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RESUMO 

A região metropolitana de Goiânia é composta por 18 municípios integrados em uma única rede 

de transportes coletivos, a RMTC, atendendo diariamente 600 mil passageiros (SET, 2015). A 

queda na demanda pelo serviço de transporte coletivo tem sido uma realidade em Goiânia, 

assim como em outras localidades brasileiras. Entre os anos de 2011 e 2015, um decréscimo de 

16% no número de usuários foi atingido. Nessa situação, o presente trabalho se estabelece na 

temática de compreender a queda de demanda pelo serviço de transporte público investigando 

os fatores e variáveis que contribuem para a mudança de usuários do modo público para outros 

modos. O objetivo deste é identificar os fatores condicionantes para a mudança de usuários do 

transporte coletivo para outros modos de transporte, baseado na percepção dos usuários. Com 

isso, foi realizada uma coleta de dados em campo com usuários do transporte coletivo, afim de 

capturar a percepção deles sobre atributos do sistema e suas preferências em relação aos modos 

de transporte em análise. Essa pesquisa obteve como principais resultados uma percepção 

negativa dos usuários em relação ao sistema, e a identificação que em todos os conjuntos de 

análise entre os modos existe saída de usuários do sistema. Além disso variáveis como conforto 

e risco foram elencadas como importantes para explicar o comportamento de tomada de decisão 

em transportes dos indivíduos.  

 

 

Palavras-chave: Transporte Público Coletivo, Modos de Transportes, Escolha de Modo, 

Preferência Declarada, Modelo Logit Binomial.  



x 

 

SUMÁRIO 

AGRADECIMENTOS ........................................................................................................... vii 

RESUMO ................................................................................................................................. ix 

SUMÁRIO ................................................................................................................................. x 

LISTA DE TABELAS ............................................................................................................ xii 

LISTA DE FIGURAS ........................................................................................................... xiii 

LISTA DE ABREVIATURAS ............................................................................................. xiv 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................................ 1 

1.1 PROBLEMA .............................................................................................................................. 3 

1.2 JUSTIFICATIVA ....................................................................................................................... 4 

1.3 OBJETIVO GERAL .................................................................................................................. 5 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..................................................................................................... 5 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................... 6 

2.1 TRANSPORTE COLETIVO URBANO NA RMG................................................................... 6 

2.1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA ............................................................... 6 

2.1.2 ESTRUTURA OPERACIONAL DO SISTEMA ...................................................................... 7 

2.1.3 DEMANDA DO SISTEMA DA RMTC .................................................................................... 8 

2.2 ESCOLHA MODAL EM TRANSPORTES .............................................................................. 9 

2.2.1 ABORDAGEM ESCOLHA RACIONAL ............................................................................... 10 

2.2.2 ABORDAGEM ESCOLHA RACIONAL LIMITADA .......................................................... 16 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 27 

3 METODOLOGIA ...................................................................................................... 28 

3.1 INSTRUMENTO DE COLETA .............................................................................................. 29 

3.2 APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS ................................................................................. 30 

3.3 ÁREA DE ESTUDO ................................................................................................................ 31 

3.4 PLANO AMOSTRAL .............................................................................................................. 31 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS ............................................................................................... 32 

3.5.1 ANÁLISE DESCRITIVA ........................................................................................................ 33 

3.5.2 PREFERÊNCIA DECLARADA ............................................................................................. 34 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ............................................................................. 35 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA ........................................................................................................ 35 

4.1.1 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTIMADO ............................................................................ 39 



xi 

 

4.1.2 ESTIMAÇÃO DO MODELO LOGIT BINOMIAL ................................................................ 43 

4.1.3 PROBABILIDADES DE ESCOLHA ENTRE OS MODOS .................................................. 50 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .................................................................................... 51 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................................. 54 

 

 

  



xii 

 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 2.1 Quantidade de linhas por tipologia e arco da RMTC ............................................... 7 

Tabela 2.2 Referências da literatura sobre qualidade do serviço de transporte público coletivo

 .................................................................................................................................................. 22 

Tabela 3.1 Tabulação dos dados socioeconômicos .................................................................. 32 

Tabela 3.2 Tabulação dos dados de avaliação da satisfação em escala Likert ......................... 33 

Tabela 4.1 Perfil dos entrevistados .......................................................................................... 36 

Tabela 4.2 Perfil de viagens dos entrevistados ........................................................................ 37 

Tabela 4.3 Média e desvio padrão das respostas aos atributos ................................................ 38 

Tabela 4.4 Melhores e piores itens avaliados de cada grupo ................................................... 38 

Tabela 4.5 Ranking dos itens melhores e piores avaliados ...................................................... 39 

Tabela 4.6 Medidas de ajuste do modelo ................................................................................. 40 

Tabela 4.7 Estimação das variáveis socioeconômicas ............................................................. 40 

Tabela 4.8 Estimação das variáveis de percepção .................................................................... 41 

Tabela 4.9 Estatística de confiabilidade das variáveis de percepção ....................................... 42 

Tabela 4.10 Índices de avaliação do modelo ............................................................................ 42 

Tabela 4.11 Ajuste do Modelo 1 .............................................................................................. 43 

Tabela 4.12 Parâmetros do Modelo 1 ....................................................................................... 43 

Tabela 4.13 Ajuste do Modelo 2 .............................................................................................. 44 

Tabela 4.14 Parâmetros do Modelo 2 ....................................................................................... 45 

Tabela 4.15 Ajuste do Modelo OC ........................................................................................... 46 

Tabela 4.16 Parâmetros do Modelo OC ................................................................................... 46 

Tabela 4.17 Ajuste do Modelo OM .......................................................................................... 47 

Tabela 4.18 Parâmetros do Modelo OM .................................................................................. 47 

Tabela 4.19 Ajuste do Modelo OU .......................................................................................... 48 

Tabela 4.20 Parâmetros do Modelo OU ................................................................................... 49 

Tabela 4.21 Probabilidade de escolha entre os modos ............................................................. 50 

 

 

  



xiii 

 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1.1 Diminuição no número de passageiros por modo de transporte e por tamanho de 

cidade nos Estados Unidos ......................................................................................................... 4 

Figura 2.1 Estrutura operacional da RMTC ............................................................................... 8 

Figura 2.2 Variação da demanda anual na RMTC ..................................................................... 9 

Figura 2.3 Processo mental de tomada de decisão racional limitada ....................................... 17 

Figura 2.4 Representação do diagrama de caminhos do MEE ................................................. 24 

Figura 2.5 Esquema geral do modelo híbrido .......................................................................... 25 

Figura 3.1 Esquema da Pesquisa .............................................................................................. 28 

Figura 3.2 Exemplos de cartões utilizando a técnica de preferência declarada ....................... 30 

 

 

  



xiv 

 

LISTA DE ABREVIATURAS  

ABREVIATURAS 

CDTC  Câmara Deliberativa de Transportes Coletivos 

CMTC  Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos  

NTU  Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano  

PNMU Política Nacional de Mobilidade Urbana  

RedeMob  Consórcio da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos 

RMG Região Metropolitana de Goiânia 

RMTC  Rede Metropolitana de Transporte Coletivo  

SET  Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros 

de Goiânia  

 

 

 

 

 



Identificação dos Fatores Condicionantes à Mudança de Usuários do Transporte Coletivo Urbano para Outros Modos de Transporte 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 1 
 

1 INTRODUÇÃO 

O transporte coletivo urbano funciona como o meio de integração entre as atividades e os 

serviços de uma determinada comunidade, cidade ou região e os usuários desta mesma 

localidade. Dada a necessidade de locomoção das pessoas, principalmente nos grandes centros 

urbanos, este sistema se tornou essencial. Sendo por base desta necessidade que o serviço é 

dimensionado e planejado para atender a demanda por deslocamentos.  

 O serviço de transporte coletivo vai além da complexa tarefa de promover 

deslocamentos. Este sistema deve promover descolamentos com eficiência. Desenvolver este 

serviço com a devida eficiência envolve mais do que a abrangência das operadoras, os usuários 

e os órgãos fiscalizadores, e essa gestão é complexo, dificultando atingir o patamar de eficiência 

necessário. O transporte coletivo urbano depende da cidade, de ações governamentais, da 

percepção e cultura do usuário, de políticas públicas de incentivo e mais do que isso, que os 

diversos interesses e planejadores do sistema se alinhem e promovam o serviço como é o ideal 

apresentado na Política Nacional de Mobilidade Urbana - PNMU (ANTP, 2017; BRASIL, 

2012; NTU, 2018b). 

 De acordo com o próprio PNMU, a prioridade entre os diversos meios de transporte 

motorizado dentro das regiões urbanas é do sistema de transporte coletivo. Esta priorização não 

é apenas pela função que o sistema exerce, mas pela desenvoltura social, econômica e ambiental 

que este promove nas cidades (BRASIL, 2012). Menores tempos de viagem, menores taxas de 

poluição associada aos deslocamentos urbanos, menores custos de deslocamentos, diminuição 

dos congestionamentos, menores ocupações das vias urbanas, maiores capacidades de 

transporte em um mesmo veículo, maior segurança nos deslocamentos, todas essas ações 

impactam de forma positiva nas cidades e em seus habitantes, gerando mais bem estar, riqueza 

e saúde a todos (BERTUCCI, 2011).   

Estudos recentes apontam que a satisfação do usuário com a qualidade do serviço de 

transporte público, os faz permanecer no serviço, sendo que em alguns casos atraem novos 

clientes para o sistema (VAN LIEROP, D e EL-GENEIDY, A, 2016; FU et al., 2018; LI et al., 

2018; COUTINHO, 2018). Em situações aonde existem fugas dos usuários deve-se investigar 

se a ausência da qualidade é um fator preponderante para esse fenômeno. O comportamento do 

usuário do serviço de transportes é alvo de interesse desse estudo, assim como compreender 

quais fatores influenciam para que este usuário deixe o sistema e identificar os pontos fracos 

do sistema. Quando se identifica esses pontos se sabe onde melhora-lo e assim manter os 

usuários fieis a ele, além de propor melhorias que atraiam novos clientes. 
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Este problema da perda de usuários não está relacionado apenas as condições 

socioeconômicas de países em desenvolvimento, como é o Brasil. Em escala internacional 

países desenvolvidos Austrália e Estados Unidos, tem apresentado problemas com a queda da 

demanda nos sistemas de transporte coletivo urbano (TAO et al., 2016; TOOLE, 2018). Nessa 

circunstância os dados apresentados a seguir revelam a proporção do problema nos Estados 

Unidos, em nove capitais brasileiras e especificamente na região metropolitana de Goiânia. 

De acordo com Toole (2018), nos Estados Unidos desde 2014 os sistemas de transporte 

coletivo de cidades como Atlanta, Miami e Los Angeles tem perdido seus usuários, chegando 

a ser maior que 20% o percentual das quedas nos últimos anos. Essa mesma situação tem 

afetado o cenário brasileiro nos últimos anos (NTU, 2016; NTU, 2018b). 

De acordo com a Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbano - NTU no 

Brasil, apenas no período entre 2014 e 2015, 9% da demanda por transporte público coletivo 

caiu em 9 capitais brasileiras (NTU, 2016). Este resultado representa que 3,22 milhões de 

usuários a menos por dia. Em 2014, eram cerca de 382,3 milhões de pessoas transportadas em 

30 dias, já em 2015 a mesma média cai para 347,9 milhões, considerando para a contabilidade 

o total das seguintes cidades, Belo Horizonte (MG), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiânia 

(GO), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA) e São Paulo (SP).  

O sistema da Região Metropolitana de Goiânia (RMG) sofreu uma queda de 11% no 

número de passageiros no primeiro semestre de 2016, enquanto era comum decréscimos 

anteriores entre 2% e 3%. A região metropolitana se destaca no cenário nacional já que o 

percentual de saída de passageiros do sistema tem sido maior que a média brasileira (NTU, 

2016). Segundo a NTU (2016) as principais razões para este fenômeno estão associadas a crise 

econômica, aos congestionamentos, a falta de priorização do transporte público na agenda do 

país e a redução de investimentos que priorizem essa área.   

Na Rede Metropolitana de Transporte Coletivo da RMG, entre 2011 e 2015 foi observado 

um decréscimo de 39.595.212 viagens, correspondente a menos 16,78% do quantitativo de 

viagens anual de 2011 (SET, 2015). Estes resultados são negativos para todo o sistema. Existem 

algumas causas para estes acontecimentos. Em estudos recentes para a RMG são considerados 

diversos fatores para a avaliação da qualidade, dentre eles, os ônibus, a infraestrutura, a 

operação, a segurança, a acessibilidade e o pessoal. Dentro destes fatores existem variáveis que 

os explicam, algumas das variáveis apontadas como piores quanto a qualidade do serviço são o 

conforto, a segurança, o tempo e o custo de deslocamento (MPGO/FCT-UFG, 2017; COELHO 

FILHO e GUIMARÃES, 2018; CARVALHO e PEREIRA, 2011). 
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Inovações no mercado de transportes surgiram, os denominados transportes por aplicativo 

se tornaram concorrentes do serviço de transporte público. A Uber que chegou no Brasil em 

2014, assim como o 99 POP, são exemplos destas inovações no mercado. De acordo com NTU 

(2018a), em algumas capitais brasileiras até 5% dos usuários que saíram dos sistemas de 

transporte coletivo mudaram para este novo modo de transporte. Outros modos mais 

tradicionais que também tomaram parte nesta parcela de usuários foram os automóveis e as 

motocicletas, dado ao número crescente destes veículos no país (SINDIPEÇAS, 2018). 

Com a deficiência dos sistemas oferecidos para uso nas cidades, a emersão de novos 

modelos de transporte, além da popularização do transporte privado, ocorre a troca entre o modo 

de transporte coletivo urbano e os demais modos. Nesse contexto entender os fatores que levam 

a troca, a escolha do modo, é fundamental. Assim a problemática deste trabalho é compreender 

quais são os fatores condicionantes à mudança de usuários do transporte coletivo para outros 

modos de transporte.  

Na literatura são apontados tradicionalmente os aspectos de custo e tempo de viagem 

como os principais condicionantes da mudança de modo, mas neste estudo se assume que a 

percepção dos usuários é um fator que tem influência sobre essa escolha, ou seja, entre sair ou 

permanecer no sistema de transporte coletivo. E esta é a relevância deste estudo ao incorporar 

aspectos emocionais, sentimentais e pessoais de cada indivíduo neste tipo de análise, 

aproximando assim a modelagem comportamental do real raciocínio do indivíduo ao tomar sua 

decisão.  

Como objetivo desse estudo se tem a intenção de identificar os fatores condicionantes 

para a mudança de usuários do transporte coletivo para outros modos de transporte, baseado na 

percepção dos usuários. Além de como objetivos secundários identificar os principais modos 

para os quais ocorreram as transferências, identificar o perfil socioeconômico dos usuários de 

transporte coletivo urbano entrevistados na pesquisa e mensurar o percentual de usuários que 

trocariam de modo de transporte.  

Por base deste contexto foi estruturada e definida a problemática do trabalho, assim como 

a proposta de estudo. Nos tópicos seguintes são apresentadas as definições do problema, da 

justificativa, da hipótese, e dos objetivos. 

1.1 PROBLEMA  

O problema estabelecido para este estudo foi: quais são os fatores condicionantes para a 

transferência de usuários do transporte coletivo para outros modos de transporte? 
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1.2 JUSTIFICATIVA 

A queda de demanda pelos serviços de transporte público coletivo tem ocorrido 

internacionalmente. De acordo com Toole (2018) entre 2014 e 2018 nos Estados Unidos 

ocorreu uma queda de 20% no uso do transporte coletivo. Na Figura 1.1 é apresentado o 

decréscimo de usuários por modo de transporte e por tamanho das cidades nos Estados Unidos. 

Figura 1.1 Diminuição no número de passageiros por modo de transporte e por tamanho de cidade nos 

Estados Unidos 

 

Fonte: Adaptado de Toole (2018).  

 Nas capitais brasileiras, o percentual de diminuição de clientes para o mesmo período 

considerando apenas o modo ônibus é de 20,8% (NTU, 2018b). Este resultado indica uma maior 

fuga de passageiros no Brasil do que nos Estados Unidos. Quando se analisa as capitais 

brasileiras e suas regiões metropolitanas, a RMG se destaca, pois sofreu um decréscimo maior 

que o nacional (NTU, 2016). Este resultado pode ser confirmado pelo número de veículos na 

capital.  

De acordo com Velasco (2018), Goiânia possui 605,3 mil carros e 291,6 mil motos, sendo 

a 11ª maior cidade em relação à população, mas a 6ª no ranking de carros e a 4ª no de motos. O 

que representa um índice de 1 veículo para cada 2,42 habitantes, enquanto a média nacional é 

de 3,89 habitantes. De acordo com Velasco (2018), o sistema de transporte coletivo é percebido 

pelo usuário como ineficiente para os deslocamentos, o que pode ser um fator que incentiva o 

aumento do modo privado na capital. 
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De acordo com Betarelli Junior (2010) e Carvalho e Pereira (2011), o custo do serviço 

(tarifa) e o tempo de deslocamento são os fatores de principal impacto sobre a queda da 

demanda. Recentes estudos apontam que a lealdade, a satisfação e principalmente fatores de 

percepção do cliente em relação ao sistema de transportes tem influência direta sobre a demanda 

(ZHANG et al., 2019; MATTOS et.al, 2016; SUN, 2018; VAN LIEROP e EL-GENEIDY, 

2016). 

Para a RMG os estudos têm sido realizados sobre os principais fatores que acentuam a 

queda da demanda a partir da percepção da qualidade do serviço (MPGO/FCT-UFG, 2017;  

COELHO FILHO e GUIMARÃES, 2018), mas nenhum destes estudos obtiveram resultados 

sobre para qual outro modo de transportes estes usuários têm se transferido. Com o intuito de 

identificar para qual modo os usuários têm ido e qual a porcentagem destas mudanças este 

estudo se estabelece. 

Todas essas questões tornam o sistema interessante para pesquisas que contribuam em 

apontar os pontos que necessitam de investimento, ou melhoria na região metropolitana.  

1.3 OBJETIVO GERAL 

O objetivo principal deste trabalho é identificar os fatores condicionantes para a mudança de 

usuários do transporte coletivo para outros modos de transporte, baseado na percepção dos 

usuários. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Como objetivos específicos foram estabelecidos: 

• Identificar o perfil socioeconômico dos usuários de transporte coletivo urbano 

entrevistados na pesquisa; 

• Mensurar o percentual de usuários que trocariam de modo de transporte; 

• Identificar os principais modos para os quais ocorreram as transferências. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 TRANSPORTE COLETIVO URBANO NA RMG 

O transporte coletivo surge como um meio de deslocamento entre os pontos de atividades nas 

cidades. Através do mesmo se propicia a ligação entre as áreas residenciais, comerciais, 

industriais, educacionais e recreativas, que são essenciais para o contexto econômico e social 

na vivência moderna. Este serviço funciona como um meio para proporcionar a conexão entre 

as duas localizações de interesse do usuário, a de origem e a de destino, em uma determinada 

viagem (FERRAZ e TORRES, 2004). 

Na cidade de Goiânia assim como em toda a região metropolitana um mesmo sistema de 

transportes é utilizado. Este integra todos os 18 municípios com o serviço de transporte público 

coletivo. Estes municípios estão ligados por interesses econômicos e sociais comuns. A 

organização do sistema de transportes na RMG é denominada Rede Metropolitana de 

Transportes Coletivos – RMTC (RMTC, 2019). 

A RMTC é responsável por todos os componentes do sistema, ou seja, na dimensão físico-

espacial (terminais, vias e corredores), na logística (linhas, trajetos, horários, meios e forma de 

integração), e no modelo de operação e de acesso dos passageiros ao serviço (tarifas, formas de 

pagamento, formas de controle) (RMTC, 2019).  

2.1.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO SISTEMA 

Para o completo funcionamento da rede, uma estrutura organizacional orgânica foi estabelecida 

para o sistema. E os agentes públicos e privados que compõem está organização são, a Câmara 

Deliberativa de Transportes Coletivos da Região Metropolitana de Goiânia (CDTC – RMG), a 

Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), as Concessionárias, o Consórcio 

da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RedeMob), e o Sindicato das Empresas de 

Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Goiânia (SET) (MELO, 2011). 

Na estrutura organizacional cada um destes componentes possui uma função especifica 

colaborativa. A CDTC – RMG, atua como o órgão que possui o Poder Concedente, assim 

representando as esferas de governo estadual e municipal com seus devidos representantes com 

o intuito de formular políticas públicas (RMTC, 2019). 

A CMTC é uma empresa pública que atua na execução das deliberações estabelecidas 

pelas CDTC-RMG, além de ser a gestora pública de todo o serviço oferecido pela RMTC. 

Assim está sobre a sua responsabilidade o gerenciamento, o controle e a fiscalização de toda a 

operação e infraestrutura (RMTC, 2019). 



Identificação dos Fatores Condicionantes à Mudança de Usuários do Transporte Coletivo Urbano para Outros Modos de Transporte 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 7 
 

As concessionárias são as fornecedoras do serviço contratadas por meio do edital de 

licitação, sendo responsáveis por toda a execução e produção do serviço a ser ofertado na rede 

(RMTC, 2019). 

O Consórcio RedeMob atua na representação conjunta das concessionárias privadas no 

âmbito da Central de Controle Operacional (CCO), na prestação do Serviço de Informação 

Metropolitano (SIM), além de toda a gestão, operação e manutenção dos Terminais de 

Integração da RMTC (RMTC, 2019). 

O SET funciona como uma representação sindical das concessionárias, mas atua como o 

responsável pela arrecadação da tarifa na rede por meio da bilhetagem eletrônica integrada 

(RMTC, 2019).  

2.1.2 ESTRUTURA OPERACIONAL DO SISTEMA 

A estrutura organizacional da rede compreende uma área de 6.576 km², abrangendo Goiânia e 

mais 17 munícipios da RMG. Considerando Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador 

Canedo e Goianira, os municípios com maior conurbação na região metropolitana, se obtêm 

um total de 93 % da população atendida pela RMTC concentrada nestes cinco municípios 

(RMTC, 2019).  

A rede é dividida em três arcos, o oeste, o leste e o sul, sendo no total 293 linhas na área 

operacional. Na Tabela 2.1 é apresentada a distribuição quantitativa destas linhas nos arcos. A 

operação é organizada por tipos de linhas, e estas são as alimentadoras, as diretas, os eixos, as 

expressas e as semiurbanas.  Ao todo, o sistema conta com 21 terminais de integração, e 

centenas de pontos de conexão eletrônica, facilitando a integração físico-tarifária (RMTC, 

2019). 

Tabela 2.1 Quantidade de linhas por tipologia e arco da RMTC 

Área Operacional Alimentadora Direto Eixo Expressa Semiurbana 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 (2019). 

Na extensa malha viária utilizada na operação do serviço estão localizados importantes 

eixos estruturantes do sistema. Dentre estes se destacam o Corredor Leste-Oeste, ao longo da 

Avenida Anhanguera, o Corredor Norte-Sul, no decorrer das Avenidas Goiás, 84, 90, 4ª Radial 
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e Rio Verde, além dos Corredores nas avenidas 85, T-63, T-7, T-9, Universitária e Mutirão. Na 

Figura 2.1 são apresentados os principais componentes da rede (RMTC, 2019). 

Figura 2.1 Estrutura operacional da RMTC 

 

Fonte: RMTC (2019). 

2.1.3 DEMANDA DO SISTEMA DA RMTC 

Nos últimos anos, a queda da demanda atingiu o sistema em uma proporção crescente. De 

acordo com os últimos dados disponibilizados sobre a demanda pelo transporte coletivo na 

região metropolitana de Goiânia, entre 2011 e 2015 foi observado um decréscimo de 39.595.212 

viagens, correspondente a menos 16,78% do total de 2011 (SET, 2015). Em comparação, entre 

dezembro de 2014 e dezembro de 2015, o sistema perdeu 11,4% de seus clientes. Na Figura 2.2 

são apresentadas as variações na demanda anual entre 2008 e 2015 na RMTC.  
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Figura 2.2 Variação da demanda anual na RMTC 

 

Fonte: SET, 2015. 

De acordo com Forte e Bodmer (2004), diversos tem sido os estudos sobre a qualidade 

no transporte coletivo por parte das empresas operadoras e órgãos gestores para manter e 

ampliar a demanda pelos serviços de transporte público. Esta preocupação indica a importância 

da satisfação do usuário com o serviço ofertado para que o mesmo permaneça utilizando o 

serviço. 

De acordo com a CMTC (2007), os indicadores de avaliação da prestação do serviço 

público de transporte coletivo na RMG, são agrupados em quatro grupos, sendo estes a 

execução do serviço, a satisfação do usuário, a segurança e responsabilidade social, e o 

desempenho econômico. A partir destes indicadores a companhia realiza a inspeção sobre como 

está acontecendo o serviço, além de cobrar das empresas os objetivos firmados em contrato. 

Com base na pesquisa realizada pelo MPGO/FCT-UFG (2017), Coelho Filho e 

Guimarães (2018) indicam que a qualidade do serviço ofertado pelo RMTC é considerada entre 

ruim e regular de acordo com a opinião dos usuários e até mesmo de não usuários, o que 

condiciona a queda da demanda. Os fatores que afetam a qualidade do serviço são divididos em 

grandes áreas de acordo com os grupos estabelecidos pela CMTC (2007). Neste trabalho serão 

analisados alguns itens recorrentes e apontados na literatura como problemáticos, quanto a 

percepção do usuário sobre a qualidade. 

2.2 ESCOLHA MODAL EM TRANSPORTES  

A escolha modal em transportes está contida em uma área de estudo mais popularmente 

conhecida como comportamento em viagens. O estudo de comportamento em viagens está 

associado a previsão de demanda em transportes. De acordo com Rasouli e Timmermans 

(2014), a essência da previsão de demanda por viagens em transportes está associada ás 

seguintes condições: como as pessoas escolhem participar das atividades, decisão dos horários 
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de saída para estas atividades, escolha do modo de transportes para realizar a viagem, 

localização das atividades, escolha da rota para chegar ao local de destino, entre outras. 

Quando um indivíduo faz escolhas sobre sua viagem existem incertezas que recaem 

sobre ele. No caso de se escolher transporte público para a viagem pode ser que existam 

assentos disponíveis ou não para viajar, no caso do uso de transporte privado existe a 

possibilidade de se encontrar estacionamento fácil ou não, e quando se escolhe uma rota não se 

sabe exatamente as condições de congestionamento nas vias, além de incidentes com o clima 

ou demais fatores. Assim, todas as análises nesse sentido recaem sobre escolha sob incerteza 

(RASOULI e TIMMERMANS, 2014). 

Em situações onde o consumidor se vê sob incertezas, a teoria econômica da utilidade e 

mais especificamente a teoria da utilidade esperada, são o embasamento teórico para o estudo 

(PINDYCK e RUBINFELD, 2005).  A utilidade é definida por Pindyck e Rubinfeld (2005) 

como, “índice numérico que representa a satisfação que um consumidor obtém com dada cesta 

de mercado”. A cesta de mercado é o conjunto com o número de um ou mais bens.  

Por base da cesta de mercado pré-estabelecida se obtêm uma função de utilidade que 

traduz um nível de utilidade das mercadorias para o consumidor. O consumidor busca 

maximizar sua utilidade sujeita a sua restrição de renda. Em alternativas envolvendo risco, a 

utilidade esperada é utilizada para descrever as escolhas do consumidor (PINDYCK e 

RUBINFELD, 2005). Para Pindyck e Rubinfeld (2005), a utilidade esperada é “a soma das 

utilidades associadas a todos os possíveis resultados, ponderados pela probabilidade de que 

cada resultado ocorra”. Os consumidores de transportes estão inseridos nesse contexto de 

incertezas e riscos. 

2.2.1 ABORDAGEM ESCOLHA RACIONAL 

A Teoria da Escolha Racional se interessa pela análise do comportamento dos indivíduos por 

base de experimentos empíricos. Para esse estudo, existe o pressuposto de que os indivíduos 

apresentam um auto interesse pela escolha a ser tomada. Ward (2002) acredita que essa 

abordagem possui um alto poder de alcance para explicar o que leva os indivíduos a tomarem 

sua decisão em um dado conjunto de alternativas apresentadas (SCHEEFFER, 2013). 

 Segundo Downs (1999), a teoria é baseada em dois alicerces fundamentais, o primeiro 

é descobrir quais são os objetivos que o indivíduo pretende alcançar quando toma aquela 

decisão e o segundo é analisar quais são os meios mais fáceis do indivíduo atingi-los. Por esta 

base, a teoria é capaz de explicar as escolhas das pessoas e a partir da aplicação de 
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conhecimentos matemáticos e lógicos a um conjunto de suposições e pressupostos, é possível 

a previsão destas escolhas (SCHEEFFER, 2013). 

 Esses conhecimentos são aplicados nas práticas em transportes justamente para 

interpretar as escolhas dos usuários dos serviços de transportes, analisando a escolha modal, 

escolha de rotas, de tempo de viagem, entre outros fatores. 

2.2.1.1 Teoria da Utilidade Aleatória 

De acordo com Rodrigues (2012), o modelador que busca informações sobre a utilidade de um 

sistema é apenas observador dele e não o compreende como um todo, sendo assim incapaz de 

levantar todas as informações que um tomador de decisão considera para as suas escolhas. 

Mesmo que dois indivíduos possuam características socioeconômicas iguais, morem em uma 

mesma localidade e aparentemente possuam uma opinião próxima sobre o sistema analisado, 

suas escolhas podem ser diferentes em um conjunto de alternativas. 

 Em um conjunto de alternativas determinadas pelo modelador existem inconsistência 

nas escolhas que o tomador de decisão decide e que não são observáveis, por erro do modelador. 

Os indivíduos sempre buscam a maximização de sua utilidade, mas como uma parcela da 

utilidade não consegue ser explicada pelos modelos, esta é tratada como uma variável aleatória 

(BEN-AKIVA e LERMAN, 1985). 

 A probabilidade de um indivíduo escolher a alternativa 𝑖 é igual a probabilidade da 

utilidade 𝑖 (𝑈𝑖) ser maior que as utilidades das outras 𝑛 alternativas, como apresentado na 

equação: 

𝑃(𝑖) = 𝑃(𝑈𝑖 > 𝑈𝑛, ∀ 𝑛 ∈ 𝐶𝑛) (2.2.1) 

   

Em que: 

𝑃(𝑖) é a probabilidade da alternativa i ser escolhida; 

𝑈𝑖 é a utilidade da alternativa i; 

𝑈𝑛 é a utilidade da alternativa n; 

𝐶𝑛 é o conjunto de alternativas disponíveis. 

 

Para Ben-Akiva e Lerman (1985), a utilidade de cada alternativa para escolha está em 

função dos atributos de cada alternativa e das características de natureza socioeconômicas dos 

indivíduos. Assim a formulação da utilidade é apresentada a seguir. 

 

𝑈𝑖𝑞 = 𝑈(𝑍𝑖𝑞, 𝑆𝑞) (2.2.2) 
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Em que: 

𝑍𝑖𝑞 é o vetor de valores atribuídos à alternativa i pelo indivíduo q; 

𝑆𝑞 é o vetor das características do indivíduo q. 

 Algumas origens são levantadas pelos autores como responsáveis pela aleatoriedade da 

utilidade. A primeira está relacionada aos atributos não observados pelo modelador, assim o 

vetor de atributos para a escolha da alternativa está incompleto. Para a adequação do modelo se 

acrescenta um termo 𝑍𝑞
𝑈, que é uma variável aleatório o que torna a utilidade da alternativa 

aleatória. 

𝑈𝑖𝑞 = 𝑈(𝑍𝑖𝑞, 𝑆𝑞, 𝑍𝑞
𝑈) (2.2.3) 

 Existe a situação onde o modelo não consegue captar a variação não observada das 

preferências, assim adiciona-se o termo 𝑆𝑞
𝑈 para incluir as preferências dos indivíduos em suas 

tomadas de decisões. Como este atributo não é de conhecimento do modelador, a utilidade das 

alternativas é uma variável aleatória. 

𝑈𝑖𝑞 = 𝑈(𝑍𝑖𝑞, 𝑆𝑞, 𝑆𝑞
𝑈) (2.2.4) 

 Os erros ao mensurar os atributos são outra questão que torna a utilidade aleatória. Nesta 

situação se acrescenta uma variável aleatória de erro 𝜖�̇�𝑞, para incluir a modelagem os possíveis 

erros cometidos ao estimar os atributos das alternativas de escolha. 

𝑈𝑖𝑞 = 𝑈(𝑍𝑖𝑞 + 𝜖�̇�𝑞, 𝑆𝑞) (2.2.5) 

 A utilização de variáveis instrumentais que são variáveis associadas aos reais atributos 

de cada alternativa. Assim, o vetor de atributos é na realidade uma função de imperfeição 

existente entre a relação dos instrumentos e dos atributos e de uma variável aleatória. 

𝑈𝑖𝑞 = 𝑈[𝑔(𝑍𝑖𝑞)  + 𝜖�̈�𝑞, 𝑆𝑞] (2.2.6) 

Em que: 

𝑔(𝑍𝑖𝑞) - função que representa os valores concedidos à alternativa i pelo indivíduo q; 

𝜖�̈�𝑞 - variável aleatória de erro; 

𝑆𝑞 - vetor das características do indivíduo q. 

 De acordo com Ortúzar e Willumsen (1994), existem duas componentes da Utilidade 

aleatória, a parte que é mensurável pelo modelo chamada de representativa, função dos atributos 

mensuráveis, e uma segunda componente que é aleatória, função da parte não captada pelo 

modelo sobre os atributos pessoais de escolha do indivíduo q. Essa segunda componente reflete 

a idiossincrasia, os sentimentos, as particularidades de cada pessoa e os erros que o modelador 

atribui ao modelo na mensuração dos seus atributos. 

𝑈𝑖𝑞 = 𝑉𝑖𝑞 +  휀𝑖𝑞 (2.2.7) 
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Em que: 

𝑈𝑖𝑞 - utilidade da alternativa i, atribuída pelo indivíduo q; 

𝑉𝑖𝑞 - parte representativa da utilidade; 

휀𝑖𝑞 - componente randômica da utilidade. 

 

 Toda a formulação e entendimento da teoria da utilidade é utilizado em aplicações 

pertinentes a área de estudo aplicada. Uma das aplicações desta teoria está relacionada a 

estimação do valor do tempo, que será explicado no próximo tópico. 

2.2.1.2 Valor do Tempo 

O valor do tempo é um dado obtido a partir da função de utilidade do indivíduo. A formulação 

da mesma é a divisão do coeficiente do tempo pelo coeficiente do custo. O resultado desta 

divisão é a disposição a pagar dos indivíduos, para a redução nos tempos de viagem (SENNA, 

2014). 

 O valor é mensurado em unidade monetária por unidade de tempo, assim identifica-se 

o quanto em dinheiro a média das pessoas estão dispostas a pagar para reduzir uma determinada 

quantidade de tempo nos seus deslocamentos (SOUZA, 2015). 

 O entendimento dos resultados do valor do tempo explica as condições econômicas dos 

indivíduos. Por base da interpretação, pessoas com altos valores do tempo apresentam alto 

poder econômico (SOUZA, 2015).   

2.2.1.3 Modelos de Utilidade Aleatória 

Ao se obter a função de utilidade aleatória estimada, se deve buscar a determinação das 

probabilidades de escolhas entre as alternativas disponíveis. Para a estimação destas se utilizam 

os modelos logit e probit, os mais comuns na literatura para este tipo de análise (GUJARATI e 

PORTER, 2011). 

 O modelo logit surge a partir da função de distribuição logística apresentada na equação 

2.2.8. A partir de técnicas matemáticas a função é reorganizada de forma a ser escrita como 

apresentada na equação 2.2.9. A equação 2.2.10 é a representação do termo 𝑍𝑖, que descreve o 

vetor dos valores atribuídos pelo indivíduo i, as variáveis.  

𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−(𝛽1+𝛽2𝑋𝑖)
 (2.2.8) 
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𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=

𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒−𝑍𝑖
 (2.2.9) 

𝑍𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 (2.2.10) 

 O termo 𝑍𝑖 varia de -∞ a +∞, e assim a probabilidade 𝑃𝑖 varia de 0 a 1. Considerando 

que pela equação 2.2.9 é possível obter e a probabilidade do indivíduo escolher a alternativa a 

ser estudada, (1- 𝑃𝑖) é a probabilidade dele não à escolher. A equação 2.2.11 representa essa 

situação.  

1 − 𝑃𝑖 =
1

1 + 𝑒𝑍𝑖
 (2.2.11) 

𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
=

1 + 𝑒𝑍𝑖

1 + 𝑒−𝑍𝑖
=  𝑒𝑍𝑖 (2.2.12) 

 O termo apresentado na equação 2.2.12 é denominado como a razão de chances da 

escolha do indivíduo i ocorra. Ao se estimar o logaritmo natural da razão de chances se obtém 

o termo 𝐿𝑖 apresentado na equação 2.2.13, que é denominado logit.  

𝐿𝑖 = ln (
𝑃𝑖

1 − 𝑃𝑖
) = 𝑍𝑖 (2.2.13) 

 Esta equação demonstra que 𝐿𝑖 não é apenas linear em 𝑋𝑖, mas também nos parâmetros. 

Na variação 𝑃𝑖 de entre 0 e 1 o logit varia de -∞ a +∞. O comportamento de 𝑃𝑖, 𝑍𝑖 e 𝐿𝑖 é de tal 

forma descrita devido a função sigmoide que descreve a 𝑃𝑖 neste modelo.  

 Os modelos probit também são utilizados para explicar o comportamento das variáveis 

dependentes. Assim o uso de uma função distribuição acumulada é a solução. Para o caso da 

estimação deste modelo a função distribuição acumulada é a normal. Este modelo é embasado 

na teoria da utilidade e na perspectiva da escolha racional sobre o comportamento, apresentada 

por McFadden (1974) e já explicada neste capítulo. 

 O modelo se estabelece a partir da perspectiva que o i-ésimo indivíduo tem uma decisão 

e está e função de um índice de utilidade. Este índice também é conhecido como variável 

latente, sendo assim não observável diretamente. Este tipo de variável é explicada em função 

de uma ou mais variáveis explanatórias. A equação 2.2.14 apresenta a expressão matemática 

referente ao índice, sendo 𝑋𝑖 a variável explanatória e 𝛽1 e 𝛽2 os parâmetros.  

𝐼𝑖 = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 (2.2.14) 

 A decisão do indivíduo sobre o determinado fator de análise varia de função do 𝐼𝑖 de 0 

a 1. Para inserir um limiar de um valor mínimo de aceitação que a escolha ocorrerá, se cria um 
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nível crítico para o índice, o 𝐼𝑖
∗. Se o valor de 𝐼𝑖 é maior que o valor de 𝐼𝑖

∗, o indivíduo escolherá 

a alternativa em análise.  

 A partir da hipótese de normalidade, se pode obter a probabilidade de 𝐼𝑖
∗ ser menor ou 

igual a 𝐼𝑖 utilizando a função distribuição normal padronizada de acordo com a Equação 2.2.15.  

𝑃𝑖 = 𝑃(𝑌 = 1 /𝑋) = 𝑃(𝐼𝑖
∗ ≤ 𝐼𝑖) = 𝑃(𝑍𝑖 ≤ 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖) = 𝐹(𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖) (2.2.15) 

Sendo 𝑃(𝑌 = 1 /𝑋) a probabilidade da escolha ocorrer em função dos valores das 

variáveis explanatórias 𝑋, 𝑍𝑖 é a variável normal padrão 𝑍~𝑁(0, 𝜎2) e 𝐹 é a função distribuição 

acumulada normal padrão, apresentada na equação 2.2.16. 

𝐹(𝐼𝑖) =
1

√2𝜋
∫ 𝑒−𝑧2 2⁄

𝐼𝑖

−∞

𝑑𝑧 =  
1

√2𝜋
∫ 𝑒−𝑧2 2⁄

𝛽1+𝛽2𝑋𝑖

−∞

𝑑𝑧 (2.2.16) 

 E para se obter informações sobre 𝐼𝑖, 𝛽1 e 𝛽2, se utiliza o inverso da equação 2.2.15 e se 

obtêm o apresentado na equação 2.2.17. Sendo 𝐹−1 o inverso da função distribuição normal. 

𝐼𝑖 =  𝐹−1(𝐼𝑖) =  𝐹−1(𝑃𝑖) = 𝛽1 + 𝛽2𝑋𝑖 (2.2.17) 

2.2.1.4 Mudança Modal 

A mudança modal é um fenômeno que ocorre nos serviços de transportes, sejam eles de 

passageiros ou de cargas. Em uma situação na qual um modo de transporte se torna mais 

vantajoso perante ao outro em uma mesma rota ou mercado, existe uma propensão a ocorrência 

do fenômeno. (RODRIGUE, 2016).  

 Os aspectos que definem a mudança são as vantagens comparativas entre um modo e 

outro. Assim, segundo Rodrigue (2016), essas mudanças ocorrem principalmente em função 

dos custos, da conveniência, da velocidade de transporte, da confiabilidade no serviço, na 

capacidade, no tempo e no nível de serviço. Para as pessoas, isso se estabelece como uma 

transição nas preferências modais, conforme a renda aumenta os passageiros migram do 

transporte coletivo para os modos individuais (RODRIGUE, 2016). 

 A vantagem comparativa é relativa para cada empresa ou usuário. Cada um atribui um 

peso maior ou menor a cada uma das variáveis de acordo com suas percepções (passageiros) e 

necessidades (empresas). Especificamente em algumas situações a confiabilidade atribuída ao 

serviço por um modal já tradicional é um fator que contribui para um atraso na troca de modo, 

mesmo o novo serviço apresentando incentivos interessantes. Nessas situações a racionalização 

modal interfere, gerando esforços para que os recursos do modo utilizado sejam aplicados de 

maneira mais eficiente (RODRIGUE, 2016). 

 Em uma análise econômica, a mudança modal ocorre em uma perspectiva macro, nas 

mudanças de oferta de transporte, e na perspectiva micro a partir das decisões comportamentais 
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dos indivíduos e empresas. Em uma análise do sistema, as decisões dos usuários e provedores 

de transportes estão relacionadas aos fatores endógenos, enquanto o custo, regulamentos e 

políticas aos fatores exógenos ao sistema (RODRIGUE, 2016).  

 A mudança modal em análise neste estudo está relacionada ao usuário. De acordo com 

McFadden (2014), o indivíduo é a base da análise econômica. O comportamento e bem-estar 

associado a pessoa provocaram questionamentos que levaram a análises de demanda, avaliação 

de projetos, introdução de bens e serviços públicos e privados assim como o marketing destes. 

Esses conhecimentos comportamentais sempre foram objeto de estudo econômico e da ciência 

do transporte (McFADDEN, 2014). Assim, surge o modelo comportamental no contexto 

racional limitado para análise do sujeito de transporte. 

2.2.2 ABORDAGEM ESCOLHA RACIONAL LIMITADA 

A linha de estudo relacionada ao comportamento em transportes se depara em um novo estágio, 

aonde existe um sujeito de transporte proposto de acordo com a abordagem de escolha racional 

limitada (MEDRANO, 2016). Nesse contexto, o usuário não busca maximizar sua utilidade 

diretamente, mas toma suas decisões em função de seus sentimentos, atitudes, crenças, entre 

outros (MEDRANO, 2016). O sujeito caracteriza um melhor plano de atividades e a partir daí 

parte a intenção de acionar o sistema de transportes. Neste plano estão inclusos os fatores 

subjetivos. Com a nova percepção do usuário de se considerar os fatores sentimentais, nem 

sempre a alternativa que apresenta a maior utilidade será escolhida pelo sujeito (MEDRANO, 

2016). 

2.2.2.1 Modelo Comportamental 

Inicialmente, a área de estudo comportamental em transportes se apoiava no modelo 

neoclássico de maximização da utilidade, que é base para grande parte dos estudos econômicos. 

De acordo com McFadden (2014), novos estudos sobre o comportamento do consumidor, e em 

especial em transportes, assim como novas mensurações desafiam o modelo neoclássico. Essas 

colaborações indicam o desenvolvimento continuo da teoria da escolha.  

Com a incorporação da avaliação do comportamento da pessoa embasado em sua 

subjetividade, temperamento e elementos de ilusão, surge uma necessidade de se definir 

indicadores de previsão da escolha das pessoas e do bem-estar (McFADDEN, 2014). 

As principais contribuições de McFadden (2014), estão no modelo comportamental de 

escolha, que apresenta o incremento dos efeitos das emoções e motivações nas análises de 

escolha. Nessa proposta se diminui o rigor imposto ao requerimento de que as preferências são 
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dominantes sobre os sentimentos, permitindo que os fatores sejam retroalimentados na 

avaliação (MEDRANO, 2016). Em transportes, essa análise não é diferente. Fatores como 

afetos, motivações e felicidade tem sido atrelado na escolha das pessoas pelo modo de 

transporte ou da rota.  

Segundo Morris e Guerra (2014), a utilidade, a satisfação e o afeto estão 

correlacionados, mas não são iguais. A utilidade de um usuário está relacionada ao afeto do 

usuário durante a viagem, no entanto o impacto da viagem nos aspectos sentimentais dos 

usuários está em função dos benefícios ou custos desta. Assim a utilidade não está relacionada 

apenas a estes fatores, mas a muitos outros a serem identificados e estudados. Sendo assim a 

felicidade e fatores a ela associada podem não apresentar covariância com a utilidade. 

Em situações onde o usuário realiza longos deslocamentos ao trabalho, o sentimento de 

tristeza e desafeto aparecem, mas a utilidade em morar em um bairro melhor pode ser maior 

que a associada ao longo deslocamento. Um passageiro de transporte coletivo pode apresentar 

maior satisfação utilizando transporte privado, mas devido a sua restrição orçamentária ele 

utiliza o transporte coletivo (MORRIS e GUERRA, 2014). 

Mesmo com toda a evolução proposta pelo modelo comportamental de escolha de 

McFadden, Medrano (2016) propõem uma reorganização no modelo para entender o efeito dos 

fatores sentimentais na escolha. A representação esquemática nessa nova proposta está 

apresentada na Figura 2.3. 

Figura 2.3 Processo mental de tomada de decisão racional limitada 

 

 

Fonte: Medrano, 2016. 
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Os estudos na área de comportamento em transportes estão estabelecidos principalmente 

em condições de escolha e tomada de decisão em ambiente de certeza. Mas a real condição é 

que o ambiente em que o sistema de transportes está inserido é incerto, com condições de 

incerteza em relação as suas escolhas sobre o tempo de partida, as atividades, os destinos, os 

modos de transporte, as rotas, entre outras decisões (Burns, 1979; Neutens et.al, 2010; Rasouli 

e Timmermans, 2014). 

Para a escolha do modo de transportes, assim como a tomada de decisão para viajar em 

condições de incerteza, o embasamento se firma na Teoria do Arrependimento de David (1982), 

Fishburn (1982) e Loomes e Sugden (1982, 1987) e na Teoria das Expectativas de Kahneman 

e Tversky (1979). Estas teorias serão apresentadas em seguida, para o melhor entendimento do 

universo de escolha do usuário. 

2.2.2.2 Teoria do Arrependimento 

Esta teoria busca o entendimento da tomada de decisão do consumidor em um cenário que 

existem duas alternativas de escolha com risco definidas por um conjunto de elementos que 

ocorram com uma determinada probabilidade e gere um retorno, qual seria a alternativa 

escolhida (MEDRANO, 2016). Diferente da Teoria das Expectativas, esta assume que o 

consumidor compreende a possibilidade que a alternativa não escolhida possa trazer maiores 

retornos do que a alternativa escolhida por ele. 

O entendimento da utilidade do consumidor nesta teoria está relacionado a noção de que 

esta deriva de suas decisões pessoas, e que suas escolhas são tomadas sob a percepção do que 

poderia ocorrer caso houvesse escolhido de forma diferente (MEDRANO, 2016). O 

arrependimento acontece quando a pessoa percebe que se tivesse escolhido outra alternativa 

ficaria mais satisfeita. O caso no qual ela não se arrepende é quando ela percebe que sua escolha 

lhe traz mais satisfação do que se tivesse decidido pelas outras possibilidades. Neste sentido, 

os consumidores buscam prever para cada situação qual seria o arrependimento associado a 

cada escolha entre as possíveis, de forma que para o arrependimento acontecer, a alternativa 

selecionada é pior que as demais disponíveis (RASOULI e TIMMERMANS, 2014).  

Dessa forma, os arrependimentos são incorporados a todos os possíveis estados do 

conjunto. Sendo assim, a Teoria do Arrependimento assume que a alternativa 𝑠𝑛 será escolhida 

em detrimento da  𝑠𝑛′
𝑠𝑛⁄ , 𝑠𝑛′ ∈ 𝐶 se: 

∑ [𝑝𝑗
𝑛𝑅

𝑠𝑛𝑠𝑛′ (𝑆𝑗
𝑛)] > 0

𝐽

𝑗=1

 (2.2.18) 
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    Com 

𝑅
𝑠𝑛𝑠𝑛′ (𝑆𝑗

𝑛) = −𝑅𝑠𝑛′𝑠𝑛 (𝑆𝑗
𝑛′) (2.2.19) 

Sendo 𝑅 o arrependimento. 

 A partir da formulação apresentada acima, o ponto de referência para se determinar o 

arrependimento, depende do conjunto de escolhas, e da distribuição dos valores dos atributos 

através das alternativas de escolha. Assim, não se utiliza um ponto de referência arbitrário e por 

consequência se exclui os mecanismos de escolha baseados em níveis de aspiração 

(MEDRANO, 2016; RASOULI e TIMMERMANS, 2014). 

 Na área de concentração de análise deste trabalho, existe um estudo de Chorus et.al 

(2008) no qual os autores apresentam uma investigação sobre a aplicação da Teoria do 

Arrependimento em escolha modal, nas condições de certeza e incerteza. Algumas 

generalizações foram feitas, mas a aplicabilidade do modelo é correspondida.  

 Em um cenário sobre condições de incerteza como o aplicado no estudo de Chorus et.al 

(2008), se faz necessário o acréscimo de mais elementos sobre as crenças do tomador de decisão 

em relação a um valor particular que o mesmo associa como mais prováveis de ocorrência em 

detrimento dos demais, perante os atributos de cada alternativa de escolha. (RASOULI e 

TIMMERMANS, 2014). 

 Dado o pressuposto que as pessoas escolhem a alternativa que retorne a elas um 

arrependimento mínimo, Rasouli e Timmermans (2014) realizam uma modelagem 

considerando que a minimização do arrependimento é correspondente a maximizar o menor 

arrependimento. Esta afirmação é apresentada na seguinte formulação. 

Pr(𝑠𝑛 ∈ 𝐶) = ∫ (
exp (−𝑅𝑖,𝑠𝑛(𝜂𝑖))

∑ exp (−𝑅
𝑖,𝑠𝑛′ (𝜂𝑖))

𝑠𝑛′
∈𝐶

)𝑓(
𝑛𝑖,𝛿𝑖

𝜂𝑖 , 𝛿𝑖)𝑑(𝜂𝑖, 𝛿𝑖) (2.2.20) 

Sendo: 𝛿𝑖 o termo de erro especifico do individuo e 𝜂𝑖 o termo que captura a variação. 

 Em estudos desenvolvidos por Chorus et.al (2013), é sugerida a aplicação de modelos 

híbridos, enquanto Hess et.al (2012) utiliza os modelos mistos, onde se obtêm resultados do 

comportamento de escolha de algumas pessoas em condições de minimização do 

arrependimento e outras em maximização da utilidade. 
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2.2.2.3 Teoria das Expectativas 

Na mesma área de estudo que a Teoria do Arrependimento se estabelece existe a Teoria das 

Expectativas. Essa teoria originalmente apresentava duas etapas de entendimento do processo 

de escolha. A primeira etapa – etapa de edição – considera que várias regras de decisão são 

utilizadas para estabelecer as possíveis respostas em função dos ganhos e das perdas, em 

detrimento de alguns pontos de referência neutrais definidos. Os ganhos são conceituados como 

os valores que ultrapassam o ponto de referência e as perdas, como os inferiores ao valor 

neutral. A segunda etapa, denominada como etapa de avaliação, consiste na ação do tomador 

de decisão analisar os resultados de cada uma das alternativas por base da função de valores e 

transformar as probabilidades objetivas em subjetivas, através de uma função de ponderação de 

probabilidade não linear (MEDRANO, 2016). 

Para a formulação matemática da teoria se considera o ponto de referência no domínio 

dos resultados, como 𝜏. Assim a utilidade da expectativa 𝜂 é estabelecida como: 

𝑢𝑖
𝑛 = ∑ 𝜋(𝑝𝑗

𝑛)𝑣𝑖𝑗
𝑛 (𝑥𝑗

𝑛 − 𝜏)

𝑗

𝑗=1

 (2.2.21) 

A escolha do tomador de decisão em condição de risco 𝑠𝑛 é escolhida em relação à 𝑠𝑛′, 

na seguinte condição: 

𝑢𝑖
𝑛 > 𝑢𝑖

𝑛′ ∀ 𝑠𝑛′
≠ 𝑠𝑛 ∈  𝐶 (2.2.22) 

Pelos teóricos Tversky e Kahneman (1992) é indicada a utilização da forma funcional 

apresentada a seguir, para a função de valor. 

𝑣𝑖𝑗
𝑛 (𝑥𝑗

𝑛 −  𝜏) = {
(𝑥𝑗

𝑛 − 𝜏)𝛼 𝑖𝑓 (𝑥𝑗
𝑛 − 𝜏) ≥ 0

𝜆|𝑥𝑗
𝑛 − 𝜏|

𝛽
𝑖𝑓 (𝑥𝑗

𝑛 − 𝜏) < 0
 (2.2.23) 

Na Equação 2.2.23, o parâmetro 𝜆 > 1 averigua o grau de perda de aversão, os 

parâmetros 𝛼, 𝛽 < 1 estabelecem o grau de redução da sensibilidade da mudança para qualquer 

das direções desde o ponto de referência.  Em relação a função de ponderação de probabilidade 

𝜋, é uma função monotônica crescente, apresentando descontinuidade entre 0 e 1, de forma que 

sobre pondera pequenas probabilidades e sub pondera as grandes (MEDRANO, 2016). 

Tversky e Kahneman (1992), incrementam a teoria das expectativas adicionando 

probabilidades dependentes de ranking, estabelecendo para diferentes probabilidades de ganhos 

e perdas, diferentes ponderações de probabilidade (PALMA et al., 2008; RASOULI e 

TIMMERMANS, 2014; MEDRANO; 2016). Neste contexto as ponderações de decisão na 

teoria da expectativa acumulada assumem a seguinte forma: 
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𝜋(𝑝𝑗
𝑛) = 𝑤(𝑝𝑗

𝑛 + 𝑝𝑗+1
𝑛 … 𝑝𝑗

𝑛) − 𝑤(𝑝𝑗+1
𝑛 + 𝑝𝑗+2

𝑛 … 𝑝𝑗
𝑛)

𝑗 = 1, … , 𝐽 − 1; 

𝜋(𝑝𝑗
𝑛) = 𝑤(𝑝𝑗

𝑛)

 (2.2.24) 

 Na área de estudo de transportes, as principais aplicações da teoria estão relacionadas a 

comportamento do viajante sobre incerteza, analisado por Rasouli e Timmermans (2014), Jou 

e Kitamura (2002), Senbil e Kitamura (2004, 2006) e Xu et al.(2011), um estudo onde o 

problema de pesquisa estava relacionado a pegar crianças na creche desenvolvido por 

Schwanen e Ettema (2007). Além de estudos sobre equilíbrio nas redes de transporte 

pesquisados por Connors e Sumalle (2009), comportamento da escolha da rota por Katsikopolus 

et al. (2000,2002) e Avineri e Prashker (2004, 2005, 2006). Um outro estudo em que essa teoria 

foi aplicada é relacionado aos custos indiretos atribuídos no transporte de cargas em detrimento 

do fechamento de rodovias estudado por Masiero e Hensher (2011). Apesar dos estudos 

existentes na literatura de comportamento de transportes aplicando a teoria das expectativas, 

Rasouli e Timmermans (2014) indicam que a maioria dos estudos apresentam problemas de 

limitação quanto a abordagem e abrangência dos mesmos.  

 Ambas as teorias buscam entender o comportamento das pessoas em situações de 

incerteza, o contexto no qual os sistemas de transportes se encaixam. Para entender o 

comportamento de escolha do cliente do transporte público sobre a influência do fator de 

qualidade será apresentada um tópico sobre esta temática a seguir. 

2.2.2.4 Fatores de Impacto sobre a Qualidade do Transporte Público Coletivo  

Os estudos sobre a qualidade do serviço de transporte público coletivo possuem um grande 

histórico de uso de variáveis e fatores. Em uma busca na literatura foram encontrados os 

seguintes artigos apresentados na Tabela 2.2. Estes artigos são de publicações mais recentes o 

que fortalece a escolha dos fatores a serem analisados no estudo. 

Por base das análises dos fatores aplicados por cada estudo em aspecto internacional e 

nacional os fatores custo, tempo de viagem, conforto e segurança foram escolhidos para este 

estudo. Segundo Betarelli Junior (2010), o custo e o tempo de viagem são variáveis importantes 

para explicar a demanda por determinado modo de transporte e até a mudança entre os modos. 

Além de Carvalho e Pereira (2011) indicar que a tarifa, é um fator que afeta na queda da 

demanda.   

Os fatores conforto e segurança são analisados de forma dissolvida nos trabalhos 

apresentados, sendo apenas para Zhang et al. (2019) e Mattos et al. (2016) a investigação 

especifica sobre conforto. Com relação à segurança os seguintes autores pesquisaram, Sun 
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(2018), Van Lierop e El-Geneidy (2016), Zhang et al. (2019) e Mattos et al. (2016). A avaliação 

sobre segurança utilizada nestes trabalhos leva em considerações as questões de direção do 

motorista e condições de segurança dos veículos.  

Para confirmar a importância destes fatores no estudo para a Região Metropolitana de 

Goiânia, se identificou na análise do MPGO/FCT-UFG (2017) a relevância destas para o 

contexto ao qual será aplicada a técnica. O critério conforto foi avaliado pelos usuários do 

serviço com 2,39 pontos estando apenas acima da lotação com 2,22 e da segurança nas viagens 

quanto à assalto, com 2,23 pontos. A escala de avaliação Likert variava de 1 a 5 pontos, sendo 

1 a pior condição e 5 a melhor.  

O trabalho de Coelho Filho e Guimarães (2018), confirmam essas condicionantes como 

críticas no sistema da RMTC, mesmo a partir da percepção do não usuário do sistema. O 

conforto foi avaliado com 2,05 pontos e a segurança nas viagens quanto à assalto com 1,59 

pontos. A escala de análise é a mesma para o estudo do MPGO/FCT-UFG (2017). Sendo nesta 

pesquisa, a segurança o segundo pior item avaliado e o conforto o quinto pior. 

Tabela 2.2 Referências da literatura sobre qualidade do serviço de transporte público coletivo 

Autor e Ano Trabalho Variáveis/ Fatores 

Shichao Sun, 

Zhengyn Duan – 

2019 

Modeling passengers loyalty 

to public transit in a two-

dimensional framework: A 

case study in Xiamen, China  

Valor Utilitário (Utilidade), Ambiente e 

Instalações, Operação e Eficiência, 

Conveniência e Segurança, Valor Hedônico, 

Custo do Serviço Percebido, Valor Percebido, 

Expectativa, Satisfação e Lealdade 

 

Dea van Lierop, 

Ahmed  El-

Geneidy – 2016 

Enjoying loyalty: The 

relationship between service 

quality, customer 

satisfaction, and behavioral 

intentions in public transit  

Qualidade do Serviço de Ônibus, 

Confiabilidade, Segurança, Informação e 

Limpeza 

 

Xue-mei Fu, Jiang-

hua Zhang, Felix 

T. S. Chan – 2018 

Determinants of loyalty to 

public transit: A model 

integrating Satisfaction-

Loyalty Theory and 

Expectation-Confirmation 

Theory  

Operação, Pessoal, Instalações, Expectativa, 

Imagem Corporativa, Valor Percebido, 

Lealdade, Qualidade do Serviço, Satisfação e 

Confirmação (Discrepância entre o serviço 

esperado e o atual) 

 

Sui Tao, Jonathan 

Corcoran, Iderlina 

Mateo-Babiano – 

2016 

Modelling loyalty and 

behavioural change 

intentions of busway 

passengers: A case study of 

Brisbane, Australia  

Intenção de Mudar para Uso de Carro 

Particular, Intenção de Aumentar o Uso do 

Serviço de Via de Ônibus, Experiência de 

Serviço, Utilidade do Carro, Cativos ao Carro, 

Preocupações Ambientais, Lealdade, Custo do 

Serviço e Custo do Carro 

 

Chunqin Zhang, 

Yong Liu, Weite 

Lu, Guangnian 

Xiao – 2019 

Evaluating passenger 

satisfaction index based on 

PLS-SEM model: Evidence 

Expectativa dos Passageiros, Conveniência, 

Segurança, Confiabilidade, Conforto, Serviço 

de Operação, Valor Percebido do Passageiro, 
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from Chinese public 

transport service  

Satisfação Geral do Passageiro, Reclamações 

do Passageiro e Lealdade dos Passageiros 

 

Linbo Li, Yufang 

Bai, Ziqi Song, 

Anthony Chen, 

Bing Wu – 2018 

Public transportation 

competitiveness analysis 

based on current passenger 

loyalty  

Lealdade do Consumidor, Satisfação do 

Cliente, Atratividade do Carro, Custo de 

Troca e Qualidade do Serviço 

 

Eduardo Dias 

Coutinho – 2018 

Avaliação da satisfação dos 

usuários do serviço de 

transporte ferroviário do Rio 

de Janeiro: um estudo com 

modelagem de equações 

estruturais – RAF  

Expectativa, Qualidade Percebida, 

Valor Percebido e Satisfação do 

Consumidor 

 

Viviane Leite Dias 

de Mattos, Sarah 

Heidtmann Avila e 

Vera Lúcia 

Marques de 

Figueiredo -2016 

Um instrumento para medir 

a satisfação dos passageiros 

de um sistema de transporte 

público  

Conforto, Estado de Conservação, 

Atendimento, Segurança, Horários, Limpeza e 

Locais de Embarque/Desembarque 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

Para o estudo serão considerados como fatores todos os aspectos relacionados com a 

percepção, afeto e atitude do usuário sobre o sistema. As variáveis são os aspectos sociais e 

econômicos das pessoas, assim como os atributos do transporte coletivo, tempo de viagem, 

tarifa do serviço, tempo de espera, frequência, entre outros. As análises destes fatores estão 

relacionadas a compreensão da previsão de demanda. Já o estudo das variáveis, características, 

atributos e suas interações no procedimento de escolha modal são tradicionalmente estudados 

pela Teoria da Utilidade. A qual é a base do modelo a ser estudado. 

2.2.2.5 Técnicas de Modelagem 

Nestes próximos tópicos serão apresentados os métodos de modelagem que correspondem de 

forma mais eficaz para análise dos resultados a estrutura dos dados. 

2.2.2.6 Modelo de Equações Estruturais 

De acordo com Klem (1995), a modelagem de equações estruturais atende aos anseios do 

pesquisador que se preocupa em prever mais de uma variável latente em seu modelo. A técnica 

se importa com o grau de impacto de cada uma das variáveis para a análise final. Em uma 

análise com regressão se obtêm o impacto de uma variável X sobre uma Y, na MEE se obtêm 

o impacto de X sobre Y, e o de Y sobre Z. Um ponto importante dessa modelagem é que nela 

se pode testar uma teoria de ordem causal entre um conjunto de variáveis, definindo a mais 

importante. Além dessas predições o MEE consegue investigar o quão bem uma variável 

independente explica as variáveis dependentes. 
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 De acordo com Brown (2006), existem duas partes que compõem as equações 

estruturais, o modelo de medida e o modelo estrutural. A primeira determina as relações entre 

as variáveis e fatores, e entre os erros das variáveis; e o modelo estrutural, que estabelece as 

relações entre os fatores. Mais do que um modelo, o MEE tem sua base em um conceito, uma 

teoria que explica a relação entre o conjunto de variáveis, que funciona como ponto central 

desta técnica (MARUYAMA, 1998). 

 O estudo de Bollen (1989), resume a técnica como uma reprodução de uma matriz de 

covariância amostrais correspondente aos comportamentos paramétricos estipulados pelo 

pesquisador. Sendo as imposições apropriadas, as covariâncias representam os dados coletados. 

O modelo é uma ferramenta de aplicação de uma teoria estabelecida pelo pesquisador a um 

conjunto de dados (COELHO FILHO e GUIMARÃES, 2018). 

 O modelo de equações estruturais trabalha com a representação graficamente dos 

modelos teóricos, assim se usam as setas que indicam a direção das relações causais entre as 

variáveis em um sistema de equações, denominado diagrama de caminhos (BOLLEN, 1989), o 

mesmo representado na Figura 2.4 . Este esquema representado é formado das variáveis latentes 

independentes (𝜉) e variáveis latentes dependentes (𝜂), que são estimadas indiretamente por 

variáveis independentes manifestas (𝑋) e dependentes manifestas (Y). 

Figura 2.4 Representação do diagrama de caminhos do MEE 

 

Fonte: Medrano, 2012. 

 Sobre os resultados obtidos pela aplicação da técnica é importante esclarecer que se o 

modelo utilizado for validado pela MEE, não significa a sua veracidade, apenas descarta que o 
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mesmo seja falso (HOX; BRECHGER, 1998). Assim o cuidado na etapa de definição do 

embasamento teórico do modelo é essencial para não chegar a análises de resultados e 

conclusões erradas sobre o estudo (COELHO FILHO e GUIMARÃES, 2018).  O principal 

resultado obtido pelo método é a representação gráfica já apresentada na Figura 2.4, onde se 

apresentam as relações entre as variáveis observáveis e os fatores da modelagem. Comumente 

se utiliza os seguintes elementos para representar os componentes do modelo proposto, 

variáveis observáveis como retângulos, fatores como circunferências e as relações entre eles 

por setas (COELHO FILHO e GUIMARÃES, 2018).  

2.2.2.7 Modelos Híbridos - MH  

Os MH se propõem a relacionar as variáveis explanatórias da escolha (características do 

indivíduo e atributos das alternativas) com as atitudes e percepções dos indivíduos, trabalhando 

assim com variáveis “psicológicas”. As atitudes e percepções não são observadas de forma 

direta, elas são representadas por construtos latentes. Construto é o termo usado para descrever 

um fenômeno de interesse. Neste contexto as variáveis latentes de atitude e percepção não são 

observáveis, mas suas manifestações sim, através dos indicadores (ALVES, 2014). O modelo 

é representado na Figura 2.5. 

Figura 2.5 Esquema geral do modelo híbrido 

 

Fonte: Alves (2014). 

Esta modelagem é composta de duas partes. A primeira que analisa a escolha discreta e a 

segunda com as variáveis latentes. A representação gráfica com as elipses identifica as variáveis 

não observáveis. As representadas por retângulos as variáveis observáveis. Em relação ao 
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significado estabelecido pelos tipos de linhas, se tem que as linhas contínuas estabelecem 

relações estruturais (de causa e feito), enquanto as tracejadas são equivalentes às equações de 

medições (indicadores e suas variáveis latentes) e as linhas pontilhadas os erros. A relação 

estabelecida entre as variáveis observáveis X e as não observáveis 𝑋∗, determinam a utilidade 

U. A utilidade é um indicador descrito indiretamente, sendo mensurada através da escolha y. A 

variável 𝑋∗ também se manifesta de forma indireta a partir de um indicador I (ALVES, 2014).    

O modelo latente é apresentado abaixo: 

 

𝑋∗ = ℎ(𝑋; 𝛾) +  𝜂 e 𝐼 = 𝑔(𝑋, 𝑋∗; 𝛼) + 𝜈 (2.2.25) 

 

Sendo 𝜂~𝐷(0, ∑𝜂) um termo aleatório com uma distribuição genérica e um vetor de parâmetros 

a ser estimado. O termo aleatório 𝜈~𝐷(0, ∑𝜈) possui uma distribuição genérica 𝐷 e 𝛼 é um 

vetor de parâmetros a ser estimado. Assim se tem para cada indicador uma equação 

correspondente.  

O modelo de escolha discreta é apresentado abaixo: 

 

𝑈 = 𝑈 = 𝑉(𝑋, 𝑋∗; 𝛽) + 휀 e 𝑦𝑖 = {1, 𝑠𝑒 𝑈𝑖 = 𝑚𝑎𝑥𝑗{𝑈𝑗} 

0, 𝑐𝑐 

 

(2.2.26) 

Sendo 휀~𝐷(0, ∑ ) um termo aleatório com uma distribuição genérica 𝐷 e 𝛽 um vetor de 

parâmetros a ser estimado. A utilidade é uma função das variáveis observáveis 𝑋 e das latentes 

𝑋∗. O termo 𝑦 é o identificador de escolha da alternativa 𝑖, e assim a equação de escolha assume 

maximização da utilidade U, mas ainda existe a possibilidade de outras regras de decisão serem 

consideradas. 

As funções ℎ(. ), 𝑔(. ), 𝑉(. ), especificadas acima assumem comportamento linear nas 

áreas de análise relacionadas as aplicações em transportes. A especificação das distribuições de 

erros assim como as funções necessitam ser determinadas, e para isso algumas simplificações 

são necessárias para se utilizar modelos computacionais tratáveis (ALVES, 2014). 

Utilizando das formulações acima, se realiza uma derivação na fórmula geral da 

probabilidade conjunta das variáveis observáveis 𝑦 e 𝐼, submetidas às variáveis exógenas 𝑋, 

com os erros 𝜂, 𝜈, 휀 independentes: 

 

𝑓4(𝑦, 𝐼\𝑋; 𝛽, 𝛼, 𝛾, ∑ ,∑𝜈 , ∑𝜂)

= ∫ 𝑃(𝑦\𝑋, 𝑋∗ ; 𝛽, ∑ )𝑓3(𝐼\𝑋, 𝑋∗; 𝛼, ∑𝜈)𝑓1(𝑋∗\𝑋; 𝛾, ∑𝜂)𝑑𝑋∗ 
(2.2.27) 

 

A distribuição de erro deste modelo é do tipo iid Gumbel (independentes e identicamente 

distribuídas), assim gerando modelos de utilidade do tipo logit. No modelo de variáveis latentes, 
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o comportamento do erro é de acordo com a distribuição normal e os mesmos são 

independentes. Nesse modelo a estimação conjunta das variáveis observáveis e latentes é 

simultânea, diferente da estimação sequencial (ASHOK, DILLON e YUAN, 2002). 

2.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As teorias apresentadas neste capítulo são para o embasamento deste estudo, o qual se 

foca na mudança do modo de transportes. Na RMG, o serviço de transporte público coletivo é 

prestado pela RMTC, sendo assim, na primeira sessão foram apresentadas as características e 

peculiaridades do sistema para dar o entendimento no estudo sobre a área de pesquisa. Com 

relação a demanda e as variáveis de análise sobre a satisfação do usuário, as escolhidas foram 

as que de acordo com a literatura condizem com a realidade que foi estudada na RMG, ou seja, 

a segurança e o conforto. Além do custo e tempo já tradicionais para estudos nesse contexto de 

escolha modal. 

A literatura relacionada a teoria de escolhas foi apresentada para embasar a proposta de 

estudo, assim como a metodologia a ser aplicada. A abordagem escolha racional limitada é a 

empregada no estudo, pois se assume o usuário entende os riscos em suas decisões. Com a 

intenção de trabalhar as informações nos âmbitos de variáveis explanatórias da escolha 

(características do indivíduo e atributos das alternativas), e os fatores (atitude, percepções, 

sentimentos, etc.), se utiliza as análises de estimação das variáveis socioeconômicas e de 

percepção, além das preferências dos usuários trabalhadas em modelagens logit binomiais.  

A utilização do modelo logit binomial é definida como a mais adequada pois estima as 

probabilidades de escolhas entre os modos de análise, correlacionando as variáveis 

socioeconômicas mais explicativas as respostas da preferência declarada. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentado o fluxo de atividades da pesquisa e os procedimentos 

metodológicos a serem desenvolvidos. O trabalho se estabelece por uma pesquisa de campo 

para coleta de dados, análise destes dados e interpretação dos resultados obtidos. A estrutura 

lógica deste estudo está apresentada na Figura 3.1Figura 3.1. 

Figura 3.1 Esquema da Pesquisa 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019). 

A parte inicial do estudo é estabelecida pela introdução, revisão bibliográfica e 

metodologia. A introdução apresenta uma breve contextualização do tema proposto, além da 

definição do problema, hipótese, justificativa e objetivos. Na revisão bibliográfica é 

apresentada a base teórica sobre a temática disponível na literatura. Esta estrutura relacionada 

aos trabalhos já publicados é importante para o planejamento da pesquisa. Os tópicos que 

compõem a revisão são: 

•Transporte Coletivo Urbano

•Região Metropolitana de Goiânia

•Escolha Modal em Transportes

•Abordagem Escolha Racional

•Abordagem Escolha Racional Limitada

Revisão Bibliográfica

• Identificação da Área de Estudo

•Definição do Instrumento de Pesquisa

•Definição do Plano Amostral

•Aplicação da Pesquisa Piloto

•Ajustes no Intrumento de Pesquisa

•Coleta de Dados

Metodologia da Pesquisa

•Análise Descritiva

•Preferência Declarada

•Modelagem Híbrida

Análise de Dados

Apresentação dos 
Resultados

Conclusão
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1) Transporte Coletivo Urbano na RMG: neste tópico foram apresentadas todas as 

características estruturantes e operacionais da Rede Metropolitana de Transporte 

Coletivo de Goiânia, assim como a situação da demanda pelo serviço na região. 

2) Escolha Modal em Transportes: neste item é apresentada as teorias e discussões 

sobre a temática de escolha na literatura, compreendendo a ótica da escolha 

racional e a da escolha racional limitada.  

 

De acordo com Richardson et al. (1999), o tipo de metodologia empregada neste estudo 

é a análise documental. Esta objetiva, a partir do estudo de vários documentos, compreender 

situações econômicas e sociais. Para esta pesquisa foram coletados dados em campo específicos 

para as análises deste trabalho. Os próximos tópicos discorrerão sobre os procedimentos 

adotados desde a elaboração até a aplicação e coleta dos dados obtidos.  

 

3.1 INSTRUMENTO DE COLETA 

O mecanismo de coleta foi por meio de questionários com a aplicação da técnica de preferência 

declarada para obter fatores latentes relacionados aos aspectos cognitivos das pessoas, e da 

técnica da análise descritiva para obter informações sobre os atributos do sistema. O esquema 

do questionário é divido em quatro grupos de dados. O primeiro de informações sobre o usuário 

do sistema, o segundo sobre as preferências do usuário em relação ao modo de transporte, o 

terceiro sobre as percepções dos usuários em relação aos atributos do sistema e o quarto a 

caracterização socioeconômica do entrevistado. 

 Na primeira parte são coletadas as seguintes informações do entrevistado: bairro de 

origem, bairro de destino, motivo da viagem, forma de pagamento, quantidade de dias que 

utiliza o transporte público, quantidade de transbordos na viagem, tempo de espera e tempo de 

viagem total.  

Na etapa de coleta sobre as preferencias entre os modos o entrevistado tinha nove 

combinações diferentes de cartões, sendo três comparando o modo ônibus com o carro, três 

comparando o ônibus com a moto e três comparando o ônibus com o Uber/ Citybus. Dentro das 

três respectivas para cada modo se variava o tempo de viagem, o custo e o conforto/segurança 

em cada viagem para que o indivíduo selecionasse a que mais lhe satisfizesse. Um exemplo dos 

modelos de cartões pode ser visualizado na Figura 3.2. 
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Figura 3.2 Exemplos de cartões utilizando a técnica de preferência declarada 

 

Fonte: Questionário utilizado na coleta de dados (2019).  

 A terceira etapa avaliava a percepção dos usuários sobre três grupos de atributos do 

sistema, segurança, qualidade e tarifa. Nesta etapa. o entrevistado avaliava os itens segundo a 

escala Likert. Ao concluir os 14 itens sobre a avaliação dos atributos do sistema da RMTC, se 

iniciava a etapa de identificação das características socioeconômicas. 

 Na quarta e última etapa se coletava os dados referentes as condições de inserção social 

dos entrevistados. Sendo obtidas as seguintes informações: sexo, se a pessoa é chefe da família, 

idade, escolaridade, atividade, habilitação, PNE, estado civil, renda, quantidade de carros, 

quantidade de motos, quantidade de bicicletas, quantas pessoas moram na residência e com 

quais pessoas moram. 

3.2 APLICAÇÃO DOS QUESTIONÁRIOS  

A aplicação dos questionários foi realizada em duas etapas. Na primeira em setembro de 2019, 

a pesquisa piloto para analisar a validade do instrumento de pesquisa a partir dos resultados 

preliminares. A segunda etapa foi a pesquisa validada realizada em outubro de 2019. Os 

questionários foram aplicados em formato eletrônico com o uso de tablets disponibilizados por 

colaboradores da pesquisa. Para a realização da coleta em campo foram utilizados voluntários 

do curso de Engenharia de Transportes da Universidade Federal de Goiás. 
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3.3 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo geral é a RMG, sendo focada em sua região atendida pelo serviço de transporte 

da RMTC. As coletas foram realizadas em dois terminais de integração da RMTC, Terminal 

Cruzeiro e Terminal Praça da Bíblia, além de pontos de parada localizados ao longo do Eixo T-

63 no Setor Bueno e nos três campus da UFG na RMG (Campus Colemar Natal e Silva, Campus 

Samambaia e Campus Aparecida de Goiânia), com o objetivo de atingir os usuários do sistema, 

público-alvo do estudo. 

Para a coleta de dados não foi definida uma proporcionalidade quanto a quantidade de 

questionários a serem aplicados em cada local. Assim sendo aplicados os questionários de 

forma a obter o máximo de respostas de acordo com o público disponível, disponibilidade do 

equipamento, assim como dos pesquisadores e das limitações de horários dos ambientes de 

coletas. Limitações aconteceram no desenvolvimento do estudo, dificuldades de acesso aos 

terminais da RMTC, quantidade de voluntários disponíveis para as datas de coletas e adequação 

de horários foram alguns dos fatores limitantes da pesquisa. Essas questões dificultaram o plano 

de pesquisa inicial e foi necessárias adequações para atingir o objetivo do estudo, como a 

utilização dos campus da UFG como áreas de coleta. Apesar dessas condições o caráter de 

análise da pesquisa independe da espacialidade, de dias específicos e dos horários de realização, 

tendo em vista que a percepção do usuário sobre a troca de modo, independe destas 

características.  

3.4 PLANO AMOSTRAL 

O plano amostral foi determinado para a pesquisa considerando uma amostra representativa da 

população da Região Metropolitana de Goiânia que usa o transporte coletivo. De acordo com 

Levin (1987), uma amostragem é um menor número da porção selecionados em uma população, 

sobre a qual o pesquisador busca conclusões do grupo pesquisado que reflitam sobre a 

população total, da qual a amostra foi extraída. 

Existe diferentes equações para de determinar a amostragem da população. Estas se 

diferenciam quanto a variável utilizada para o cálculo, alguns exemplos são, a que utiliza da 

estimativa da média populacional, da estimativa da proporção populacional e em casos de 

população finita (LEVINE, D. N; BERENSON, M.L e STEPHAN, D., 2000).  

Para uma boa representatividade da população da região metropolitana de Goiânia, 

foram definidos números mínimos de entrevistados, pela Equação 3.1: 

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

 Considerando os dados disponibilizados pelo Anuário SET 2015 o universo da pesquisa 

é uma população de 600.951 usuários, sendo este dado o número de viagens do sistema de 

transporte diariamente, mas como consideração para este estudo foi utilizado como o número 

de usuários. Com essa população, para obter uma amostra com 92% de nível de confiança e um 

erro amostral de 5%, foram aplicados 309 questionários. 

3.5 TRATAMENTO DOS DADOS 

O tratamento dos dados possibilita gerar resultados, discussões e conclusões. Algumas 

informações sobre os procedimentos adotados serão apresentadas neste item. 

Neste estudo foi utilizado o software Microsoft Excel para tabular os dados provenientes 

da pesquisa online e trabalhar os dados referentes a análise socioeconômica da amostra. A 

tabulação dos dados socioeconômicos e dos aspectos do sistema de transporte foi realizada para 

facilitar a análise estatística dos mesmos. As conversões estão apresentadas na Tabela 3.1 e na 

Tabela 3.2 a seguir. 

Tabela 3.1 Tabulação dos dados socioeconômicos 

IDADE ESCOLARIDADE ATIVIDADE ESTADO CIVIL 

Código Alternativas Código Alternativas Código Alternativas Código Alternativas 

1 15 a 29 anos 1 Básico 1 Estudante 1 Solteiro(a) 

2 30 a 59 anos 2 Fundamental 2 
Trabalho 

Formal 
2 Casado(a) 

3 60 a 79 anos 3 Médio 3 
Trabalho 

Informal 
3 Outros 

  4 Superior 4 Outros   

RENDA COM QUEM MORA PNE HABILITAÇÃO 

Código Alternativas Código Alternativas Código Alternativas Código Alternativas 

1 
Até R$ 

2.640,00 
1 

Conjugue e 

Filhos 
0 

Não se 

aplica 
0 Possui 
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2 

R$ 2.640,00 

até R$ 

7.040,00 

2 Filhos 1 É PNE 1 Não Possui 

3 
Mais de R$ 

7.040,00 
3 Parentes     

4 não respondeu 4 Outros     

 

Tabela 3.2 Tabulação dos dados de avaliação da satisfação em escala Likert 

CÓDIGO CONCEITO 

-2 Muito Insatisfeito 

-1 Insatisfeito 

0 Indiferente 

1 Satisfeito 

2 Muito Satisfeito 

 

 Para as análises estatísticas foi utilizado o software R, que é capaz de operacionalizar o 

modelo logit binomial.  

3.5.1 ANÁLISE DESCRITIVA 

Na análise descritiva, os resultados da escala de Likert serão estudados de acordo com a Tabela 

3.2, onde os conceitos são transformados em uma escala numérica para as análises descritivas 

e assim possível mensurar a média e o desvio padrão de cada item analisado.  

A escala varia de -2 a 2 onde cada número representa o conceito atribuído ao item. O 

número -2 correspondente a muito insatisfeito, -1 a insatisfeito, 0 a indiferente, 1 a satisfeito e 

2 a muito satisfeito. Cada item se caracterizará por um valor médio, assim quanto mais próximo 

de 2 melhor é a avaliação sobre ele, e quanto mais próximo de -2 pior é a avaliação. Nos 

intervalos médios o item se caracteriza por estar classificado entre o conceito do parâmetro 

superior e do parâmetro inferior, por exemplo se o valor médio se encontra entre 0 e -1, o item 

foi avaliado como entre indiferente e insatisfeito. 

Com relação às análises sobre o desvio padrão de cada item, deve-se considerar que o 

mesmo pretende mensurar a dispersão dos dados em relação aos extremos, muito insatisfeito  

(-2) e muito satisfeito (2). Quanto maior o desvio padrão mais dispersão existe entre as respostas 

ao item. 
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3.5.2 PREFERÊNCIA DECLARADA 

Segundo Oliveira (2018), os métodos de Preferência Declarada são um conjunto de 

técnicas que utilizam respostas dos indivíduos com relação a um conjunto de alternativas para 

determinar a função de utilidade correspondente. Matematicamente elas descrevem as 

preferencias do consumidos. As alternativas apresentadas podem ser reais ou concebidas pelo 

pesquisador.   

 Dois tipos de abordagem sobre este método são a composicional e a decomposicional. 

Na composicional o consumidor atribui um valor para cada característica, enquanto na 

decomposicional ele ordena os atributos, não indicando valores sobre cada uma. A segunda 

abordagem é mais eficiente justamente pela dificuldade de se definir valores a cada atributo 

(BASTOS, 1994). 

 De acordo com Kroes e Sheldon, 1988 a metodologia de elaboração da Preferência 

Declarada passa pelas seguintes etapas: 

• Definição do método de entrevistas e do contexto em que será realizado; 

• Seleção da amostragem; 

• Determinação dos fatores de maior impacto sobre a tomada de decisão; 

• Conteúdo das alternativas a serem exibidas aos participantes da amostra; 

• Desenvolvimento da técnica para apresentação e coleta de dados do estudo; 

• Estimação do modelo e análise dos dados; 

• Teste de validação. 

Neste estudo a metodologia de Kroes e Sheldon (1988), será aplicada e a abordagem 

decomposicional será adotada, além da formatação do questionário em escolha. 

As variáveis de análise utilizadas foram o custo, o tempo, o risco de acidentes e o 

conforto. A variação para captar a sensibilidade do entrevistado a mudanças sobre a variável 

foi considerada para o custo e o tempo considerando a condição normal para a viagem simulada, 

e ela piorada em 25% e melhorada em 25%. Em relação ao risco se considerou as seguintes 

possibilidades de resposta, risco de acidente igual ao do ônibus, risco alto de acidente, risco 

muito alto de acidentes. Em relação ao conforto foram consideradas três condições, o ônibus 

igual a situação atual lotado, o ônibus igual a situação atual com espaço para sentar e ônibus 

com serviço de internet gratuita a bordo, ar-condicionado e poltronas estofadas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na realização da pesquisa de campo foram coletadas 309 respostas validadas. Neste 

capítulo serão apresentados os tratamentos dos dados coletados, abrangendo a caracterização 

da amostra (dados socioeconômicos), avaliação dos entrevistados em relação à satisfação com 

a qualidade do sistema de transporte público urbano da RMG, além das análises referentes a 

preferência declarada, para identificar as mudanças de modo. 

4.1 ANÁLISE DESCRITIVA  

Após a tabulação dos dados com o uso do software Excel, foram obtidos os resultados 

quanto a caracterização da amostra. A análise estatística sobre as informações dos entrevistados 

é apresentada na Tabela 4.1. 
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Tabela 4.1 Perfil dos entrevistados 

Perfil 

Sexo Chefe de Família 

Masculino 42,10% Sim 23,90% 

Feminino 57,90% Não 76,10% 

Estado Civil Habilitação 

Solteiro(a) 82,20% Possui 34% 

Casado(a) 12,30% Não Possui 66% 

Outros(a) 5,50% Idade 

Escolaridade 15 a 29 anos 78,00% 

Básico 0,30% 30 a 59 anos 18,80% 

Fundamental 8,40% 60 a 79 anos 3,20% 

Médio 24,60% Atividade 

Superior 66,70% Estudante 54,70% 

Renda Trabalho Formal 24,60% 

Até R$ 2.640,00 62,80% Trabalho Informal 14,60% 

R$ 2.640,00 até R$ 

7.040,00 
23,90% Outros 6,10% 

Mais de R$ 7.040,00 6,50% Bicicletas 

Não Respondeu 6,80% 0 50,50% 

Carros 1 31,70% 

0 40,80% 2 12,00% 

1 43,70% 3 4,50% 

2 12,00% acima de 3 1,30% 

3 2,90% Com quem mora 

acima de 3 0,60% Conjugue 15,90% 

Motos Filhos 7,10% 

0 79% Parentes 60,20% 

1 17,20% Outros 16,80% 

2 3,90% PNE 

3 0% Não se aplica 97,40% 

acima de 3 0% É PNE 2,60% 

 

Por base da Tabela 4.1, observa-se que nos resultados obtidos da análise apresentada existe 

a predominância do sexo feminino nas respostas. A maior parte dos entrevistados se 

concentravam na faixa etária de 15 a 29 anos. Sobre o grau de instrução dos entrevistados em 

sua maioria são pessoas com escolaridade pelo menos de ensino superior incompleto. Essa 

grande concentração de entrevistado com essa escolaridade se faz justificada pela grande 

quantidade de usuários que foram entrevistados nos três campus da UFG. Em análise sobre a 

renda se identifica que a maioria dos entrevistados possuem até R$ 2.640,00. A maioria dos 

entrevistados são solteiros (as), não se enquadram como chefes de família e moram com seus 

parentes. O número de pessoas com necessidades especiais de locomoção é bem menor do que 
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as que não possuem necessidades, assim como o número de pessoas que não possui carteira de 

motorista é superior ao de que possui habilitação. Com relação a quantidade de veículos que os 

entrevistados possuem, a maioria possui um carro, nenhuma moto e uma bicicleta. 

Análises também foram realizadas sobre as características da viagem destes usuários e 

são apresentadas na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2 Perfil de viagens dos entrevistados 

Perfil de Viagens 

Motivo da Viagem Quantidade de Dias que usa o Transporte Público 

Residência 42,10% 1 6,80% 

Local de estudo 42,70% 2 4,90% 

Local de trabalho 10,10% 3 8,70% 

Saúde 1,30% 4 8,70% 

Negócios 2,60% 5 48,20% 

Compras 0,60% 6 19,10% 

Outros 0,60% 7 3,60% 

Tempo de Espera Quantidade de Transbordo 

Até 10 min 23,90% 0 25,20% 

10 - 20 min 31,70% 1 42,40% 

20 - 30 min 20,10% 2 25,60% 

30 - 40 min 11,30% 3 5,50% 

40 - 50 min 4,20% 4 1,30% 

50 - 60 min 5,20% Forma de Pagamento 

>1 hora 3,60% Gratuidade 3,20% 

Tempo de Viagem Pago pelo usuário 20,40% 

Até 30 min 17,80% Pego pelo empregador 14,90% 

30 - 60 min 25,60% Passe Livre (Passe Estudantil) 61,50% 

Mais de 60 min 56,60%   

  

 Analisando a Tabela 4.2, se obtém o perfil de viagens dos usuários do sistema de 

transporte coletivo urbano da RMG. Em relação ao motivo das viagens a maior parte se desloca 

para as suas residências e para o local de estudo. Em relação ao tempo de espera a maior parte 

dos usuários esperam até 30 minutos para pegar o ônibus, sendo maior a concentração na faixa 

de 10 a 20 minutos. Em relação ao tempo de viagem a maioria dos usuários gastam mais de 60 

minutos em seus deslocamentos. A quantidade de dias que os usuários utilizam o transporte 

público, a maioria usa cinco vezes na semana. Na quantidade de transbordo é predominante as 

viagens em que se faz necessário realizar um transbordo. A maior parte dos usuários 

entrevistados pagavam a viagem com o Passe Livre (Passe Estudantil), devido a maioria dos 

entrevistados serem estudantes. 

Depois de se caracterizar a amostra socioeconomicamente e em relação as viagens dos 

usuários, se calculou as médias e desvio padrão dos atributos de análise. Dessa forma, se 
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transforma as informações qualitativas em quantitativas. A transformação atribuiu valores 

inteiros de referência de -2 a 2, respectivos a muito insatisfeito e muito satisfeito. As 

informações das médias e desvios padrões das respostas são apresentadas na Tabela 4.3.  

Tabela 4.3 Média e desvio padrão das respostas aos atributos 

Código Perguntas  Média Desvio Padrão 

Segurança 

SEG1 
Segurança no caminho para os pontos de ônibus e estações 

(contra roubos/furtos/agressões) 

 
-0,80 1,07 

SEG2 Segurança dentro dos ônibus (contra roubos/furtos/agressões)  -0,74 1,10 

SEG3 Assédio físico e moral a homens e mulheres nos ônibus  -0,94 1,08 

SEG4 Segurança em relação a acidentes de trânsito durante a viagem  -0,15 1,15 

SEG5 Forma como os motoristas conduzem os ônibus  -0,13 1,07 

Qualidade 

QS1 Satisfação geral com o transporte coletivo por ônibus  -0,68 1,18 

QS2 Tempo de espera pelo ônibus nos pontos de parada ou terminal  -0,70 1,18 

QS3 Tempo de viagem dentro dos ônibus  -0,61 1,13 

QS4 Pontualidade dos ônibus  -0,31 1,24 

QS5 Lotação dos ônibus  -1,24 1,18 

Tarifa 

TAR1 Valor da tarifa  -1,08 1,01 

TAR2 Valor da tarifa em relação à distância percorrida  -0,26 1,20 

TAR3 Qualidade de serviço em relação ao valor pago  -1,18 1,03 

TAR4 Valor gasto com ônibus em relação à renda mensal  -0,67 1,17 

Média Final -0,68 1,13 

 

Das respostas acima se pode observar que os usuários atribuem ao sistema de acordo 

com a média geral, uma condição entre insatisfeito e indiferente, sendo mais próximo de 

insatisfeito. Para cada grupo de análise se pode identificar o atributo com melhor e o com pior 

avaliação, estes apresentados na Tabela 4.4. Os códigos de cada item se referem ao grupo que 

este pertence e ao seu respectivo número no grupo, sendo SEG os do grupo segurança, QS os 

do grupo qualidade do serviço e TAR os do grupo tarifa. No grupo de atributos sobre segurança 

todos os itens foram avaliados entre insatisfeito e indiferente, já nos de qualidade e tarifa 

existem itens avaliados entre muito insatisfeito e insatisfeito. Nenhum dos itens foi conceituado 

como indiferente e satisfeito, assim como, satisfeito e muito satisfeito. Na Tabela 4.5 se pode 

observar os cinco melhores e piores itens. 

 

Tabela 4.4 Melhores e piores itens avaliados de cada grupo 

MELHORES PIORES 

Segurança Segurança 



Identificação dos Fatores Condicionantes à Mudança de Usuários do Transporte Coletivo Urbano para Outros Modos de Transporte 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 39 
 

Forma como os motoristas conduzem 

os ônibus 
-0,13 

Assédio físico e moral a homens e 

mulheres nos ônibus 
-0,94 

Qualidade Qualidade 

Pontualidade dos ônibus -0,31 Lotação dos ônibus -1,24 

Tarifa Tarifa 

Valor da tarifa em relação à distância 

percorrida 
-0,26 

Qualidade de serviço em relação ao valor 

pago 
-1,18 

 

Tabela 4.5 Ranking dos itens melhores e piores avaliados 

Avaliação dos Itens 

 MELHORES PIORES 

Posição Item Média Item Média 

1 
Forma como os motoristas 

conduzem os ônibus 
-0,13 Lotação dos ônibus -1,24 

2 
Segurança em relação a acidentes de 

trânsito durante a viagem 
-0,15 

Qualidade de serviço em relação 

ao valor pago 
-1,18 

3 
Valor da tarifa em relação a 

distância percorrida 
-0,26 Valor da tarifa -1,08 

4 Pontualidade dos ônibus -0,31 
Assédio físico e moral a homens 

e mulheres nos ônibus 
-0,94 

5 Tempo de viagem dentro dos ônibus -0,61 
Segurança no caminho para os 

pontos de ônibus e estações 
-0,80 

 

4.1.1 AVALIAÇÃO DO MODELO ESTIMADO 

Para a avaliação das variáveis que analisam a percepção dos usuários sobre os aspectos 

de segurança, qualidade e tarifa do sistema da RMTC, se utiliza de parâmetros de análise do 

modelo. De acordo com Hair et al. (2005), existem três tipos de medidas de qualidade de ajuste 

de modelos estruturais. O primeiro é através dos índices de ajuste absoluto, que avaliam a 

qualidade do ajuste da matriz de variância-covariância, em relação a matriz observada, 

capturando assim a distância entre a teoria e a realidade. Os outros dois tipos de medidas de 

qualidade são o ajuste incremental e ajuste parcimonioso, que avaliam a qualidade do modelo 

em relação a uma formulação nula, ou seja, uma condição onde todas as variáveis são 

independentes. As medidas de ajuste incremental também funcionam no intuito de responder 

se as relações causais teóricas propostas contribuem de forma significativa para o entendimento 

do grupo de variáveis em análise (MEDRANO, 2012). Sendo para Dilalla (2000), essas duas 
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medidas denominadas como índices de ajuste comparativo. Na Tabela 4.6 se pode observar os 

valores de referência para cada um dos índices de análise apresentados. 

Tabela 4.6 Medidas de ajuste do modelo 

ÍNDICE VALOR IDEAL 

Ajuste Absoluto  

Estatística Qui-quadrado de Razão de Verossimilhança p-value>0,05 

Qualidade de Ajuste (GFI) >0,90 

Raiz do Resíduo Quadrático Médio (RMR) <0,05 

Raiz do Erro Quadrático Médio de Aproximação (RMSEA) <0,08 

Ajuste Comparativo Incremental  

Índice de Ajuste Comparativo (CFI) >0,90 

Índice de Ajuste Normalizado (NFI) >0,90 

Qualidade de Ajuste Ajustado (AGFI) >0,90 

Índice de Tucker-Lewis (TLI ou NNFI) >0,90 

Índice de Ajuste Incremental (IFI) >0,90 

Ajuste Comparativo Parcimonioso  

Estatística Qui-quadrado de Razão de Verossimilhança Quanto maior melhor 

Índice de Qualidade de Ajuste Parcimonioso (PGFI) Quanto maior melhor 

Critério de Informação de Akaike (AIC) Quanto maior melhor 

Fonte: Dilalla (2000), Latif (2000) e Medrano (2012) 

Deve se considerar que existe mais de uma causa para a explicação de fenômeno. Com 

essas causas confirmadas pelas medidas de ajuste incremental, existe um problema de qual é a 

melhor explicação para o dado fenômeno. Para a resolução desta questão surgem os parâmetros 

do ajuste parcimonioso, que funcionam como critério para diferenciar entre um conjunto de 

modelos concorrentes o mais eficiente para a representação da realidade (MEDRANO, 2012). 

Com essas informações apresentadas se tem os dados obtidos com o modelo. Para a 

análise se obteve 172 graus de liberdade, sendo 42 variáveis no modelo, 22 observadas, 20 não 

observadas sendo 25 exógenas e 17 endógenas. Em relação a estimação do modelo sobre cada 

variável se pode observar os resultados obtidos na Tabela 4.7 e na Tabela 4.8. 

. 

Tabela 4.7 Estimação das variáveis socioeconômicas 

Variáveis Socioeconômicas Estimação p-value 

SEXO 0,579 *** 

CHEFE 0,239 *** 

IDADE 1,252 *** 
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ESCOLARIDADE 3,576 *** 

ATIVIDADE 1,722 *** 

RENDA 1,576 *** 

HABILITAÇÃO 0,660 *** 

ESTADOCIVIL 1,233 *** 

 

Tabela 4.8 Estimação das variáveis de percepção 

Variáveis de Percepção Estimação p-value 

SEG1 -1,279 0,006 

SEG2 -1,284 0,015 

SEG3 -1,320 *** 

SEG4 -0,617 0,175 

SEG5 -0,374 0,126 

QS1 -0,311 0,104 

QS2 -0,355 0,052 

QS3 -0,328 0,033 

QS4 -0,010 0,952 

QS5 -0,899 *** 

TAR1 -1,237 *** 

TAR2 -0,415 0,012 

TAR3 -1,338 *** 

TAR4 -0,835 *** 

 

Por base dos resultados obtidos se identifica que todas as variáveis socioeconômicas 

apresentam alto impacto sobre o modelo, assim como as de percepção SEG3, QS5, TAR1, 

TAR3 e TAR4. A variável que demonstra um menor grau de impacto é a QS4, as demais 

apresentam resultados ainda satisfatórios. A organização dos grupos de fatores a serem 

analisados foi realizada preliminarmente, considerando as variáveis SEG1, SEG2, SEG3, SEG4 

e SEG5, correspondentes ao fator segurança. As variáveis QS1, QS2, QS3, QS4 e QS5, 

referentes ao fator qualidade e as variáveis TAR1, TAR2, TAR3 e TAR4, correspondentes ao 

grupo tarifa. Para confirmar estes agrupamentos foi utilizado a estatística de confiabilidade a 

partir do Alfa de Cronbach, e os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.9 a seguir. 
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Tabela 4.9 Estatística de confiabilidade das variáveis de percepção 

Fator Variável Alfa de Cronbach 

Segurança 

SEG1 

0,747 

SEG2 

SEG3 

SEG4 

SEG4 

Qualidade 

QS1 

0,800 

QS2 

QS3 

QS4 

QS5 

Tarifa 

TAR1 

0,802 
TAR2 

TAR3 

TAR4 

 

 A validação dos grupos de variáveis respectivos aos fatores é realizada se o valor do Alfa 

de Cronbach for superior a 0,7 (ALMEIDA, et al., 2010). Para os três fatores de analise a 

validação é comprovada. Com relação a validação do modelo por base dos índices de avaliação 

de ajuste do modelo, os resultados estão apresentados na Tabela 4.10. 

Tabela 4.10 Índices de avaliação do modelo 

  

Sobre os índices de avaliação do modelo o NFI, TLI, CFI e RMSEA estão satisfatórios 

para as análises realizadas. De acordo com Hair et al. (2005) o valor do qui-quadrado não deve 

superar a razão de cinco vezes o número de graus de liberdade, e nesse modelo essa condição 

foi satisfeita. Em relação aos indicadores de ajuste absoluto se pode apontar que o valor de 

Índices Ajuste do Modelo 

Tamanho da Amostra 309 

Qui-quadrado (𝜒2) 315,798 

Número de Graus de Liberdade 172 

Índice de Ajuste Normalizado (NFI) 0,861 

Índice Tucker-Lewis (TLI) 0,905 

Índice de Ajuste Comparativo (CFI) 0,929 

Raiz do Erro Quadrático Médio de Aproximação (RMSEA) 
0,052  

(LO 90 – 0,043; HI 90 – 0,061) 
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RMSEA foi de 0,052, sendo o valor adequado ao padrão que indica valores inferiores a 0,08. 

Sobre os índices de ajuste incremental, o TLI foi de 0,905, o CFI de 0,929 e o NFI de 0,861. 

Para todos o valor ideal é superior a 0,9, como o valor de 0,861 é próximo ao recomendado se 

aceita marginalmente como um ajuste de boa qualidade do modelo. 

Com essas informações a validação do modelo é comprovada pelas evidências dos 

resultados dos índices de avaliação global do modelo.  

4.1.2 ESTIMAÇÃO DO MODELO LOGIT BINOMIAL 

Para a estimação do modelo logit binominal foram utilizadas as respostas do questionário 

aplicado. Considerando as variáveis o sexo do entrevistado, a idade dele e a atividade principal 

que realiza, como explanatórias ao modelo. Todas as adequações do banco de dados utilizado 

foram realizadas no software Excel para colocar no formato do software RStudio.  

4.1.2.1 Modelo 1 

Para a primeira análise dos resultados foi modelado um logit com o modo ônibus em 

confronto a todos os demais modos concorrentes (uber, moto e carro), apresentado como 

Modelo 1. Para esta análise não se considera que existe concorrência entre os modos uber, moto 

e carro e os fatores de análise são o tempo e o custo. Os resultados obtidos estão apresentados 

na Tabela 4.11 e Tabela 4.12 a seguir. 

Tabela 4.11 Ajuste do Modelo 1 

Rho-square Adj.Rho-square 

0.1067 0.1041 

 

Tabela 4.12 Parâmetros do Modelo 1 

Parâmetros 
Estimação dos 

Parâmetros 
Desvio Padrão t-ratio 

asc_oni 0 0 0 

asc_outros 0,2335 0,2243 0,81 

b_tempo1 -0,0205 0,0025 -6,29 

b_custo1 -0,0503 0,0458 -0,99 

b_tempo2 -0,0333 0,0043 -6,61 

b_custo2 -0,0649 0,0044 -11,64 

 

O valor obtido para o Adj. Rho-square deve ser superior a 0,3 de acordo com Quinino e 

Bessegato (2011). O valor obtido é inferior ao padrão, mas levando em consideração as 
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especificidades de cada modelagem, assim como as diferentes propostas de estudo e formas de 

coleta, entende-se que este é um valor satisfatório.  

As estimações dos parâmetros demonstram a significância de cada fator sobre a utilidade 

do usuário para a escolha do modo de viagem. Para cada um dos modos é formulada uma 

equação da utilidade, sendo a Equação 4.1 respectiva ao modo ônibus e a Equação 4.2 aos 

demais.  

𝑉ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 = 0 − 0,0205 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜1 − 0,0503 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜1 (4.1) 

𝑉𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 = 0,2335 − 0,0333 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜2 − 0,0649 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜2 (4.2) 

 Por base destas equações se identifica que a constante do ônibus é fixada igual a 0 para 

se avaliar o comportamento dos outros modos, e sendo esse procedimento realizado em todos 

os modelos. Com relação aos fatores da regressão, o acréscimo de uma unidade de tempo ao 

modo ônibus (𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜1) o usuário fica menos satisfeito em usar o ônibus em 0,0205. Ao se 

aumentar uma unidade do custo se observa que diminui em 0,0503 a satisfação em usar o modo. 

Em relação aos outros modos, a constante indica que os usuários apresentam uma satisfação só 

de utilizar os outros modos em 0,2335. Os outros fatores comportam da mesma forma que os 

referentes ao modo ônibus, impactando de forma negativa a satisfação com o acréscimo do 

tempo ou do custo. Em relação a este modelo, a constante é a variável de maior impacto sobre 

a satisfação do usuário. 

Os valores dos parâmetros estimados são avaliados quanto a sua significância para o 

modelo por base do t-ratio. Este parâmetro se qualifica da seguinte forma, quanto maior o valor 

absoluto obtido, maior a significância ao modelo, sendo considerados os valores superiores a 3 

os mais significantes. Observa-se que o asc_outros e b_custo1 são os que apresentam menores 

significâncias sobre o modelo.  

4.1.2.2 Modelo 2 

Uma nova análise foi realizada denominada como Modelo 2. Nesta se considerou as 

variáveis e parâmetros utilizados no Modelo 1 com o acréscimo do conforto e do risco. Os 

modos estudados permaneceram os mesmos, sendo a diferença deste modelo para o anterior o 

incremento das novas variáveis. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.13 e na 

Tabela 4.14. 

Tabela 4.13 Ajuste do Modelo 2 

Rho-square Adj.Rho-square 

0.1471 0.1435 

 



Identificação dos Fatores Condicionantes à Mudança de Usuários do Transporte Coletivo Urbano para Outros Modos de Transporte 
 

Trabalho de Conclusão de Curso 2 Curso de Engenharia de Transportes Universidade Federal de Goiás 45 
 

Tabela 4.14 Parâmetros do Modelo 2 

Parâmetros 
Estimação dos 

Parâmetros 
Desvio Padrão t-ratio 

asc_oni 0 0 0 

asc_outros -0,0182 0,2360 -0,06 

b_tempo1 -0,0220 0,0026 -6,30 

b_custo1 -0,1895 0,0491 -3,68 

b_tempo2 -0,0353 0,0045 -6,41 

b_custo2 -0,0794 0,0054 -11,86 

b_conf 0,4506 0,0556 7,31 

b_risco -0,5696 0,0641 -8,13 

 

Como no Modelo 1, o valor obtido pelo Adj. Rho-square é inferior à 0,3, mas pela mesma 

consideração o modelo será utilizado. As formulações das utilidades são apresentadas na 

Equação 4.3 e Equação 4.4, sendo a primeira referente ao ônibus e a segunda aos demais. 

 𝑉ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 = 0 − 0,0220 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜1 − 0,1895 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜1 + 0,4506 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜1 

−0,5696 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜1 
(4.3) 

𝑉𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑠 = −0,0182 − 0,0353 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜2 − 0,0794 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜2 + 0,4506

∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜2 − 0,5696 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜2 
(4.4) 

 Com relação aos fatores da regressão, o acréscimo de uma unidade de tempo ao modo 

ônibus (𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜1) o usuário fica menos satisfeito em usar o ônibus em 0,0220. Ao se aumentar 

uma unidade do custo se observa que diminui em 0,1895 a satisfação em usar o modo. Em 

relação aos outros modos, a constante indica que os usuários, diferente do Modelo 1, 

apresentam uma insatisfação ao ter que usar os outros modos em 0,0182. Esta insatisfação está 

correlacionada ao acréscimo das variáveis conforto e risco. Os outros fatores comportam da 

mesma forma que os referentes ao modo ônibus, impactando de forma negativa a satisfação 

com o acréscimo do tempo ou do custo. O conforto impacta o usuário de forma positiva, assim 

o incremento de uma unidade de conforto aumenta sua satisfação em 0,4506. O risco tem um 

impacto negativo, sempre que se aumenta uma unidade de risco se diminui a satisfação em 

0,5696. O risco representa uma aversão ao uso dos modos, principalmente a moto, sendo por 

isso o impacto negativo da constante sobre a satisfação, pois ao usar os outros modos já se tem 

consciência de se assumir um risco maior. Em relação a este modelo o risco e o conforto são as 

variáveis de maior explicação sobre a satisfação do usuário na escolha do modo. Esta 

informação é relevante ao revelar que outras variáveis além do tempo e o custo explicam a 
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escolha de modo, e até de forma melhor que as duas variáveis. Estas considerações 

especificamente para este trabalho e para estes resultados. 

Os valores dos parâmetros estimados são avaliados quanto a sua significância para o 

modelo por base do t-ratio. Este parâmetro se qualifica da seguinte forma, quanto maior o valor 

absoluto obtido maior a significância ao modelo, sendo considerado os valores superiores a 3 

os mais significantes. Observa-se que apenas asc_outros apresenta menor significâncias sobre 

o modelo. 

4.1.2.3 Modelo Ônibus e Carro 

Considerando as análises e resultados das modelagens, se utilizou a segregação entre os 

modos e se realizou a modelagem logit binomial para avaliar os conjuntos, ônibus e carro, 

ônibus e moto e ônibus e uber. Para o estudo ônibus e carro se denominou o como, Modelo OC. 

Nesta se considerou as variáveis tempo, custo e conforto. Uma diferença nesta análise é que 

utilizado apenas um fator para explicar o tempo e um para explicar o custo em ambos os modos. 

Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 4.15 e na Tabela 4.16. 

Tabela 4.15 Ajuste do Modelo OC 

Rho-square Adj.Rho-square 

0.1257 0.1195 

 

Tabela 4.16 Parâmetros do Modelo OC 

Parâmetros 
Estimação dos 

Parâmetros 
Desvio Padrão t-ratio 

asc_oni 0 0 0 

asc_carro 0,5599 0,1262 4,05 

b_tempo -0,0247 0,0050 -4,00 

b_custo -0,2321 0,0327 -6,39 

b_conf 0,8267 0,0883 9,74 

 

Assim como no Modelo 1, o valor obtido pelo Adj. Rho-square é inferior à 0,3, mas pela 

mesma consideração a modelagem será utilizada. As formulações das utilidades são 

apresentadas na Equação 4.5 e Equação 4.6, sendo a primeira do ônibus e a segunda do carro. 

 𝑉ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 = 0 − 0,0247 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜1 − 0,2321 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜1 + 0,8267 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜1 (4.5) 

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑜 = 0,5599 − 0,0247 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜2 − 0,2321 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜2 + 0,8267

∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜2 
(4.6) 
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 Com relação aos fatores da regressão, o acréscimo de uma unidade de tempo a qualquer 

um dos modos, faz com que o usuário fique menos satisfeito em usar o modo em 0,0247. Ao se 

aumentar uma unidade do custo se observa que diminui em 0,1895 a satisfação pelo uso do 

modo. Ao usuário escolher o carro já existe um peso de satisfação atribuído pela constante, este 

reflete o status associado ao uso destes. O conforto impacta o usuário de forma positiva, assim 

o incremento de uma unidade de conforto aumenta sua satisfação em 0,8267. Mesmo o carro 

possuindo a constante que atribui maior satisfação, é possível que com um grande conforto nos 

ônibus se mude o contexto de satisfação original. Mais uma vez o conforto apresenta impacto 

maior que as variáveis tempo e custo.  

Com relação aos valores de significância para o modelo por base do t-ratio, se observa 

que todos os fatores são significativos para a modelagem de acordo com o padrão de relevância 

estabelecido.  

4.1.2.4 Modelo Ônibus e Moto 

No estudo sobre os modos ônibus e moto se utilizou as variáveis tempo, custo e risco. 

Assim como no Modelo OC, foi utilizado um fator comum para a percepção do tempo, do custo 

e do risco. Este modelo foi denominado como Modelo OM. Com as análises realizadas se 

obteve os seguintes resultados apresentados na Tabela 4.17 e na Tabela 4.18. 

Tabela 4.17 Ajuste do Modelo OM 

Rho-square Adj.Rho-square 

0.0447 0.0385 

 

Tabela 4.18 Parâmetros do Modelo OM 

Parâmetros 
Estimação dos 

Parâmetros 
Desvio Padrão t-ratio 

asc_oni 0 0 0 

asc_moto -0,1655 0,2410 -0,69 

b_tempo -0,0152 0,0044 -2,78 

b_custo -0,0348 0,0786 -0,46 

b_risco -0,3820 0,0892 -4,66 

 

Assim como nas demais estimações, o valor obtido pelo Adj. Rho-square é inferior à 0,3, 

mas pela mesma justificativa já apresentada, a modelagem será utilizada. Este modelo é o que 

apresenta menores valores para os ajustes, isso indica que é complexo a captação do 

comportamento de escolha do usuário sobre o modo moto. As formulações das utilidades 
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obtidas são apresentadas na Equação 4.7 e Equação 4.8, sendo a primeira do ônibus e a segunda 

da moto. 

𝑉ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 = 0 − 0,0152 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜1 − 0,0348 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜1 − 0,3820 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜1 (4.7) 

𝑉𝑚𝑜𝑡𝑜 = −0,1655 − 0,0152 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜2 − 0,0348 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜2 −  0,3820 ∗ 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜2 (4.8) 

Com relação aos fatores estimados na regressão, o acréscimo de uma unidade de tempo a 

qualquer um dos modos, faz com que o usuário fique menos satisfeito em usar o modo em 

0,0152. Ao se aumentar uma unidade do custo se observa que diminui em 0,0348 a satisfação 

pelo uso do modo. Para o usuário, ao escolher a moto já existe um peso de insatisfação atribuído 

pela constante. Este reflete o status associado ao risco de acidentes no uso deste modo, esta 

percepção foi uma inferência do autor, em análise dos resultados e das vivências no ambiente 

de coleta. O risco é a variável de maior impacto, a cada uma unidade que se aumenta o risco do 

uso da moto, o sujeito fica 0,3820 menos satisfeito. O risco funciona como variável de controle 

sobre essa determinação. Esta descoberta demonstra a importância desse atributo nas 

modelagens e estudos sobre este assunto, afim de se compreender de melhor forma a escolha 

da moto como modo de viagem principal. Um fator interessante é que 54,7% dos entrevistados 

são estudantes, e essa porcentagem pode ser uma causa do grande peso atribuído ao risco. Além 

dessa questão durante as coletas, alguns entrevistados nem se quer avaliavam os parâmetros em 

análise na preferência declarada, apenas pela opção ser moto já escolhiam o ônibus. Essa 

característica demonstra uma aversão ao risco por uma parcela significativa dos entrevistados.  

Com relação aos valores de significância para o modelo por base do t-ratio, se observa 

que o risco é o fator com maior significância. Este resultado é justificado pelas condições já 

apresentadas sobre as motos. 

4.1.2.5 Modelo Ônibus e Uber  

Para a avaliação dos modos ônibus e uber, se utilizou as variáveis tempo, custo e conforto. 

Assim como nas modelagens OC e OM, foi utilizado um fator comum para a percepção do 

tempo, do custo e do conforto. Este modelo foi denominado como Modelo OU. Com as análises 

realizadas se obteve os seguintes resultados apresentados na Tabela 4.19 e na Tabela 4.20. 

. 

Tabela 4.19 Ajuste do Modelo OU 

Rho-square Adj.Rho-square 

0.0447 0.0385 
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Tabela 4.20 Parâmetros do Modelo OU 

Parâmetros 
Estimação dos 

Parâmetros 
Desvio Padrão t-ratio 

asc_oni 0 0 0 

asc_uber -0,6254 0,2199 -2,13 

b_tempo -0,0093 0,0066 -1,01 

b_custo -0,0495 0,0138 -2,63 

b_conf -0,3554 0,1163 -3,07 

 

Diferente das demais estimações, o valor obtido pelo Adj. Rho-square é superior à 0,3, 

sendo este modelo bem ajustado. Por base dos fatores estimados, as formulações das utilidades 

obtidas estão apresentadas na Equação 4.9 e Equação 4.10, sendo a primeira do ônibus e a 

segunda do uber. 

𝑉ô𝑛𝑖𝑏𝑢𝑠 = 0 − 0,0093 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜1 − 0,0495 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜1 − 0,3554 ∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜1 (4.9) 

𝑉𝑢𝑏𝑒𝑟 = −0,6254 − 0,0093 ∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜2 − 0,0495 ∗ 𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜2 − 0,3554

∗ 𝐶𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑡𝑜2 
(4.10) 

Com relação aos fatores da regressão, o acréscimo de uma unidade de tempo a qualquer 

um dos modos, faz com que o usuário fique menos satisfeito em usar o modo em 0,0093. Ao se 

aumentar uma unidade do custo se observa que diminui em 0,0495 a satisfação pelo uso do 

modo. Ao usuário escolher o uber existe um peso de insatisfação atribuído pela constante, este 

reflete questões como o alto custo e insegurança, associado ao uso destes. O conforto impacta 

o usuário de forma negativa, assim o incremento de uma unidade de conforto diminui a sua 

satisfação em 0,3554. Estes resultados indicam que o uber possui um peso de insatisfação 

grande, explicado pela constante e os demais parâmetros. A constante apresenta maior peso até 

que o conforto. Uma explicação para este peso é a percepção dos estudantes e pessoas de baixa 

renda que responderam à pesquisa.  

Com relação aos valores de significância para o modelo por base do t-ratio, se observa 

que o conforto é o padrão de maior significância para a modelagem de acordo com o padrão de 

relevância estabelecido. 
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4.1.3 PROBABILIDADES DE ESCOLHA ENTRE OS MODOS 

A partir dos cinco modelos estimados se identifica a escolha dos entrevistados. Na Tabela 4.21 

se observa o comportamento de escolha dos entrevistados entre os modos estudados. 

 

Tabela 4.21 Probabilidade de escolha entre os modos 

Porcentagem de Escolha do Modo 

Modelos Ônibus Outro Modo 

Modelo 1 59,98 % 40,02% 

Modelo 2 59,98% 40,02% 

Modelo Ônibus e Carro 41,86% 58,14% 

Modelo Ônibus e Moto 57,61% 42,39% 

Modelo Ônibus e Uber 80,47% 19,53% 

 

Para todos os resultados os entrevistados são usuários do transporte público, isso indica 

que na melhor das hipóteses (Modelo Ônibus e Uber) 19,53% dos usuários deixariam o sistema 

de transporte coletivo. O pior cenário é onde os usuários tem a oportunidade de escolha entre o 

ônibus e o carro, onde apenas 41,86% permaneceriam no ônibus. Este cenário é confirmado 

pelos parâmetros estimados no Modelo OC. Considerando todos os modos contra o ônibus, 

40,02% sairiam para qualquer um dos três modos. Mesmo com todo o risco e demais condições 

apresentadas pelo Modelo OM, 42,39% escolheriam as motos para o seu modo de deslocamento 

principal. 

Estas porcentagens indicam que a maior parte dos usuários do transporte coletivo 

pretendem sair do modo ônibus por parte dos fatores analisados. Nesse contexto se observa que 

os fatores de maior impacto para a mudança modal são o conforto e o risco. As variáveis tempo 

e custo também explicam esta mudança, mas a influência delas no fenômeno é menor. A partir 

dos fatores de regressão apresentados se sabe o peso dos fatores de análise que influenciam na 

escolha, e assim se tem a possibilidade de trabalhar e explorar estes fatores para que o transporte 

coletivo volte a ser competitivo no cenário atual. 

Além das questões associadas aos atributos do sistema existem situações que são 

modificadas apenas em aspectos jurídicos e políticos que influenciam diretamente o sistema de 

transporte. Essas mudanças podem influenciar na cultura e no comportamento dos sujeitos de 

transporte.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como objetivo principal identificar os fatores condicionantes para a mudança 

de usuários do transporte coletivo para outros modos de transporte, baseado na percepção dos 

usuários. Além deste, se propôs a identificar o perfil socioeconômico dos usuários de transporte 

coletivo urbano entrevistados na pesquisa, mensurar o percentual de usuários que trocariam de 

modo de transporte e identificar os principais modos para os quais ocorreriam as mudanças. 

A coleta de dados foi realizada durante os meses de setembro e outubro de 2019, com 

uma amostra de 309 entrevistados. Com a finalização da coleta os dados foram tratados e 

analisados conforme os procedimentos metodológicos.  

A partir das respostas aos questionários foi possível traçar um perfil descritivo dos 

entrevistados. As variáveis utilizadas para a caracterização dos entrevistados foram: idade, 

escolaridade, sexo, atividade, estado civil, renda, com quem mora, se é portador de necessidades 

especiais, se possui habilitação, se é chefe de família, quantos carros, motos e bicicletas possui. 

O perfil principal traçado é de predominância feminina, com idade entre 15 e 29 anos, 

estudantes, com escolaridade correspondente ao ensino superior e renda de até R$ 2.640,00. 

Um perfil de viagens também foi traçado, identificando que a maioria dos usuários 

viajam para seu local de estudo e para suas residências, esperam por até 20 minutos pelos 

ônibus, gastam mais de 60 minutos em seu trajeto, utilizam 5 dias na semana o serviço, e fazem 

pelo menos 1 transbordo. 

Por base das análises das percepções dos atributos do sistema de transporte público se 

obteve um resultado médio de -0,68. Assim, se identifica que em média os usuários se sentem 

entre insatisfeitos e indiferentes em relação a segurança, a qualidade e a tarifa do serviço, sendo 

mais próximo do insatisfeito. Os cinco itens melhores avaliados foram a forma como os 

motoristas conduzem os ônibus, a segurança em relação a acidentes de trânsito durante a 

viagem, o valor da tarifa em relação a distância percorrida, a pontualidade dos ônibus e o tempo 

de viagem dentro dos ônibus, sendo predominante os atributos dos grupos segurança e 

qualidade. Os cinco piores itens avaliados são a lotação dos ônibus, a qualidade do serviço em 

relação ao valor pago, o valor da tarifa, o assédio físico e moral a homens e mulheres nos ônibus 

e a segurança no caminho para os pontos de ônibus e estações, sendo predominantes os dos 

grupos segurança e qualidade. Alguns desses itens ainda permanecem como melhores ou piores 

avaliados desde o estudo de Coelho Filho e Guimarães (2018) com dados coletados em 2016. 

Por base da análise do modelo foi possível estimar o impacto das variáveis 

socioeconômicas e de percepção. Sendo todas as variáveis socioeconômicas de grande 
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significância para o modelo, mas a escolaridade, atividade e renda possuem maior grau de 

impacto. Em relação as de percepção o grupo tarifa possui as variáveis com maior significância, 

enquanto o de segurança as de maior impacto. Com estes resultados se pode definir estratégias 

efetivas para cada fator, como por exemplo políticas públicas para as mulheres de baixa renda 

que utilizam o transporte coletivo em seus deslocamentos para suas atividades de trabalho e 

estudo. Quando se foca em grupos específicos se consegue identificar aspectos específicos de 

cada um.  

Com a aplicação do modelo logit binomial, se obteve cinco modelos e os pesos de cada 

fator gerado pelas variáveis de análise sobre a mudança modal, além da escolha dos usuários 

entre os modos de análise dos modelos. Com estes resultados se pode elencar os fatores 

condicionantes à mudança, cujas intervenções geram maiores resultados quanto a permanência 

ou saída dos usuários no sistema de transporte coletivo por ônibus da RMG. Estes fatores são 

o conforto e a segurança, através do risco de acidentes no trânsito. Os com maiores pesos, se 

recebem melhorias, influenciam diretamente na utilidade para a escolha do modo de transporte 

público por ônibus. Os com menores pesos, quando recebem melhorias, impactam de forma 

baixa nesta escolha. Para cada modelo se destaca uma variável como mais significativa, mas de 

forma geral o conforto se destaca em quatro modelos e o risco no quinto. 

Com relação as escolhas dos usuários 40,02% sairiam do transporte coletivo para 

qualquer um dos três outros modos concorrentes. A condição onde o sistema sobressai o modo 

concorrente é com o uber, e a que mais perde usuários é na concorrência com o carro. Com os 

resultados se pode observar que os modos para os quais mais ocorreriam as mudanças seria o 

carro com 58,14% das intenções, seguido da moto com 42,39%. Todo este estudo possibilitou 

a conclusão de que existem mais fatores que pesam no comportamento de escolha do modo de 

viagem. A explicação apenas considerando o tempo e o custo é muito limitada para descrever 

o comportamento do tomador de decisão. 

Em uma análise, juntando os resultados das percepções com os dos modelos logit, se 

pode identificar os focos estratégicos de investimento nos atributos do sistema de transporte 

público, que resultem na permanência dos usuários no sistema e que possibilite a atração de 

novos, garantindo a fidelização destes e gerando todos os benefícios à sociedade envolvida pelo 

sistema. 

As atribuições deste estilo de pesquisa são fundamentais para entender o comportamento 

dos usuários do transporte público, e a partir deste entendimento agir encima dos fatores que 

são preponderantes para a escolha. A escolha de uma pessoa influencia diretamente na rede de 

transporte de uma cidade. Prever as escolhas e influenciar para que as mais ideais para a 
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sociedade sejam tomadas é de suma importância para a vida coletiva. Os resultados desta 

pesquisa fomentam a busca de melhorias para o serviço de transporte público de forma a não 

só permanecer com os usuários que já são fieis, assim como atrair novos. Esse é o ideal do 

sistema e a necessidade das cidades e da sociedade, tornando assim a sustentabilidade e o bem-

estar possíveis. 

São sugestões de futuros trabalhos: 

• Estudar se existem mais fatores que influenciem a mudança de modo e quais são 

preponderantes para cada modo; 

• Realizar este mesmo estudo com uma amostra maior e mais variada 

socioeconomicamente para perceber se existe mudanças na percepção e escolha dos 

usuários; 

• Estudar de forma aprofundada os atributos do risco e do conforto para compreender de 

forma mais profunda quais itens destes fatores contribuem mais para melhorar a 

percepção do usuário sobre o modo público. 

Indica-se aos órgãos públicos, prestadoras de serviço e sociedade civil o uso destas 

informações para potencializar as discussões e efetivar a melhoria da qualidade do transporte 

público na região metropolitana de Goiânia. 
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APÊNDICE 

 
As informações sobre o questionário aplicado na pesquisa estão apresentadas nos seguintes 

tópicos divididos pelos respectivos grupos. 

 

GRUPO 1 – INFORMAÇÕES SOBRE OS USUÁRIOS DO SISTEMA 

 

1- Qual o bairro origem de sua viagem principal? 

Opções de Respostas: Lista de bairros de Goiânia e nome das cidades da RMG 

2- Qual o bairro destino de sua viagem principal? 

Opções de Respostas: Lista de bairros de Goiânia e nome das cidades da RMG 

3- Qual o motivo de sua viagem principal? 

Opções de Respostas: Assuntos Pessoais, Local de Estudo Regular, Local de Estudo 

Secundário, Local de Trabalho Principal, Local de Trabalho Secundário, Negócios, 

Residência e Saúde. 

4- Qual a forma de pagamento de sua viagem principal? 

Opções de Respostas: Gratuidade, Pago do Próprio Bolso, Pago pelo Empregador e 

Passe Estudantil. 

5- Quantos dias utiliza o Transporte Público? 

Opções de Respostas: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. 

6- Quantos transbordos/transferências realiza na sua viagem principal? 

Opções de Respostas: 0, 1, 2 e 3. 

7- Quanto tempo espera o ônibus no ponto de parada ou terminal? 

Opções de Respostas: Até 10 min, 10 – 20 min, 20 – 30 min, 30 – 40 min, 50 – 60 

min e mais de 1 hora. 

8- Quanto tempo gasta na sua viagem principal? 

Opções de Respostas: Até 30 min, 30 – 60 min e mais de 1 hora. 

 

GRUPO 2 – PREFERÊNCIAS DO USUÁRIO EM RELAÇÃO AO MODO DE 

TRANSPORTE 

Entre os seguintes modos de transporte qual escolheria para sua viagem principal? 

1– Ônibus x Carro (3 comparações entre os modos variando o custo, tempo e conforto) 

2– Ônibus x Moto (3 comparações entre os modos variando o custo, tempo e risco) 

3– Ônibus x Uber (3 comparações entre os modos variando o custo, tempo e conforto) 

GRUPO 3 – PERCEPÇÕES DO USUÁRIO EM RELAÇÃO AOS ATRIBUTOS DO 

SISTEMA 

Qual é a sua satisfação sobre a segurança no serviço:  

1- Segurança no caminho para os pontos de ônibus e estações (contra 

roubos/furtos/agressões) 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

2- Segurança dentro dos ônibus (contra roubos/furtos/agressões) 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

3- Assédio físico e moral a homens e mulheres nos ônibus 
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Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

4- Segurança em relação a acidentes de trânsito durante a viagem 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

5- Forma como os motoristas conduzem os ônibus 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

 

Como avalia a qualidade do serviço nos seguintes aspectos:  

1- Satisfação geral com o transporte coletivo por ônibus 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

2- Tempo de espera do ônibus nos pontos de parada ou terminal 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

3- Tempo de viagem dentro dos ônibus 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

4- Pontualidade dos ônibus 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

5- Lotação dos ônibus 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

 

Qual seria sua satisfação sobre os seguintes pontos relacionados com o valor pago no serviço: 

1- Valor da tarifa 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

2- Valor da tarifa em relação à distância percorrida 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

3- Qualidade de serviço em relação ao valor pago 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

4- Valor gasto com ônibus em relação à renda mensal 

Opções de Respostas: Muito Insatisfeito, Insatisfeito, Indiferente, Satisfeito e Muito 

Satisfeito. 

 

GRUPO 4 – CARACTERISTÍCAS SOCIOECONÔMICAS DO ENTREVISTADO 

1- Sexo da pessoa entrevistada: 

Opções de Respostas: Feminino e Masculino. 

2- O senhor(ra) é o chefe de família? 

Opções de Respostas: Sim e Não. 

3- Qual é a sua idade? 

Opções de Respostas: 15 a 17 anos, 18 a 19 anos, 20 a 24 anos, 25 a 29 anos, 30 a 

39 anos, 40 a 49 anos, 50 a 59 anos e 60 a 69 anos. 

4- Qual é seu grau de instrução? 
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Opções de Respostas: Fundamental Completo, Fundamental Incompleto, Médio 

Completo, Médio Incompleto, Pós-Graduação, Superior Completo e Superior 

Incompleto 

5- Qual é a atividade principal que realiza? 

Opções de Respostas: Aposentado/ Pensionista, Desempregado, Do Lar, 

Empregado Doméstico, Empresário, Estudante de Outros Cursos, Estudante 

Regular, Funcionário Privado, Funcionário Público, Outros, Profissional Liberal, 

Trabalho Informal e Trabalho Voluntário. 

6- Possui habilitação? 

Opções de Respostas: Não Possui e Possui. 

7- Possui necessidades especiais de locomoção? 

Opções de Respostas: Não Possui e Possui. 

8- Qual é seu estado civil? 

Opções de Respostas: Casado(a), Divorciado(a), Solteiro(a) e Viúvo(a). 

9- Qual é a sua renda domiciliar? 

Opções de Respostas: Até R$ 880,00, R$ 880,00 a R$ 2.640,00, R$ 2.640,00 a R$ 

4.440,00, R$ 4.440,00 a R$ 7.040,00, Mais de R$ 7.040,00, Sem Renda e Não 

Respondeu.  

10- Quantos carros tem na sua casa? 

Opções de Respostas: 0, 1, 2, 3 e Acima de 3. 

11- Quantas motocicletas tem na sua casa? 

Opções de Respostas: 0, 1, 2, 3 e Acima de 3. 

12- Quantas bicicletas tem na sua casa? 

Opções de Respostas: 0, 1, 2, 3 e Acima de 3. 

13- Quantas pessoas moram na sua casa? 

Opções de Respostas: aberta para o entrevistado responder o número de pessoas. 

14- Pessoas com quem mora na sua casa: 

Opções de Respostas: Conjugue, Conjugue e Filhos, Filhos, Outros, Parentes e 

Sozinhos.  

 

 


