRAL 

2011 – 39% 

2012 – 22% 

2011 – 45% 

2012 – 40% 

2011 – 45% 

2012 – 27% 

2011 – 49% 

2012 – 33% 

2011 – 26% 

2012 – 31% 

2011 – 39% 

2012 – 33% 

2011 – 44% 

2012 – 36% 

2011 – 44% 

2012 – 35% 

2011 – 26% 

2012 – 53% 

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo? (% de excelente/ bom). Bases: usuários de cada meio 

BASE: 961 usuários de ônibus municipais (entrev. domiciliares) 

Avaliação dos Ônibus Municipais por Área de Concessão – Usuários  

(% excelente/bom)    



Avaliação dos meios 

Microônibus Municipal 

6.4 



Avaliação dos Microônibus da Capital - Usuários  

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo?  

Entre parênteses:  bases das porcentagens de cada ano 

BASES (490) (606) (820) (782) (539) (628) (514) (527) 



ÁREA 1 
ÁREA 2 

ÁREA 3 

ÁREA 4 

ÁREA 6 

ÁREA 5 

ÁREA 7 

ÁREA 8 

ÁREA  

CENTRAL 

2011 – 32% 

2012 – 24% 

2011 – 44% 

2012 – 57% 

2011 – 50% 

2012 – 38% 

2011 – 55% 

2012 – 26% 

2011 – 25% 

2012 – 47% 

2011 – 21% 

2012 – 46% 

2010 – 46% 

2012 – 39% 

2011 – 44% 

2012 – 46% 

2011 – 19% 

2012 – 55% 

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo? (% de excelente/ bom). Bases: usuários de cada meio 

BASE: 514 usuários de microônibus da capital (entrev. domiciliares) 

Avaliação dos Microônibus por Área de Concessão – Usuários  

(% excelente/bom)    



Avaliação dos meios 

Ônibus nos corredores 

6.5 



 Os ônibus nos corredores da Cidade de São Paulo mantiveram, em geral, a mesma 

avaliação de 2010.  

 Individualmente, 7 corredores melhoraram e 3 pioraram.  

 MELHORARAM 

Expresso Tiradentes 

Itapecirica- J. Dias  

Paes de Barros 

 Rio Bonito 

 Inajá-Rio Branco 

 Pirituba-Lapa-Centro 

 Rebouças 

PIORARAM  

Santo Amaro- 9 de Julho  

 Ibirapuera 

 Guarapiranga 

ÔNIBUS NOS CORREDORES– RESULTADOS 2012 



Avaliação dos Ônibus nos Corredores – Usuários   

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo?  

Entre parênteses:  bases das porcentagens de cada ano 

BASES (94) (128) (118) (613) (497) (502) (573) (572) 



Avaliação dos Ônibus nos Corredores – Usuários  

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo? (% de excelente/ bom) 

 

OBS – O Expresso Tiradentes não é considerado um corredor  

pelos técnicos de transporte. Não está incluído no total dos corredores 

Média 2012 – 57% (2011 – 46%) 

(102 casos) 

(36) 

(35) 

(36) 

(35) 

(37) 

(36) 

(35) 

(35) 

(36) 



Avaliação dos meios 

Corredor São Mateus Jabaquara 

6.6 



Avaliação dos Ônibus do Corr. S. Mateus-Jabaquara – Usuários   

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo?  

Entre parênteses:  bases das porcentagens de cada ano 

BASES (266) (158) (178) (204) (216) (191) (176) (229) (206) 



Avaliação dos meios 

Ônibus Metropolitano 

6.7 



Avaliação do Ônibus Metropolitano – Usuários   
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P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo?  

Entre parênteses:  bases das porcentagens de cada ano 

BASES (852) (553) (449) (610) (499) (456) (479) (404) (502) 



ÁREA 2 

Avaliação do Ônibus Metropolitano por Área de Concessão - Usuários  

2011 – 61% 

2012 – 35% 

ÁREA 1 

2011 – 48% 

2012 – 54% 

ÁREA 3 

2011 – 44% 

2012 – 26% 

ÁREA 4 

2011 – 57% 

2012 – 61% 
ÁREA 5 

2011 – 44% 

2012 – 47% 

P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo? (% de excelente/ bom).  



P.11. O meio é excelente, bom, ruim ou péssimo? (% de excelente/ bom).  

Aumentou em relação a 2011 

Diminuiu em relação a 2011 

Evolução Geral – 2011 - 2012 



Conclusões 

7 



O usuário do transporte coletivo também é 

impactado por outros serviços urbanos 

 Apesar de central, o transporte coletivo é um entre diversos aspectos da 

experiência de deslocamento em São Paulo; 

 

 Este usuário tem que enfrentar muitos problemas desde o momento que 

sai de casa: problemas de segurança, má iluminação, calçadas 

esburacadas, mendigos na rua, pontos de ônibus em péssimas condições 

(quando existem) entre outras dificuldades – e que diminuem à medida que 

se desloca da periferia para o centro 

 

 Os problemas urbanos colaboram diretamente para o stress que o 

indivíduo vai acumulando, e que tende a se tornar maior quando entra no 

meio do transporte coletivo. 

 

 Melhorias em outros serviços urbanos podem colaborar com o 

aumento da qualidade do transporte coletivo na percepção do 

usuário.  



O transporte coletivo é insuficiente, limitando as 

atividades das pessoas - lazer 

 Ao mesmo tempo que o transporte coletivo facilita o dia a dia dos cidadãos, 

ele tem dificuldades de utilização causados, principalmente, pela 

insuficiência do sistema de transporte e pelas restrições na quantidade de 

linhas e de veículos disponíveis.  

 

 Isso tem um impacto negativo na vida das pessoas, levando parcelas 

expressivas da população a evitar atividades pessoais que dependam do 

transporte coletivo- limitação do transporte para o lazer. 

 

 Atividade essencial para gerar qualidade de vida e proporcionar bem estar 

para enfrentar a carga semanal de trabalho, deslocamentos, entre outros 

problemas. 

 

 Melhorias no transporte coletivo aos finais de semana,pode beneficiar 

uma população carente de lazer(atividades culturais,esportes,etc) 

 Desafio- Ampliar e não limitar 

 

 



O transporte coletivo é mal avaliado, ainda que 

seus progressos sejam reconhecidos.  

 O transporte coletivo da RMSP é mal avaliado, fruto de uma demanda não 

atendida a contento – faltam linhas, faltam veículos, falta maior frota aos finais 

de semana, entre outros problemas já citados   

 

 Apesar da má avaliação, a população reconhece melhoras nos últimos anos e, 

de forma otimista, tem perspectivas predominantemente positivas em 

relação aos próximos anos, de uma maneira geral.  

 

 Melhorias no transporte coletivo é um processo contínuo e o que está 

sendo realizado, precisa ser comunicado 

 

 



 

 

 Manter e ampliar iniciativas culturais no transporte coletivo (aproveitar 

oportunidade dos pontos de contato – roteiros culturais, jornal, ações nas 

estações) 

 

 Estudar alternativas que possam estimular e facilitar aos usuários a ida 

(e a volta) a programas culturais na cidade (talvez um transporte dirigido a 

cinema, teatro, atividade esportiva, baseado em alguma parceria ou algum 

outro tipo possível de estímulo). 

 

 Estimular iniciativas instrutivas e que beneficiam a periferia Exemplo: 

Criar campanhas conscientização do lixo,conservação das calçadas 

 

 

Na tentativa de amenizar o stress que o indivíduo 

vivencia , seja pelo transporte coletivo, seja pela 

insatisfação com os demais serviços públicos 





Muito Obrigado! 

 

Toledo & Associados 

toledoassociados@toledoassociados.com.br 

+ 55 11 3038.1850 

 


