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RESUMO 

 

A cidade de Goiânia conta com uma população superior a 1,4 milhões de habitantes (IBGE, 

2017), sendo a capital do Estado de Goiás, no Centro-Oeste do Brasil. A Rede Metropolitana 

de Transportes Coletivos de Goiânia (RMTC) abrange 18 municípios e atende diariamente 

mais de 600 mil passageiros (ANUARIO, 2015). Assim como outras capitais brasileiras, 

Goiânia tem sofrido uma acentuada queda na demanda do transporte público coletivo: entre 

2012 e 2015 a queda anual foi maior que 16% (ANUÁRIO, 2015). Para reverter esta tendência 

é fundamental tornar o transporte coletivo mais atrativo. Neste contexto, o conhecimento da 

percepção da sociedade sobre a qualidade deste serviço é essencial para o desenvolvimento 

de ações por parte dos setores envolvidos. Deste modo, este trabalho teve como objetivo 

avaliar a percepção da população da Região Metropolitana de Goiânia, em relação à 

qualidade do serviço de transporte público urbano ofertado. Para isso, foram realizadas 

pesquisas de campo com usuários e não usuários do sistema, avaliando 25 atributos. Esta 

pesquisa obteve como principal resultado uma percepção mais negativa do não-usuário em 

relação a do usuário do serviço de transporte público, embora exista um padrão na 

classificação dos itens melhores avaliados e dos itens piores avaliados por ambos os grupos. 

Além disso, a infraestrutura e equipamentos do sistema – ônibus, pontos de parada e terminal 

– foi considerado o fator mais relevante tanto para os usuários quanto não usuários. 

Palavras-chave: Transporte Público. Percepção da sociedade. Qualidade em serviços. 

Análises Psicométricas.  
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CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

1.1. APRESENTAÇÃO 

O Sistema de Transporte Público de Passageiros é composto por diversas modalidades, tais 

como metrô, trólebus, ônibus, bondes, etc. Entretanto, como o modal rodoviário é o mais 

utilizado no Brasil desde a década de 50, principalmente devido a intensa pavimentação de 

cidades e rodovias com o objetivo de fomentar e atrair as indústrias automobilísticas, faz com 

que o ônibus se destaque como a principal alternativa de transporte público (BATISTA; 

COSTA, 2009). Segundo Vasconcellos (2013), esta priorização ocorre também devido a seu 

baixo custo de implantação e a alta flexibilidade que ele oferece.  

Para Ferraz e Torres (2001), a facilidade de deslocamento de pessoas nas cidades depende 

do sistema de transporte de passageiros, pois caracteriza a importância da qualidade de vida 

em uma sociedade e, consequentemente, o seu grau de desenvolvimento econômico e social. 

Segundo Vasconcellos (2013), este meio de transporte é essencial principalmente para a 

população de baixo poder aquisitivo, possuindo importância fundamental dentro do contexto 

geral do transporte urbano público ou privado. 

Embora seja reconhecida a importância do transporte público para melhorar a qualidade de 

vida nas cidades, as políticas públicas brasileiras caminham na direção contrária, adotando 

uma política de incentivos ao transporte individual e de ausência de subsídios para o 

transporte público (SET, 2016). Tais medidas causam uma migração dos usuários do 

transporte público para outros modos de transporte motorizado individual, comprovada pelo 

aumento na quantidade de automóveis e na queda da demanda do transporte público de 

passageiros. 

A falta de investimentos no sistema de transporte público de passageiros faz ainda com que 

a população sofra diariamente com as péssimas condições deste sistema, lidando com 

superlotação, falta de confiabilidade de horário, lentidão e veículos pouco seguros. Segundo 

dados do IPEA (2011), 39% dos brasileiros consideram o serviço de transporte coletivo ruim 

ou muito ruim, e 32,6% não se sentem seguros utilizando esse serviço.  

Para Vasconcellos (2015), a discrepância entre a qualidade do transporte público e o 

individual, acaba por influenciar o uso do automóvel e da motocicleta, além da facilidade de 

aquisição destes veículos. Rodrigues (2008) afirma que a escolha do modo de transporte a 



Qualidade do transporte público da Região Metropolitana de Goiânia (...)                                                             11 

 

L. E. COELHO FILHO; M. A. GUIMARÃES Capítulo 1: Introdução 

 

 

ser utilizado leva em consideração vários fatores, entre os quais a sua disponibilidade, a 

preferência do usuário, a qualidade do serviço, assim como questões econômicas e 

geográficas. Estudos como Ellaway et al (2003) e Hiscock et al (2002) justificam a preferência 

por carros em detrimento de outros modos de transporte, como ônibus e trens, através de 

motivos como a habilidade dos carros individuais de realizar viagens porta-a-porta, um maior 

espaço para bagagens e a privacidade e segurança para o motorista e passageiros.  

Além disso, o serviço de transporte público por ônibus é frequentemente associado a atrasos 

e insegurança. Estes fatores resultaram em uma falta de confiabilidade no transporte público, 

desencorajando as pessoas de usá-lo (NUTLEY;THOMAS, 1995). A NTU (2012) já apontava 

na década de 2000 que dentre as principais causas para o declínio do transporte público por 

ônibus estavam as condições inadequadas de operação no sistema viário, fato que continua 

ocorrendo atualmente. 

O principal desafio dos planejadores de sistemas de transporte público, portanto, é atrair cada 

vez mais os usuários do automóvel, além de fidelizar os já usuários do transporte público 

urbano (VASCONCELLOS, 1996). Para alcançar este objetivo, é necessário desenvolver 

estratégias que levem ao equilíbrio da oferta com a demanda, com desempenho otimizado, 

sendo que tal desempenho é avaliado pelos usuários segundo a eficiência e eficácia do 

serviço. Segundo Silva e Ferraz (1991), os critérios de avaliação dependem de diversos 

fatores operacionais, tais como a velocidade de operação, a frequência e confiabilidade do 

serviço e as características dos veículos. 

Perante o exposto, esta pesquisa buscou conhecer a percepção da sociedade em relação a 

qualidade do Sistema de Transporte Público Urbano da Região Metropolitana de Goiânia. 

Esta avaliação possuiu como objetivo conhecer os fatores considerados mais críticos pela 

população, possibilitando a criação de ações estratégicas para melhorar a qualidade do 

serviço ofertado, fidelizando e atraindo novos usuários para o sistema. 

 Esta pesquisa obteve como principal resultado que os não usuários possuem uma percepção 

mais negativa da qualidade do STPU de Goiânia quando comparado aos usuários do serviço. 

Entretanto, o ranking de itens melhores e piores avaliados obteve diversos itens coincidentes 

entre os dois grupos analisados, sendo que a infraestrutura e equipamentos do sistema – 

ônibus, pontos de parada e terminal – foi considerado o fator mais relevante tanto para os 

usuários quanto não usuários. 
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1.2. PROBLEMA 

Qual a percepção dos usuários e não usuários sobre a qualidade do transporte público da 

Região Metropolitana de Goiânia? 

1.3. HIPÓTESE 

A percepção dos não-usuários em relação a qualidade do transporte público da Região 

Metropolitana de Goiânia é mais negativa que a percepção dos usuários deste serviço, uma 

vez que a percepção do não usuário é formada a partir de notícias – em sua maioria negativas, 

propagandas e, principalmente, através do discurso dos usuários do serviço.  

1.4. OBJETIVO 

1.4.1. Objetivo Geral 

O presente trabalho possui como objetivo geral avaliar e comparar a percepção dos usuários 

e não usuários sobre a qualidade do transporte público da Região Metropolitana de Goiânia, 

por meio da aplicação de um questionário com escala Likert e análise fatorial. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

Este trabalho tem como objetivos específicos: 

 Identificar o perfil dos usuários do transporte público da região metropolitana de 

Goiânia; 

 Identificar o perfil dos não usuários do transporte público da região metropolitana de 

Goiânia; 

 Estudar métodos de análise comparativa de dados para qualidade do transporte 

público. 

1.5. JUSTIFICATIVA 

As metrópoles brasileiras enfrentam uma crise de mobilidade que, segundo Carvalho e 

Pereira (2011), ocorre devido ao aumento do uso do transporte individual e, 

consequentemente, à redução das viagens por transporte público. Segundo o IPEA (2012), 

essa maior taxa de motorização da população brasileira possui reflexos diretos sobre a 
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degradação da mobilidade urbana, observada através de congestionamentos, aumento do 

número de acidentes de trânsito com vítimas e poluição ambiental. 

Para que ocorra um funcionamento adequado da vida nas cidades modernas, o transporte 

público coletivo se mostra fundamental, uma vez que socializa e democratiza o transporte, 

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

Entretanto, a falta de investimentos necessários aos sistemas de transportes tem feito com 

que a população sofra diariamente com as péssimas condições do transporte público, lidando 

com superlotação, lentidão nos deslocamentos, veículos velhos, tarifas caras, dentre outros. 

Esta queda na qualidade causa uma migração dos usuários do transporte público para outros 

modos de transporte motorizado individual, comprovada pelo aumento na quantidade de 

automóveis e na queda da demanda do transporte público de passageiros. 

Entre 2014 e 2016, a demanda do setor de transporte público urbano caiu 17%, passando de 

382,4 milhões de passageiros transportados para 319,3 milhões (NTU, 2017). Em 

contrapartida, o relatório estatístico do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 

Veículos Automotores – Sindipeças com base em dados dos associados e oficiais dos 

Departamentos Estudais de Trânsito - DETRANs e Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN, apontou que a quantidade de automóveis cresceu mais de 4% neste mesmo 

período, de 41,5 milhões em 2014 para 43,4 milhões em 2016 (SINDIPEÇAS, 2017). 

Esse cenário se confirma na cidade de Goiânia: planejada para 50.000 habitantes, a capital 

de Goiás possui, em 2018, uma população superior a 1,4 milhões de habitantes (IBGE, 2018). 

A quantidade de veículos privados nas ruas acompanhou tal crescimento: em 2015 a capital 

era a quarta colocada em quantidade de automóveis, e primeira na relação habitante por 

veículo (OPOPULAR, 2015). Além disso, o município de Goiânia, bem como outras capitais 

brasileiras, tem sofrido uma acentuada queda na demanda do transporte público coletivo: 

entre os anos de 2012 e 2015 a queda na demanda anual foi maior que 16% (SET, 2016). 

Perante esse cenário, o principal desafio dos planejadores de sistemas de transporte público 

tem sido transferir as viagens dos automóveis para os ônibus. A crescente busca de qualidade 

pelo consumidor de produtos e serviços, com os clientes se tornando mais críticos em relação 

ao serviço que recebem, mostra que não se deve analisar o transporte coletivo apenas sob a 

lógica do mercado, mas também trata-lo como serviço público de caráter universal 

(VASCONCELLOS, 1996).  

O conceito de qualidade em transportes deixa de ser o estabelecido pela empresa prestadora 

do transporte – relação entre serviço planejado e serviço oferecido – e assume a visão com 

foco no usuário – relação entre serviço recebido e serviço almejado (REIS, 2011). Portanto, 
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neste processo de planejamento, é essencial medir o nível de satisfação da sociedade em 

relação ao transporte público e, ainda mais importante, encontrar as razões de insatisfação 

com este serviço (BEIRÃO;CABRAL, 2008).  
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CAPÍTULO 2 

  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Neste capítulo será apresentada a base teórica utilizada na realização deste trabalho. Os itens 

apresentados neste capítulo foram escolhidos de modo a estruturar uma sequência lógica que 

favorecesse o procedimento e entendimento da pesquisa, além de garantir o caráter científico 

do trabalho. 

2.1. SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

Segundo Costa (2001), sistemas de transportes são um “conjunto de elementos que fornecem 

e dirigem ações para que o transporte ocorra”. Este conjunto de elementos – arcos e nós – 

interligados compõe a estrutura da rede, por onde fluem e circulam os meios de transporte 

(RECK, 2018). 

Segundo Reck (2018), os meios de transporte urbano podem ser classificados segundo suas 

características operacionais e geográficas, tanto para o transporte público quanto para o 

individual, tais como: a via, a forma de tração, se o deslocamento ocorre num mesmo local, a 

nível municipal ou além dele. 

O Sistema de Transporte Público de Passageiros é composto por diversas modalidades, tais 

como metrô, trólebus, ônibus, bondes, etc. Entretanto, na realidade econômica atual, as 

soluções baseadas em grandes investimentos têm sido restritas às grandes metrópoles, 

buscando as demais cidades resolver seus problemas de transporte com soluções de capital 

não intensivo (RECK, 2018).  

O modal rodoviário é predominante no Brasil, o que torna o transporte público por ônibus o 

mais utilizado nos centros urbanos do Brasil. Esta priorização ocorre, principalmente,e devido 

a seu baixo custo de implantação e a alta flexibilidade que ele oferece. Segundo Vasconcellos 

(2013), este meio de transporte é essencial principalmente para a população de baixo poder 

aquisitivo, possuindo importância fundamental dentro do contexto geral do transporte urbano 

público ou privado. 

Dentre as vantagens deste tipo transporte, Ferraz e Torres (2001) e Reck (2018) citam o custo 

acessível para a população de baixa renda, a democratização da mobilidade, uma alternativa 

para reduzir os impactos do transporte individual, versatilidade operacional para adequação 

dos itinerários às novas realidades urbanas e o fato de proporcionar uma ocupação mais 
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eficiente do solo nas cidades. Por outro lado, o transporte público por ônibus possui como 

inconveniente a falta de flexibilidade do percurso, desconforto em relação às esperas e 

caminhadas em condições climáticas adversas, maior tempo de viagem e rigidez dos horários 

de passagem. 

A operação do sistema de transporte público urbano por ônibus é geralmente administrada 

por empresas privadas e supervisionadas por órgãos governamentais. Sendo assim, fica a 

cargo do poder público realizar a construção e manutenção de vias, terminais, pontos de 

parada, regular as tarifas e fiscalizar as empresas responsáveis pela operação do sistema. Já 

as empresas de ônibus possuem a responsabilidade de conservar os veículos, respeitas as 

leis de segurança, realizar a contratação e capacitação dos funcionários, cumprir as ordens 

da prefeitura e atender os passageiros com qualidade (BORGES, 2006). 

Segundo Reck (2018), a principal preocupação do planejamento operacional de um sistema 

de transporte público deve ser a constante reavaliação do desempenho do sistema, tanto dos 

parâmetros operacionais, como dos custos de transporte, na busca de um equilíbrio entre a 

manutenção de uma tarifa reduzida e a melhoria na qualidade dos serviços ofertados aos 

usuários. 

Para possibilitar o planejamento de uma rede de transportes públicos que atenda determinada 

região, é necessário classificar as diversas formas de transporte público segundo suas 

principais características, tais como os tipos de serviços, linhas e viagens (RECK, 2018). Da 

Silva e Ferraz (1991) afirmam que os tipos mais usuais de linhas de ônibus são: 

 Diametrais: ligam bairros opostos passando geralmente pela área central; 

 Radiais: ligam bairros periféricos ao centro da cidade; 

 Circulares: operam em torno de uma determinada área, passando ou não pelo centro; 

 Interbairros: ligam subcentros de bairros, sem necessariamente passar pelo centro da 

cidade. 

Os serviços de um sistema de transporte público podem ser classificados em: regulares, 

complementares, extraordinários, experimentais, especiais e turísticos. Os serviços regulares 

objetivam atender de modo contínuo e permanente as necessidades básicas de transporte da 

população, obedecendo horários ou intervalos de tempo pré-estabelecidos. Os demais modos 

de serviço objetivam atender outras necessidades da população, como em situações 

emergenciais, eventos especiais, fretamento e turismo (RECK, 2018). 

Em relação às linhas e viagens, a princípio todas as rotas importantes do transporte devem 

atingir a área central da cidade - destino da grande maioria dos deslocamentos das diversas 

partes da cidade e de seu entorno. Com a evolução da área urbana, devem então surgir novas 
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linhas para atender outras necessidades de deslocamento, o que torna a rede de transporte 

complexa no decorrer do tempo, necessitando a criação de uma tipologia de linhas: radiais, 

diametrais, circulares, interbairros e locais (RECK, 2018). 

Em um Sistema de Transporte Público, por fim, a integração dos transportes é realizada em 

função da captação/distribuição de transporte e dos tipos de serviços prestados à população, 

de modo a obter o máximo rendimento econômico operacional de cada uma delas. A 

integração dos transportes pode ser física, operacional ou tarifária (RECK, 2018). 

2.1.1. Sistema de Transporte Público em Goiânia 

Em Goiânia, o serviço de transporte público coletivo de passageiros é constituído pela capital 

e os municípios que compõem sua Região Metropolitana, organizado em um modelo de 

gestão integrada do transporte público representada pela rede de serviços denominada Rede 

Metropolitana de Transporte Coletivo - RMTC (RMTC, 2018). 

Foi o primeiro sistema a funcionar com esse modelo no país com sucesso. A população 

usuária da rede é contemplada com a tarifa integrada de passagem, que permite o 

deslocamento do usuário dentro do município e de um município a outro, fazendo conexões 

entre diversas linhas nos terminais de integração, com um único bilhete, contribuindo assim 

com a melhoria da mobilidade da população usuária (MELO, 2011). 

2.1.1.1. Modelo Institucional 

A RMTC representa a atuação sistêmica dos agentes responsáveis pela prestação do serviço, 

apresentados na Figura 2.1, em todas as questões que afetam aos deslocamentos da 

população pelos meios coletivos de transporte, ou seja, na sua dimensão físico-espacial (vias, 

terminais, corredores); logística (linhas, trajetos, horários, meios e forma de integração); de 

modelo de operação e de acesso dos passageiros ao serviço (tarifas, forma de pagamento, 

forma de controle), assegurando a universalidade, a acessibilidade e a mobilidade da 

população servida pela Rede (RMTC, 2018). 
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Figura 2.1 - Atuação dos agentes responsáveis pela prestação do serviço. 

 

Fonte: Melo, 2011. 

As funções do sistema de transporte são divididas entre as entidades apresentadas. A 

Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia (CDTC – 

RMG) é composto por representantes do Estado de Goiás, de Goiânia, e dos municípios que 

compõem a RMG, sendo responsável pela formulação das políticas públicas do setor. A 

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC) é a empresa pública que exerce 

a missão de entidade gestora pública da RMTC, tendo como principais atribuições o 

gerenciamento, o controle e a fiscalização tanto da operação quanto da infraestrutura do 

serviço. As operadoras são responsáveis pela produção e execução dos serviços ofertados 

na RMTC, sendo elas a Rápido Araguaia Ltda., HP Transportes Coletivos Ltda., Viação 

Reunidas Ltda., Cootego – Cooperativa de Transportes do Estado de Goiás, e a estatal 

Metrobus Transporte Coletivo S.A. E o SET – Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo 

Urbano de Passageiros de Goiânia é a responsável pela arrecadação tarifária da através da 

bilhetagem eletrônica integrada por meio do SITPASS – Sistema Inteligente de Tarifação de 

Passagens (RMTC, 2018). 

2.1.1.2. Estrutura da Rede 

A RMTC abrange o município de Goiânia e mais 17 municípios que formam o seu entorno, 

cuja área territorial somada é de 6.576 km². Dos 18 municípios atendidos pela RMTC, 

destacam-se cinco, todos conurbados, com maior ou menor grau de conurbação: Goiânia, 

Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo e Goianira. Nestes municípios residem 

2.276.089 habitantes, representando 93% do total de habitantes dos municípios constituintes 

da RMTC (RMTC, 2018). 

A RMTC, apresentada na Figura 2.2, é dividida em arcos – oeste, sul e leste – os quais são 

divididos em lotes e administrados pelas empresas concessionárias. A rede é formada por 

293 linhas de ônibus, com um modelo de ampla integração físico-tarifária entre elas, 

estruturada através de 21 terminais de integração e de mais de 6.000 pontos de parada, 
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distando os locais de integração no máximo 1.000 metros de qualquer residência, o que 

possibilita o atendimento de qualquer desejo de viagem, para qualquer destino em toda a 

RMG, pagando-se uma única tarifa integrada, fato este pioneiro no Brasil (RMTC, 2018). 

Figura 2.2 - Estrutura da RMTC. 

 

Fonte: RMTC, 2018. 

O Quadro 2.1 apresenta a quantidade de linhas por tipo e área operacional: 

Quadro 2.1 - Quantidade e tipo de linhas por área operacional. 

Área Operacional Alimentadora Direto Eixo Expressa Semi-Urbana Total 

Sul-Sudoeste 75 2 50 7 3 130 

Oeste-Noroeste 58 3 19 2 6 81 

Leste-Norte 39 - 16 1 6 57 

Eixo Anhanguera - 2 4 - - 6 

Total 158 7 89 10 15 293 

Fonte: RMTC, 2018. 
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2.1.1.3. Infraestrutura 

O sistema viário que serve de berço à operação dos serviços da RMTC, abrangendo trechos 

de linhas urbanas e trechos de linhas intermunicipais de características urbanas (linhas semi-

urbanas), é totalmente revestido de pavimentação asfáltica, e suporta o tráfego compartilhado 

de veículos de transporte individual e coletivo (RMTC, 2018). 

O viário está hierarquizado com vias secundárias, nos bairros periféricos, por onde circulam 

os ônibus das linhas alimentadoras; vias arteriais por onde trafegam os ônibus das linhas de 

eixo; e rodovias, que são percorridas pelos ônibus das linhas semiurbanas (RMTC, 2018). 

Nesta extensa malha viária, são nas vias arteriais que estão inseridos corredores de 

transporte coletivo, dentre os quais se destacam: Corredor Estrutural Leste-Oeste, 

desenvolvido na Avenida Anhanguera; Corredor Estrutural Norte-Sul, desenvolvido nas 

avenidas Goiás, 84, 90, 4ª Radial e Rio Verde; Corredores das avenidas 85, T-7, T-9, T-63, 

Universitária, Mutirão, dentre outros (RMTC, 2018). 

Como infraestrutura de apoio à operação, as concessionárias contam com 8 instalações de 

garagens, cuja área somada é de 251.528 m². São três garagens da empresa Rápido 

Araguaia (111.424 m²); duas garagens da HP Transportes (64.104 m²), e uma garagem para 

cada uma das concessionárias Viação Reunidas (15.000 m²), Cootego (21.000 m²) e 

Metrobus (40.000 m²) (RMTC, 2018). 
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2.2. QUALIDADE DO TRANSPORTE PÚBLICO URBANO 

O termo qualidade, de maneira geral, é muito abrangente, logo sua definição é facilmente má 

entendida, o que prejudica sua forma de implantação nos diversos segmentos (CARDOSO, 

1995). Marshall Jr. et al. (2010) afirmam que, sobre a qualidade, sua interpretação e 

adequação das técnicas e metodologias devem ser adaptadas ao “produto” analisado, seja 

ele processo, requisito técnico, serviço ou atendimento. 

A mensuração da qualidade em serviços é utilizada por diversas empresas como forma de 

enfrentar a concorrência do mercado, em busca do aumento da competitividade e 

produtividade (REIS, 2011). O Quadro 2.2 a seguir apresenta um resumo das dimensões 

avaliadas nos principais modelos de qualidade em serviços. 

Quadro 2.2 - Critérios de avaliação da qualidade em serviços (REIS, 2011). 

Autores Dimensões da qualidade em serviços 

Parasuraman et al 

(1985) 

Confiabilidade, Responsabilidade, Competência, Acesso, Cortesia, 

Comunicação, Credibilidade, Segurança, Entendimento, Tangíveis. 

Parasuraman et al 

(1988) 

Tangíveis, Confiabilidade, Presteza, Garantia, Empatia, Comunicação, 

Credibilidade, Segurança, Competência, Cortesia, Conhecimento/saber dos 

clientes, Acesso. 

Gronroos (1988) 

Profissionalismo e habilidades, Atitudes e comportamento, Acessibilidade e 

flexibilidade, Confiabilidade e fidedignidade, Recuperação, Reputação e 

credibilidade. 

Cronin e Taylor 

(1994) 

Tangíveis, Confiança, Resposta, Garantia, Empatia. 

Fitzsimmons e 

Fitzsimmons (2005) 

Confiabilidade, Responsabilidade, Segurança, Empatia, Aspectos tangíveis. 

Gianesi e Corrêa 

(2009) 

Consistência, Competência, Velocidade no atendimento, 

Atendimento/atmosfera, Flexibilidade, Credibilidade e segurança, Acesso, 

Tangíveis, Preço/custo. 

Las Casas (2008) Confiabilidade, Segurança, Aspectos tangíveis, Empatia, Receptividade. 

Fonte: REIS, 2011. 

Campos (1992) define que um produto ou serviço de qualidade é aquele que atende 

plenamente, com confiabilidade, acessibilidade, segurança e no tempo certo as necessidades 

do cliente. Eberle e Milan (2009) ressalta que, na prestação do serviço, a qualidade é 

percebida nos detalhes, devendo levar em consideração o processo humano na geração do 

serviço.  
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O termo “qualidade em serviços” no contexto do transporte público se torna bastante 

complexo, uma vez que diferentes definições de qualidade estão relacionadas ao mesmo 

processo (EBOLI; MAZZULLA, 2011). Mahmoud e Hine (2016) ilustram essa complexidade 

através da Figura 2.3 a seguir, que apresenta as quatro diferentes maneiras de medir a 

qualidade do serviço de transporte público por ônibus. 

Figura 2.3 – Loop da qualidade em serviços. 

 

Fonte: Adaptado de MAHMOUD e HINE, 2016. 

No modelo apresentado, a qualidade alvo corresponde aos padrões de qualidade visados pelo 

provedor do serviço, a qualidade fornecida corresponde ao nível de qualidade fornecido pelo 

provedor do serviço, a qualidade percebida corresponde à qualidade percebida pelo usuário, 

e a qualidade desejada corresponde à qualidade desejada pelos usuários. Essas quatro 

medidas representam as perspectivas tanto dos clientes do serviço quando dos provedores. 

Segundo Nathanail (2008), um serviço é considerado bem-sucedido quando o ciclo de 

qualidade é mantido. A qualidade do serviço pode ser então medida através do desempenho 

do serviço, da percepção, ou através do desempenho em união com a percepção. Este 

trabalho focou apenas na avaliação a partir da percepção. 

Segundo Lima Jr. (1995), o serviço do transporte público é diferenciado das demais atividades 

no que se refere à qualidade, devido a fatores como a intangibilidade de seus resultados, a 

participação do cliente na produção, a heterogeneidade dos processos e resultados, os picos 

de demanda e o fato da produção não ocorrer em um ambiente controlado, pois se desloca 

espacialmente. O setor de transporte sofre ainda influência de outros setores que extrapolam 

a possibilidade de atuação do operador do transporte, como a gestão do trânsito, a 

conservação do sistema viário e a manutenção da segurança pública (RODRIGUES, 2006). 

A qualidade no transporte público tem sido tema de diversos estudos nos últimos anos, 

principalmente por parte das empresas operadoras e órgãos gestores, com o objetivo de 

capacitar seu serviço, mantendo e ampliando seu mercado de atuação (FORTE; BODMER, 

2004). O processo de produção do serviço de transporte público é realizado sobre três 
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agentes – usuário, operador e órgão gestor – que visualizam a qualidade segundo suas 

necessidades e objetivos. Segundo Vuchic (2005), a qualidade sob o ponto de vista dos 

operadores de transporte e da comunidade está mais relacionada ao desempenho do serviço 

– como, por exemplo, um baixo consumo de combustível por quilômetro rodado.  

Para o usuário, a avaliação da qualidade do serviço é realizada durante todo o processo de 

prestação deste serviço, comparando suas expectativas com o que realmente percebeu sobre 

o serviço prestado (PARASURAMAN et al.¸1985). No caso do transporte público, um serviço 

utilizado rotineiramente e de baixa variabilidade do nível de serviço, o usuário já possui uma 

expectativa formada que se aproxima do desempenho real do sistema e que reflete o seu 

julgamento da qualidade (LIMA JR., 1995). Segundo Beirão e Cabral (2009), é necessário 

medir a satisfação dos usuários com o serviço de transporte público e, principalmente, 

encontrar as fontes de insatisfação com este serviço, a fim de definir as áreas de intervenção 

prioritárias. 

Segundo Gutierrez (2005), para definir quais os atributos e determinantes da qualidade deve-

se primeiramente observar as preferências, condições financeiras e expectativas do usuário 

em relação ao serviço, uma vez que estes são os clientes-consumidores. Esta análise é 

necessária, uma vez que, diferente de outros sistemas de transporte, o transporte coletivo de 

passageiros não tem como resultado o simples deslocar dos bens, e sim o oferecimento de 

benefícios aos passageiros em termos de utilidade de tempo e de espaço (RODRIGUES, 

2006).  

O Quadro 2.3 a seguir apresenta os principais critérios de avaliação da qualidade para o 

transporte público na visão do usuário, segundo Lima Jr. (1995): 

Quadro 2.320 - Critérios de avaliação da qualidade na visão do usuário. 
CRITÉRIOS ITENS 

Confiabilidade Intervalo entre veículos; tempo de viagem; cumprimento do itinerário 

Responsividade Substituição do veículo em caso de quebra; atendimento ao usuário 

Empatia 
Disposição do motorista e cobrador em dar informações; atenção 

com pessoas idosas e deficientes físicos 

Segurança Condução do motorista; assaltos 

Tangibilidade Lotação; limpeza; conservação 

Ambiente Trânsito; condições climáticas 

Conforto Bancos; iluminação; ventilação 

Acessibilidade Localização dos pontos de parada 

Preço Preço da passagem 

Comunicação Informação sobre o sistema; relação entre os usuários 

Imagem Identificação da linha/serviço 

Momentos de interação Contato com o motorista e cobrador 

Fonte: Lima Jr., 1995. 
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Diferentes modelos têm sido empregados para realizar esta avaliação, tais como o 

desenvolvimento de sistemas de indicadores, avaliação a partir de entrevistas com 

especialistas do ramo, pesquisas de opinião e, principalmente, a avaliação da qualidade a 

partir da percepção dos usuários. O Quadro 2.4 a seguir apresenta os principais estudos e os 

critérios avaliados por cada autor. 

Quadro 2.4 – Critérios pesquisados na avaliação da qualidade do transporte público. 

Autores Dimensões da qualidade em serviços 

Borges Júnior 

e Fonseca 

(2002) 

Conforto; Conservação e limpeza; Ruído; Temperatura; Segurança; Número e 

nome das linhas; Pessoal; Acessibilidade para PNEs; Assentos e coberturas nas 

paradas; Informação; Fiscalização; Iluminação pública; Trajetos; Educação do 

motorista/cobrador; Frequência dos ônibus; Pontualidade; Valor da tarifa. 

Forte e 

Bodmer 

(2004) 

Conforto; Segurança; Frequência dos ônibus; Tempo; Valor da tarifa. 

Ferraz e 

Torres (2004) 

Conservação e limpeza; Temperatura; Número de portas; Altura dos degraus; 

Segurança; Número e nome nas linhas; Lotação; Assentos e cobertura nas 

paradas; Identificação nas paradas; Indicação das estações de transferência; 

Postos para informar e receber reclamações; Folhetos com horários e itinerários; 

Iluminação pública; Comportamento do motorista/cobrador; Tempo; Valor da tarifa. 

Souza e 

Duarte (2005) 

Conforto; Conservação e limpeza; Ruído; Segurança; Cortesia do 

motorista/cobrador. Frequência dos ônibus; Horários; Valor da tarifa. 

Cordeiro et al 

(2005) 

Conforto; Conservação e limpeza; Segurança; Comodidade; Confiabilidade; 

Atendimento. 

Eboli e 

Mazzulla 

(2007) 

Número de ônibus na linha do ônibus; Rotas; Frequência; Confiança; Espaço 

interno do ônibus; Superlotação; Limpeza; Custo; Informação; Segurança; 

Pessoal; Queixas; Proteção ambiental; Manutenção dos ônibus. 

Gatta e 

Marcucci 

(2009) 

Frequência dos ônibus; Valor da Tarifa; Número de ônibus na linha; Tempo. 

Santos (2014) Confiança; Conforto; Conveniência; Comunicação; Segurança; Acessibilidade. 

Mahmoud e 

Hine (2016) 

Design do serviço; Acesso ao serviço; Operação; Informação e facilidades; Tarifa; 

Segurança. 

Fonte: Adaptado de Reis (2011). 
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2.3. PERCEPÇÃO DOS USUÁRIOS 

Os estudos de comportamento de viagem analisam os diversos aspectos envolvidos nas 

viagens cotidianas das pessoas, tais como o tempo e os recursos financeiros que a pessoa 

tem disponível para se deslocar, a forma que ela percebe o modo de transporte que irá utilizar 

e com quem ela irá realizar a viagem (VAN ACKER; VAN WEE; WITLOX, 2010). Um método 

frequentemente utilizado nos estudos sobre comportamento de viagem é a abordagem 

baseada em atividades, que considera que as pessoas se locomovem para realizar suas 

atividades diárias (JOVICIC, 2001). 

Essa abordagem considera que a demanda por viagem é derivada da demanda por 

atividades; as restrições espaciais, temporais e/ou interpessoais afetam a realização das 

atividades; o local de domicílio afeta as atividades do indivíduo e sua decisão de viagem; a 

família ou outras estruturas sociais influenciam o comportamento dos indivíduos; e, as 

decisões acerca das viagens e atividades são dinâmicas (PITOMBO, 2003). Deste modo, ao 

se analisar o comportamento de viagem com base na abordagem baseada em atividades, 

deve-se considerar que as decisões são afetadas por características pessoais e ambientais. 

Neto (2014) identificou em seu trabalho três categorias de variáveis que exercem influência 

quando um indivíduo opta por utilizar determinado modo de transporte, apresentadas na 

Figura 2.4 a seguir. 

Figura 2.4 – Variáveis antecedentes ao comportamento de viagem. 

 

Fonte: NETO, 2014. 

As variáveis ambientais lidam com questões referentes ao ambiente de transporte, 

preocupando-se com aspectos como a forma urbana, a densidade e a infraestrutura 

disponível ao usuário. As variáveis sociodemográficas consideram fatores como sexo, idade 

e renda. As variáveis psicossociais, por vezes denominadas motivacionais, incluem construtos 

como hábito, estilo de vida, atitudes, crenças, preferências e necessidades dos indivíduos. 

Este estudo buscou avaliar como as variáveis apresentadas influenciam na percepção da 



26                                                               Qualidade do transporte público da Região Metropolitana de Goiânia (...) 

L. E. COELHO FILHO; M. A. GUIMARÃES Capítulo 2: Revisão Bibliográfica 

 

qualidade do serviço, objetivando assim subsidiar o desenvolvimento de ações mais efetivas 

de estímulo ao uso do transporte público, que levem em consideração os anseios dos 

usuários. 

Na prestação de serviços, é necessário reconhecer que às vezes, o cliente é a única pessoa 

que vê o todo, sendo de extrema importância conhecer sua percepção acerca do serviço. 

Albrecht (2000) sugere utilizar a técnica de avaliação em termos de ciclos de serviços: um 

ciclo de serviço é a cadeia contínua de eventos pela qual o cliente passa à medida que 

experimenta o serviço prestado. Esse método permite a identificação dos itens mais críticos 

que devem ser priorizados na criação de ações estratégicas. 

O ciclo de serviços em uma viagem por transporte coletivo urbano é basicamente composto 

pelas seguintes etapas: percurso a pé da origem do deslocamento ao local de embarque no 

sistema, espera pelo ônibus, tempo de viagem e percurso dentro do ônibus e caminhada do 

ponto de desembarque até o destino final do deslocamento. Segundo Ferraz (2004), essas 

etapas consomem energia, tempo e expõem os usuários ao contato com ambientes diversos, 

sendo necessário o atendimento de requisitos como segurança, comodidade, conforto e 

rapidez durante todas as etapas da viagem. 

Para Lima Jr (1995) é necessário ainda conhecer a percepção do usuário acerca dos itens de 

qualidade, citados no item anterior deste trabalho, uma vez que há o risco de os clientes não 

perceberem corretamente os índices buscados e, a partir daí, ficarem insatisfeitos com o 

serviço. Segundo o autor, a imagem deste serviço é formada principalmente pela 

comunicação boca a boca, estabelecendo uma imagem do desempenho destes sistemas a 

partir de fatores externos e internos. 

Segundo Martins et al (1997), os fatores externos são os aspectos culturais, influências 

pessoais que são exercidas sobre ele, opiniões de grupos que toma como referência positiva 

ou negativa para seu comportamento, propaganda boca a boca, características do mercado 

de prestação do serviço de forma geral, existência ou não de operadores alternativos, postura 

e aparências dos empregados e dos demais usuários, dentre outros. Enquanto os fatores 

internos são aqueles relacionados ao motivo da realização do deslocamento e atitudes sobre 

os serviços construídos. 

Segundo Las Casas (2008), para entender os aspectos referentes à prestação de serviços é 

necessário entender como os clientes percebem os mesmos. Há uma fonte de estímulos para 

a percepção, além de fatores tais como necessidades, estado de ânimo, etc. Os principais 

aspectos físicos da percepção dos usuários sobre serviços são: 
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 Princípio da similaridade: as coisas similares tendem a ser percebidas pelo indivíduo 

como parte de um conjunto; 

 Princípio da proximidade: as coisas próximas tendem a ser percebidas como parte de 

um conjunto; e 

 Princípio da continuidade: dá ideia de continuidade e está associado à formação da 

imagem que o cliente tem da empresa, pois ao citar o nome ou a marca da empresa, 

automaticamente os clientes se lembram dos conceitos já formados. Este princípio 

possui duas variações, sendo: a percepção sobre a formação da imagem, que 

depende de atividades frequentes e que passam o nível de qualidade desejado e do 

conceito de qualidade na mente dos consumidores, que é uma ideia individualizada. 

Segundo Ferraz (1998), a percepção individual e conjunta da qualidade dos sistemas de 

transporte público varia bastante em função da condição social e econômica das pessoas, da 

idade, do sexo, etc. Fatores externos como a cultura e tradição do país, da região e de cada 

cidade também influenciam muito nesta avaliação. 

Ao avaliar a percepção do usuário do serviço de transporte público, é necessário considerar 

que, devido à natureza hedonista do homem, a satisfação do usuário sempre estará abaixo 

do nível esperado, por sempre esperar viajar de um modo mais rápido e confiável do que 

aquele ofertado. Deve-se considerar também que o transporte é uma atividade intermediária, 

sendo utilizado para alcançar outro fim que não o transporte em si, não proporcionando 

satisfação independente da qualidade ofertada (KAWAMOTO, 2010). 

Dentre os modelos de avaliação da qualidade de serviços a partir da percepção dos usuários, 

o uso de técnicas psicométricas aplicadas ao transporte urbano por ônibus em relação ao 

nível de serviço do sistema tem sido utilizado por diversos autores, tais como Faria (1985) e 

Marins (2007), se mostrando como uma técnica válida de análise. As autoras Eboli e Mazzulla 

(2012), em especial, analisaram a percepção dos passageiros do sistema de transporte 

público por trens no norte da Itália por meio de modelagem de equações estruturais, de modo 

semelhante ao realizado neste trabalho. 

Eboli e Mazzula (2007), em um trabalho anterior, propuseram um modelo para investigar o 

impacto dos aspectos do tráfego de ônibus na satisfação do usuário. O serviço analisado foi 

o de um serviço de transporte urbano por ônibus, no sul da Itália, habitualmente utilizado por 

estudantes universitários. O modelo obteve como resultado a relação de três variáveis 

latentes exógenas – projeto de rede, planejamento de serviço e confiabilidade, conforto e 

outros fatores – a uma variável latente endógena, denominada “Satisfação”. A variável latente 
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exógena com maior relevância na satisfação global do cliente foi a de “Planejamento de 

serviço e confiabilidade”. 

Os trabalhos citados demonstram que a modelagem de equações estruturais e, de modo mais 

amplo, as análises psicométricas, é uma ferramenta útil na avaliação da satisfação do usuário 

e da qualidade do serviço de transporte.  

Em relação à percepção dos não usuários, a bibliografia é bastante escassa, principalmente 

quando aplicada ao transporte público. No geral, a percepção do não usuário é caracterizada 

como um processo inconsciente. Segundo Erdelyi (2004), o estudo da percepção inconsciente 

frequentemente envolve uma tentativa de demonstrar uma dissociação entre as medidas de 

informação perceptiva disponível e as medidas de informação perceptiva que é acessível à 

consciência. 

Segundo Reingold (2004), definir operacionalmente a acessibilidade nula ou a percepção nula 

não é tão simples. Muito do status controverso de longa data do estudo da percepção 

inconsciente gira em torno da falta de um consenso geral sobre o que constitui uma medida 

válida de percepção consciente. Em vez disso, uma variedade de medidas tem sido, muitas 

vezes arbitrariamente, usada como indicadores da percepção consciente. 

Os não usuários, embora não acessem diretamente o sistema a no mínimo um ano, possuem 

uma percepção formada acerca deste serviço devido a interação cotidiana com o mesmo. 

Estas interações se dão através da mídia, do discurso dos usuários, na infraestrutura da 

cidade e no próprio deslocamento deste indivíduo. Deste modo, é complexo diferenciar a 

percepção consciente da percepção inconsciente em relação ao serviço de transporte público. 

O item a seguir irá abordar as análises psicométricas utilizadas no desenvolvimento deste 

trabalho. 
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2.4. ANÁLISE PSICOMÉTRICA 

A Psicometria é fundamentalmente uma das várias vertentes da psicologia, embora algumas 

caracterizações a enquadrem como ramo da estatística. Nela se objetiva a interpretação de 

fenômenos comportamentais através de ferramentas matemáticas, principalmente 

estatísticas (PASQUALI, 2009).  

A Psicometria moderna pode ser dividida em dois grandes ramos: a teoria clássica dos testes 

que se preocupa com o dito score final, a avaliação das somas das respostas obtidas, e a 

teoria de resposta ao item, que avalia individualmente cada resposta. Na primeira busca-se 

obter testes de qualidade, enquanto na segunda se busca obter itens de qualidade. Quando 

se tem itens de qualidade é possível fazer um banco de itens, dos quais podem se fazer 

inúmeros testes, dentre eles alguns que avaliem traços latentes (aqueles que não são 

observáveis diretamente nos itens propostos) (PASQUALI, 2009).   

O uso da teoria de resposta ao item permite inferir sobre o traço latente de um sujeito, ou 

população, através das respostas dadas nos itens apresentados. Tais relações podem ser 

apresentadas por formulações matemáticas que descrevam o comportamento adotado pelas 

relações. É possível descrever inúmeras formulações matemáticas que representem a mesma 

relação, dependendo da função escolhida, de tal forma que a apresentação da modelagem 

matemática seja crucial nos procedimentos desta teoria (PASQUALI, 2009). Para se trabalhar 

com esta teoria é necessário utilizar alguma técnica psicométrica específica e pacotes 

computacionais, ambos abundantes tanto na literatura quanto no mercado.  

2.4.1. Análise Fatorial Exploratória 

A Análise Fatorial Exploratória (AFE) é definida como um conjunto de técnicas que visam 

obter os fatores, variáveis latentes que melhor agrupam conjuntos de variáveis observadas 

em um conjunto de dados matriciais. É uma técnica amplamente utilizada em ciências sociais, 

uma vez que diminui o número de variáveis consideradas, facilitando a realização das 

análises: já foram catalogados mais de 1700 estudos que utilizaram alguma forma de análise 

(COSTELLO; OSBORNE, 2005).  

Segundo Damásio (2012) um fator é uma variável latente que influencia mais de uma das 

variáveis observadas, o que representa a covariância entre estas. Os fatores são uma forma 

de se reduzir a quantidade de variáveis observadas, sendo que as variáveis serão agrupadas 

quando elas têm uma variância em comum (BROWN, 2006). Segundo Figueiredo Filho e Silva 
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Júnior (2010), alguns passos devem ser tomados para se garantir a segura utilização da 

análise fatorial como apresentado a seguir no Quadro 2.6. 

Quadro 2.5 - Planejamento da análise fatorial. 

PROCEDIMENTO O QUE DEVE SER OBSERVADO 

Verificar a adequabilidade da base 

de dados 

Nível de mensuração das variáveis, tamanho da amostra, 

razão entre o número de casos e a quantidade de variáveis e 

o padrão de correlação entre variáveis. 

Determinar a técnica de extração 

e o número de fatores a serem 

extraídos 

O tipo de extração (principal components, principal factors, 

image factoring, maximum likelihood factoring, alpha 

factoring, unweighted least squares, generalized least 

squares). 

Decidir o tipo de rotação dos 

fatores 

Se for ortogonal: Varimax, Quartimax, Equamax. Se for 

oblíqua: direct oblimin, Promax. 

Fonte: Figueiredo Filho e Silva Júnior (2010). 

Para verificar a adequabilidade da base de dados certas recomendações devem ser seguidas: 

 A amostra não deve ser inferior a 100 casos ou ser cinco vezes maior do que o número 

de variáveis analisadas (HAIR et al, 2006); 

 Deve-se realizar o teste de Kaiser-Meyer-Olklin, que avalia a possibilidade de 

algumas variáveis explicarem o comportamento de outras, e observar o valor obtido 

(variável entre 0 e 1). Segundo Friel (2007), a seguinte relação é válida: KMO entre 0 

e 0.49 é inaceitável, entre 0.5 e 0.59 ruim, 0.6 a 0.69 medíocre, 0.7 a 0.79 é mediano, 

0.8 a 0.89 bom e 0.9 a 1 excelente. Entretanto, como avaliado na literatura, são 

aceitas análises fatoriais que tenham KMO acima de 0.6 (PALANT, 2007); 

 Deve-se realizar ainda o Bartlett’s test of sphericity (BTS) que analisa se a matriz de 

covariâncias é uma matriz identidade, o que não serve para uma análise fatorial já 

que indica uma independência total entre as variáveis observadas o que levara a 

conclusão de que não existem fatores que as agrupem. Os valores deste teste devem 

ser menores do que 0.05 para que a análise seja válida (TABACHINICK; FIDELL, 

2007). 

A determinação da técnica de extração ditará a forma de interpretação dos dados, e após tal 

escolha deve-se definir quantos fatores serão extraídos da análise. Figueiredo Filho e Silva 

Júnior (2010) apontam que não há uma boa definição da literatura quanto ao número de 

fatores a serem extraídos, mas indica o critério de Kaiser para tal escolha, onde somente 

serão tomados os fatores com eigenvalue acima de 1. Um método auxiliar é o Scree test, 

onde se avalia o gráfico da curva de variância de cada fator. Uma queda abrupta ou a 
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horizontalização da curva indicam a perda de variância e deve-se parar de extrair fatores 

neste ponto (CATELL, 1978). 

O Scree test pode levar o pesquisador a escolher mais fatores do que se utilizar o critério de 

Kaiser, como analisado na Figura 2.5: 

 O critério de Kaiser (eigenvalu maior do que 1), representado pela linha, que, se 

seguido, resulta em seis fatores; 

 O critério da horizontalização da curva, que ocorre abaixo da linha, acarreta em oito 

fatores.  

Figura 2.5 - Gráfico de Scree test. 

 

Fonte: Autores, retirado do programa SPSS Statistics. 

A literatura indica que a extração de fatores deve prosseguir até que se tenha obtido 60% da 

variância (HAIR et al, 2006). 

A última etapa a ser seguida é a escolha da rotação dos fatores. Figueiredo Filho e Silva 

Júnior (2010) resumem que o principal objetivo da rotação é melhor apresentar os resultados 

encontrados de forma a preservar as características estatísticas. Há dois principais tipos de 

rotação: ortogonal e oblíqua. As rotações ortogonais são mais simples de se reportar e 

interpretar, mas deve-se considerar os construtos independentes, enquanto as oblíquas 

possibilitam a relação entre os fatores, mas são de interpretação mais complexa 
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(TABACHINICK; FIDELL, 2007). Na revisão bibliográfica percebeu-se que a rotação mais 

utilizada é a ortogonal varimax (COSTELLO; OSBORNE, 2005). 

Após a aplicação na AFE deve-se testar a consistência interna dos fatores obtidos através do 

fator alfa de Cronbach. Pasquali (2009) define que o alfa avalia o grau de correlacionamento 

entre elementos de uma matriz. Segundo George e Mallery (2003), valores de alfa acima de 

0,9 são excelentes, entre 0,9 e 0,7 são bons, entre 0,7 e 0,6 são aceitáveis, 0,6 e a 0,5 são 

pobres e abaixo de 0,5 são inaceitáveis. Este índice é obtido através da equação (2.1) 

apresentada a seguir: 

𝛼 = (
𝐾

𝐾−1
) (1 − ∑ 𝑆𝑖

2𝐾
𝑖=𝑙 (

1

𝑆𝑡
2))         (2.1) 

Em que: 

𝛼: Alfa de Cronbach 

𝐾: Número de questões 

𝑆𝑖
2: Variância total do instrumento 

2.4.2. Análise Fatorial Confirmatória 

A Análise Fatorial Confirmatória (AFC) é um modelo de equacionamento estrutural que 

trabalha com a relação entre as variáveis observadas e os fatores. Segundo Brown (2006) os 

pesquisadores aplicam primeiramente a AFE para determinar um certo número de fatores e 

certificar a assertividade das variáveis observadas, para então aplicar a AFC com o número 

de fatores e a relação fator-variáveis pré-determinados para avaliar quão bem a estrutura 

proposta representa a matriz de covariâncias das variáveis observadas. 

Desta forma, diferentemente da AFE, a AFC depende de uma base teórica na montagem do 

construto, ou seja, deve-se avaliar de forma não estatística as implicações e causas das 

relações fator-variável. Deve-se atentar para o fato de que para se testar hipótese o 

pesquisador deve utilizar da AFC devido às técnicas de inferência, já que a AFE, mesmo 

seguindo todos os procedimentos corretos, é susceptível a erros (COSTELLO; OSBORNE, 

2005). 

Alguns critérios para se validar a AFC no geral foram definidos por Hu e Bentler (1999):  

 Valores de SRMR próximos ou abaixo de 0,08; 

 Valores de RMSA próximo ou abaixo de 0,06; 

 Valores de CFI e TLI próximos ou acima de 0,95. 

Mais recentemente foi indicado o valor máximo limite de 0,07 para o RMSA (Steiger, 2007). 
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Porém deve-se atentar que o mesmo modelo global estando calibrado podem existir erros 

localizados nas relações entre as variáveis observadas dentro da estrutura proposta. 

Brown (2006) diz que a AFC deve ser utilizada como precursora para a formalização de um 

modelo de equação estrutural (MEE), técnica que será apresentada no item a seguir. 

2.4.3. Modelo De Equação Estrutural 

O modelo de equação estrutural (MEE) é uma técnica de equações estruturais que trabalha 

com variáveis latentes, não diretamente observadas, que são derivadas de outros indicadores 

observados diretamente em campo. O MEE permite, além do teste confirmatório da estrutura 

psicométrica, a análise simultânea das relações entre múltiplas variáveis, latentes ou 

observadas (PILATI; LAROS, 2007). As equações estruturais são divididas em duas partes: o 

modelo de medida, que especifica as relações entre variáveis e fatores, e entre os erros das 

variáveis; e o modelo estrutural, que estabelece as relações entre fatores (BROWN, 2006). 

O MEE pode ser resumido a uma reprodução da matriz de covariâncias amostrais associadas 

aos comportamentos paramétricos impostos pelo pesquisador (BOLLEN, 1989). Se as 

imposições estiverem plausíveis, as covariâncias poderão representar os dados da amostra. 

Em outras palavras o MEE é uma ferramenta de reprodução de uma gama de dados a partir 

de um modelo teórico preestabelecido pelo pesquisador. 

A técnica de MEE representa modelos teóricos graficamente, através de um sistema de 

equações em que as setas indicam a direção das relações causais entre as variáveis, 

denominado diagramas de caminho (BOLLEN, 1989), como apresentado na Figura 2.6. Este 

diagrama é formado por variáveis latentes independentes (ξ) e variáveis latentes dependentes 

(η), que são mensuradas indiretamente por variáveis independentes manifestas (x) e 

dependente manifestas (y). 
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Figura 2.6 – Diagrama de caminhos método SEM. 

 

Fonte: MEDRANO, 2012. 

Algumas considerações devem ser feitas sobre o MEE no que tange a validade de seus 

resultados. Os pesquisadores devem se atentar para o fato de que se o modelo adotado for 

corroborado pela MEE, isso não implica que ele seja verdadeiro, apenas nega que ele seja 

falso (HOX; BRECHGER, 1998). Tal fato mostra a importância de se ter um bom 

embasamento teórico para o estabelecimento do modelo, de forma que que os pesquisadores 

não façam conclusões errôneas. 

O resultado do MEE constitui-se, usualmente, de um elemento gráfico que exemplifica as 

relações entre variáveis observadas e fatores no modelo proposto. É convencionado pelos 

pesquisadores que as variáveis observadas sejam representadas por retângulos e o fatores 

por círculos, e suas relações são representadas por setas, como já representado na Figura 

2.6. 
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CAPÍTULO 3 

METODOLOGIA 

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

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

previamente planejados que visam alguma comprovação científica. Este trabalho trata-se de 

uma pesquisa de campo seguida de uma análise de dados, adotando a metodologia 

apresentada no fluxograma apresentado na Figura 3.1 a seguir. 

Figura 3.1 - Fluxograma da pesquisa. 
 

 

A elaboração inicial deste trabalho é composta por três etapas: introdução, revisão 

bibliográfica e metodologia. 

A introdução é composta por uma breve apresentação do tema, justificativa, problema, 

hipótese e objetivos – gerais e específicos. 

A revisão bibliográfica foi baseada na leitura de uma série de trabalhos já publicados sobre o 

tema, sendo a base teórica necessária para o planejamento e realização da pesquisa. É 

composta pelos seguintes tópicos: 
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a) Sistema de Transporte Público Urbano: neste item foi apresentado o conceito de 

Sistema de Transporte Público Urbano, seus componentes, sua importância, 

vantagens e desvantagens. Foi ainda abordado o Sistema de Transporte Público 

Urbano em Goiânia, seu funcionamento e particularidades. 

b) Qualidade do Transporte Público Urbano: neste item foi abordado o conceito geral de 

qualidade em serviços e de qualidade no transporte público e os principais critérios e 

parâmetros de avaliação da qualidade. 

c) Percepção do Usuário: neste item foi abordado a definição de percepção, como ela é 

formada e os itens que influenciam na percepção do usuário acerca o serviço de 

transporte público oferecido. 

d) Análise Psicométrica: neste item foram abordados os métodos de análise 

psicométrica, especificamente a análises fatoriais exploratória e confirmatória e o 

modelo de equações estruturais. 

A metodologia adotada para o trabalho foi a de análise documental. Segundo Richardson et 

al (1999), a análise documental consiste em uma série de operações que visam estudar 

documentos no intuito de compreender circunstancias sociais e econômicas. Este trabalho 

analisou os dados obtidos no projeto de pesquisa Transporte Público Urbano da Região 

Metropolitana de Goiânia, cadastrado sob o código PI0234-2017. Este projeto avaliou a 

percepção dos usuários e dos não-usuários do STPU da RMG através da aplicação de dois 

formulários. Os itens a seguir irão explorar os procedimentos realizados desde a elaboração 

dos formulários até a análise dos dados obtidos. 

3.1. INSTRUMENTO DE PESQUISA 

O instrumento de pesquisa utilizado foi a aplicação de dois formulários, um para os usuários 

e outro para os não-usuários, apresentados respectivamente no Anexo (Figuras A1 e A2) e 

no Apêndice (Figuras A3 e A4). Os formulários são divididos em cabeçalho, dados censitários, 

caracterização do entrevistado e avaliação da percepção do entrevistado em relação à 

qualidade do STPU de Goiânia. 

O cabeçalho da entrevista compreende as identificações básicas preenchida pelo 

entrevistador. Os dados necessários para o preenchimento foram: nome do pesquisador; 

data; hora e local da entrevista. Os dados censitários existentes na pesquisa foram: sexo; 

idade; nível de escolaridade e renda individual. 

Para os usuários, na parte de caracterização do entrevistado, foram realizadas perguntas em 

relação ao motivo de viagem, às linhas de ônibus mais utilizadas, e às principais origens e 
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destinos dos deslocamentos. Já para os não-usuários, essa parte é composta de perguntas 

em relação ao principal meio de transporte utilizado e os motivos de viagem. 

A parte do questionário de avaliação da qualidade do STPU de Goiânia é composta por 25 

itens de avaliação, divididos em 7 categorias: operação, pontos de parada, terminais de 

integração, ônibus, motorista, bilhetagem eletrônica e aplicativos e sites. Essa parte é idêntica 

nos formulários dos usuários e não-usuários. Nesta etapa, o entrevistado avaliou os itens 

segundo uma escala Likert de cinco níveis (ótimo, bom, regular, ruim e péssimo). Ao concluir 

a vigésima quinta pergunta sobre a avaliação da qualidade do STPU de Goiânia, a aplicação 

do formulário dava-se por encerrada.  

Para a validação do instrumento de coleta de dados, foi realizada antes do início da pesquisa 

de campo uma pesquisa piloto. Assim, foi possível alterar a redação e ordem de alguns itens 

do formulário e contabilizar o tempo necessário para a pesquisa. Viu-se que o tempo de 

duração da entrevista varia entre 5 a 8 minutos.  

3.2. APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS 

A aplicação dos formulários foi realizada em duas etapas: a primeira teve como público-alvo 

os usuários do transporte coletivo, enquanto a segunda foi realizada com os não usuários 

desse sistema. As etapas foram realizadas em períodos diferentes, sendo a segunda etapa 

realizada apenas após o término das análises da primeira, com o objetivo de comparar as 

avaliações destes dois grupos. 

3.2.1. Usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros 

A primeira etapa da coleta de dados foi realizada como um estudo encomendado pelo 

Ministério Público de Goiás, em uma ação conjunta dos estudantes da Liga Acadêmica de 

Transportes – projeto de extensão composto por alunos dos cursos de Engenharia Civil e 

Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás (UFG) –, alunos do curso de 

Engenharia de Transportes do Instituto Federal de Goiás e servidores do Procon, totalizando 

40 pesquisadores voluntários.  

Esta etapa contou exclusivamente com a aplicação de formulários físicos. A aplicação dos 

formulários desta etapa foi realizada no período novembro a dezembro de 2016. 
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3.2.2. Não-usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros 

A segunda etapa de coleta foi realizada como uma atividade da Liga Acadêmica de 

Transportes da Engenharia Civil da UFG, sendo aplicada por 8 pesquisadores voluntários no 

período de novembro a dezembro de 2017.  

Nesta etapa, além da aplicação dos questionários físicos, foram também aplicados 

questionários online criados na plataforma Google Forms e divulgados através de redes 

sociais e e-mail. 

3.3. ÁREA DE ESTUDO 

As áreas de estudo foram selecionadas a partir das especificidades de cada grupo estudado. 

Para ambos os grupos, a área de estudo geral foi a Região Metropolitana de Transporte 

Coletivo de Goiânia. 

3.3.1. Usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros 

Durante a coleta de dados referentes aos usuários do transporte público, houve uma divisão 

espacial dos pesquisadores para que a coleta de dados englobasse todos os 21 terminais de 

integração da Região Metropolitana de Transporte Coletivo de Goiânia. 

A quantidade de questionários aplicados em cada terminal de integração considerou o número 

total de passageiros transportados diariamente em cada terminal, a fim de manter a proporção 

entre o número de passageiros e o número de questionários aplicados em cada terminal. Foi 

feita ainda uma divisão temporal em relação a aplicação dos questionários, levando em 

consideração a movimentação de passageiros em horários de pico e entre-pico. 

3.3.2. Não-usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros 

A coleta de dados referentes aos não-usuários não levou em consideração uma divisão 

espacial dos pesquisadores e da quantidade de questionários, por não haver um padrão de 

distribuição desta população. Os questionários foram aplicados em locais diversos, tais como 

shoppings, parques, academias, faculdades e praças, localizados na Região Metropolitana de 

Goiânia. 

Além dos questionários físicos, foram aplicados questionários online (utilizando a plataforma 

Google Forms), divulgados através de redes sociais e e-mail. Foram considerados não-
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usuários do Sistema de Transporte Coletivo de Goiânia, aqueles que não o utilizaram a no 

mínimo 1 ano. 

3.4. PLANO AMOSTRAL 

A população consiste em um conjunto de indivíduos que compartilham de, pelo menos, uma 

característica comum. Uma amostra é determinada como um grupo da população dito ser 

capaz de representar estatisticamente a população total, desde que mantida a aleatoriedade 

na escolha dos membros desta (LEVIN, 1987). 

Foram definidos números mínimos de entrevistados que garantisse uma boa 

representatividade da população da região metropolitana de Goiânia, pela equação (3.1): 

𝑛 = 𝑁𝑍2𝑝(1 − 𝑝)(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2𝑝(1 − 𝑝)       (3.1) 

Em que: 

n: o tamanho da amostra que queremos calcular; 

N: tamanho do universo; 

Z: o desvio do valor médio que é aceito para alcançar o nível de confiança desejado; 

e: a margem de erro máximo que é admitida; 

p: a proporção que se espera encontrar. 

3.4.1. Usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros 

Para o tamanho do universo de usuários do sistema de transporte, foi considerada uma 

população de 600.951 usuários transportados diariamente, de acordo com dados do Anuário 

SET 2015. Com essa população, para obter uma amostra com nível de confiança de 95% e 

erro de 2,2%, são necessários 1985 formulários. Ao total foram realizadas 2420 entrevistas, 

sendo que destas, 2102 foram consideradas válidas. 

3.4.2. Não-usuários do Sistema de Transporte Público de Passageiros 

Para os não usuários, a população considerada foi de 1.675.138 não-usuários. Este valor foi 

obtido através da população atendida pela RMTC, que é de 2.276.089 habitantes (IBGE, 

2018), subtraída da população de usuários apresentada no item anterior. A aplicação dos 
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formulários obteve 941 respostas, correspondendo a uma amostra com 95% de nível 

confiança e 3.2% de erro. 

3.5. TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados coletados devem ser tratados para obter os resultados, realizar as discussões 

pertinentes e possibilitar chegar a uma conclusão. Dessa forma, alguns procedimentos 

adotados neste trabalho serão apresentados neste item. 

Os dados dos formulários físicos foram tabulados utilizando planilhas do software Microsoft 

Excel, unindo com as respostas dos questionários obtidas através da pesquisa online. A 

tabulação dos dados censitários e dos dados de avaliação dos aspectos do sistema de 

transporte foram transformados de modo a facilitar a análise estatística. Os modelos de 

conversão são apresentados nos Quadros 3.1 e 3.2 abaixo: 

Quadro 3.1 - Tabulação dos dados censitários. 

IDADE ESCOLARIDADE RENDA MOTIVO DA VIAGEM 

Código Alternativas Código Alternativas Código Alternativas Código Alternativas 

1 Até 15 anos 1 
Fund. 

Incompleto 
1 Até R$ 880 1 Trabalho 

2 16 a 30 2 
Fund. 

Completo 
2 

R$ 880 a 
R$2.640 

2 Compras 

3 31 a 45 3 
Médio 

Incompleto 
3 

R$ 2.640 a R$ 
4.400 

3 Estudos 

4 46 a 60 4 
Médio 

Completo 
4 

R$ 4.440 a R$ 
7.040 

4 Turismo e Lazer 

5 
Acima de 

60 
5 

Superior 
Incompleto 

5 
Mais de R$ 

7.040 
5 Saúde 

- - 6 
Superior 
Completo 

- - Obs.: Pode ser respondido 
mais de um. 

- - 7 Pós-Graduado - - 

Quadro 3.2 - Tabulação dos dados de avaliação da qualidade em escala Likert. 

CÓDIGO CONCEITO 

1 Péssimo 

2 Ruim 

3 Regular 

4 Bom 

5 Ótimo 

0 Sem resposta 

 

3.5.1. Análise Descritiva 

Como indicado no Quadro 3.2, as respostas da seção foram transformadas de uma escala 

Likert para uma escala numérica. Dessa forma, a estatística descritiva poderia ser realizada, 
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pois através desses números seria possível calcular a média e o desvio padrão de cada item 

avaliado.  

A média numérica da escala de avaliação Likert representa qual o conceito dado para cada 

item avaliado. Quanto mais próximo de 5, ou seja, média maior que 4, a qualidade do item 

avaliado é considerada entre boa e ótima. Caso a média for próxima de 3, ou seja, maior que 

2 e menor que 4, representa que este item está avaliado próximo a regular. Com a média 

próximo a 1, ou seja, menor que 2, a amostra determina que o item tem sua qualidade avaliada 

entre ruim e péssima. 

Outra análise descritiva realizada foi a de desvio padrão dos itens avaliados, valor que 

representa numericamente a dispersão dos dados. Quanto maior for o desvio padrão, mais 

diversificado foi a distribuição das respostas em relação aos extremos “péssimo (1)” e “ótimo 

(5)”. 

3.5.2. Análise Fatorial 

Foi realizada a análise fatorial dos dados a fim de sintetizar e resumir os dados em fatores 

que os agrupem (HAIR et al, 2005). Através dessa análise é possível avaliar quais os itens 

considerados mais relevantes pelos entrevistados, como os itens se correlacionam e a 

confiabilidade dos dados analisados. A análise fatorial exploratória dos dados foi realizada 

pelo software Statistical Package for the Social Sciences – SPSS (versão 22). A análise fatorial 

confirmatória foi realizada com a extensão do SPSS, denominado SPSS Amos. 

Para avaliar a consistência interna dos dados foi empregado o parâmetro denominado Alfa de 

Cronbach. Esse parâmetro utiliza algumas variáveis que se relacionam de acordo com a 

Equação 2.1, já apresentada no capítulo anterior. 

𝛼 = (
𝐾

𝐾−1
) (1 − ∑ 𝑆𝑖

2𝐾
𝑖=𝑙 (

1

𝑆𝑡
2))         (2.1) 

Em que: 

𝛼: Alfa de Cronbach 

𝐾: Número de questões 

𝑆𝑖
2: 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) ou α ≥ 0,60 

(GEORGE e MARLLERY, 2003). 
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CAPÍTULO 4 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a realização da pesquisa de campo, foram obtidas 2102 respostas válidas para o grupo 

de usuários, e 941 respostas válidas para o grupo de não usuários. Neste capítulo serão 

apresentados os tratamentos dos dados obtidos, consistindo na identificação dos 

entrevistados (dados censitários), caracterização dos entrevistados e avaliação da percepção 

do entrevistado em relação à qualidade do STPU de Goiânia. Neste capítulo será ainda 

apresentado as análises e discussões dos resultados obtidos. 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

Conforme apresentado no capítulo anterior, os dados dos formulários foram tabulados 

utilizando o software Microsoft Excel. A análise estatística do perfil dos entrevistados é 

apresentada na Tabela 4.1 apresentada a seguir: 

Tabela 4.1 - Caracterização dos entrevistados. 

Perfil Não Usuários Usuários 

Sexo % % 

Feminino 48,83 57,55 

Masculino 51,17 42,45 

Idade % % 

Até 15 anos 1,28 3,94 

15 e 30 56,50 47,00 

31 a 45 24,31 27,02 

46 a 60 14,61 15,71 

Acima de 60 3,30 6,34 

Escolaridade % % 

Fundamental incompleto 2,24 12,66 

Fundamental completo 1,28 13,01 

Médio incompleto 3,09 17,78 

Médio completo 9,80 34,27 

Superior incompleto 34,08 14,71 

Superior completo 26,30 6,84 

Pós Graduado 23,22 0,91 

Nível de Renda % % 

Até 1 salário mínimos 13,83 37,63 

1 a 3 30,74 52,01 

3 a 5 15,85 7,09 

5 a 8 14,36 0,79 
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Acima de 8 salários mínimos 25,21 0,29 

Analisando a Tabela 4.1, destaca-se a predominância do sexo feminino nas respostas dos 

usuários entrevistados em contraste com a amostra de não usuários. Ambas as amostras 

tiveram uma maioria de entrevistados na faixa de 15 a 30 anos. Em relação ao grau de 

escolaridade, nota-se que os não usuários em sua maioria possuíam grau de instrução acima 

de médio completo, enquanto os usuários se enquadram em graus de escolaridade anteriores 

ao médio completo. Em ambos os grupos, a maioria dos entrevistados possuem renda entre 

1 e 3 salários mínimos. Entretanto, no grupo dos não usuários há uma maior uniformidade 

entre os estratos, com destaque para a alta porcentagem de entrevistados com renda superior 

a 8 salários mínimos. 

Após a análise preliminar das amostras, foram calculadas as médias de cada atributo segundo 

a transformação dos conceitos qualitativos para quantitativos. Esta transformação foi 

realizada adotando valores de 1 a 5 para os conceitos de péssimo a ótimo, respectivamente, 

conforme apresentado no capítulo anterior. Tabelou-se todas essas médias, a diferença 

percentual destas, e a média final dada ao serviço para cada amostra, como apresentado na 

Tabela 4.2 a seguir. 

Tabela 4.2 - Médias das respostas dos questionários. 

Item Pergunta 
Não usuários Usuários 

Δ(%) 
Média Média 

1.1 Distância de caminhada 3,08 3,33 7,51 

1.2 Tempo de espera do ônibus 2,26 2,67 15,36 

1.3 Tempo de viagem dentro do ônibus 2,50 2,79 10,39 

1.4 Pontualidade dos ônibus 2,51 2,76 9,06 

1.5 Lotação dos ônibus 1,50 2,22 32,43 

1.6 Segurança - Assaltos 1,59 2,23 28,70 

1.7 Segurança - Acidentes 2,76 2,98 7,38 

2.1 Conservação do ponto de parada 2,01 2,61 22,99 

2.2 Informação no ponto de parada 2,17 2,47 12,15 

3.1 Estrutura física dos terminais 2,57 3,06 16,01 

3.2 Informação nos terminais 2,72 3,14 13,38 

3.3 Limpeza dos terminais 2,39 3,01 20,60 

3.4 Segurança - Terminais 1,88 2,61 27,97 

3.5 Acessibilidade do terminal (PCD) 2,32 2,87 19,16 

4.1 Conservação dos ônibus 2,54 2,78 8,63 

4.2 Informação dentro do ônibus 2,60 2,80 7,14 

4.3 Limpeza dos ônibus 2,37 2,75 13,82 

4.4 Conforto dos veículos 2,05 2,39 14,23 
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4.5 Acessibilidade do ônibus (PCD) 2,27 2,80 18,93 

5.1 Cortesia do motorista 2,81 3,12 9,94 

5.2 Condução do veículo pelo motorista 2,82 3,19 11,60 

6.1 Uso do cartão de embarque 3,32 3,52 5,68 

6.2 Número de pontos de venda de bilhete 2,57 2,96 13,18 

6.3 Atendimento dos pontos de venda 2,97 3,09 3,88 

7.1 Aplicativos e sites 3,33 3,33 0,00 

Média Final 2,48 2,86 12.19 

Desta análise é possível concluir que o conceito final dado ao transporte público pelos 

usuários é mais positivo do que o dos não usuários, sendo que ambos os grupos avaliaram o 

STPU da RMG com um conceito entre ruim e regular. Observa-se ainda que a avaliação dos 

não usuários é mais negativa do a dos usuários em praticamente todos os itens avaliados, 

com exceção do item 7.1, que obteve a mesma nota em ambos os grupos. Os cinco itens 

melhores avaliados são apresentados na Tabela 4.3 e os cinco itens piores avaliados são 

apresentados na Tabela 4.4.  

Tabela 4.3 - Ranking dos itens melhores avaliados. 

Itens com melhor avaliação 

Posição 
Não usuários Usuários 

Item Média Item Média 

1 Aplicativos e sites 3,33 Uso do cartão de embarque 3,52 

2 Uso do cartão de embarque 3,32 Distância de caminhada 3,33 

3 Distância de caminhada 3,08 Aplicativos e sites 3,33 

4 Atendimento dos pontos de venda 2,97 Condução do veículo pelo motorista 3,19 

5 Condução do veículo pelo motorista 2,82 Informação nos terminais 3,14 

 

Tabela 4.4 - Ranking dos itens piores avaliados. 

Itens com pior avaliação 

Posição 
Não usuários Usuários 

Item Média Item Média 

1 Lotação dos ônibus 1,50 Lotação dos ônibus 2,22 

2 Segurança – Assaltos 1,59 Segurança - Assaltos 2,23 

3 Segurança - Terminais 1,88 Conforto dos veículos 2,39 

4 Conservação do ponto de parada 2,01 Informação no ponto de parada 2,47 

5 Conforto dos veículos 2,05 
Conservação do ponto de 

parada/Segurança - Terminais 
2,61 
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4.2  ANÁLISE FATORIAL EXPLORATÓRIA 

Para as análises fatoriais exploratórias de ambos os grupos, utilizou-se o software SPSS 

Statistics. Para assegurar a validade da análise fatorial, foram realizados os testes de 

esfericidade de Bartlett (BTS) e o de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Na Tabela 4.5 a seguir são 

apresentados os resultados destes testes. 

Tabela 4.5 - Resultados dos testes de validação da análise fatorial. 

 Usuários Não Usuários 

KMO 0,858 0,901 

BTS 18439,02 7784,04 

Significância 0,00 0,00 

Conforme apresentado, é possível observar que a análise realizada foi válida, uma vez que o 

BTS obteve um nível de significância inferior a 0,05 e o KMO obteve um valor acima de 0,8. 

Seguindo as recomendações de Hair et al (2006), a extração de fatores deve ser interrompida 

após se obter 60% da variância. As tabelas 4.6 e 4.7 a seguir indicam a variância total obtida 

na análise de cada grupo. Observa-se que no sexto fator a variância cumulativa foi superior a 

60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4.6 – Variância total explicada para o grupo de usuários. 
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Tabela 4.7 – Variância total explicada para o grupo de não usuários. 

 

Como apresentado nas tabelas, a análise para o grupo dos usuários obteve no sexto fator 

uma variância cumulativa de 58,053%, não atendendo a recomendação de Hair et al (2006). 

Entretanto, seguindo o método de Kaiser com o auxílio do screeplot para a extração dos 

Total % da Variância % Cumulativa Total % da Variância % Cumulativa Total

1 5,929 24,704 24,704 5,338 22,240 22,240 4,103

2 2,762 11,509 36,213 2,190 9,123 31,364 3,386

3 1,523 6,347 42,561 1,052 4,384 35,747 2,396

4 1,375 5,731 48,292 0,742 3,092 38,840 2,282

5 1,194 4,974 53,265

6 1,149 4,788 58,053

7 0,965 4,020 62,073

8 0,937 3,904 65,977

9 0,829 3,453 69,430

10 0,746 3,109 72,539

11 0,689 2,872 75,411

12 0,661 2,756 78,167

13 0,564 2,351 80,517

14 0,545 2,271 82,789

15 0,520 2,167 84,955

16 0,504 2,099 87,054

17 0,498 2,074 89,129

18 0,446 1,857 90,986

19 0,438 1,825 92,812

20 0,393 1,636 94,447

21 0,368 1,535 95,982

22 0,354 1,475 97,457

23 0,308 1,283 98,741

24 0,302 1,259 100,000

Somas rotativas de 

carregametos ao quadrado

Somas de extração de carregamentos 

ao quadrado
 Eigenvalues iniciais

Fator

Total % da Variância % Cumulativa Total % da Variância % Cumulativa Total % da Variância % Cumulativa

1 7,360 33,452 33,452 7,360 33,452 33,452 2,954 13,429 13,429

2 1,668 7,582 41,034 1,668 7,582 41,034 2,921 13,277 26,706

3 1,309 5,948 46,982 1,309 5,948 46,982 2,482 11,282 37,988

4 1,219 5,541 52,524 1,219 5,541 52,524 1,903 8,648 46,636

5 1,115 5,069 57,593 1,115 5,069 57,593 1,786 8,119 54,756

6 1,032 4,692 62,285 1,032 4,692 62,285 1,656 7,529 62,285

7 0,965 4,388 66,673

8 0,854 3,883 70,556

9 0,705 3,206 73,762

10 0,636 2,890 76,652

11 0,594 2,702 79,354

12 0,529 2,407 81,761

13 0,511 2,321 84,082

14 0,499 2,268 86,350

15 0,468 2,128 88,478

16 0,451 2,048 90,526

17 0,396 1,802 92,327

18 0,386 1,753 94,081

19 0,371 1,689 95,769

20 0,353 1,603 97,372

21 0,301 1,370 98,742

22 0,277 1,258 100,000

Somas de extração de 

carregamentos ao quadrado
 Eigenvalues iniciais

Fator

Somas rotativas de carregametos ao 

quadrado
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fatores, obteve-se seis fatores para cada grupo, conforme apresentado nas figuras 4.1 e 4.2 

a seguir. As figuras apresentam os gráficos screeplot com os valores de eingenvalue acima 

de 1, o que indica a formação de um fator. 

Figura 4.1 - Screeplot da AFE do grupo de usuários. 

 

 

Figura 4.2 – Screeplot da AFE do grupo de não usuários. 
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Após a extração dos fatores, determinou-se então os que compõem elementos os fatores, 

sendo essa determinação realizada através da análise da carga fatorial dos itens dentro de 

cada fator. Os itens com maior carga fatorial foram então agrupados, verificando-se a seguir 

o valor do Alfa de Cronbach de cada agrupamento. A Tabela 4.8 a seguir indica os fatores 

encontrados para o grupo de usuários, os itens que os compõem e seus respectivos valores 

de Alfa de Cronbach.  

Tabela 4.8 – AFE dos usuários. 

Usuários 

Grupo Variável 
Alfa de 

Cronbach 

Ônibus 

4.1 Conservação do ônibus 

0,773 
4.2 Sinalização do ônibus 

4.3 Limpeza do ônibus 

4.4 Conforto do ônibus 

Infraestrutura 

2.2 Sinalização do ponto de parada 

0,714 

3.1 Estrutura física do terminal 

3.2 Sinalização do terminal 

3.3 Limpeza do terminal 

3.4 Segurança do terminal 

6.2 Número de pontos de recarga 

Operação 

1.1 Distância de caminhada 

0,615 
1.2 Tempo de espera 

1.3 Tempo de viagem 

1.4 Pontualidade dos ônibus 

Segurança 

1.5 Lotação do ônibus 

0,700 1.6 Segurança – Assaltos 

2.1 Conservação dos pontos de parada 

Acessibilidade 
3.5 Acessibilidade do terminal 

0,787 
4.5 Acessibilidade do ônibus 

Pessoal 

5.1 Cortesia do motorista 

0,626 5.2 Condução do veículo pelo motorista 

6.3 Atendimento nos pontos de recarga 

Como apresentado na tabela, a AFE para o grupo de usuários do transporte público obteve 

seis fatores compostos por vinte e dois dos vinte e cinco itens totais. Os três itens excluídos 

foram: segurança – acidentes (item 1.7), bilhetagem eletrônica (item 6.1) e sites e aplicativos 

(item 7.1). Estes itens foram excluídos da análise por motivos de adequação do Alfa de 

Cronbach, uma vez que estes itens não se encaixaram em nenhum fator.  

Na análise fatorial do grupo de não usuários, para fins comparativos, excluiu-se os itens 

citados anteriormente. A Tabela 4.9 a seguir indica os fatores encontrados para o grupo de 

não usuários, os itens que os compõem e seus respectivos valores de Alfa de Cronbach. 
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Tabela 4.9 – AFE dos usuários. 

Não Usuários 

Grupo Variável Alfa de Cronbach 

Ônibus/ 
Ponto de Parada 

4.1 Conservação do ônibus 

0,815 

4.2 Sinalização do ônibus 

4.3 Limpeza do ônibus 

4.4 Conforto do ônibus 

4.5 Acessibilidade do ônibus 

2.1 Conservação dos pontos de parada 

2.2 Sinalização do ponto de parada 

Terminal 

3.1 Estrutura física do terminal 

0,815 
3.2 Sinalização do terminal 

3.3 Limpeza do terminal 

3.5 Acessibilidade do terminal 

Operação 

1.1 Distância de caminhada 

0,719 
1.2 Tempo de espera 

1.3 Tempo de viagem 

1.4 Pontualidade dos ônibus 

Segurança 

1.5 Lotação do ônibus 

0,675 1.6 Segurança - Assaltos 

3.4 Segurança do terminal 

Cartão de 
embarque 

6.2 Número de pontos de recarga 
0,724 

6.3 Atendimento nos pontos de recarga 

Pessoal 
5.1 Cortesia do motorista 

0,762 
5.2 Condução do veículo pelo motorista 

A AFE mostrou alguns fatores com construtos bem próximos ou iguais entre os dois grupos 

analisados, como o fator Operação, que é composto pelos mesmos itens (itens 1.1 a 1.4). 

Entretanto, alguns itens se mostraram em grupos bem divergentes, como o item Conservação 

dos pontos de parada (item 2.1), que para os não usuários constitui o fator Operação, 

enquanto para os usuários este item é relacionado à Segurança. Isto mostra como a 

percepção de cada item influi na percepção geral do sistema. 

Outro resultado relevante é que o item Lotação do ônibus está diretamente relacionado a 

Segurança para ambos os grupos. Este resultado reafirma o entendimento comum de que, 

quanto mais cheio um ônibus, maior a sensação de insegurança para o indivíduo, seja ele 

usuário ou não. Ainda em relação ao fator Segurança, nota-se uma divergência em relação 

ao terceiro item formado do grupo: para os usuários o estado de conservação do ponto de 

parada é o que se relaciona com a ideia de um transporte mais seguro, enquanto para os não 

usuários o item Segurança do terminal possui maior peso. 
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O fator Pessoal em ambos os grupos é formado pelos itens relacionados ao motorista do 

veículo. Entretanto, para os não usuários, o item Atendimento nos pontos de recarga está 

mais relacionado com o fator Cartão de Embarque, enquanto para os usuários este item se 

inclui no fator Pessoal. 

Destaca-se ainda que, na análise dos usuários, há um fator exclusivo para a Acessibilidade, 

composto pelos itens de acessibilidade do terminal (item 3.5) e do ônibus (item 4.5). Para os 

não usuários, estes itens se dispersaram nos fatores relacionados diretamente ao próprio 

ônibus e terminal. 

Para ambos os grupos, o fator Ônibus se mostrou bastante semelhante. No grupo dos não 

usuários, este fator incluiu todos os itens considerados na análise dos usuários (dos itens 4.1 

ao 4.4). Entretanto, os não usuários consideraram neste fator itens relacionados à 

acessibilidade do veículo (item 4.5) e ao ponto de parada (itens 2.1 e 2.2). Para os não 

usuários, este grupo foi então nomeado como Ônibus/Ponto de parada. 

Os fatores Infraestrutura (do grupo usuários) e Terminal (do grupo de não usuários) se 

mostraram análogos. A divergência entre os grupos deu-se através dos itens Sinalização do 

ponto de parada (item 2.2) e Número de pontos de recarga do cartão de embarque (item 6.2), 

relacionados à Infraestrutura do sistema para os usuários, enquanto para os não usuários o 

grupo Terminal abrangeu apenas os itens relacionados diretamente a terminais (itens 3.1, 3.2, 

3.3 e 3.5).  
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4.3. ANÁLISE FATORIAL CONFIRMATÓRIA 

Após a realização na AFE, conduziu-se uma AFC para verificar a importância de cada item 

dentro dos fatores onde foram alocados. Como apresentado no Capítulo 2, a validação desta 

análise deu-se através da verificação de índices, cujos valores encontrados são apresentados 

na Tabela 4.10 a seguir. Observa-se que as análises atingiram índices satisfatórios, 

aceitando-se marginalmente um ajuste de boa qualidade do modelo. 

Tabela 4.10 – Índices de validação para AFC. 

Índice Usuários Não Usuários Valor de referência 

RMR 0,091 0,036 Próximo ou abaixo de 0,08 

RMSEA 0,063 0,057 Próximo ou abaixo de 0,07 

CFI 0,936 0,929 Próximo ou acima de 0,90 

TLI 0,914 0,909 Próximo ou acima de 0,95 

Os resultados obtidos na AFC através do software SPSS Amos para os grupos de usuários e 

não usuários são apresentados a seguir nas Tabelas 4.11 e 4.12, respectivamente. As tabelas 

apresentam o peso de cada item dentro do grupo que compõe, e os valores do índice P. O 

item é considerado adequado dentro do grupo caso o índice P não possua significância, 

comprovando que os agrupamentos realizados são válidos. 

Tabela 4.11 – Análise fatorial confirmatória do grupo de usuários. 

Usuários 

Fator Variável Fator de regressão Valor P 

Infraestrutura 

3.1 Estrutura física do terminal 0,60 *** 

3.2 Sinalização do terminal 0,59 *** 

3.4 Segurança do terminal 0,56 *** 

3.3 Limpeza do terminal 0,55 *** 

6.2 Número de pontos de recarga 0,47 *** 

2.2 Sinalização do ponto de parada 0,47 *** 

Segurança 

1.6 Segurança - Assaltos 0,75 *** 

1.5 Lotação do ônibus 0,72 *** 

2.1 Conservação dos pontos de parada 0,69 *** 

Operação 

1.2 Tempo de espera 0,63 *** 

1.4 Pontualidade dos ônibus 0,61 *** 

1.3 Tempo de viagem 0,59 *** 

1.1 Distância de caminhada 0,44 *** 

Ônibus 

4.1 Conservação do ônibus 0,69 *** 

4.4 Conforto do ônibus 0,69 *** 

4.3 Limpeza do ônibus 0,68 *** 

4.2 Sinalização do ônibus 0,66 *** 

Pessoal 
5.2 Condução do veículo pelo motorista 0,81 *** 

5.1 Cortesia do motorista 0,76 *** 
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6.3 Atendimento nos pontos de recarga 0,75 *** 

Acessibilidade 
4.5 Acessibilidade do ônibus 0,69 *** 

3.5 Acessibilidade do terminal 0,62 *** 

 

Tabela 4.12 – Análise fatorial confirmatória do grupo de não usuários. 

Não Usuários 

Fator Variável Fator de regressão Valor P 

Ônibus /  
Ponto de parada 

4.1 Conservação do ônibus 0,69 *** 

4.3 Limpeza do ônibus 0,67 *** 

4.2 Sinalização do ônibus 0,67 *** 

4.4 Conforto do ônibus 0,66 *** 

4.5 Acessibilidade do ônibus 0,61 *** 

2.2 Sinalização do ponto de parada 0,60 *** 

2.1 Conservação dos pontos de parada 0,59 *** 

Terminal 

3.1 Estrutura física do terminal 0,72 *** 

3.2 Sinalização do terminal 0,72 *** 

3.3 Limpeza do terminal 0,67 *** 

3.5 Acessibilidade do terminal 0,63 *** 

Operação 

1.2 Tempo de espera 0,65 *** 

1.4 Pontualidade dos ônibus 0,63 *** 

1.3 Tempo de viagem 0,63 *** 

1.1 Distância de caminhada 0,60 *** 

Cartão de embarque 
6.2 Número de pontos de recarga 0,77 *** 

6.3 Atendimento nos pontos de recarga 0,74 *** 

Segurança 

1.6 Segurança - Assaltos 0,70 *** 

3.4 Segurança do terminal 0,69 *** 

1.5 Lotação do ônibus 0,58 *** 

Motorista 
5.2 Condução do veículo pelo motorista 0,80 *** 

5.1 Cortesia do motorista 0,77 *** 

 

Analisando os fatores mais similares entre os grupos, como Ônibus e Pessoal, nota-se que a 

estrutura dos itens dentro destes se assemelham. No fator Ônibus ocorre uma similaridade 

quanto ao item Conservação do ônibus (4.1), sendo aquele que apresenta o maior peso para 

ambos os grupos. Para os não usuários, os itens relacionados ao ponto de parada se agrupam 

com os itens relacionados ao ônibus, conforme apresentado anteriormente na análise 

exploratória. Entretanto, os itens relacionados ao ponto de parada possuem menor peso 

quando analisado dentro do fator. 

No fator Pessoal, os itens Forma de condução do veículo (5.2) e Cortesia do motorista (5.1) 

obtiveram maior peso. Neste grupo, o item divergente foi o de Atendimento nos pontos de 

recarga (6.3), presente neste fator apenas para os usuários. 
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O fator Segurança se estrutura de modo similar, sendo o item Segurança – Assaltos (1.6) o 

de maior peso nos dois grupos. Para os não usuários, este item é seguido por Segurança do 

Terminal (3.4) e Lotação do ônibus (1.5). Para os usuários do sistema, o fator é composto, em 

ordem de importância, pelos itens Lotação do ônibus (1.5) e Conservação do ponto de parada 

(2.1). 

Em relação ao fator Operação, o Tempo de espera (1.2) é considerado a característica de 

maior relevância em ambos os grupos. É interessante notar que, na análise dos usuários, o 

item Distância de caminhada (1.1) possui um peso com valor muito inferior dos demais itens, 

indicando pequena relevância dentro do fator analisado. Já para os não usuários, apesar de 

possuir o menor peso dentro do fator, este item se aproxima muito dos demais no que tange 

sua influência dentro do fator.  

No fator Terminal e Infraestrutura, tanto o grupo dos usuários e dos não usuários avaliaram 

os itens Estrutura física do terminal (3.1) e Sinalização do terminal (3.2) como os mais 

relevantes.  

No fator Cartão de embarque, os não usuários indicaram que o Número de pontos de recarga 

(item 6.2) tem um peso maior do que o Atendimento nos pontos de parada (item 6.3). 

No fator Acessibilidade, os usuários indicaram que a Acessibilidade do terminal (item 3.5) tem 

um peso maior do que a Acessibilidade do ônibus (item 4.5). 

4.4. MODELAGEM DE EQUAÇÕES ESTRUTURAIS 

Finalizada a AFC foram montadas as equações estruturais de cada grupo (usuários e não 

usuários) e as equações para os fatores que os constituem. As equações foram montadas 

seguindo os parâmetros obtidos nos modelos apresentados nas Figuras 4.3 e 4.4 a seguir, 

obtidos através do software SPSS AMOS (Versão 22). Observa-se também nas figuras os 

erros intrínsecos aos modelos. 
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Figura 4.3 – Proposta de modelo para AFC dos usuários. 
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Figura 4.4 – Proposta de modelo para AFC dos não usuários. 

 

Analisando os modelos apresentados, foi possível identificar os fatores que possuem maior 

peso para a formação da percepção da qualidade do transporte público para ambos os grupos. 

As Tabelas 4.13 e 4.14 a seguir apresentam estes valores. 

Tabela 4.13 – Pesos dos fatores para os usuários. 

Usuários 

Conceito Fator Fator de regressão Valor P 

Percepção da qualidade do STPU 

Infraestrutura 0,52 *** 

Operação 0,24 *** 

Ônibus 0,19 *** 

Segurança 0,15 *** 

Pessoal 0,13 *** 

Acessibilidade 0,07 *** 
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Tabela 4.14 – Pesos dos fatores para os não usuários. 

Não Usuários 

Conceito Fator Fator de regressão Valor P 

 Percepção da qualidade do STPU 

Ônibus/Ponto de Parada 0,31 *** 

Terminal 0,30 *** 

Operação 0,28 *** 

Cartao de Embarque 0,19 *** 

Pessoal 0,12 *** 

Segurança 0,08 *** 

 

A partir das análises dos modelos apresentados, montaram-se as equações propostas a 

seguir, onde os fatores tiveram seus nomes abreviados e os valores das variáveis são 

representados por “𝑋𝑖,𝑖”, em que i,i representa o nome da variável em questão. 

Para o grupo de usuários, a percepção da qualidade do STPU dá-se através da Equação 4.1 

apresentada a seguir: 

𝑇𝑃𝑢 =  0,52 𝑥 𝐼𝑛𝑓 +  0,24 𝑂𝑝 +  0,19 𝑥 𝑂𝑛𝑏 +  0,15 𝑥 𝑆𝑒𝑔 +  0,13 𝑥 𝑃𝑠𝑠 +  0,07 𝑥 𝐴𝑐𝑠𝑠     (4.1) 

Os fatores constituintes desta equação são apresentados nas Equações 4.2 a 4.7 a seguir: 

𝐼𝑛𝑓 =  0,60 𝑥 𝑋3.1 +  0,59 𝑥 𝑋3.2 +  0,56 𝑥 𝑋3.4 +  0,55 𝑥 𝑋3.3 +  0,47 𝑥 𝑋6.2 +  0,47 𝑥 𝑋2.2  (4.2) 

𝑆𝑒𝑔 =   0,75 𝑋1.6 +  0,72 𝑥 𝑋1.5 +  0,69 𝑥 𝑋2.1       (4.3) 

𝑂𝑝 =  0,63 𝑥 𝑋1.2 +  0,61 𝑥 𝑋1.4 +  0,59 𝑥 𝑋1.3 +  0,44 𝑥 𝑋1.1     (4.4) 

𝑂𝑛𝑏 =  0,69 𝑥 𝑋4.1 +  0,69 𝑥 𝑋4.4 +  0,68 𝑥 𝑋4.3 +  0,66 𝑥 𝑋4.2     (4.5) 

𝑃𝑠𝑠 =  0,81 𝑥 𝑋5.2 +  0,76 𝑥 𝑋5.1 +  0,75 𝑥 𝑋6.3       (4.6) 

𝐴𝑐𝑠𝑠 =  0,69 𝑥 𝑋4.5 +  0,62 𝑥 𝑋3.5         (4.7) 

Para o grupo de não usuários, a percepção da qualidade do STPU dá-se através da Equação 

4.8 apresentada a seguir: 

𝑇𝑃𝑛𝑢 =  0,31 𝑥 𝑂𝑛𝑏/𝑃𝑡 +  0,3 𝑥 𝑇𝑒𝑟𝑚 +  0,28 𝑥 𝑂𝑝 +  0,19 𝑥 𝐶𝐸 +  0,12 𝑥 𝑀𝑜𝑡 +  0,08 𝑥 𝑆𝑒𝑔 (4.8) 

Os fatores constituintes desta equação são apresentados nas Equações 4.9 a 4.14 a seguir: 

𝑂𝑛𝑏/𝑃𝑡 =  0,69 𝑥 𝑋4.1 +  0,67 𝑥 𝑋4.3 +  0,67 𝑥 𝑋4.2 +  0,66 𝑥 𝑋4.4 +  0,61 𝑥 𝑋4.5 +

 0,60 𝑥 𝑋2.2 +  0,59 𝑥 𝑋2.1         (4.9) 
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𝑇𝑒𝑟𝑚 =  0,72 𝑥 𝑋3.1 +  0,72 𝑥 𝑋3.2 +  0,67 𝑥 𝑋3.3 +  0,63 𝑥 𝑋3.5    (4.10) 

𝑂𝑝 =  0,65 𝑥 𝑋1.2 +  0,63 𝑥 𝑋1.4 +  0,63 𝑥 𝑋1.3 +  0,60 𝑥 𝑋1.1              (4.11) 

𝐶𝐸 =  0,77 𝑥 𝑋6.2 +  0,74 𝑥 𝑋6.3                             (4.12) 

𝑃𝑒𝑠𝑠 =  0,80 𝑥 𝑋5.2 +  0,77 𝑥 𝑋5.1                   (4.13) 

𝑆𝑒𝑔 =  0,70 𝑥 𝑋1.6 +  0,69 𝑥 𝑋3.4 +  0,58 𝑥 𝑋1.5                (4.14) 

A partir das equações propostas é possível identificar os itens com maiores pesos dentro dos 

grupos e os grupos com maiores pesos dentro dos modelos propostos. O conhecimento 

destas equações possibilita a criação de medidas de grande impacto na percepção da 

sociedade em relação à qualidade do transporte público, ao atuar diretamente sobre os itens 

de maior relevância para seu público, seja ele usuário ou não usuário. 

Dos itens de maior relevância coincidentes entre os grupos de usuários e não usuários, 

destacam-se: 

 Os itens Conservação dos ônibus (4.1), Limpeza do ônibus (4.3) e Conforto dos ônibus 

(4.4), componentes do fator Ônibus. 

 Os itens Estrutura física do terminal (3.1) e Sinalização do terminal (3.2) do fator 

Terminal/Infraestrutura. 

 Os itens Tempo de espera (1.2) e Pontualidade dos ônibus (1.4), do fator Operação.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo principal avaliar e comparar a percepção dos usuários e dos 

não usuários sobre a qualidade do transporte público da Região Metropolitana de Goiânia. 

Além disso, propôs-se a identificar o perfil dos grupos de usuários e não usuários deste serviço 

e estudar métodos comparativos para melhor analisar os dados referentes à percepção destes 

dois grupos sobre o tema analisado. 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas. A primeira foi realizada com os usuários do 

transporte coletivo, entre novembro e dezembro de 2016, com uma amostra de 2102 

entrevistados. A segunda coleta foi realizada com os não usuários do serviço, entre novembro 

e dezembro de 2017, com uma amostra de 941 entrevistados. Após a coleta os dados foram 

tratados e analisados. 

Destes questionários foi possível traçar um perfil dos dois grupos quanto à classificação de 

sexo, idade, escolaridade e renda. O perfil dos não usuários apresenta predominância 

masculina, de 15 a 45 anos, com alto grau de escolaridade e renda bem distribuída. Já o perfil 

dos usuários apresenta predominância feminina, de 15 a 45 anos, escolaridade até o médio 

completo, e com renda de até 3 salários mínimos. 

Expostos os resultados sobre a percepção da qualidade do transporte coletivo, verifica-se a 

hipótese de que a percepção dos não usuários é mais negativa do que a dos usuários na 

maioria dos itens analisados. A média dada pelos não usuários foi de 2,48 e a média dada 

pelos usuários foi de 2,86. Portanto, ambos consideram, no geral, a qualidade do serviço entre 

ruim e regular, com o conceito dos não usuários próximo de ruim, enquanto o conceito dos 

usuários está mais próximo de regular. 

Percebe-se um padrão na classificação dos itens melhores avaliados e dos itens piores 

avaliados por ambos os grupos. Entre os melhores avaliados listam-se os itens Aplicativos e 

sites, Uso do cartão de embarque, Distância de caminhada e Condução do veículo pelo 

motorista. E entre os piores avaliados listam-se os itens Lotação dos ônibus, Segurança – 

Assaltos, Segurança – Terminais, Conforto dos veículos e Conservação do ponto de parada. 

A partir das análises fatoriais exploratórias foi possível entender como cada um dos grupos 

percebe as facetas do transporte público pela forma como agrupam os itens perguntados nos 

formulários. Na formação dos fatores de ambos os grupos notou-se a confirmação dos 
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princípios da similaridade e proximidade (LAS CASAS, 2008) ao se notar que em um grande 

números de fatores, como Ônibus, Infraestrutura, Terminais e Operação, compreendem itens 

de componentes ou similares ou próximos. Embora existam fatores em comum entre os 

grupos, são nas diferenças da composição dos fatores que se entende como é formada a 

percepção de cada grupo e como devem ser tratados os itens avaliados. Um exemplo disto é 

o item Segurança – Terminais, que está entre os cinco itens com pior avaliação para ambos 

os grupos, mas que foi categorizado como um item relacionado à Infraestrutura pelos usuários 

do serviço, enquanto para os não usuários este item se relacione mais à Segurança do 

sistema. 

A análise fatorial confirmatória forneceu os indicadores de importância de cada item avaliado 

dentro do fator gerado. O resultado desta análise possibilita a criação de estratégias efetivas 

e pontuais nos fatores, ao conhecer os itens considerados mais relevantes pelo grupo 

analisado. Por exemplo, os itens Conservação e Conforto dos ônibus tem um grande peso 

dentro dos fatores Ônibus de ambos os grupos, o que indica que o investimento em melhorias 

destes itens acarretaria uma melhoria da percepção maior do que se fosse melhorado o item 

Sinalização do ônibus – de menor peso dentro do fator analisado. 

Com a formulação das equações estruturais encontrou-se os pesos de cada fator gerado 

pelos grupos nas percepções da qualidade do transporte público. Com isto se torna possível 

elencar os itens cujas intervenções acarretariam em maior efeito na percepção final do 

sistema. Os itens com maior peso dentro dos fatores de maior peso, quando melhorados, 

gerariam grande impacto na percepção do grupo sobre a qualidade do transporte público. Ao 

passo que os itens com peso menor, nos fatores de peso menor, teriam pouco impacto nesta 

nova avaliação global da percepção. Dos itens que se encontram nesta categoria indica-se o 

foco nos itens de maiores pesos nos fatores Ônibus, Infraestrutura/Terminal e Operação como 

destacados no capítulo anterior. 

Ao se analisar simultaneamente os itens com avaliações mais extremas (piores e melhores 

conceitos) com seus respectivos pesos dentro do modelo de equação estrutural, é possível 

identificar os itens mais estratégicos dentro do sistema de transporte público. Ao realizar esta 

análise para ambos os grupos é possível otimizar as estratégias de investimentos, ao priorizar 

itens que afetariam diretamente a percepção dos usuários e dos não usuários do sistema. A 

melhoria da percepção dos usuários possui como objetivo sua fidelização, enquanto a dos 

não usuários busca atraí-los para o sistema, sendo este o grande diferencial de realizar este 

estudo com este público.  
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Este tipo de pesquisa detém um papel primordial no entendimento da percepção da sociedade 

sobre o transporte público e possibilita a formulação de estratégias a fim de ser melhorar esta 

percepção. Compreender como os usuários do sistema o percebem pelas suas experiências 

durante todo o ciclo de serviços de uma viagem e como os não usuários percebem o sistema 

de forma consciente ou inconsciente seja através da mídia, experiências anteriores ou contato 

com o sistema de transporte público nas vias é de vital importância para implementar medidas 

que efetivamente vão causar melhorias para estes entes. A confiabilidade dos dados e das 

análises permite que este estudo seja base para tomada de decisões que visem a melhoria 

da qualidade do transporte público na região metropolitana de Goiânia de forma a atrair os 

não usuários e fidelizar os usuários. 

São sugestões de trabalhos futuros: 

 Estudar o efeito da mídia sobre a percepção de ambos os grupos, bem como o efeito 

que alguma mudança efetiva no sistema teria sobre esta percepção após um tempo 

de sua implementação. 

 Utilizar outras ferramentas estatísticas para interpretar a grande base de dados aqui 

utilizada. 

 Formular mais estudos sobre os não usuários do transporte público a fim de melhor 

compreender como a percepção deste grupo sobre o transporte público o distancia 

deste serviço.  

Indica-se também que as prestadoras de serviço, órgãos públicos e sociedade civil utilizem 

dos dados e análises aqui apresentados, devido aos graus de confiabilidades apresentados, 

para fomentar a discussão e efetiva melhoria da qualidade do transporte público na região 

metropolitana de Goiânia. 
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ANEXO 1 

Figura A1: Parte 1 do questionário aplicado para os usuários do STPU da RMG. 
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Figura A2: Parte 2 do questionário aplicado para os usuários do STPU da RMG. 
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APÊNDICE 1 

Figura A3: Parte 1 do questionário aplicado para os não usuários do STPU da RMG. 
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Figura A4: Parte 2 do questionário aplicado para os não usuários do STPU da RMG. 

 

 

 

 

 

 


