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C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA                                

RESUMO 

O crescimento econômico e o desenvolvimento social estão intrinsicamente ligados ao 

dinamismo e vitalidade das cidades. Assim, quando adversidades ocorrem no meio urbano, o 

crescimento e o desenvolvimento são colocados em risco. Nesse cenário, a deficiência de 

mobilidade urbana é um dos obstáculos que comprometem a evolução e o bom 

funcionamento dos centros urbanos. Assim como outras várias cidades brasileiras, Goiânia 

sofre de tal problema, em grande parte, devido à intensa utilização de veículos particulares. 

Uma possível saída para amenizar esse empecilho é o compartilhamento de veículos entre 

pessoas e empresas, que se dá através da “economia colaborativa”, concretizada pelos 

aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing). Tais aplicativos ligam um 

motorista a um passageiro com necessidade de viagem. Esses aplicativos tem o potencial de 

mudar o comportamento de viagem das pessoas e impactar a mobilidade das cidades. No 

entanto, pouco foi investigado sobre tais impactos, o que fomentou a realização deste 

trabalho. Assim, esta pesquisa buscou, através de uma amostra, comprovar que houve uma 

mudança no comportamento de viagem dos estudantes de engenharia da Universidade 

Federal de Goiás, além de identificar os motivos de viagem, os modais substituídos e os 

principais fatores que levam ao uso dos aplicativos. Para atingir os objetivos, utilizou-se como 

instrumento de pesquisa um questionário, que foi aplicado junto aos alunos de engenharia da 

Universidade Federal de Goiás. Os dados obtidos na pesquisa receberam o tratamento de 

dados através dos softwares Microsoft Excel e SPSS. Após a análise qualitativa-descritiva 

dos dados, observou-se que a grande maioria dos estudantes já haviam utilizado algum 

aplicativo de ridesourcing, porém o uso se dá de forma esporádica em sua maior parte. Além 

disso, através da análise fatorial, foi determinado que outros quatro fatores podem ser 

correlacionados ao avaliar as 16 vantagens abordadas no instrumento de coleta de dados da 

pesquisa, sendo o fator mais relevante ao uso dos aplicativos a fuga das possíveis 

inconveniências de se usar um veículo próprio. 

Palavras-chave: Aplicativo; Ridesourcing; Comportamento de viagem; Goiânia. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO 

A partir da década de cinquenta a mobilidade brasileira vem mudando com a crescente 

motorização da população. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 

2013) este aumento do número de veículos privados nas ruas tem como consequência 

o aumento de acidentes e o surgimento de grandes congestionamentos, principalmente 

nas grandes cidades.  

Para se resolver esse problema deve-se criar modos de atender as necessidades da 

população de uma forma eficiente e com baixo custo, criando um sistema integrado 

entre as diversas opções de transporte e seus gestores (IPEA, 2012). 

Em 2016 a frota brasileira atingiu a marca de 90 milhões de veículos, sendo eles 

automóveis, motocicletas, ônibus, caminhões e outros.  Apenas na cidade de Goiânia 

existem mais de um milhão de veículos registrados, sendo a cidade uma das piores no 

índice de habitante/automóvel, tendo 1.28 veículos para cada habitante (IBGE, 2016). 

Outro índice que preocupa quando se trata de transporte urbano é a fuga do transporte 

público, de acordo com levantamento da Associação Nacional das Empresas de 

Transporte Urbanos (NTU). Entre o ano de 2014 e 2015 houve uma queda de 9% de 

pessoas transportadas no Brasil, representando uma queda de 687 mil usuários 

pagantes por dia, deixando de arrecadar R$ 680 milhões em um ano (NTU, 2016). 

Uma das alternativas para se resolver este problema é o uso das novas tecnologias 

para se modificar a relação das pessoas com o transporte urbano. Segundo Lemos 

(2007) as tecnologias sem fio têm a capacidade de reconfigurar os espaços urbanos, 

fazendo uma fusão entre o espaço físico e o eletrônico, sendo possível enxergar a 

cidade através de informações eletrônicas por funções locativas, como mapeamento e 

geolocalização. 
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Segundo números da ITU (Agência de Telecomunicações da ONU) em 2011 existiam 6 

bilhões de assinantes de telefonia móvel com um crescimento de mais de 500% quando 

comparado ao ano 2000 e em 2011 cerca de um terço da população mundial utilizava 

internet.  

Nos últimos anos, os aparelhos celulares vêm recebendo diversas novas aplicações. 

Funções como câmera fotográfica, jogos eletrônicos, acesso à internet, localização por 

GPS, reprodutor de músicas, entre tantas outras, são responsáveis pela crescente 

popularização dos aparelhos.  

Em 2008 a Apple criou a primeira loja de aplicativos, AppStore, que permitiu os usuários 

comprarem ferramentas que expandem mais ainda as capacidades dos celulares. 

Atualmente existem na AppStore mais de 2.2 milhões de aplicativos e movimentou em 

2016 mais de 20 bilhões de dólares (THE VERGE, 2017). 

Dentre os diversos tipos de aplicativos existem os que utilizam o recurso de 

geolocalização (GPS), permitindo que os usuários tenham a determinação exata da sua 

localização e possam compartilhar com outras pessoas esta informação. 

A partir deste uso do GPS, surge uma categoria de aplicativos que ofertam novos 

serviços de transporte, ampliando as possibilidades de escolha das pessoas e 

oferecendo os benefícios de se ter um carro sem precisar possuí-los. Segundo Dutzik, 

Madsen e Baxandall (2013), estes aplicativos possuem o potencial de diminuir o número 

de veículos privados devido ao potencial de modificar o comportamento de viagem das 

pessoas. 

Estes aplicativos possuem como característica ofertar um transporte de baixo custo 

(quando comparado aos tradicionais) e de porta em porta, assim como a possibilidade 

de pagar através do próprio celular e ainda possuírem um sistema de feedback para os 

usuários (DIAS, 2017). 

Apesar da crescente popularização destes aplicativos e do potencial teórico de modificar 

a forma como as pessoas se locomovem nas cidades, ainda existem poucos estudos 

que avaliam os reais impactos destes aplicativos na vida cotidiana dos usuários. Devido 

a isto este trabalho se propôs a verificar entre os estudantes da Escola de Engenharia 

Civil, Ambiental, Mecânica, e da Computação da Universidade Federal de Goiás o 

impacto dos aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) no 

comportamento de viagens desses alunos. 



Aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) e seu impacto no comportamento de viagem: 
um estudo aplicado aos estudantes da Escola de Engenharia da UFG  

 15 
 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA                                               Capítulo 1: Introdução 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

Segundo dados da The New Climate Economy (2014) e da ONU (2016), as áreas 

urbanas abrigam mais da metade da população do mundo e geram cerca de 80% de 

toda a produção econômica mundial. Até 2030, as cidades serão moradia de 60% das 

pessoas e serão as responsáveis por 60% do crescimento do PIB mundial. As cidades 

– e não os países – é que comandarão a criação de riquezas no planeta (CINTRA, 

2014).  

Sobre a importância dos centros urbanos, a ONU afirma, em seu relatório “State of the 

World’s Cities” de 2013, que a prosperidade econômica é dependente do dinamismo e 

da vitalidade das cidades. Para tal, é preciso que o fluxo – tanto de pessoas, 

mercadorias e informações – ocorra de forma eficiente e facilitada. É nesse ponto que 

se encontra um empasse no desenvolvimento das cidades, já que o aumento do 

processo de urbanização das cidades gera problemas de qualidade, agilidade e de 

operação do sistema de transportes (BAENINGER, 2010).  

Na intenção de promover e garantir um transporte urbano melhor, o governo opta por 

defender o transporte coletivo e o não motorizado. É o que pode ser constatado da Lei 

12.587/2012, que determina que os modos de transportes não motorizados e os 

serviços de transporte público coletivo devem receber prioridade sobre o transporte 

individual motorizado (BRASIL, 2012). Isso se justifica pelo fato do público transportar 

um número maior de passageiros, ocupando um menor espaço, e o individual 

apresentar meios que exigem espaços significativamente menores que os demais. 

No entanto, na prática não é o que acontece, já que o investimento em tais ramos do 

transporte é deficitário e o número de usuários do transporte público vem caindo 

enquanto o número de veículos particulares crescendo. Para as cidades, isso significa 

maior volume de veículos nas vias; maiores índices de poluição, congestionamentos e 

acidentes; necessidade crescente de espaços maiores para estacionamentos; e um 

comprometimento maior da renda dos cidadãos com transporte.  

A transformação do caráter das viagens urbanas pode ser explicada pela recorrente 

precariedade do transporte público, com problemas em segurança, conforto e 

confiabilidade, e pelas políticas de incentivo ao mercado de automóveis. Não é estranho 

se pensar no transporte público como algo penoso e desagradável e considerar o 

veículo próprio como consolidação do sucesso profissional (SCHLICKMANN, 2013). 
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Diante da precariedade do transporte público e do alto custo de um veículo particular – 

aliada à disseminação da internet móvel –, surgem os aplicativos de transporte de 

passageiros, que são baseados no fornecimento do benefício do transporte particular, 

sem a necessidade de possuir o bem. Assim, é criada uma nova forma de deslocar, em 

que o uso de um veículo originalmente particular é distribuído a um número maior de 

passageiros e seu tempo ocioso é reduzido (GARDNER, 2013). 

O surgimento de aplicativos de transporte de passageiros é relativamente recente, mas 

já provocou diversas discussões pelo mundo. Como uma forma barata e prática para se 

locomover, aplicativos como Uber e Lyft causaram impacto no mercado de transporte 

de passageiros, chegando a gerar descontentamento de outros meios mais tradicionais 

– como os taxis (DIAS, 2017). O mais conhecido em todo o mundo é o Uber, que em 

2017 está presente em mais de 630 cidades e, que no dia 20 de maio de 2017, atingiu 

a marca de 5 bilhões de viagens, menos de um ano após atingir a marca de 2 bilhões 

(UBER, 2017). 

A real influência desses aplicativos nos deslocamentos urbanos ainda é algo incerto. O 

número de trabalhos realizados sobre o tema é bem restrito. Por isso, estudos que 

analisem esses novos meios de transportes são fundamentais para o traçado do perfil 

do que pode vir a ser a nova disposição de transporte urbano.  

Nesse contexto, este trabalho assume um importante papel na compreensão da 

influência dos aplicativos de transporte de passageiros nos deslocamentos urbanos. 

1.3. PROBLEMA 

Os aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) provocaram mudanças 

no comportamento de viagem dos estudantes de engenharia civil, ambiental, mecânica 

e da computação da Universidade Federal de Goiás? 

1.4. OBJETIVOS 

Nesta seção serão apresentados os objetivos geral e específicos, os quais espera-se 

alcançar com a realização do trabalho. 
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1.4.1. Objetivo geral  

Comprovar que ocorreu uma mudança comportamental de viagem em relação à escolha 

modal dos estudantes de engenharia civil, ambiental, mecânica e da computação da 

Universidade Federal de Goiás devido ao surgimento dos aplicativos de serviço de 

transporte individual (ridesourcing). 

1.4.2. Objetivos específicos 

- Identificar os meios de transportes que foram substituídos com o surgimento dos 

aplicativos; 

- Identificar os motivos de viagem que levam ao uso desses aplicativos; 

- Definir os principais fatores que levaram ao uso dos aplicativos. 
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CAPÍTULO 2 

TRANSPORTE 

Transporte é definido como toda e qualquer ação de levar algo de um lugar a outro. É o 

deslocamento, seja de bens, produtos, pessoas ou informações, em função da vontade 

e necessidade do usuário (RECK, 2016).  

Economicamente, o transporte tem influência na produção, na distribuição espacial e no 

consumo de riquezas. Isso porque os processos de produção e aproveitamento – 

necessários para o desenvolvimento humano – estão sujeitos aos custos de 

deslocamentos, assim como a suas limitações logísticas e tecnológicas. O gasto com 

frete é fator determinante no preço final do produto (ou serviço), capaz de definir, de 

forma indireta, a parcela da população que terá acesso a ele (KAWAMOTO, 1994). 

O transporte tem parcela na distribuição de renda entre os membros de uma sociedade, 

uma vez que permite o acesso de regiões a mercados consumidores e de trabalho, 

dando – ou não – condições para prosperidade econômica de determinada população. 

É ainda ferramenta promotora de acesso a bens e serviços, tendo, assim, um papel de 

inclusão – ou exclusão – social (KAWAMOTO, 1994).  

Um termo recorrente e essencial no estudo do transporte é a mobilidade. Mobilidade é 

um conceito multidimensional, uma vez que expressa simultaneamente o potencial de 

movimento, bem como o próprio movimento. Mobilidade é uma das mais importantes e 

fundamentais características de atividades econômicas e sociais, pois satisfaz a 

necessidade básica de ir de um lugar a outro. As economias que possuem maior 

mobilidade apresentam, geralmente, melhores oportunidades de desenvolvimento do 

que aquelas com escassez de mobilidade. A mobilidade é, portanto, o aspecto 

recorrente em que o transporte tem seus impactos sociais mais significativos 

(RODRIGUE; COMTOIS; SLACK, 2017). 
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2.1 CIDADES E TRANSPORTE 

Segundo dados do Banco Mundial (the World Bank), mais de 50% da população mundial 

vive em regiões urbanas (54,29% em 2016). O gráfico 2.1 demonstra a transformação 

da sociedade mundial ao longo dos anos, retratando sua urbanização crescente – em 

1960 a parcela da população do mundo que morava em cidades era de apenas 33,56%. 

Há uma clara expectativa de que esse valor atinja 70% até 2050 (ONU Habitat, 2008). 

Gráfico 2.1 – Comparativo da taxa de urbanização no Mundo – 1960/2016 

 

Fonte: The World Bank data, 2017. Adaptado pelo autor. 

Centros urbanos com mais 10 milhões de habitantes (as chamadas megacidades) 

apresentam um alto crescimento populacional, proveniente tanto do crescimento 

natural, como da migração interna, e uma enorme expansão na área urbana. Tal 

crescimento gera um aumento significativo da demanda, de forma que o fornecimento 

de novas infraestruturas não consegue atendê-la (BANISTER, 2011). Nessas grandes 

cidades, a conformação atual provoca uma grande necessidade de deslocamentos no 

perímetro urbano, já que as diversas atividades existentes nesse meio – residência, 

trabalho, estudo, lazer, etc. – se encontram distribuídas no espaço (RECK, 2016).  

A forma como a expansão urbana ocorre, comumente sem planejamento e de forma 

desconexa, leva a maiores taxas de uso de automóveis e, consequentemente, a maiores 

níveis de poluição do ar, de consumo de energia e de produção de gases de efeito 

estufa; aumenta a dependência de automóveis; torna o transporte público menos 
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atraente e menos eficiente; requer extensões maiores e mais caras da rede pública de 

infraestrutura; reduz a interação social; e aumenta a alienação, a fragmentação social e 

a segregação econômica e racial (ANGEL; CIVCO; SHEPPARD, 2005). 

No Brasil, com o avanço da industrialização do país em 1950, o desenvolvimento dos 

centros urbanos acelerou e a população, antes predominantemente rural, se 

transformou em predominantemente urbana. Como pode ser visto na Tabela 2.1, em 

1940, apenas 31,24% da população brasileira vivia em zonas urbanas. Em 2010 esse 

número passou para 84,36%. Comparando a urbanização entre as regiões do Brasil, o 

centro oeste apresenta a segunda maior taxa (88,8%), atrás apenas da região sudeste 

(92,25%) (IBGE, 2010).  

Tabela 2.1 – Comparativo da taxa de urbanização no Brasil em porcentagem (%) – 1940/2010 

 

Fonte: IBGE 2010 

A grande aglomeração em cidades sobrecarrega o sistema de transporte e coloca em 

risco a mobilidade dos indivíduos que ali se inserem (ANGEL; CIVCO; SHEPPARD, 

2005). A frota brasileira no ano de 2016, atingiu valores próximos de 90 milhões de 

veículos em capacidade de operação, sendo que apenas automóveis e motocicletas 

representavam mais de 70% desse total (IBGE, 2016; DENATRAN, 2016). 

Como pode ser visto na Tabela 2.2, de acordo com o comparativo feito pela ANTP 

(2016) entre os anos de 2003 e 2014, o ritmo de crescimento de veículos foi maior que 

o de crescimento da população. Em milhões, a população passou de 108 para 131, 

enquanto o número de veículos passou de 18 para 39. 
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Tabela 2.2 – Dados socioeconômicos 

 

Fonte: ANTP, Relatório Comparativo 2003/2014 – 2016 

Segundo dados de outubro de 2016 do DENATRAN, Goiânia possui 1.117.566 veículos 

registrados. Para esse mesmo período, o IBGE estimou a população da capital goiana 

em 1.448.639 pessoas.  

2.2. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 

Para o estudo do transporte de passageiros é importante delimitar os conceitos de 

transporte coletivo, individual, público e privado. A diferenciação do transporte em 

público ou privado é determinada por seu usuário e não por seu fornecedor. O transporte 

é público quando o serviço não pertence ao usuário e pode ser usufruído por todos, 

mediante pagamento ou não, como ônibus, metrôs e taxis. Já o transporte privado só 

pode ser usado pelo seu dono e por quem ele permite, não constituindo um serviço 

aberto ao público. Como exemplo, tem-se o carro particular e o compartilhamento de 

carros (carsharing). Transporte coletivo é aquele partilhado por pessoas que não 

necessariamente se conhecem (um exemplo é o ridesharing), enquanto o individual 

engloba aqueles utilizados por uma pessoa ou um grupo particular – como moto ou 

bicicleta. O transporte pode ser público coletivo, público individual, privado coletivo ou 

privado individual (SCHLICKMANN, 2013). O Quadro 2.1 – adaptado por Pilon (2009) 

da obra de Ferraz e Torres (2004) – a seguir, apresenta as principais características dos 

modos de transporte urbano de passageiros. 
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Quadro 2.1 – Classificação dos modos de transporte urbano de passageiros

 

Fonte: Ferraz e Torres (2004), adaptado por Pilon 2009 

2.3. TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS 

Desde setembro de 2015, o direito de transporte para passageiros se tornou um direito 

social, garantido pela Constituição Federal – por meio da Emenda Constitucional Nº90. 

Sendo assim, o governo é responsável por defender e fornecer – com qualidade e 

dignidade - transporte à população. 

O transporte coletivo público é fundamental para o funcionamento adequado da vida 

nas cidades modernas, pois socializa e democratiza o transporte, sendo uma ferramenta 

de acessibilidade para toda a população (FERRAZ; TORRES, 2004). 

O Anuário de 2014/2015 da NTU indica uma queda significativa na quantidade de 

passageiros do transporte público entre os anos de 1995 e 2013. Como pode ser visto 

no Gráfico 2.2, a queda da demanda mensal nesses 18 anos foi de 30%. Segundo o 

Anuário de 2015/2016 da NTU, entre 2014 e 2015, foi registrada uma redução de 9% 

da demanda de passageiros pagantes. A análise de 2015 em relação a 2013 demonstra 

uma diminuição de 10,8%. Considerando uma série histórica anterior, que tratava de 

comparativos entre o ano 2012 e 2011 e entre 2013 e 2012, os números eram menos 

expressivos – respectivamente 1,8% e 1,4%. 
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Gráfico 2.2 – Passageiros transportados por mês no sistema de ônibus urbanos 1994/2013 

 

Fonte: NTU, anuário 2013-2014 

Uma das justificativas para a queda da demanda está no aumento do valor das 

passagens de ônibus: entre 1995 e 2010 as tarifas de ônibus urbanos subiram 60% 

acima do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor – acumulado. 

Em Goiânia, essa queda foi constatada pela RMTC em um comparativo entre os anos 

de 2008 a 2015, como pode ser visto no gráfico 2.3. Em 2015, comparado com 2014, a 

variação da demanda do transporte público variou de forma negativa em 7,15%. No 

período total de análise, a variação foi de 19,9% negativos. 

Gráfico 2.3 – Demanda anual de transporte público em Goiânia 2008/2015 

 

Fonte: SET – Anuário 2015 
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Dentre os fatores que desmotivam o uso de transporte público, está a segurança falha 

que apresentam. Em Goiânia, segundo dados da RMTC, houve um aumento do número 

de queixas prestadas à polícia contra crimes ocorridos no sistema público de transporte 

entre 2014 e 2015 (SET, 2015), como pode ser visto no Gráfico 2.4. 

Gráfico 2.4 –Número de queixas prestadas de crimes ocorridos no transporte público de Goiânia – 

2014/15 

 

Fonte: SET – Anuário 2015 

Outro complicador da segurança, abordado no Gráfico 2.5, foi o elevado número de 

atentados contra veículos, terminais e outros equipamentos, que produziram climas de 

terror à parcela usuária do transporte público. Esses atos de vandalismo também foram 

responsáveis por aumentar os gastos das empresas desse transporte e, 

consequentemente, reduzir os investimentos efetivados (SET, 2015). 

Gráfico 2.5 –Número mensal de atos de vandalismos contra o sistema público de Goiânia

 

Fonte: SET – Anuário 2015 
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2.4. TRANSPORTE PÚBLICO CONTRA PRIVADO 

Há muitos anos os serviços de transporte público no Brasil são fontes de 

descontentamento para seus usuários. Para contornar essa situação, durante muitos 

anos, as classes com maior poder aquisitivo da sociedade buscam por conta própria 

outras soluções para se locomover, como o transporte individual (WHATELY, 2013). 

Em 1950, o transporte público apresentava uma parcela muito superior no transporte de 

passageiros no Brasil do que o transporte individual, como pode ser visto no gráfico 2.6. 

Desde então, a diferença foi gradativamente diminuindo, e, na década de 2000, os dois 

tipos de transporte se igualaram e se inverteram. Em uma projeção para 2030, o 

transporte particular assume 65% do transporte de passageiros no país, deixando o 

público com 35%. 

Gráfico 2.6 – Transporte Público X Transporte Individual 1950/2030

 

Fonte NTU – NTU 2014 

Observando a Tabela 2.3, é possível constatar a diferença de crescimento entre o 

transporte coletivo (ônibus municipal, metropolitano, e sobre trilhos) e o individual 

(automóveis e motocicletas) no Brasil entre os anos de 2003 a 2014. O crescimento do 

transporte individual foi de 5,7 bilhões de viagens por ano, o que é bem mais expressivo 

que a evolução do transporte coletivo, que apresentou um crescimento de 2,95 bilhões 

de viagens por ano. 
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Tabela 2.3 – Evolução das viagens por modo (bilhões de viagens/ano)

 

Fonte: ANTP, Relatório Comparativo 2003/2014 – 2016 

Destaca-se o comprometimento de renda consideravelmente maior com o transporte 

privado que com o transporte público, que chega a ser em média cinco vezes maior. 

Observando de um ponto de vista social, tais dados são positivos, pois representam um 

aumento do consumo de bens duráveis por parte da população brasileira. Já do ponto 

de vista funcional das cidades, essa tendência é bastante preocupante, por conta da 

geração de maiores externalidades negativas: maior demanda de espaço urbano, 

menor eficiência energética e ambiental e o aumento de acidentes de trânsito (IPEA, 

2016).  

Pesquisas realizadas na região de Paris mostraram que o carro particular, que 

representa 33% do total de viagens, consome 94% do espaço/hora da estrada; 

enquanto o ônibus, com 19% do total de viagens, consome apenas 2,3%. Resumindo, 

um ônibus em movimento consome 24 vezes menos espaço por passageiro do que um 

carro único (SERVANT, 1996). 

Entre o transporte coletivo e o individual, pode-se notar algumas diferenças. O 

transporte coletivo permite deslocar um maior número de pessoas e por isso apresenta 

menor impacto ambiental por pessoa transportada (menos congestionamentos, menor 

poluição e consumo de energia). Representa também uma redução do espaço 

necessário para estacionamentos. No entanto, possui menor flexibilidade de horários e 

trajetos.  
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Oposto a isso, está o transporte individual, que possui capacidade menor no transporte 

em número de pessoas; representa alto custo para seu usuário (tanto de aquisição 

quanto manutenção); gera maior impacto ambiental e exige maiores vagas de 

estacionamento. Porém, é um meio mais acessível para usuários com necessidades 

especiais, mais flexível, tanto em horários quanto em trajetos – já que a viagem é 

determinada pelo próprio usuário – e apresenta maior facilidade no transporte de cargas. 

Diferente de um imóvel, um veículo não é uma reserva de valor. A partir do imediato 

momento em que é adquirido, inicia-se um processo de desvalorização. Tal depreciação 

se dá, por exemplo, por uso, desgastes de peças, por defasagem do modelo e por 

surgimento de novas tecnologias no mercado. O carro apresenta vida útil curta e valor 

residual irrisório. Para quantificar os gastos com veículo particular, toma-se por base o 

método que Mattos (2006) usa para o cálculo do custo de um equipamento. Na 

composição, considera-se basicamente três famílias: custo de propriedade, de 

operação e de manutenção.  

Dentro dos custos de propriedade são levados em conta o valor de depreciação do 

veículo e dos juros. Para operação, tem-se os gastos com combustível, pneus e 

lubrificação. Por último, os valores desprendidos com manutenção (MATOS, 2006). Se 

tratando de veículos, deve-se considerar ainda valores gasto com licenciamentos e 

impostos. Segundo a revista Quatro Rodas, em uma pesquisa realizada em dezembro 

de 2015, o custo diário de um carro popular (Gol - Volkswagen 1.0) era de R$20,69.  

Diante do alto custo de propriedade de um veículo particular e de seu elevado tempo 

ocioso, os veículos são considerados bens subutilizados. Neste espaço, um novo grupo 

de empresas procura desbloquear esse ativo e capitalizá-lo. Surge, então, a chamada 

“economia colaborativa”. Com ela, usuários acessam recursos quando precisam e 

pagam apenas o que foi utilizado (GARDNER, 2013). 

Dentro desse contexto, desenvolveu-se um novo tipo de serviço transporte. Tal serviço 

consiste na diferenciação básica entre ter (patrimônio) e usar (transporte) o veículo, ou 

seja, distancia o benefício da posse. Fruto dessa nova modalidade, estão o 

compartilhamento de carro (carsharing) e o compartilhamento de viagens (ridesharing), 

que serão apresentados neste trabalho. 
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CAPÍTULO 3 

APLICATIVOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE 

O crescimento da população na maioria das cidades e o aumento do número de carros 

particulares leva a uma necessidade crescente de facilitar o fluxo de pessoas e diminuir 

o número de veículos com apenas um único motorista (VELOSO; 

PHITHAKKITNUKOON; BENTO, 2011).  

Segundo Onyango (2016), os avanços na tecnologia de Sistema de Posicionamento 

Global (Global Positioning System - GPS) possibilitaram grandes mudanças nos 

sistemas de transporte. A criação de aplicativos que oferecem serviços de transporte 

para pessoas e cargas é uma das inovações que ocorreu nos últimos anos e que possui 

potencial de diminuir os problemas gerados por este aumento de pessoas vivendo nas 

cidades. 

Porém, não apenas os avanços na tecnologia do GPS, mas a massiva popularização 

dos celulares com conexão à internet (smartphones) e as redes sociais, vem gerando a 

criação de novos serviços de transporte que ampliam as possibilidades de escolha das 

pessoas e vem mudando o comportamento de viagem delas (DUTZIK; MADSEN; 

BAXANDALL, 2013). 

Estes serviços, seja de transporte de pessoas ou cargas, possuem algumas 

características comuns que os definem e que, também, são os motivos que vêm 

tornando-os tão populares.  

Os aplicativos não costumam criar vínculos empregatícios com os motoristas, criam 

mercado ligando o passageiro a um motorista ‘’freelancer’’, este decide quando e onde 

trabalha, ganhando uma parcela do valor de cada viagem que realizar (BANERJEE; 

JOHARI; RIQUELME, 2016). 

Já para o cliente estes aplicativos se caracterizam por oferecer segurança, um preço 

menor (comparado com as opções de transporte tradicionais), rastreamento via GPS, 

um sistema de feedback sobre a qualidade do serviço e a possibilidade de pagamento 

via aplicativo, sem a necessidade de estar com o dinheiro em mãos (DIAS, 2017). 
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3.1. APLICATIVOS DE TRANSPORTE DE CARGAS 

Segundo Figueiredo (2007) o surgimento dos e-marketplaces vem mudando a forma 

como as empresas vem se relacionando com os transportadores e propiciando a criação 

de aplicativos que atendam de forma mais eficiente suas necessidades logísticas. Isso 

ocorre porque para o embarcador o aumento da concorrência entre os transportadores 

acarreta em fretes mais baratos, já para o transportador os aplicativos aumentam as 

possibilidades de este encontrar serviço, podendo aumentar sua utilização de 

capacidade e reduzir trechos mortos. 

Aplicativos que ligam caminhoneiros com embarcadores da proximidade que 

necessitam transportar alguma carga são chamados de plataformas B2B (Business to 

Business), tendo como maior exemplo no mundo a Cargomatic, aplicativo que surgiu no 

Vale do Silício em Los Angeles e que já transportou através de motoristas 

independentes mais de 210 mil toneladas nos Estados Unidos (CARGOMATIC, 2017). 

No Brasil o maior expoente nesta área é a empresa paulista TruckPad que realiza o 

mesmo serviço que a Cargomatic tendo mais de 517 mil caminhoneiros cadastrados 

(TRUCKPAD, 2017). 

Outros tipos de plataforma de serviços de transporte para cargas são os negócios B2C 

(Business to Consumer) e o C2C (Consumer to Consumer) (PINTO et al., 2015). A 

plataforma B2C vem se popularizando muito, principalmente no serviço de entrega de 

comidas, tendo como maior aplicativo no mundo o Ubereats que é uma ramificação da 

versão original do aplicativo Uber. Já no Brasil o aplicativo mais popular é o Ifood que 

entrega de forma indireta 3 milhões de pedidos por mês (IFOOD, 2017). 

Já o aplicativo Roadie, fundado nos Estados Unidos, é o exemplo mais popular da 

plataforma C2C que se caracteriza por conectar pessoas que querem enviar alguma 

carga e pessoas que estão dispostas a transporta-las como forma de ter uma renda 

extra. O aplicativo foca em ligar pessoas que vão viajar para algum destino e tem espaço 

no carro para levar alguma carga para um outro usuário do aplicativo (PINTO et al., 

2015).  
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3.2. APLICATIVOS DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA PESSOAS 

Segundo Dias (2017) os aplicativos focados em transporte de pessoas podem ser 

divididos em dois grupos chave, os aplicativos em que se contrata um serviço de 

viagens, chamado de Empresas de Transporte em Rede (Transportation Network 

Companies – TNC) e os aplicativos que permitem o uso de carros ou bicicletas coletivas, 

conhecidos como aplicativos de carros compartilhados (carsharing) e aplicativos de 

bicicletas compartilhadas (bikesharing). 

O primeiro grupo de aplicativos pode ser dividido em dois gêneros diferentes, um em 

que é normalmente  focado no transporte individual, sendo muito semelhante ao taxi, 

onde uma pessoa através do aplicativo contrata um serviço de viagem sob demanda, 

chamado de aplicativo de transporte de serviço individual (ridesourcing) (DIAS, 2017). 

Já o outro gênero, chamado de aplicativo de viagens compartilhadas (ridesharing) 

funciona de forma semelhante ao grupo anterior, porém segundo Rayle (2016) o que 

difere um do outro é que neste grupo o motorista não visa o lucro, e tem como destino 

um local semelhante ao outro usuário do aplicativo. 

No segundo grupo chave, os aplicativos de carros compartilhados tentam entregar os 

benefícios de se utilizar um carro, porém sem os custos de ser dono de um carro, 

normalmente os carros ficam estacionados em locais específicos e o usuário do 

aplicativo pode alugá-lo por horas e até dias, tendo que devolver o veículo nos locais 

autorizados (DIAS, 2017). De maneira semelhante funciona os aplicativos de bicicleta 

compartilhada sendo estes focados em atender viagens de média distância, onde não 

é possível fazer a pé, porém utilizar o carro não é vantajoso devido ao trânsito ou a 

dificuldades de estacionar (DUTZIK; MADSEN; BAXANDALL, 2013). 

3.2.1 Aplicativos de carros compartilhados (carsharing) 

O modelo de carros compartilhados surgiu nos Estados Unidos no final da década de 

90 quase dez anos depois de surgir na Europa, permitindo que pessoas aluguem um 

carro para realizar algum trecho cotidiano ou até mesmo podendo colocar o seu próprio 

veículo para ser alugado por outra pessoa, porém, sempre foi um negócio de nicho. Mas 

nos últimos anos com o uso de aplicativos este modelo vem ganhando espaço, em 2012 

a maior empresa do gênero, Zipcar, tinha 760 mil pessoas cadastradas estando 
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presente nos Estados Unidos em 20 grandes cidades (DUTZIK; MADSEN; 

BAXANDALL, 2013). 

O compartilhamento de veículos tem um grande potencial de reduzir o número de donos 

de carros, segundo uma pesquisa realizada em 2008 nos Estados Unidos, 25% dos 

adeptos a este modelo venderam os seus carros e outros 25% deixaram de adquirir um 

novo carro (SHAHEEN; COHEN, 2013). 

3.2.2 Aplicativos de bicicleta compartilhada (bikesharing) 

Programas de compartilhamento de bicicletas existem muito antes do surgimento dos 

aplicativos para celular, desde da década de 60 existem programas deste tipo na 

Europa, porém até 2005 estes programas sofriam com assaltos e vandalismos às 

bicicletas devido a impossibilidade de rastreamento das mesmas (DUTZIK; MADSEN; 

BAXANDALL, 2013). 

Com o avanço da tecnologia de GPS e o uso dos aplicativos os serviços de 

compartilhamento de bicicletas vem crescendo de maneira rápida, como pode ser visto 

no Gráfico 3.1, a seguir, em 2004 apenas 13 cidades no mundo possuíam o serviço, dez 

anos depois o número de cidades chegava a 855 (FISHMAN, 2016). 

Gráfico 3.1 – Número de cidades com programa de compartilhamento de bicicletas 

 

Fonte: MEDDIN & DEMAIO, 2015. Adaptado pelo autor. 
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O pais que mais utiliza o compartilhamento de bicicletas é a China, tendo mais de 750 

mil bicicletas presentes em 237 cidades diferentes (MEDDIN; DEMAIO, 2015). Já no 

Brasil até o fim de 2015 existiam apenas 15 cidades com o serviço, tendo destaque o 

sistema do Rio de Janeiro por ter os melhores indicadores de desempenho, segundo o 

Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento do Brasil (ITDP Brasil, 2016). 

Na cidade de Goiânia o programa de compartilhamento de bicicletas foi lançado no mês 

de dezembro de 2016 e início de funcionamento em 2017. O programa contém um 

aplicativo para celular onde voce pode retirar a bicicleta nas estações existentes e o 

pagamento é efetuado através de um cartão de crédito previamente cadastrado 

(DEBIKEGOIANIA, 2017). 

3.2.3 Empresas de transporte em rede (TNC) 

Aplicativos focados no serviço de transporte de pessoas foram nomeados em 2013 pela 

Comissão de Utilidade Pública da Califórnia (California Public Utilities Comission – 

CPUC) como Companhias de Transporte em Rede (Transportations Network 

Companies – TNC) e definidas como “Uma organização, seja uma corporação, parceria, 

proprietário único ou outra forma que forneça serviços de transporte pré-estabelecidos 

para compensação usando um aplicativo habilitado para internet ou plataforma para 

conectar passageiros com motoristas usando seus veículos pessoais” (Traduzido pelo 

autor) (CPUC, 2013). 

Estes aplicativos vem se popularizando muito nos últimos anos por oferecerem um 

transporte de menor custo, quando comparado ao taxi, sob demanda, de porta a porta, 

e também, com rastreamento, a possibilidade de pagar através do próprio aplicativo no 

celular e um sistema de feedback tanto para  o motorista quanto para o cliente (DIAS, 

2017). 

Outro atrativo apontado como determinante para a popularização destes aplicativos é a 

determinação previa do valor do trecho, evitando que motorista e cliente tenham que 

negociar, preço este que é controlado pela empresa em tempo real de acordo com a 

oferta e a procura do momento (BANERJEE; JOHARI; RIQUELME, 2016). 

Os aplicativos mais populares são o Uber e o Lyft, porém existem outros que vêm 

crescendo rapidamente, principalmente vindo do mercado asiático como o chinês Didi 

e o indiano Ola. O mais conhecido em todo o mundo é o Uber que em 2016 estava 
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presente em mais de 450 cidades e que no fim de julho de 2016 atingiu a marca de 2 

bilhões de viagens (DIAS, 2017). 

3.2.3.1 Aplicativos de viagens compartilhadas (ridesharing) 

São os aplicativos que modernizaram o termo carona e que tentam unir pessoas que 

fazem trajetos semelhantes, podendo uma delas ser dona do carro ou até mesmo existir 

uma terceira pessoa que faz o serviço de motorista.  

O próprio já citado Uber criou a versão uberPOOL em que permite um motorista 

‘’freelancer’’ levar até três desconhecidos com destinos próximos e estes dividirem o 

preço do serviço ofertado (Uber, 2017). 

Já o aplicativo Zimride funciona mais ao estilo tradicional do termo carona, o usuário 

coloca no aplicativo aonde vai e oferta o espaço vago no carro para que algum outro 

usuário compre. O aplicativo começou em 2007  nas universidades americanas e em 

2012 já tinha mais de 360 mil membros (DUTZIK; MADSEN; BAXANDALL, 2013). 

3.2.3.2 Aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) 

Estes aplicativos funcionam de forma muito semelhante ao taxi, o cliente através do 

aplicativo solicita uma viagem e o aplicativo seleciona um motorista disponível mais 

próximo informando a este a localização e o nome do passageiro e, também, o caminho 

mais rápido até o destino. O aplicativo cobra um preço baseado no tempo e distancia 

da viagem e de acordo com Rayle et al (2014) 80% é repassado para o motorista e o 

resto fica com o aplicativo. 

Apesar de cada aplicativo ter algumas características próprias, existem algumas que 

são chaves e comuns a todos eles que para Maus (2013) são: Os motoristas não 

possuem licenças comerciais e não há uma carga mínima de jornada de trabalho que 

necessitam fazer; o passageiro ao pedir a viagem pelo aplicativo pode acompanhar, via 

GPS, o percurso do motorista até buscá-lo; tanto o motorista quanto o passageiro 

podem recusar um ao outro; no fim da viagem o aplicativo informa ao passageiro o valor 

do serviço e este pode pagar utilizando um cartão de credito já previamente cadastrado; 

o aplicativo incentiva o passageiro e o motorista a darem uma nota um ao outro em uma 

escala de 1 a 5. 
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Segundo Rayle, et al (2016) os aplicativos são vistos pelos clientes como mais uma 

opção de serviço de transporte nas cidades e preenchem uma lacuna existente de um 

transporte rápido, confiável, flexível e de porta a porta, tendo potencial de reduzir o 

número de carros nas ruas e diminuir os problemas ambientais causados pelos veículos.      

A popularidade destes aplicativos vem crescendo de forma consistente, segundo a 

Agencia Municipal de Transporte de São Francisco (San Francisco Municipal 

Transportation Agency’s – SFMTA) em 2014 foram realizadas 47 mil viagens por dia por 

estes aplicativos, enquanto o serviço de taxi era responsável por 22 mil viagens por dia. 

A mesma pesquisa também mostrou que 25% da população de São Francisco usava 

algum aplicativo de forma mensal contra 19% que usavam taxi.  

Uma pesquisa realizada também em São Francisco em 2014 entrevistou 380 usuários 

de aplicativos e tentou identificar as principais razões para a adesão ao serviço. Os 

principais itens identificados, que tiveram presentes em pelo menos 30% das respostas, 

foram a facilidade de pagamento, o pequeno tempo de espera e ser mais rápido que o 

transporte público (RAYLE et al., 2016).  

Para acompanhar a evolução e tentar recuperar parte do mercado as companhias de 

taxis começaram a também utilizar aplicativos que utilizam de características típicas dos 

aplicativos mais famosos, como o acompanhamento por GPS e o pagamento por cartão 

de credito, segundo Rayle et al (2016) dos 1450 taxis em São Francisco, 80% utilizavam 

o programa Flywheel.  

3.3. APLICATIVOS DE TRANSPORTE INDIVIDUAL NO BRASIL 

No Brasil o uso de aplicativos vem se popularizando de maneira rápida, segundo 

Andrew Macdonald executivo da empresa Uber, em 2016 o Brasil foi o terceiro maior 

mercado da empresa, perdendo apenas para os Estados Unidos e Índia (BLOOMBERG, 

2016), o que vem atraindo a atenção de outras empresas estrangeiras e, também, 

incentivando a criação de aplicativos feitos por brasileiros, como é o caso do EasyTaxi 

e do 99 (empresa, originalmente chamada 99Taxi). 

Não diferentemente do resto do mundo o aplicativo mais usado no Brasil é o Uber, 

estando presente no pais desde 2014, hoje funciona em mais de 50 cidades com mais 

de 50 mil motoristas cadastrados e ultrapassando o número de 13 milhões de usuários 

(UBER, 2017). 
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O crescimento do Uber no Brasil incentivou a vinda em 2016 do aplicativo espanhol 

Cabify e com apenas um ano de operações no pais o Brasil já é o principal mercado do 

aplicativo, realizando mais de 900 mil viagens por dia. 

Apesar da forte presença dos aplicativos estrangeiros no pais há dois aplicativos de 

origem nacional que também crescem em ritmo acelerado, a empresa 99 e a EasyTaxi. 

As duas empresas iniciaram os serviços em 2012 e ambas ofertavam o mesmo tipo de 

serviço, onde o aplicativo conectava passageiros com motoristas de taxi (EASYTAXI;99, 

2017). 

O crescimento dos dois aplicativos foi de forma diferente, o EasyTaxi recebeu 

investimentos estrangeiros e iniciou uma expansão para fora do país estando hoje 

presente em 170 cidades de 12 países diferentes (EASYTAXI, 2017).  

Enquanto o aplicativo 99 se focou no mercado brasileiro sendo o segundo maior 

aplicativo de transporte estando atrás apenas do Uber e expandiu o negócio em duas 

direções, o serviço 99Taxi que segue o modelo original da empresa e o mais recente, 

99Pop que funciona de forma muito semelhante ao Uber, ligando motoristas 

cadastrados aos clientes do aplicativo (99, 2017). 

Estando presentes em todas as capitais do país e em expansão constante os aplicativos 

de serviço de transporte individual (ridesourcing) vem aumentando a sua presença na 

sociedade, fazendo com que discussões sobre seus impactos se faça necessária, visto 

que podem alterar o comportamento de viagem das pessoas. 
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CAPÍTULO 4 

ANÁLISE COMPORTAMENTAL 

Segundo Paiva Junior (2006), quando um serviço é oferecido para qualquer público 

específico torna-se indispensável um estudo comportamental, tanto individual como 

coletivo, do ser humano. Contribuindo para os processos de planejamento, implantação 

e operação de tal serviço, buscando como resultado final a forma mais eficiente de 

executá-lo. 

Atividades como trabalhar, lazer, ir ao supermercado, levar os filhos à escola, entre 

tantas outras, estão em sua grande maioria separadas espacialmente. Portanto para 

realizar tais atividades, as pessoas necessitam se deslocar. Estes deslocamentos ou 

viagens são considerados atividades secundárias, e também são condicionados por 

variados fatores: tempo, distância, como e com quem será feito o trajeto, o recurso 

financeiro disponível. A maneira que as pessoas percebem, lidam e escolhem o modo 

de transporte utilizado no seu deslocamento é denominado comportamento de viagem 

(VAN ACKER; VAN WEE; WITLOX, 2010).  

Neste capítulo serão apresentadas teorias que discutem e exibem variáveis 

comportamentais humanas e de viagem, as quais fornecem suporte metodológico para 

a elaboração, modelagem e análise do instrumento de pesquisa a ser utilizado. A Teoria 

do Comportamento Planejado e o Modelo de Burbidge e Goulias (2008) são as 

principais bases teóricas utilizadas neste trabalho para realizar a análise 

comportamental. 

4.1. COMPORTAMENTO HUMANO 

A definição de comportamento é complicada, já que não existe uma única percepção 

sobre este assunto. A elaboração do entendimento deste termo é dependente de 

diferentes correntes de pensamento. Várias áreas do conhecimento como: Antropologia, 

Biologia, Filosofia, Neurologia, Psicologia e Sociologia, entre outras somam suas 

especialidades científicas, com a finalidade de criar uma ampla compreensão a respeito 

dos diversos aspectos relacionados ao comportamento (INÁCIO, 2008). 

Entretanto, encontram-se na Psicologia as concepções iniciais para explicar o 

comportamento humano. E como o termo “comportamento humano” será adequado às 
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diferentes áreas do conhecimento decorrerá do posicionamento do pesquisador frente 

à psicologia considerando-a uma ciência natural ou uma ciência humana (GÜNTHER; 

ROZESTRATEN, 2005). 

Existem diversas correntes de pensamento dentro da psicologia que tentam ajudar a 

compreender o comportamento humano. Uma das principais é o Behaviorismo (VIEIRA; 

DE CARVALHO, 2016). Segundo Skinner (2006, p.7) o Behaviorismo “não é a ciência 

do comportamento humano, mas, sim, a filosofia dessa ciência”. 

Advindo dessa filosofia, a concepção primária sobre comportamento humano que se 

tem dentro deste campo é a Teoria Clássica. A qual afirma que o comportamento é uma 

conduta e parte-se do princípio que a conduta do indivíduo é observável, mensurável e 

controlável similarmente aos fatos e eventos nas ciências naturais (INÁCIO, 2008).  

4.1.1. Teorias comportamentais e de escolha 

As teorias da psicologia que estudam as mudanças comportamentais são inúmeras. 

Neste momento serão apresentados modelos teóricos sobre mudanças 

comportamentais encontrados na literatura ligados à escolha do modo de transporte: o 

Modelo de Ativação da Norma; a Teoria dos Valores, Crenças e Normas; a Teoria da 

Ação Racional (brevemente) e a Teoria do Comportamento Planejado. Ainda nesta 

etapa será exposta a Teoria da Utilidade Aleatória, buscando explicar como os 

indivíduos realizam suas escolhas.  

Nesses modelos e teorias citados, as atitudes humanas são abordadas pelo seu caráter 

cognitivo, ou seja, o comportamento é influenciado pela atitude na comparação racional 

dos benefícios/prejuízos que cada alternativa oferece (BERTAZZO, 2016). 

O Modelo de Ativação da Norma – MAN foi desenvolvido por Schwartz em 1977 

afirmando que as pessoas tomam decisões baseadas mais em uma obrigação moral, e 

menos por uma intenção comportamental (BAMBERG; SCHIMIDT, 2003). Segundo o 

MAN, são três conceitos teóricos psicológicos associados ao comportamento: 
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I. Norma pessoal: sentimento de obrigação moral de agir de determinada 

forma; 

II. Consciência das consequências: crença de que o comportamento gera 

consequências; 

III. Atribuição de responsabilidade: crença sobre a própria responsabilidade 

sobre o comportamento (BAMBERG; MÖSER, 2007). 

Segundo Schwartz (1977) o MAN prevê que a norma pessoal determina diretamente o 

comportamento, sendo influenciada pela consciência das consequências e pela 

atribuição de responsabilidade, como esquematizado na Figura 4.1. 

Figura 4.1 – Representação do Modelo de Ativação da Norma 

 

Fonte: SCHWARTZ, 1977. Adaptado pelo autor. 

O MAN foi originalmente desenvolvido para investigar o comportamento altruísta, e vem 

sendo utilizado para explicar comportamentos pró-ambientais, tais como reciclagem, 

economia de energia e o uso do transporte público (NETO, 2014). 

A Teoria dos Valores, Crenças e Normas – TVCN foi criada por Stern e seus 

colaboradores em 2000. De acordo com Stern (2000), a TVCN tem como fundamentos 

para sua construção os preceitos do MAN acompanhados do Novo Paradigma 

Ambiental (NPA). O NPA surgiu na década de 1970, argumentando que existem limites 

para o crescimento da sociedade e que a humanidade não tem o direito de governar a 

natureza (DUNLAP et al., 2000). 

A TVCN liga cinco variáveis formando uma corrente que resulta no comportamento: 

valores pessoais, crenças ambientais – NPA, consciência das consequências, 
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atribuição de responsabilidade e norma pessoal (STERN, 2000), como no exemplo 

mostrado na Figura 4.2 

Figura 4.2 – Representação da Teoria dos Valores Crenças e Normas 

 

Fonte: STERN, 2000. Adaptado pelo autor. 

Um indivíduo tem um valor que as pessoas devem ser altruístas – devem se preocupar 

com o outro – neste o caso o meio ambiente. Este valor incita uma visão ecológica, que 

o homem não tem o direito de dominar a natureza, percebendo que suas atitudes têm 

consequências e podem afetar o ambiente negativamente, portanto ele deve ser 

responsabilizado pelos seus atos.  Essas crenças ativam a norma pessoal, o indivíduo 

se sente obrigado a agir em prol do ambiente, decidindo então utilizar o transporte 

público em vez do individual (NETO, 2014). 

A Teoria da Ação Racional – TAR proposta por Fishbein e Ajzen em 1975 busca explicar 

como são construídas as decisões comportamentais pelo viés cognitivo. A TAR propõe 

que a presença de uma atitude positiva em relação a um comportamento tende a 

aumentar a probabilidade de que o indivíduo aja conforme aquele comportamento. Se 

existir uma norma social que apoie tal comportamento, é finalizado o processo por uma 

intenção comportamental (TORRES, 2012). 

Ajzen acrescenta em 1991 à estrutura da Teoria da Ação Racional a variável de controle 

percebido do comportamento, criando a Teoria do Comportamento Planejado – TCP. 

Este desenvolvimento foi necessário para que se pudessem modelar comportamentos 

(AJZEN, 1991). 

Segundo Bertazzo (2016) dentre as teorias sobre mudanças comportamentais, as mais 

utilizadas para estudar o comportamento de escolha modal são a Teoria da Ação 

Racional e a Teoria do Comportamento Planejado, sendo a última aprofundada na 

seção seguinte. 
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4.1.2. Teoria do Comportamento Planejado 

Criada em 1991 a partir da Teoria da Ação Racional, a Teoria do Comportamento 

Planejado – TCP representa um modelo teórico para o entendimento do comportamento 

humano ao ponto de procurar prevê-lo (SCHIFFMAN; KANUK, 2009). A TCP baseia-se 

no preceito de que os indivíduos tomam suas decisões de maneira racional e utilizam 

todas as informações a seu dispor, considerando os benefícios/prejuízos de suas 

atitudes antes de comportar-se ou não de determinada forma (AJZEN, 2002). 

Conforme Ajzen (1991) considera-se que o comportamento é guiado por três tipos de 

elementos: crenças comportamentais, normativas e de controle. As crenças 

comportamentais produzem uma atitude favorável ou desfavorável em relação ao 

comportamento. As crenças normativas resultam de uma pressão social. Já as crenças 

de controle podem estimular ou não a prática de um determinado comportamento.  

Estes elementos resultam em três constructos utilizados na teoria: 

I. Atitude em relação ao comportamento: referenciada pelo grau de satisfação 

pessoal sobre determinado objeto como favorável ou não (AJZEN, 1991); 

 

II. Norma subjetiva: expectativa sobre a opinião de outras pessoas; é definida como 

as influências derivadas pela pressão social de familiares, amigos, cultura, entre 

outros, sobre o comportamento do indivíduo (PEIXOTO, 2007); 

 

III. Controle percebido: percepção que o comportamento está sujeito à vontade do 

indivíduo e a seu interesse nos resultados deste comportamento (PEIXOTO, 

2007). 

Por fim, atitude em relação ao comportamento, norma subjetiva e controle percebido 

combinam-se, formando uma intenção comportamental, sendo ela considerada o 

antecessor imediato do comportamento, como apresentado na Figura 4.3. 

 

 

Portanto quanto maior a intenção de realizar um comportamento, maior a probabilidade 

de exercê-lo. Entretanto, a transformação da intenção comportamental no 

comportamento propriamente dito está condicionada ao controle percebido (em 
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tracejado na Figura 4.3), ou seja, se a pessoa acredita que é capaz de realizar tal 

comportamento e seus resultados a beneficiam ou se existem outros fatores situacionais 

que a desfavoreçam (NETO, 2014). Ajzen (1991, p. 184) exemplifica  

[...] mesmo se dois indivíduos tenham intenções igualmente fortes para 
aprender a esquiar, e ambos tentem fazê-lo, é mais provável que a 
pessoa que está confiante de que pode dominar esta atividade persevere 
do que a pessoa que duvida de sua capacidade.  

 

Figura 4.3 – Representação da Teoria do Comportamento Planejado 

 

Fonte: PINTO, 2007. Adaptado pelo autor. 

Segundo Ajzen (1991) a percepção de controle comportamental pode ser distorcida 

quando há pouca informação disponível ou quando há inclusão de novos e 

desconhecidos elementos na situação. Logo, a nova informação, quando relevante e 

persuasiva, pode mudar as crenças comportamentais, normativas e de controle, 

afetando as intenções e o próprio comportamento. 

Neto (2014) afirma que a TCP é a principal base teórica de alguns estudos que 

investigam a escolha do modo de transporte, como: Bamberg et al. (2003), Eriksson e 

Forward (2011), Thøgersen (2006). Identifica-se nestes estudos que a TCP é relevante 

para se compreender o comportamento de viagem, conceito apresentado na próxima 

seção. 
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4.1.3. Teoria da Utilidade Aleatória 

Assim como as teorias comportamentais já apresentadas, a teoria da utilidade aleatória 

baseia-se na hipótese que todos os indivíduos são seres racionais, tomando suas 

decisões maximizando os benefícios de suas escolhas (BRITO, 2007). Segundo 

Cascetta (2009) a teoria fundamenta-se nas seguintes preposições: 

• O tomador de decisão i, ao fazer uma escolha, considera mi alternativas 

mutualmente excludentes que compõem seu conjunto de escolha Ii. O conjunto 

de escolha difere para cada indivíduo (Ex:  na escolha de modo de transporte, o 

conjunto de escolhas de um indivíduo que não possui carteira de habilitação, 

não poderia incluir a alternativa “conduzindo carro ou moto”); 

• O tomador de decisão i atribui a cada alternativa j, no seu conjunto de escolha, 

um grau de utilidade percebida ou “benefício” Ui
j e seleciona a alternativa que 

traz o maior benefício; 

• O grau de utilidade atribuído a cada alternativa j depende de um número 

mensurável de características ou atributos, da escolha propriamente dita e do 

tomador de decisão i. Denomina-se Xi
j o vetor dos atributos relativos a alternativa 

j e o tomador de decisão i; 

𝑈𝑗
𝑖   =  𝑈𝑖 (𝑿𝒋

𝒊)                                                                                                              (4.1) 

• O grau de utilidade atribuído a cada alternativa j pelo tomador de decisão i não 

é conhecido com toda certeza por um observador externo (analista), logo Ui
j deve 

ser expressada pela soma de dois termos: uma parte mensurável (Vi
j) e outra 

parte não observável (εi
j) 

𝑈𝑗
𝑖   =  𝑉𝑗

𝑖  + 𝜀𝑗
𝑖     ∀ 𝑗 ∈ 𝐼𝑖                                                                                              (4.2) 

A partir das preposições acima, não é normalmente possível prever com certeza a 

alternativa que um tomador de decisão irá escolher. Entretanto, é possível expressar a 

probabilidade que tal tomador de decisão i irá escolher a alternativa j. Esta é a 

probabilidade que a alternativa terá um maior grau de utilidade quando comparada com 

as outras dentro do conjunto Ii. 

𝑝𝑖(𝑗/𝐼𝑖)  = 𝑃𝑟 [𝑈𝑗
𝑖 > 𝑈𝑘

𝑖  ∀𝑘 ≠  𝑗 ∈ 𝐼𝑖 ]                                                                          (4.3) 

 



Aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) e seu impacto no comportamento de viagem: 
um estudo aplicado aos estudantes da Escola de Engenharia da UFG  

 43 
 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA                                  Capítulo 4: Análise Comportamental 

 

4.2. COMPORTAMENTO DE VIAGEM 

Como apresentado no tópico 4.1, existem teorias dentro da psicologia que discorrem 

sobre o comportamento humano. Segundo Paiva Junior (2006) o comportamento é um 

processo que inclui a busca por informações, análise, decisão e resolução de 

problemas, então o usuário de um sistema de transporte escolhe através deste processo 

o método necessário para vencer as barreiras espaciais que o impedem de realizar suas 

atividades ou satisfazer suas necessidades. 

Genericamente alguns autores definem comportamento de viagem como a análise que 

as pessoas fazem sobre o espaço e como elas usam o transporte. As pesquisas 

relacionadas ao comportamento de viagem buscam identificar as variáveis que 

influenciam na tomada de decisão do indivíduo que irá realizar uma viagem (TAKANO, 

2010).  

Diversas variáveis são investigadas na pesquisa sobre o comportamento de viagem, 

particularmente as decisões dos indivíduos em relação ao seu deslocamento, como: 

horário, destino, rota, tempo de viagem, modo de transporte. E também as causas que 

levaram a definição de tais escolhas (LIEPMANN, 1945). 

A abordagem baseada em atividades é um método frequentemente utilizado nos 

estudos sobre comportamento de viagem, considerando que as pessoas se locomovem 

para realizar suas atividades diárias. Sua premissa é que o comportamento de viagem 

é guiado por uma agenda de participação em atividades (JOVICIC, 2001; MCNALLY, 

2000; apud NETO, 2014). 

Neste contexto, atividade – viagem, os fundamentos e características dessa abordagem 

foram resumidos por Ettema (1996): 

I. Viagem é uma demanda derivada – a realização de certa atividade traz a 

necessidade de deslocamento; 

 

II. O comportamento humano está limitado no tempo e no espaço; 

 

III. O domicílio afeta as atividades do indivíduo e sua decisão de viagem (JONES et 

al., 1983 apud ETTEMA, 1996); 

 

IV. Existem padrões de atividade; 
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V. Existem processos de elaboração de decisão e programação de atividades; 

 

Ettema (1996) afirma que as decisões acerca das viagens e atividades são dinâmicas, 

resultando não só em um processo de programação, mas também reprogramação de 

atividades-viagens. 

Outra maneira de observar o comportamento de viagem das pessoas é a Abordagem 

Orientada a Vida (Life Oriented Approach), a qual busca entender as preferências de 

viagem das pessoas correlacionando com o seu estágio de ciclo de vida. Tal abordagem 

afirma que as escolhas ligadas aos deslocamentos são de certo modo estáveis no médio 

prazo, mas podem ser alteradas na ocorrência de eventos chave no estágio de ciclo de 

vida: mudança do local de residência ou trabalho, nascimento de uma criança, dentre 

outros. (MEDRANO, 2016) 

Segundo Vij, et al (2013) as preferências relacionadas a escolha modal são reflexo dos 

estilos de vida de cada pessoa, este que não influencia apenas o comportamento de 

viagem, mas todo o comportamento do indivíduo. 

Existem diferentes abordagens para analisar o comportamento de viagem, as quais 

trazem diferentes variáveis. Com a finalidade de identificar essas variáveis, alguns 

autores buscam modelar o procedimento de escolhas em relação à viagem. Nos itens a 

seguir serão apresentados alguns modelos. 

4.2.1. Modelo de Bowman e Ben-Akiva (1997) 

O modelo proposto por Bowman e Ben-Akiva (1997) traz uma estrutura para a tomada 

de decisão de viagens englobando desenvolvimento urbano, decisões individuais e 

desempenho do sistema de transporte, como esquematizado na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Estrutura de Decisão de Viagem e Atividade Urbana de Bowman e Ben-Akiva (1997) 

 

Fonte: TAKANO, 2010. Adaptado pelo autor. 

Resumidamente, segundo Bowman (1998) existem quatro características relevantes da 

estrutura de decisão: 

I. Decisão de Mobilidade e Estilo de Vida: a programação de atividades e viagens 

é condicionada pelo estilo de vida escolhido, como: a localização da residência 

e do emprego, ou pela escolha de utilizar um automóvel em seus deslocamentos; 

II. Programação e Reprogramação de Atividades e Viagens: condicionada pela 

primeira característica, considera-se que as etapas de programar não são 

sequenciais, mas guiadas por compromissos feitos previamente em um dado 

período de tempo; 

III. Períodos necessários para descanso: durante a programação de atividades e 

viagens deve-se separar dentro do dia um tempo para descansar; 

IV. Percepção do Desempenho do Sistema de Transporte e Desenvolvimento 

Urbano: as decisões e escolhas são influenciadas pelo desempenho desse 

sistema e do desenvolvimento urbano, os indivíduos são motivados pelo desejo 

de realizar suas atividades (BOWMAN, 1998 apud TAKANO, 2010). 



Aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) e seu impacto no comportamento de viagem: 
um estudo aplicado aos estudantes da Escola de Engenharia da UFG  

 46 
 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA                                  Capítulo 4: Análise Comportamental 

4.2.2. Modelo de Lu e Pas (1998) 

Lu e Pas (1998) realizaram um trabalho em que determinaram os padrões de viagem 

de indivíduos que moravam em uma área residencial de Boston em 1991. Através deste 

trabalho foram reveladas a complexidade e variedade de padrões de viagem e 

programação de atividades devido às características únicas de cada indivíduo. 

Identificaram que as decisões relacionadas à viagem estão estreitamente ligadas ao 

status social, às tradicionais divisões de papéis sociais e domiciliares e ao estágio no 

ciclo de vida (PITOMBO, 2003 apud TAKANO, 2010). 

Figura 4.5 – Modelo conceitual desenvolvido por Lu e Pas (1998) 

 

Fonte: TAKANO, 2010. Adaptado pelo autor. 

Segundo Takano (2010) a participação em atividades apresentada na Figura 4.5 “é 

descrita como a quantidade de tempo dedicado a diferentes atividades e comportamento 

de viagem é descrito pelas medidas comuns de viagem, tais como número de viagens 

e cadeias, tempo de viagem”. Na Figura 4.5 ainda pode-se observar que tanto a 

participação em atividades e o comportamento de viagem são influenciados pelas 

características sociodemográficas. 
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4.2.3. Modelo de Burbidge e Goulias (2008) 

Após revisar pesquisas já existentes que investigavam padrões de viagem, Burbidge e 

Goulias (2008) criam um modelo teórico para analisar o comportamento de viagens 

ativas, por exemplo: a pé ou de bicicleta. O modelo proposto retira componentes da 

Teoria do Comportamento Planejado – TCP, Teoria do Campo de Decisão – TCD e 

fundamentos da abordagem baseada em atividades (BURBIDGE; GOULIAS, 2008; 

TAKANO, 2010). 

 A TCP afirma que o comportamento é resultado de três elementos, a atitude em relação 

ao comportamento, a norma subjetiva e o controle percebido. Esses elementos 

associam-se resultando na intenção comportamental, a qual pode ou não ser traduzida 

no comportamento observável (AJZEN, 1991). 

Criada em 1993 por Busemeyer e Townsend em 1993, a Teoria do Campo de Decisão 

– TCD busca compreender os motivos e as ferramentas mentais utilizadas no processo 

de análise de tomada de decisão ao somar informações oferecidas pelo ambiente e 

informações advindas do próprio indivíduo. A TCD afirma que tais informações são 

utilizadas em um processo de escolha que prevê as possíveis consequências das 

ações. Posteriormente à tal análise, um estado preferencial é criado e nele são 

aplicadas as limitações tanto do indivíduo quanto as dificuldades trazidas do ambiente. 

O resultado obtido através deste processo é o comportamento observável 

(BUSEMEYER; TOWNSEND, 1993 apud BURBIDGE; GOULIAS, 2008). 

Alguns elementos da abordagem baseada em atividades podem ser observados no 

modelo criado por Burbidge e Goulias (2008), principalmente os fundamentos 

relacionados à programação de atividades, como: a alocação do tempo, escolha do local 

de residência e estilo de vida (TAKANO, 2010). 
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Figura 4.6 – Modelo conceitual de Comportamento de Viagem Ativo de Burbidge e Goulias (2008) 

 

Fonte: BURBIDGE E GOULIAS, 2008. Adaptado pelo autor. 

O modelo foi apresentado na Figura 4.6, seus elementos serão então expostos assim 

como a maneira que interagem segundo Burbidge e Goulias (2008), autores do modelo:  

• A norma subjetiva contribui para a aprendizagem e experiência já que as 

opiniões de terceiros aumentam a quantidade de informação disponível para o 

indivíduo que irá tomar a decisão, influenciando suas atitudes e 

consequentemente seu processo de escolha. 

 

• Na grande caixa da esquerda são observados os elementos de experiência, 

informação, aprendizagem, atitude e traços de personalidade. As pessoas 

adquirem experiência a partir da vivência de diferentes eventos. As experiências 

as dão novas informações, as quais são sintetizadas por um processo de 

aprendizagem contribuindo para a formação das atitudes. Finalmente, os traços 

de personalidade aliam-se às atitudes influenciando no processo de escolha.  
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• A segunda grande caixa do lado esquerdo nos mostra os elementos de 

características demográficas (idade, gênero, status social, escolaridade, etc.); 

características pessoais que incluem limitações físicas e emocionais, assim 

como fatos adicionais, por exemplo: posse da carteira nacional de habilitação, 

automóvel próprio, posse de smartphone, entre outros; infraestrutura e meio-

ambiente referem-se ao uso do solo, o sistema de transporte, o desenho urbano 

que juntos oferecem condições para uma viagem ser realizada. Esses elementos 

trabalham juntos influenciando as considerações da utilidade da viagem e do 

controle percebido, assim como na escolha do local de residência. 

 

• No canto inferior esquerdo, o modelo inclui o elemento que identifica a escolha 

do local de residência, o qual influencia no comportamento geral de prática de 

atividade física.  

 

• O modelo proposto incorpora ainda o conceito de controle percebido - 

capacidade de percepção dos benefícios de um determinado comportamento, e 

de utilidade da viagem – o benefício derivado de uma viagem, portanto conceitos 

relacionados e dispostos juntos. Esses elementos influenciam diretamente na 

programação de atividades, por conseguinte na alocação de tempo. 

• A programação de atividades descreve o processo que os indivíduos utilizam 

para montar um planejamento diário que inclui todas as potenciais atividades 

que podem ser realizadas. Dentro deste planejamento vemos detalhes como: 

horário de partida, duração da atividade. Sendo necessário então uma alocação 

do tempo. 

 

• Todos esses elementos citados acima influem em um processo de escolha. Este 

processo inicia-se com uma análise, em que as pessoas sintetizam todos esses 

componentes e informações com o objetivo de formar uma intenção 

comportamental. A intenção de um indivíduo leva a um propósito de viagem, que 

interfere na escolha modal. 

 

• Após formar uma intenção comportamental e identificar o propósito e a escolha 

modal da viagem, o indivíduo conscientemente ou subconscientemente 

reconhece qualquer limitação que o impeça de realizar sua viagem.  
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• Enfim, todos esses elementos aliam-se dando fruto a um comportamento 

observável, o qual neste modelo pode ser uma viagem ativa ou não. 



 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA 

CAPÍTULO 5 

METODOLOGIA 

Segundo Severino (2007), uma pesquisa não pode ter um procedimento aleatório ou 

intuitivo, é necessário que ocorra em uma sequência lógica, um conjunto de processos 

previamente planejados que visam alguma comprovação científica. Sendo este trabalho 

uma pesquisa de campo com posterior análise de dados, será utilizado um fluxograma 

que indica quais as etapas a serem realizadas e sua sequência de realização. A seguir, 

figura 5.1, indica o fluxograma adotado na metodologia do trabalho. 

Figura 5.1 – Fluxograma do Trabalho 

 

A primeira etapa do trabalho foi decidir o tema. A escolha ocorreu em uma reunião 

realizada entre os membros do trabalho e o professor orientador. Durante a reunião, as 

duas partes apresentaram ideias prévias de interesse e, depois de comum acordo, 

houve a escolha de um tema sugerido pelo orientador. Com a definição do tema, iniciou-

se o processo de pesquisa da literatura existente relacionada ao assunto para que, a 

partir disso, fossem planejadas as etapas seguintes. 

A introdução desse trabalho compreende os elementos anteriores à revisão 

bibliográfica, sendo eles apresentação, justificativa, problema, hipótese e objetivo. 

Todos eles foram escritos durante a realização da revisão e fora da ordem supracitada. 

A revisão bibliográfica foi o item que serviu de base técnica e teórica para planejar a 

pesquisa e como os resultados serão obtidos. Esta divisão ocorreu de forma a estruturar 

uma sequência lógica que favorecesse o procedimento da pesquisa e garantisse o 



Aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) e seu impacto no comportamento de viagem: 
um estudo aplicado aos estudantes da Escola de Engenharia da UFG  

 52 
 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA                                                   Capítulo 5: Metodologia 

caráter científico do trabalho. A seguir serão mostrados os motivos que levaram a 

revisão a ter este detalhamento: 

a) A primeira parte da revisão tratou do transporte de uma forma geral, fazendo 

uma análise dos sistemas de transportes atuais e o contexto histórico que os 

geraram. Foi abordada a situação da mobilidade dos centros urbanos no Brasil 

e no mundo, e particularmente em Goiânia – onde será aplicada a pesquisa.  

 

Na sequência, a pesquisa foi direcionada para o transporte de passageiros, 

determinando sua importância e influência no desenvolvimento dos centros 

urbanos. Para a evolução do trabalho, foi importante determinar a atual 

estruturação dos deslocamentos nas cidades, comparando as opções de 

transporte fornecidas e estudando suas condições e implicações.  

 

Foi constatada uma queda no transporte público coletivo e o crescimento da 

preferência pelo transporte individual de passageiros. Como consequência, 

desenvolvem diversas complicações. Diante dos dados, ficou evidente a 

necessidade de uma reforma que garanta a mobilidade e o bom funcionamento 

do espaço urbano. 

 

Dentre as opções para colaborar com desenvolvimento sustentável urbano, está 

o transporte por meio de aplicativos.  

 

 

b) Depois de ser vista a necessidade de se criar novas formas de serviços de 

transporte, buscou-se na segunda parte definir e classificar os diferentes tipos 

de aplicativos de serviço de transporte e assim definir em quais categorias o 

trabalho se focaria.  

Após definir e classificar foi visto a necessidade de conhecer melhor cada 

categoria, por isso foi feita uma revisão sobre os aplicativos de transporte de 

cargas e assim entender o impacto que estes poderiam ter no trânsito nas 

cidades. Porém não foi identificado necessidade de analisar estes aplicativos e 

seus impactos no comportamento de viagem das pessoas. 

Em seguida foi visto que dentro da categoria do serviço de transporte para 

pessoas existem diversas formas de aplicativos estes podendo focar tanto no 

transporte individual ou coletivo como no compartilhamento de veículos. Devido 

essa diversidade foi necessário avaliar todos eles e definir quais teriam 

possivelmente a maior relevância e impacto no comportamento de viagem das 

pessoas. 

Os aplicativos de compartilhamento de carros e de bicicletas, apesar de estarem 

em crescimento ao todo o mundo e terem um alto potencial de reduzir o uso de 

carro individual, não foram o foco do trabalho pois o primeiro não existe na cidade 

onde a coleta foi realizada e o segundo é muito recente, existindo a menos de 

um ano e com pouca abrangência.  
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Já os aplicativos de viagens compartilhadas existem a maior tempo na cidade de 

Goiânia, porém são usados em sua maioria para viagens entre cidades do 

estado de Goiás, os maiores exemplos deste gênero são o beepme e o blablacar. 

O aplicativo de maior representatividade no Brasil e no mundo, o Uberpool, só 

está presente em algumas cidades brasileiras (cidades de São Paulo e Rio de 

Janeiro) e não há previsão para chegada dele em Goiânia. 

Analisando os trabalhos já publicados sobre os aplicativos foi possível perceber 

que os aplicativos de transporte individual são os mais populares e que mais 

crescem, não só no Brasil, mas em todo mundo, por isso foi definido que seria 

analisado mais a fundo esta categoria em especifico. 

Os aplicativos focados no transporte individual presentes em Goiânia são o Uber, 

o Easytaxi e o 99, apenas com o serviço de taxi (99Taxi). Igual ao resto do país 

o aplicativo mais usado é o Uber 

c) Para atingir o objetivo do trabalho de definir a influência destes aplicativos no 

comportamento de viagem dos usuários, viu-se a necessidade se ler trabalhos 

já publicados sobre os diversos fatores que interferem neste comportamento, 

para que fosse possível identificar a melhor forma de realizar a pesquisa de 

campo. 

 

Foram revisados conceitos e teorias relacionados ao comportamento humano. 

Dentro destas teorias foram apresentados fatores que interferem no processo de 

tomada de decisão de um indivíduo, por consequência influem no 

comportamento de viagem. 

 

Na abordagem comportamental, foram dispostos fatores ligados ao indivíduo e 

também ao ambiente que o contorna, os quais fornecem uma base teórica para 

a criação de perguntas no questionário que foi ser aplicado junto aos estudantes, 

investigando a possível mudança de comportamento devido aos aplicativos de 

transporte. 

 

A abordagem baseada em atividades trouxe modelos de investigação do 

comportamento de viagem que deu suporte para a pesquisa, mostrando como 

esses fatores interagem entre si e os resultados que eles podem fornecer.  

 

Em particular o Modelo de Burbidge e Goulias (2008), o qual foi criado para 

investigar o comportamento de viagens ativas, traz uma gama de fatores que 

quando observados e ligados, resultam em um comportamento observável 

(viagem ativa, no modelo). Portanto pode-se utilizar este modelo, já que o 

resultado é mensurável (mudança comportamental), fazendo adaptações para 

atingir os objetivos acertados no trabalho. 
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Assim, esta revisão bibliográfica influenciou diretamente em como seria feito o 

instrumento de pesquisa e serviu como base técnica e teórica para planejar os próximos 

passos da pesquisa. 

Os próximos itens deste capítulo serão fundamentais para apresentar os métodos 

utilizados na pesquisa. Assim, este capítulo está estruturado no instrumento de 

pesquisa, identificação da área de estudo, plano amostral e tratamento de dados. 

5.1. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O instrumento de pesquisa utilizado foi a aplicação de um questionário, presente no 

Anexo (Figura A1 a Figura A8). O questionário é composto tanto de questões fechadas 

quanto abertas. Assim, foram coletados o perfil dos alunos, suas percepções acerca de 

motivadores e empecilhos do uso dos aplicativos, além da maneira como o utilizam. O 

objetivo da pesquisa de campo foi obter os dados fundamentais para o desenvolvimento 

do trabalho. 

5.1.1. Questionário 

O questionário, assim como pode ser observado na Figura A1 e Figura A2, no Anexo, 

possui seis seções distintas, sendo:  

1. “Aplicativos de Serviço de Transporte Individual”: apresentação e instruções 

para repostas; 

2. “Perfil do entrevistado”: dados censitários e dados iniciais – contendo curso, 

matrícula, idade, sexo, nível de renda familiar, posse de CNH, posse de veículo, 

posse de smartphone e se já utilizou algum aplicativo de serviço de transporte 

individual; 

3. “Sua experiência com os aplicativos de serviço de transporte individual”: quais 

aplicativos utilizados, se foi uma experiência satisfatória (avaliado em escala 

Likert com cinco níveis), frequência de uso, motivos de viagem e o modo de 

transporte substituído; 

4. “Vantagens do uso dos aplicativos”: dezesseis motivadores (avaliados em escala 

Likert com 5 níveis); 

5. “Quais os pontos negativos dos aplicativos?”: seis empecilhos, uma opção 

dizendo “Não existem pontos negativos”, e uma opção aberta; 

6. “Quais os motivos para não utilizar os aplicativos”: seis motivos e uma opção 

aberta. Esta última seção era destinada apenas a quem nunca utilizou nenhum 

aplicativo de serviço de transporte. 

Para a validação do instrumento de coleta de dados, uma pesquisa piloto foi realizada 

com aplicação de 20 questionários. A partir do feedback, foi possível alterar a redação 

de algumas partes do questionário e contabilizar o tempo necessário para a pesquisa. 

Viu-se que o tempo necessário para responder o questionário variou entre 4 a 6 minutos. 
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As questões foram formuladas seguindo o modelo proposto por Burbidge e Goulias, no 

entanto algumas variáveis, como atitude e aprendizagem, não impactavam o presente 

estudo, outras como local e residência e alocação do tempo, exigiriam um questionário 

muito extenso, o que poderia prejudicar a qualidade da pesquisa. As variáveis 

suprimidas foram: “Norma subjetiva”, “Traços de personalidade”, “Aprendizagem”, 

“Atitude”, “Escolha do local de residência”, “Infraestrutura e Meio-ambiente” e “Alocação 

do Tempo”. Todo o “Processo de Escolha” não foi aferido, entretanto é intrínseco ao 

modelo. 

A seção 2 tem a presença das variáveis: “Experiência”, “Características demográficas” 

e “Características pessoais”. A seção 3 conta com: “Programação de Atividades” e 

“Propósito de Viagem (Escolha Modal)”. A seção 4 consiste em: “Experiência” e 

“Utilidade da Viagem”. As seções 5 e 6 medem: “Experiência” e “Limitações”. Abaixo na 

figura 5.2 encontra-se o resumo das variáveis analisadas com a ajuda do questionário. 

Figura 5.2 – Modelo de Burbidge e Goulias (2008) adaptado 

 

 

5.1.2. Roteiro da aplicação do questionário 

Por se tratar de um questionário online, era necessário que o link para resposta 

chegasse a todos os alunos com matrículas ativas dos cursos de Engenharia Ambiental, 

Civil, Computação, Elétrica e Mecânica. Com essa finalidade, os coordenadores dos 
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cursos em questão foram procurados um a um, e então esclarecidos da existência da 

pesquisa e a necessidade de aplicação do questionário. 

Para oficializar o requerimento, um e-mail foi enviado pelo orientador da pesquisa a 

cada coordenador, contendo o link para resposta do questionário e também uma breve 

explicação sobre o que se tratava a pesquisa e assegurando o anonimato dos 

participantes. 

O número de respostas foi acompanhado durante toda a duração da pesquisa, foi 

observado que para atingir a quantidade mínima fazia-se necessário a aplicação de 

alguns questionários físicos.  

Portanto, durante uma aula no curso de engenharia civil foi feito o recolhimento de tais 

respostas. Os três pesquisadores estavam presentes e após um rápido esclarecimento 

sobre o estudo conduzido, foram distribuídos os questionários àqueles alunos que ainda 

não haviam respondido o questionário online e se dispunham a responder naquele 

momento. Ao final, eles foram coletados e adicionados aos demais. 

5.2. IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

Foi determinado junto ao orientador que a área de estudo seria composta por apenas 

estudantes de engenharia civil, ambiental, mecânica, elétrica e da computação da 

Universidade Federal de Goiás. 

Para identificar o número de alunos ativos nestes cursos foi necessário entrar em 

contato com a secretária de cada curso. Atualmente o curso de engenharia civil possui 

522 alunos matriculados, enquanto que o curso de engenharia ambiental possui 263 

alunos. O curso de engenharia da computação possui hoje 434 alunos ativos, o curso 

de engenharia elétrica está com 449 alunos e a engenharia mecânica possui 224 alunos 

matriculados. Assim o total de alunos dentro da área de estudo é de 1892. 

5.3. PLANO AMOSTRAL 

O plano amostral parte da ideia que uma parcela da população é estatisticamente capaz 

de representar o todo, porém com uma porcentagem de acerto e erro. Portanto, para 

este trabalho será utilizado a delimitação da amostra definida por Barbetta (2003), que 

é expresso através da Equação 5.1 e Equação 5.2, a seguir. 
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Sendo que: 

𝑛0    

𝑛 

𝑁 

𝐸0 
 

Primeira aproximação para o tamanho da amostra; 

Tamanho da amostra; 

Tamanho da população; 

Erro amostral tolerável. 

Segundo Barbetta (2003) se o tamanho da amostra for 20 vezes maior que a primeira 

aproximação, deve-se utilizar o valor fornecido pela Equação 5.1. Caso contrário, deve-

se realizar o cálculo da correção, presente na equação 5.2. 

Para esta pesquisa foi decidido utilizar um erro de 5%. Assim fazendo o cálculo 

utilizando a Equação 5,1, obtém-se 400 indivíduos. Como o tamanho da amostra é de 

1892 indivíduos, sendo então menos que vinte vezes maior que a primeira aproximação, 

é necessário fazer o cálculo da correção presente na equação 5.2.  

Utilizando a equação 5.2 para um erro de 5% o valor encontrado é de 331 indivíduos. O 

período de realização da pesquisa ocorreu entre 5 de outubro e 26 de outubro e ocorreu 

majoritariamente de forma online. 

5.4. TRATAMENTO DE DADOS 

Os dados coletados devem ser tratados para obter os resultados, realizar as discussões 

e chegar a uma conclusão. Dessa forma, alguns procedimentos adotados serão 

apresentados nos itens a seguir. 

5.4.1. Perfil da amostra 

Os participantes da pesquisa na segunda seção informam seus dados quanto curso, 

matrícula, idade, sexo, nível de renda familiar, posse de CNH, posse de veículo e posse 

de smartphone.  

Ainda na segunda seção, os estudantes respondem se já utilizaram algum aplicativo de 

serviço de transporte individual. Para os que já utilizaram, ainda se faz necessário 

responder as seções 3, 4 e 5. Para os que nunca utilizaram nenhum dos aplicativos é 

necessário apenas responder a última seção (6). 
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Após respondida a segunda seção do questionário, os alunos que já utilizaram algum 

aplicativo de serviço de transporte individual, iniciavam a seção 3 do questionário, onde 

respondiam sobre quais aplicativos já haviam utilizado, se a experiência foi satisfatória, 

qual a frequência de utilização e preenchiam uma matriz em que informavam para quais 

motivos de viagem já utilizaram algum aplicativo e qual modo de transporte foi 

substituído pelo seu uso.  

Na última seção, destinada àqueles que nunca utilizaram nenhum aplicativo, foi 

perguntado os motivos para não contar com este serviço. 

Para todas estas seções foi feita uma análise descritiva de variáveis qualitativas, as 

quantificando em categorias de classificação com tabelas apontando valores absolutos 

e frequências, além de representação gráfica. 

5.4.2. Análise descritiva 

A análise descritiva, também é o momento do tratamento de dados em que é avaliada 

a média, taxa de concordantes e desvio padrão dos 16 itens do questionário referente 

às vantagens do uso de aplicativos (seção 4). Para ser feita esta análise, cada item do 

questionário foi respondido de acordo com a escala de concordância Likert de 5 pontos: 

discordo totalmente, discordo em parte, nem concordo nem discordo, concordo em 

parte, concordo totalmente. 

Para que fosse possível calcular média e o desvio padrão de cada motivador, os itens 

de resposta da escala de concordância Likert receberam um valor numérico para 

representa-los, sendo: discordo totalmente (1), discordo em parte (2), nem concordo 

nem discordo (3), concordo em parte (4), concordo totalmente (5). 

A média da escala de concordância Likert determina se o item estudado pode ser 

considerado concordante, indeterminado ou discordante para a amostra. Quanto mais 

perto de 5, e sendo maior que 4, mais concordante é o item avaliado. Caso a média 

esteja entre 2 e 4, é considerado que não existe para este item uma definição 

significativa entre concordante e discordante. Com a média sendo próxima de 1, ou seja, 

menor que 2, a amostra determina a sua discordância com o item avaliado.  

Outra análise descritiva realizada foi a taxa de concordantes, que avaliava de 0 a 1 a 

quantidade de indivíduos que responderam “concordo totalmente (5)” e “concordo em 

partes (4)”. Para determinar esta taxa é realizada a razão entre a quantidade de 

respostas (4) e (5) e o total de respostas. Caso a taxa seja 1, significa que 100% da 
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amostra concorda com aquele item, caso o resultado dê 0, representa que ninguém 

assinalou concordar com aquele item do questionário.  

Por fim é realizada a análise do desvio padrão dos itens avaliados, representando 

numericamente a dispersão dos dados. Quanto maior o desvio padrão, mais 

diversificada foram as respostas em relação aos extremos ‘’discordo totalmente’’ e 

‘’concordo totalmente’’. 

Após ser feita todas as análises descritivas apresentadas anteriormente a todos que já 

utilizaram os aplicativos, foram feitas as mesmas análises segregando a amostra entre 

os grupos existentes.  

Dessa forma, foi avaliado se existiam diferenças significativas entre a média, taxa de 

concordância e desvio padrão de cada item em relação a cada grupo, sendo esses: 

sexo (masculino e feminino), idade (menor que 18 anos, de 18 a 22 anos, de 23 a 26 

anos, acima de 26 anos), renda (até 3 salários mínimos, de 3 a 6 salário mínimos, de 6 

a 10 salário mínimos, acima de 10 salário mínimos), possuir CNH (sim e não), possuir 

veículo (carro, moto, bicicleta, nenhum) e se possui smartphone (sim e não). 

Caso seja constatado que dentro de um grupo houve uma variação significativa entre 

os estratos, o item deve ser estudado mais especificamente para discutir a razão do 

ocorrido. 

5.4.3. Análise fatorial 

Segundo Brown (2006) uma análise fatorial consiste como um conjunto de técnicas que 

tem como objetivo encontrar a estrutura subjacente em uma matriz de dados e 

determinar o número e a natureza dos fatores que melhor representam o conjunto de 

variáveis observadas. 

Através dessa análise é possível ter uma percepção geral dos motivadores ao uso dos 

aplicativos, quais os itens mais relevantes para o questionário e a confiabilidade dos 

dados analisados. A análise fatorial dos dados ocorreu através do software Statistical 

Package for the Social Sciences - SPSS (versão 22).  

Para testar a consistência interna dos dados foi empregado um mecanismo denominado 

Alfa de Cronbach. Esse mecanismo, de acordo com Rezende (2012), utiliza algumas 

variáveis que se relacionam de acordo com a Equação 5.3 a seguir. 
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Sendo que: 

𝛼    

𝐾 

𝑆𝑖
2 

 

Alfa de Cronbach; 

Número de questões; 

Variância total do instrumento. 

 

 

O coeficiente Alfa de Cronbach é uma das estimativas da confiabilidade de um 

questionário. Esse coeficiente varia de 0 a 1, e em geral, considera-se um nível 

satisfatório para um instrumento de pesquisa que obtenha α ≥ 0,70 (FREITAS; 

RODRIGUES, 2005). 



 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA 

CAPÍTULO 6 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a realização da pesquisa de campo, foram obtidas 341 respostas válidas. O 

período de aplicação dos questionários ocorreu entre 05 e 26 de outubro de 2017. 

Os tratamentos dos dados serão apresentados nesse capítulo, consistindo na 

identificação do perfil da amostra, identificação do perfil do usuário dos aplicativos de 

serviço de transporte individual, assim como dos não usuários. Serão expostos os 

resultados da análise descritiva a respeito dos motivos de viagem, dos modais 

substituídos, das vantagens do uso e pontos negativos dos aplicativos e os motivos de 

não os utilizar. Os dados e as discussões da análise fatorial sobre as vantagens do uso 

dos aplicativos serão exibidos. 

A análise descritiva das variáveis qualitativas apresentará tabelas de frequência e 

gráficos de barras e setoriais. Enquanto a análise descritiva da escala de concordância 

Likert de 5 pontos trará a média, a taxa da média, a taxa de concordantes e o desvio 

padrão. A análise fatorial avaliará o coeficiente Alfa de Cronbach e a confiabilidade da 

pesquisa e de cada item respondido na seção 4 “Vantagens do uso dos aplicativos”. 

6.1. PERFIL DA AMOSTRA 

A metodologia da coleta de dados procurou alcançar a melhor distribuição de 

questionários aplicados entre os cinco cursos definidos. Como pode ser visto na tabela 

6.1, existe uma grande diferença na participação dos estudantes de cada engenharia, 

tal diferença não pode ser explicada. Vale ressaltar que dezessete questionários físicos 

foram aplicados aos alunos de engenharia civil. 

Tabela 6.1 – Perfil da amostra: por curso 

Curso Absoluto (n)  Frequência (%) 

Engenharia Ambiental 82 24,05% 

Engenharia Civil 145 42,52% 

Engenharia da Computação 50 14,66% 

Engenharia Elétrica 45 13,20% 

Engenharia Mecânica 19 5,57% 
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A amostra coletada é distribuída, conforme indica o gráfico 6.1, em diversos grupos 

distintos segregados em faixa etária, sexo, nível de renda familiar, posse de Carteira 

Nacional de Habilitação (CNH), posse de veículo e posse de smartphone. 

Gráfico 6.1 – Perfil da amostra: dados censitários  

 

Em relação a faixa etária observa-se que a maior parte da amostra é constituída por 

estudantes entre 18 e 22 anos de idade, sendo este grupo composto por 226 pessoas, 

representando 64,81% das respostas. Na sequência aparecem os alunos entre 23 e 26 

anos, com 96 questionários respondidos, correspondendo a 28,15%. Estudantes 

maiores de 26 e menores de 18 anos representam 7,04% da amostra, com 24 respostas. 

A presença maior de alunos entre 18 a 22 anos justifica-se principalmente por ser a faixa 

etária mais comum entre estudantes universitários. 

A distribuição da amostra em função do sexo se mostrou discrepante, sendo o número 

de estudantes de sexo masculino (224) quase o dobro dos de sexo feminino (117). Tal 

fato pode ser justificado devido a maior presença de alunos de sexo masculino nas 

engenharias. 
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Mais de 70% do campo amostral possui renda superior a 3 salários mínimos, sendo 

39,00% de 3 a 6 salários mínimos, 19,65% de 6 a 10 salários mínimos e 19,06% mais 

que 10 salários mínimos. Apenas 22,29% das respostas correspondem aqueles com 

nível de renda familiar menor que 3 salários mínimos. 

Como pode ser evidenciado no gráfico 6.2 a seguir, dentre todos aqueles que 

responderam o questionário, somente 79 estudantes não possuem CNH, representando 

23,17% da amostra. Quando perguntados sobre a posse de veículos, 44,28% 

responderam não possuir nenhum veículo e 46,63% declaram possuir carro. Observou-

se que a grande maioria dos estudantes possui smartphone, um total de 338 respostas 

equivalendo a 99,12% do campo amostral.  

 

Gráfico 6.2 – Perfil da amostra: características pessoais relacionadas à posse 

 

 

Na Tabela 6.2 a seguir, são apresentados os dados em números absolutos e 

percentuais do perfil da amostra.  
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Tabela 6.2 – Perfil da amostra 

 

6.2 PERFIL DO USUÁRIO DOS APLICATIVOS DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL 

Um dado importantíssimo para nossa pesquisa é a quantidade de alunos que já 

utilizaram algum aplicativo de serviço de transporte individual. Como exposto no gráfico 

6.3, obteve-se um total de 327 estudantes correspondendo, a 95,89% da nossa amostra. 

Gráfico 6.3 – Perfil da amostra: características  

 

Sendo a amostra composta em sua grande maioria por estudantes que já utilizaram os 

aplicativos, viu-se uma proximidade muito grande entre as frequências das categorias 

do campo amostral total e dos usuários. 

menores de 18 5 1,47%

18 a 22 221 64,81%

23 a 26 96 28,15%

maiores de 26 19 5,57%

Masculino 224 65,69%

Feminino 117 34,31%

Até 3 salários minímos 76 22,29%

3 a 6 salários mínimos 133 39,00%

6 a 10 salários mínimos 67 19,65%

mais que 10 salários mínimos 65 19,06%

SIM 262 76,83%

NÃO 79 23,87%

Carro 159 46,63%

Moto 19 5,57%

Bicleta 31 9,09%

Nenhum 151 44,28%

SIM 338 99,12%

NÃO 3 0,88%

Posse de veículo

Posse de smartphone

Absoluto (n) Frequência (%)Variável Categoria

Faixa etária

Sexo

Nível de renda familiar

Posse da CNH

95,89%

4,11%

Perfil da amostra
Uso do aplicativo

Sim Não



Aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) e seu impacto no comportamento de viagem: 
um estudo aplicado aos estudantes da Escola de Engenharia da UFG  

 65 
 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA                              Capítulo 6: Resultados e Discussões 

Na Tabela 6.3, a seguir, será apresentado o perfil da amostra do usuário dos aplicativos 

de serviços de transporte individual (ridesourcing). 

Tabela 6.3 – Perfil do usuário dos aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) 

 

 

Vale atentar para o fato que 3 estudantes ainda que não possuíssem smartphones na 

época de aplicação do questionário, já fizeram o uso dos aplicativos.  

6.2.1. Aplicativos utilizados 

 

No levantamento sobre os aplicativos já utilizados, o de uso mais comum foi o Uber com 

326 marcações, o que significa um percentual de 99,69%. A utilização dos demais 

aplicativos pode ser observada na Tabela 6.4 a seguir. 

Tabela 6.4 – Aplicativos utilizados 

Aplicativos Absoluto (n) Frequência (%) 

Blablacar 16 4,89% 

EasyTaxi 82 25,08% 

Uber 326 99,69% 

99Pop 186 56,88% 

99Taxi 58 17,74% 

Outros (Cabify; Lyft; Bike Itaú) 13 3,98% 

 

 

Absoluto (n) Frequência (%)

menores de 18 1,47% 5 1,50%

18 a 22 64,81% 213 61,50%

23 a 26 28,15% 92 28,10%

maiores de 26 5,57% 17 5,20%

Masculino 65,69% 211 64,50%

Feminino 34,31% 116 35,50%

Até 3 salários minímos 22,29% 73 22,30%

3 a 6 salários mínimos 39,00% 125 38,20%

6 a 10 salários mínimos 19,65% 67 20,50%

mais que 10 salários mínimos 19,06% 62 19,00%

SIM 76,83% 251 76,80%

NÃO 23,87% 76 23,20%

Carro 46,63% 151 46,20%

Moto 5,57% 19 5,80%

Bicleta 9,09% 29 8,90%

Nenhum 44,28% 148 45,20%

SIM 99,12% 324 99,10%

NÃO 0,88% 3 0,90%

Nível de renda familiar

Posse da CNH

Posse de veículo

Posse de smartphone

Variável Categoria Frequência da 

amostra total (%)

Usuário dos aplicativos

Faixa etária

Sexo
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6.2.2.  Satisfação do usuário 

 

Os estudantes foram apresentados com a afirmação: “O uso do(s) aplicativo(s) foi uma 

experiência satisfatória”. Tal item foi avaliado através da escala de concordância Likert, 

distribuído em 5 níveis: “1” discordo totalmente, “2” discordo em partes, “3” nem 

concordo/nem discordo, “4” concordo em partes e “5” concordo totalmente. Os alunos 

então escolhiam o quanto concordavam com a assertiva. O resultado é apresentado na 

Tabela 6.5 a seguir. 

Tabela 6.5 – Satisfação do usuário 

  Média Taxa de Concordantes Desvio Padrão 

Experiência satisfatória 4,54 0,953 0,606 

 

Como a média é maior que 4, observa-se que a maioria dos estudantes concorda que 

o uso do aplicativo é uma experiência satisfatória. Os dados apresentados são 

referentes a 322 respostas, já que 5 alunos deixaram de responder a questão. 

6.2.2.  Frequência do uso dos aplicativos 

A frequência semanal do uso dos aplicativos foi perguntada aos estudantes. Tais dados 

serão apresentados na Tabela 6.6 a seguir. 

Tabela 6.6 – Frequência semanal do uso de aplicativos de serviços de transporte individual 

Frequência de uso Absoluto (n) Frequência (%) 

Esporadicamente 207 63,30% 

1 a 2 vezes 78 23,85% 

3 a 5 vezes 33 10,09% 

Mais que 6 vezes 9 2,75% 

 

Foi constatado que grande parte dos alunos utiliza os aplicativos de forma esporádica 

(63,30%) e não semanalmente. Apesar de a grande maioria já tenha utilizado os 

aplicativos, eles não fazem parte do cotidiano de muitos. Viu-se porém que quanto mais 

frequente o uso dos aplicativos menor era a taxa de usuários que utilizam o serviço em 

substituição ao transporte individual. 

6.2.3.  Motivos de viagem e modais substituídos 

Os alunos marcaram em uma matriz os motivos de viagem em que já utilizaram os 

aplicativos e também os modais substituídos devido a esse uso. Na tabela 6.7, serão 

exibidos os valores absolutos e a frequência das atividades em relação a todos que já 

utilizaram os aplicativos. 
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Tabela 6.7 – Motivo de viagem por uso de aplicativos de serviços de transporte individual 

Motivos de Viagem Absoluto (n)  Frequência (%) 

Universidade/Curso 271 83,38% 

Casa de amigos  251 77,23% 

Shopping/Cinema 241 74,15% 

Bar/Festa 228 70,15% 

Aeroporto/Rodoviária 199 61,23% 

Trabalho/Estágio 187 57,54% 

Supermercado 182 56,00% 

Atividade Física 171 52,62% 

Viagens Intermunicipais/Estaduais 163 50,15% 

Desenvolvimento Espiritual  122 37,54% 

 

Os motivos de viagem mais comuns (acima de 70%) são “Universidade/Curso”, “Casa 

de amigos”, “Shopping/Cinema” e “Bar/Festa”. Um dado interessante de apontar é que 

229 dos alunos, 70% dos usuários, utilizaram os aplicativos para mais de 5 diferentes 

motivos de viagem. 

Ainda nessa matriz foram marcados os modais substituídos para cada motivo de 

viagem, em que o estudante já havia utilizado o aplicativo. Vale ressaltar que mais de 

uma opção poderia ser marcada. Na Tabela 6.8 a seguir estão dispostos tais dados. 
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Tabela 6.8 – Modais substituídos para cada motivo de viagem  

 

De maneira geral, o modal substituído “Carro” supera todos os demais, exceto para o 

motivo “Universidade/Curso” – cujo o maior valor foi atribuído ao modal “Ônibus” – e 

“Atividade Física” – em que o modal mais expressivo foi “A pé”. 

 O maior valor absoluto de modal substituído foi de 208 (representando 91,23%), que 

se refere às viagens antes realizadas com “Carro” para o motivo “Bar/Festa”, fato que 

deve se justificar pelos riscos envolvidos em se dirigir após o consumo de bebidas 

alcoólicas. Vale destacar que foi observado que para o motivo de viagem 

‘’Universidade/Curso’’ houve uma predominância de alunos mais novos e de rendas 

inferiores. 

  

6.2.4.  Pontos negativos do uso dos aplicativos  

Foram considerados 6 pontos negativos presentes no uso dos aplicativos de serviço de 

transporte individual, que são: pouca segurança; custo elevado; menor comodidade; 

veículo não acessível para portadores de deficiência motora; veículo conduzido por 

desconhecido; e dependência do smartphone. Ao responder esta seção, o estudante 

poderia marcar mais de uma opção. A tabela 6.9 apresenta os resultados desta seção. 

A opção mais expressiva foi a “dependência do celular”, apontada por 62,96% dos 

alunos, seguida da alternativa “veículo conduzido por desconhecido”, marcada por 

55,86% dos estudantes. 

 

 

 

Carro Moto Ônibus Bicicleta A pé

Absoluto (n) 106 15 102 10 15

Frequência (%) 56,68% 8,02% 54,55% 5,35% 8,02%

Absoluto (n) 154 14 179 9 46

Frequência (%) 56,83% 5,17% 66,05% 3,32% 16,97%

Absoluto (n) 87 3 23 3 34

Frequência (%) 71,31% 2,46% 18,85% 2,46% 27,87%

Absoluto (n) 83 7 23 25 98

Frequência (%) 48,54% 4,09% 13,45% 14,62% 57,31%

Absoluto (n) 208 11 40 2 14

Frequência (%) 91,23% 4,82% 17,54% 0,88% 6,14%

Absoluto (n) 200 16 92 2 17

Frequência (%) 82,99% 6,64% 38,17% 0,83% 7,05%

Absoluto (n) 198 20 104 17 49

Frequência (%) 78,88% 7,97% 41,43% 6,77% 19,52%

Absoluto (n) 139 14 25 9 74

Frequência (%) 76,37% 7,69% 13,74% 4,95% 40,66%

Absoluto (n) 166 8 56 0 7

Frequência (%) 83,42% 4,02% 28,14% 0,00% 3,52%

Absoluto (n) 143 8 74 0 0

Frequência (%) 87,73% 4,91% 45,40% 0,00% 0,00%

Supermercado

Aeroporto/Rodoviária

Viagens 

intermunicipais/estaduais

Desenvolvimento 

espiritual

Atividade Física

Bar/Festa

Shopping/Cinema

Casa de amigos

Trabalho/Estágio

Universidade/Curso

Modal
Motivo
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Tabela 6.9 – Modais substituídos para cada motivo de viagem 

Pontos Negativos 
Absoluto 

(n) 
Frequência (%) 

Pouca segurança 87 26,85% 

Custo elevado 81 25,00% 

Menor comodidade 15 4,63% 

Veículo não acessível 92 28,40% 

Veículo conduzido por desconhecido 181 55,86% 

Dependência do celular 204 62,96% 

Não existem pontos negativos  22 6,79% 

Outros 24 7,41% 

 

Dentre os questionários respondidos, 6,45% consideram que não existem pontos 

negativos na utilização dos aplicativos. 7,04% apontaram outros pontos negativos para 

a pesquisa, foi possível agrupá-los nos seguintes problemas: “Veículos sucateados”, 

“Motoristas mal preparados”, “Custo ainda mais elevados em horários de pico”, 

“Dependência de cartão de crédito” e “Aplicativos não funcionam de modo adequado 

em modelos de celulares antigos”.   

6.3 PERFIL DO NÃO USUÁRIO DOS APLICATIVOS DE SERVIÇO DE 

TRANSPORTE INDIVIDUAL 

A amostra contou com 14 alunos que nunca haviam utilizado nenhum aplicativo de 

serviço de transporte individual, correspondendo a 4,11% de todos os questionários 

respondidos. O perfil destes estudantes está disposto na tabela 6.10 a seguir. 

Tabela 6.10 – Perfil do não usuário 

 

Para estes estudantes foi perguntado quais os pontos que os levaram a essa escolha. 

Foram estabelecidos 6 pontos negativos que poderiam justificar o não uso dos 

aplicativos: “Pouca segurança”, “Custo elevado”, “Prefere usar carro próprio”, “Veículo 

Absoluto (n) Frequência (%)

menores de 18 1,47% 0 0,00%

18 a 22 64,81% 8 57,10%

23 a 26 28,15% 4 28,60%

maiores de 26 5,57% 2 14,30%

Masculino 65,69% 13 92,90%

Feminino 34,31% 1 7,10%

Até 3 salários minímos 22,29% 3 21,40%

3 a 6 salários mínimos 39,00% 8 57,10%

6 a 10 salários mínimos 19,65% 0 0,00%

mais que 10 salários mínimos 19,06% 3 21,40%

SIM 76,83% 11 78,60%

NÃO 23,87% 3 21,40%

Carro 46,63% 8 57,10%

Moto 5,57% 0 0,00%

Bicleta 9,09% 2 14,20%

Nenhum 44,28% 5 35,70%

SIM 99,12% 14 100,00%

NÃO 0,88% 0 0,00%

Faixa etária

Sexo

Nível de renda familiar

Posse da CNH

Posse de veículo

Posse de smartphone

Variável Categoria Frequência da 

amostra total (%)

Não usuário dos aplicativos



Aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) e seu impacto no comportamento de viagem: 
um estudo aplicado aos estudantes da Escola de Engenharia da UFG  

 70 
 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA                              Capítulo 6: Resultados e Discussões 

não acessível para portadores de deficiência motora” e “Veículo conduzido por 

desconhecido”. O aluno poderia marcar mais de uma opção, assim como introduzir uma 

nova opção ao marcar “Outros:”.  

Os resultados dessa seção foram alocados na tabela 6.11, que se segue. Nela, 

podemos observar que os pontos que mais estimularam os estudantes a não utilizarem 

o aplicativo foram o custo elevado e a preferência do uso do carro próprio, que ficaram 

empatados com 42,86% de frequência. 

Tabela 6.11 – Motivos de nunca ter usado aplicativos de serviço de transporte individual 

Motivos de Nunca Ter Usado o Aplicativo Absoluto (n) Frequência (%) 

Prefere usar carro próprio  6 42,86% 

Custo elevado 6 42,86% 

Dependência do celular  4 28,57% 

Pouca segurança  3 21,43% 

Veículo conduzido por desconhecido 2 14,29% 

Veículo não acessível 1 7,14% 

Outros: não possui planos de dados 1 7,14% 

 

Um único estudante indicou “não possuir planos de dados” como opção extra para os 

motivos de nunca ter usado o aplicativo.  

6.4 ANÁLISE DESCRITIVA 

A análise descritiva consiste na apresentação dos resultados e discussões referentes 

às vantagens do uso dos aplicativos de ridesourcing, avaliando cada item de acordo 

com a média, taxa de concordância e desvio padrão obtido. Tais itens presentes no 

questionário foram avaliados pelos estudantes através da escala de concordância 

Likert, distribuído em 5 níveis: concordo totalmente (5), concordo em parte (4), nem 

concordo nem discordo (3), discordo em parte (2), discordo totalmente (1). 

Foram considerados vantagens do uso dos aplicativos as seguintes 16 afirmações: 

“Menor custo de viagem” (V1); “Possibilidade de dividir a tarifa (V2); “Não gastar com 

estacionamento” (V3); “Não procurar estacionamento” (V4); “Evitar multas de trânsito” 

(V5); “Maior segurança pessoal” (V6); “Não conduzir veículo após consumo de bebida 

alcóolica” (V7); “Facilidade para solicitar o serviço” (V8); “Poder acompanhar a rota elo 

GPS” (V9); “Maior transparência no serviço” (V10); “Aproveitar o tempo de 

deslocamento com outras atividades” (V11); “Menor duração de viagem” (V12); “Mais 

confortável” (V13); “Poder avaliar os serviços” (V14); “Negar um motorista mal avaliado” 

(V15) e “Bom Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC)” (V16). 

Como visto na tabela 6.12 abaixo, das 16 afirmações dadas como vantagens, 9 ficaram 

com média superior a 4,00: V7 (4,73), V4 (4,44), V3 (4,41), V9 (4,32), V8 (4,25), V14 

(4,16), V12 (4,15), V5 (4,10), V10 (4,08), indicando um alto grau de concordância com 
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o item. Os outros 7 itens apresentaram médias entre 2 e 4, não havendo uma definição 

significativa entre concordantes e discordantes. 

Tabela 6.12 – Análise descritiva das vantagens 

Vantagens Média 
Taxa de 

concordantes 
Desvio padrão 

Menor custo de viagem 3,83 69,42% 1,04 

Possibilidade de dividir a tarifa 4,15 76,45% 1,08 

Não gastar com estacionamento 4,41 84,10% 1,06 

Não procurar estacionamento 4,44 83,49% 1,06 

Evitar receber multas de trânsito 4,10 71,25% 1,26 

Maior segurança pessoal 3,47 51,38% 1,10 

Não dirigir após beber 4,73 92,66% 0,77 

Facilidade para solicitar o serviço 4,25 83,49% 0,89 

Poder acompanhar a rota pelo GPS 4,32 81,35% 0,91 

Maior transparência no serviço 4,08 75,23% 0,88 

Aproveitar o tempo durante a viagem 3,77 62,08% 1,19 

Menor duração de viagem 3,52 51,99% 1,14 

Mais confortável 3,87 66,06% 1,08 

Poder avaliar os serviços 4,16 76,45% 1,00 

Negar motorista 3,93 68,81% 1,13 

Bom SAC 3,52 50,15% 1,05 

 

Analisando as vantagens segregadas nos grupos, percebeu-se algumas disparidades 

quando comparadas com a amostra total. O campo amostral dividido em faixa etária 

indicou que estudantes menores de 18 anos apresentaram um maior grau de 

concordância com as seguintes assertivas: “Aproveitar o tempo de deslocamento com 

outras atividades” (V11), “Menor duração de viagem” (V12) e “Mais confortável” (V13). 

As médias registradas foram 4,40, 4,20 e 4,20, as quais são maiores que as médias da 

amostra, 3,77, 3,52 e 3,87 respectivamente. Tal fato pode ser explicado devido a 

utilização do transporte público através de ônibus que a maior parte desses estudantes 

fazem. 

Na categoria “Nível de renda familiar”, notou-se que aqueles estudantes com renda até 

3 salários mínimos concordaram mais com V13 (4,10) e “Negar um motorista mal 

avaliado” V15 (4,03) maior que o da amostra total (3,93). Os alunos que declararam ter 

uma renda familiar acima de 10 salários mínimos mostraram-se menos concordantes 

com a vantagem “Possibilidade de dividir a tarifa” V2 (3,97), sendo que a afirmação 

possui 4,15 na média de todos os usuários.  

Aqueles estudantes que não possuem CNH também concordaram mais com as 

seguintes afirmativas: V12 (4,01), V13 (4,41) e V15 (4,13). Esse grupo também em sua 

maioria marcou “Ônibus” como o modal mais comumente substituído, o que pode 

explicar a discrepância. 

Já os que não possuem nenhum tipo de veículo manifestaram um grau de concordância 

com V13 (4,31) maior que a amostra geral (3,87). A parcela amostral que utiliza os 

aplicativos de serviço de transporte individual mais que 6 vezes por semana, 

apresentaram uma média de 4,44 para “Menor custo de viagem” V1, tendo uma 
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diferença de 0,61 com a média da amostra geral (3,83). A percepção desse grupo é 

relevante, já que eles são os que mais utilizam os aplicativos. 

 6.5. ANÁLISE FATORIAL E CONFIABILIDADE 

Por meio do software SPSS verificou-se através de testes se a correlação entre as 

vantagens do uso dos aplicativos de serviço de transporte individual (ridesourcing) é 

significativa, ao ponto que fatores possam representar a variabilidade dos dados. O 

programa utilizado realizou o teste de esfericidade de Bartlett, e como o nível de 

significância foi pequeno, a Análise Fatorial mostrou-se adequada. Com intuito de 

analisar se um par de variáveis pode ser explicada pelas demais variáveis presentes no 

estudo, fez-se o teste da medida de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Segundo Figueiredo e 

Silva (2010) a Análise Fatorial torna-se inviável se o KMO for abaixo de 0,6. Os dados 

obtidos nesta primeira análise estão dispostos na Tabela 6.13, a seguir. 

Tabela 6.13 – Análise fatorial 

Teste de KMO e Bartlett   

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adequação de amostragem. 0,806 

Teste de esfericidade de Bartlett 1968,974 

Significância 0,000 

 

Para determinar-se a quantidade de fatores que devem ser extraídos utiliza-se o critério 

da variância acumulada. A análise fatorial deve atingir no mínimo 60% da variabilidade 

dos dados iniciais (HAIR, et al, 2006). Foi possível criar um modelo com 4 fatores, 

obtendo 60,879% de variância cumulativa. Através do método de extração: Fatoração 

de Eixo Principal, obtive-se a seguinte tabela 6.15. 
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Tabela 6.14 – Variância total explicada 

 

Um outro modo utilizado para determinar o número de fatores necessários à análise 

fatorial é o scree plot, Segundo Miloca e Conejo (2009) para se estimar a quantidade de 

fatores é analisado quantos fatores estão à esquerda do ponto de inflexão, onde a curva 

começa a ter um contorno horizontal, e têm autovalores acima de 1. A seguir, é 

apresentado o gráfico 6.4 referente ao scree plot, onde é possível confirmar a existência 

de 4 fatores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total
% de 

variância

% 

cumulativa
Total

% de 

variância

% 

cumulativa
Total

% de 

variância

% 

cumulativa

1 4,575 28,591 28,591 4,097 25,605 25,605 2,657 16,606 16,606

2 2,583 16,142 44,733 2,233 13,956 39,561 2,224 13,901 30,507

3 1,411 8,816 53,549 0,926 5,787 45,348 2,095 13,093 43,600

4 1,173 7,330 60,879 0,574 3,587 48,935 0,854 5,335 48,935

5 0,830 5,190 66,069

6 0,803 5,017 71,085

7 0,762 4,761 75,847

8 0,651 4,066 79,913

9 0,609 3,806 83,719

10 0,561 3,508 87,226

11 0,509 3,183 90,409

12 0,417 2,603 93,013

13 0,387 2,418 95,431

14 0,353 2,209 97,640

15 0,239 1,494 99,134

16 0,139 0,866 100,000

Fator

Valores próprios iniciais
Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado

Somas rotativas de 

carregamentos ao quadrado
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Gráfico 6.4 – Scree plot 

 

Após a Tabela 6.1 é apresentado a 6.15, que apresenta uma matriz rotacionada em que 

cada variável se relaciona com os fatores. De acordo com Schawb (2007) "o método de 

rotação se refere ao método matemático que rotaciona os eixos no espaço geométrico. 

Isso torna mais fácil determinar quais variáveis são carregadas em quais componentes". 

As cargas de fatores menores que 0,3 foram suprimidas para facilitar o entendimento. 

Variáveis que apresentaram correlação acima de 0,3 com diferentes fatores tiveram os 

menores valores tachados, indicando assim que não pertencem ao fator em questão. 
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Tabela 6.15 – Matriz de componentes da Análise Fatorial  

 

O fator 1 está ligado à percepção dos usuários sobre as possíveis inconveniências do 

uso de veículo próprio. Já que reúne as vantagens: “Não gastar com estacionamento” 

(V3), “Não procurar estacionamento” (V4), “Evitar receber multas de trânsito” (V5) e 

“Não conduzir um veículo após consumo de bebida alcoólica” (V7). 

O fator 2 pode ser relacionado com as características de serviço diferenciadas que os 

aplicativos de ridesourcing possuem. As vantagens listadas nesse fator são: “Facilidade 

para solicitar o serviço” (V8), “Poder acompanhar a rota pelo GPS” (V9), “Maior 

transparência no serviço” (V10), “Poder avaliar os serviços” (V14), “Negar um motorista 

mal avaliado” (V15) e “Bom SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor)” (V16). 

O fator 3 transmite noção das preferências dos estudantes ao realizar uma viagem, 

sendo elas: “Maior segurança pessoal” (V6), “Aproveitar o tempo de deslocamento com 

outras atividades” (V11), “Menor duração de viagem” (V12) e “Mais confortável” (V13). 

1 2 3 4

Menor custo de viagem. 0,612

Possibilidade de dividir a 

tarifa.
0,321 0,323

Não gastar com 

estacionamento.
0,899

Evitar receber multas de 

trânsito.
0,722

Maior segurança pessoal. 0,511

Não conduzir um veículo 

após consumo de bebida 

alcoólica.

0,430

Facilidade para solicita o 

serviço.
0,515 0,367

Não procurar 

estacionamento.
0,882

Poder acompanhar a rota 

pelo GPS.
0,663

Maior transparência no 

serviço.
0,515 0,366

Aproveitar o tempo de 

deslocamento com outras 

atividades.

0,451

Menor duração de viagem. 0,843

Mais confortável. 0,735

Poder avaliar os serviços. 0,631 0,344

Negar um motorista mal 

avaliado.
0,579

Bom SAC (Serviço de 

Atendimento ao 

Consumidor).

0,484

Vantagens
Fator
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O fator 4 traz a ideia de vantagens relacionadas ao custo, “Menor custo de viagem” (V1) 

e “Possibilidade de dividir a tarifa” (V2). 

Na análise realizada para aferir a confiabilidade dos dados obtidos através do 

instrumento de pesquisa foi possível obter um valor de Alfa de Cronbach igual a 0,823 

considerando todos as 16 vantagens do uso dos aplicativos de serviço de transporte 

individual (ridesourcing). Retratando que os dados coletados possuem confiabilidade 

aceitável. 

Utilizando o SPSS em uma outra análise, nesse caso, se alguma das variáveis fosse 

excluída para o cálculo do coeficiente Alfa de Cronbach, determinando assim o impacto 

que aquela variável possui na confiabilidade da pesquisa. Os dados obtidos na análise 

realizada no SPSS estão dispostos na Tabela 6.16. 

Tabela 6.16 – Coeficiente Alfa de Cronbach caso algum dos itens seja excluído 

 

Como pôde ser observado na Tabela 6.16, a confiabilidade do instrumento de pesquisa 

aumenta caso a vantagem V6 seja removida. Portanto possui uma baixa correlação com 

Alfa de Cronbach se o item for 

excluído

Menor custo de viagem. 0,823

Possibilidade de dividir a tarifa. 0,815

Não gastar com 

estacionamento.
0,812

Evitar receber multas de 

trânsito.
0,811

Maior segurança pessoal. 0,824

Não conduzir um veículo após 

consumo de bebida alcoólica.
0,820

Facilidade para solicita o 

serviço.
0,815

Não procurar estacionamento. 0,814

Poder acompanhar a rota pelo 

GPS.
0,807

Maior transparência no 

serviço.
0,810

Aproveitar o tempo de 

deslocamento com outras 

atividades.

0,810

Menor duração de viagem. 0,814

Mais confortável. 0,815

Poder avaliar os serviços. 0,801

Negar um motorista mal 

avaliado.
0,816

Bom SAC (Serviço de 

Atendimento ao Consumidor).
0,815

Vantagens
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os outros. Entretanto, caso sejam excluídas as vantagens V9 e V14, a confiabilidade da 

pesquisa diminui, demonstrando que possuem forte correlação em resposta com os 

outros. 
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CAPÍTULO 7 

CONCLUSÕES 

Esse trabalho teve como objetivo principal comprovar que houve uma mudança no 

comportamento de viagem em relação a escolha modal dos estudantes de engenharia 

da UFG devido ao surgimento dos aplicativos de serviço de transporte individual 

(ridesourcing). Além disso, propôs-se identificar os motivos de viagem que levam ao uso 

dos aplicativos, assim como os meios de transporte por eles substituídos e os principais 

fatores que provocam essa utilização. 

A realização da pesquisa ocorreu entre 05 e 26 de outubro 2017 com aplicação de 341 

questionários. Obteve-se 324 questionários de forma online e 17 foram completados 

fisicamente. Após isso, os dados foram tratados e analisados. 

Diante dos resultados obtidos, verificou-se que 95,89% dos estudantes já haviam feito 

uso de algum aplicativo de ridesourcing, 70% dos usuários utilizaram para mais de 5 

motivos de viagem diferentes, substituindo diferentes modais. Logo a hipótese de 

mostrar-se a mudança no comportamento de viagem em relação a escolha modal 

devido ao surgimento dos aplicativos pôde ser confirmada. Pode-se constatar, também, 

que a pesquisa confirmou o que foi pesquisado do aplicativo Uber é o serviço mais 

utilizado pelas pessoas. 

Apesar da grande maioria ter utilizado os aplicativos, e considerado que a experiência 

foi satisfatória, percebeu-se que o uso se dá em sua maior parte de forma esporádica 

(63,30%). Apenas 2,75% da amostra faz o uso dos aplicativos mais que 6 vezes por 

semana. Mostrando assim que esse modo de transporte não é a forma de deslocamento 

habitual da grande maioria dos estudantes.   

De acordo com os nossos resultados viu-se que os principais motivos de viagem são: 

“Universidade/Curso”, “Casa de amigos”, “Shopping/Cinema” e “Bar/festa”. As 

preferências podem ser justificadas pelo fato da amostra consistir em estudantes 

universitários, os quais provavelmente estão inseridos em um mesmo estágio do ciclo 

de vida. O modal mais comumente substituído pela utilização dos aplicativos de serviço 

de transporte individual foi o “Carro”, expondo que há uma alta taxa de motorização dos 

alunos de engenharia da UFG. 
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Ao analisar descritivamente as vantagens do uso dos aplicativos, observou-se que 9 

das vantagens foram consideradas relevantes, que em ordem decrescente são: “Não 

conduzir veículo após consumo de bebida alcoólica”, “Não procurar estacionamento”, 

“Não gastar com estacionamento”, “Poder acompanhar a rota pelo GPS”, “Poder avaliar 

os serviços”, “Menor duração de viagem”, “Evitar multas de trânsito”, “Maior 

transparência no serviço”. 

Com relação à análise fatorial foi possível chegar a 4 fatores que traduzem as vantagens 

em grupos. O primeiro fator está ligado à percepção dos usuários as possíveis 

consequências ruins do uso de um veículo próprio (“Não gastar com estacionamento”, 

“Não procurar estacionamento”, “Evitar receber multas de trânsito” e “Não conduzir um 

veículo após consumo de bebida alcoólica”), o segundo fator relaciona-se com as 

características de serviço diferenciadas dos aplicativos (“Facilidade para solicitar o 

serviço”, “Poder acompanhar a rota pelo GPS”, “Maior transparência no serviço” (“Poder 

avaliar os serviços”, “Negar um motorista mal avaliado” e “Bom SAC (Serviço de 

Atendimento ao Consumidor)”). Já o terceiro transmite a noção das preferências de 

viagem dos usuários (“Maior segurança pessoal”, “Aproveitar o tempo de deslocamento 

com outras atividades”, “Menor duração de viagem” e “Mais confortável”), enquanto o 

quarto traz as vantagens em função do custo (“Menor custo de viagem” e “Possibilidade 

de dividir a tarifa”). 

Observando a analise descritiva e fatorial, nota-se que o fator um destaca-se por apenas 

conter vantagens relevantes, sendo o de maior peso na escolha dos alunos. Logo pode-

se ver que os estudantes encontram nos aplicativos uma forma de evitar as 

inconveniências de se usar um veículo próprio. De maneira oposta, o fator quatro 

apresenta somente vantagens não relevantes. O fator três, quando analisado 

separadamente para estudantes menores de 18 anos, estudantes com renda familiar 

abaixo de 3 salários mínimos e estudantes que não possuem CNH, tem aumento de 

relevância. Tais grupos apresentaram o “Ônibus” como o modal de transporte mais 

substituído pelos aplicativos, o que poderia justificar tal aumento. 

Pesquisas de opinião possuem papel primordial no gerenciamento de diversas áreas do 

conhecimento. E a confiabilidade dos dados é significante para o entendimento do 

comportamento dos estudantes na escolha modal dos deslocamentos realizados por 

eles. Os dados obtidos mediante a aplicação dos questionários por apresentar um 

coeficiente de Alfa de Cronbach de 0,823 mostram-se confiáveis, permitindo seu uso 
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para a compreensão da inserção dos aplicativos de serviço de transporte individual 

(ridesourcing) no cotidiano das pessoas. 

7.1. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Para trabalhos futuros, sugere-se utilizar com uma amostra maior e mais heterogênea 

– abordando outros perfis que não só o de estudantes – para que se tenha uma análise 

mais abrangente sobre o impacto dos aplicativos de serviço de transporte individual 

(ridesourcing) no comportamento de viagens da sociedade. 

Seria interessante aprofundar o questionário de forma a delimitar o ciclo de vida dos 

participantes da pesquisa. Já que este tem um peso grande na escolha das preferências 

de viagem. Podendo aprofundar mais o questionário, também, seria interessante buscar 

aplicar todo o modelo de Burbidge e Goulia, buscando assim ter uma análise mais 

completa de todos o processo de desição das pessoas e entender de forma mais 

completa a mudança comportamental geradas pelos aplicativos. 

Em razão da alta confiabilidade apresentada nesta monografia, espera-se que este 

trabalho promova discussões sobre o assunto ainda pouco abordado, fomentando 

estudos com esta temática no âmbito da mobilidade urbana
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Figura A.1 – Questionário aplicado na pesquisa. Página 1 
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Figura A.2 – Questionário aplicado na pesquisa. Página 2 
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Figura A.3 – Questionário aplicado na pesquisa. Página 3 
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Figura A.4 – Questionário aplicado na pesquisa. Página 4 
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Figura A.5 – Questionário aplicado na pesquisa. Página 5 
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Figura A.6 – Questionário aplicado na pesquisa. Página 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

C. C. BRANDÃO;J. P. BRANDÃO;J. V. S. FONSECA                                                                                      Anexos 

Figura A.7 – Questionário aplicado na pesquisa. Página 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


