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QUALIDADE DO TRANSPORTE

AN P

Um serviço essencial nas cidades de grande e médio porte em todo o 
mundo é o transporte coletivo, não importando o nível de desenvolvi-
mento cultural e econômico. Além de facilitar a locomoção das pesso-
as, o transporte público tem função social e faz parte do cotidiano das 
pessoas, elevando a interação entre todos os usuários e, de certa 
forma, influenciando a qualidade da vida dos usuários deste serviço.

Entende-se que esse fato está relacionado às preocupações ambien-
tais e sociais, visto que o transporte de caráter coletivo se apresenta 
menos agressivo sob os prismas sociais e ambientais, notadamente 
porque este tipo de transporte ajuda na redução dos engarrafamentos 
(qualidade de vida) e na diminuição de carros nas estradas, contri-
buindo para a redução de gases de efeito estufa.

O principal desafio do planejamento de sistemas de transporte públi-
co consiste em atrair cada vez mais usuários de automóveis. Entre-
tanto, para atrair passageiros e disputar com o sistema de transporte 
privado, bem como alcançar a integração intermodal em diferentes 
linhas, o transporte público deve conceder serviços integrados de 
transporte com qualidade (Vuchic, 2005). Dessa forma, é fundamental 
que o transporte coletivo apresente algum diferencial, sobretudo em 
termos da qualidade do serviço prestado, para que seja possível atrair 
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os usuários e fazer com que estes, de fato, adotem essa modalidade 
de transporte no seu cotidiano.

Ainda nesse sentido, Ferraz e Torres (2001) entendem que a qualidade 
no transporte público urbano deve ser contemplada como uma visão 
geral, considerando o nível de satisfação de todos os envolvidos no 
sistema: os usuários, o governo, a comunidade, os trabalhadores e 
empresários do setor. Este trabalho direciona esforços neste sentido, 
além de propor ferramentas de melhoria. Esses aspectos podem 
melhorar o processo de tomada de decisão dos gestores com o intuito 
de proporcionar um serviço mais atrativo do ponto de vista do usuário.

Convém ressaltar que estudo semelhante já foi desenvolvido com a 
temática sobre a percepção da qualidade do serviço de transporte 
público coletivo em Unaí. Silva et al. (2015) publicaram o trabalho 
intitulado “Avaliação do nível de qualidade do serviço de transporte 
público em Unaí-MG na percepção dos usuários”. Todavia, o atual 
contexto do setor difere em alguns pontos daquele anterior. Cabe 
destacar quatro deles: i) mudança da empresa prestadora do serviço; 
ii) alteração da gestão municipal; iii) modificações nos pontos de ôni-
bus; e iv) alterações nas vias de circulação de veículos.

Desse modo, julgou-se importante tanto do ponto de vista da tomada 
de decisão dos agentes envolvidos nesse sistema quanto do ponto de 
vista da pesquisa científica que fosse desenvolvido um estudo com-
parativo e que tais dados (anteriores e atuais) fossem confrontados 
com o intuito de verificar se houve algum tipo de melhoria ou se o 
serviço ainda se encontra com baixo nível de qualidade na percepção 
dos usuários, conforme constatado por Silva et al. (2015). Nesse con-
texto, o presente trabalho apresenta uma análise sobre o nível de 
qualidade na prestação de serviço de transporte público por ônibus 
na percepção dos usuários na cidade de Unaí, bem como as ferra-
mentas e métodos que podem melhorar a prestação deste serviço.

REFERENCIAL TEÓRICO

Qualidade na percepção dos usuários

A definição de qualidade baseada na expectativa do consumidor pode 
ser diversificada, pois o consumidor poderá receber cada produto ou o 
serviço de maneira diferente. Portanto, a qualidade precisa ser entendi-
da do ponto de vista do consumidor, uma vez que a qualidade de um 
produto ou serviço em particular está ligada àquilo que ele perceber e 
definir como tal (Slack; Chambers; Johnston, 2009). Assim, é necessá-
rio buscar entender o que o cliente deseja para conseguir alcançar com 
êxito sua satisfação (Najafi; Saati; Tavana, 2015). Consequentemente, a 
perspectiva de qualidade do serviço prestado tem uma forte influência 
na satisfação do cliente (Rossés; Sccott; Ávila, 2014).
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Segundo Berry e Parasuraman (1995), os clientes usam um critério 
primordial de avaliação da qualidade do serviço prestado que é a 
confiabilidade, mensurando até onde o prometido é cumprido de 
maneira confiável e com transparência. Segundo os autores, a orga-
nização deve buscar a qualidade no serviço por meio de uma cultura 
empresarial voltada para o cliente e um serviço executado perfeita-
mente como desejado e bem feito.

Estudos relatam que no mercado de alta concorrência o consumidor está 
cada vez mais exigente. A avaliação positiva e satisfatória pode trazer 
benefícios e auxiliar empresas a entender as percepções e expectativas 
de qualidade dos clientes (Peterson; Wilson, 1992). Christopher e Wright 
(2006) descrevem que o serviço almejado é o serviço que o cliente dese-
ja receber. Já para Johnston e Bonoma (1981) o serviço esperado pelo 
cliente está ligado às atividades tradicionais do marketing e pode ser 
influenciado por pessoas externas que já utilizaram o mesmo serviço.

A qualidade do serviço depende, assim, dos serviços esperados e 
previstos pelo cliente. Com a grande competitividade, a qualidade 
encontra-se em constante mudança. Como afirmam Schneider e 
Bowen (1995, p. 22), “tal como a beleza está nos ‘olhos’ de quem a 
vê, a qualidade está na mente do consumidor”. Nesse contexto, o que 
é esperado e previsto pelo cliente – serviço ágil e rápido com atendi-
mento diferenciado – cria expectativas nos clientes e influencia no 
serviço prestado de modo que uma boa qualidade ocorre continua-
mente quando as percepções excedem essas expectativas.

O usuário tem capacidade de determinar e influenciar a qualidade 
com a qual um serviço de transporte pode e deve ser oferecido. Para-
suraman, Zeithaml e Berry (1988) indicam que há cinco critérios que 
podem avaliar esta qualidade: a confiabilidade, a responsabilidade, a 
segurança, a empatia e a tangibilidade. Aprofundando mais estes 
critérios, Lima Junior (1995) considera a visão do usuário em termos 
de ambiente, conforto, acessibilidade, preço, momento de interação, 
comunicação, experiência anterior, imagem e conforto entre o que é 
realizado, o comunicado e o percebido.

Para Rodrigues, Silva Junior e Fontenele (2010) o conhecimento da 
percepção dos usuários de qualquer idade sobre o sistema de trans-
porte é de grande importância para que sejam cobradas ações para 
garantir um mínimo de qualidade em sua mobilidade.

Sistemas de transporte público urbano

Pena (2013) relata que o transporte público está propriamente ligado 
à dimensão da área urbana e da quantidade de pessoas, pois, quanto 
maior a cidade, mais amplo e uniformizado deve ser o sistema de 
transporte público, buscando evitar superlotações e insuficiência.
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Ferraz e Torres (2004) descrevem as divisões do transporte de pas-
sageiro – privado ou individual, público ou coletivo e semipúblico. De
acordo com o autor, o transporte privado ou individual está relacio-
nado a veículos pertencentes às pessoas que os dirigem, em que o 
motorista escolhe o caminho e determina o tempo de viagem, o 
número de passageiros é reduzido e o deslocamento pode ser reali-
zado porta a porta. O transporte público ou coletivo refere-se ao 
transporte de massa, utilizado por diversas pessoas, em que o preço 
unitário é baixo e o veículo pertence a uma terceira pessoa ou 
empresa. Os horários de uso e o percurso são fixos e não existe 
flexibilidade ou esta é pequena. Por fim, o semipúblico apresenta 
característica intermediárias entre o privado e o público, em que é 
realizado o transporte de pessoas com níveis diversificados de regu-
lamentação (Ferraz; Torres, 2004).

O transporte público por ônibus é usado por grande parte da popu-
lação brasileira para realizar atividades cotidianas, como trabalho, 
lazer e acesso ao serviço de saúde, dentre outros, independente-
mente da idade e sexo (Góes, Cárdenas, Gomes e Tavares, 2008). 
Para Ferraz e Torres (2004) o transporte público urbano assume 
papel importante para redução do número de veículos nas cidades, 
tendo como um de seus papéis, minimizar os congestionamentos. 
Ferraz (1998) acrescenta que o transporte coletivo urbano minimiza 
a poluição, o uso indiscriminado de energia automotiva e a constru-
ção de vias e estacionamento.

Um estudo do Ipea em 2012 verificou que cerca de 41% da popula-
ção dos municípios acima de 100 mil habitantes consideram o trans-
porte público “ruim” ou “muito ruim”, descrevendo ainda que para 
48% da população das grandes cidades o transporte público não 
permite que as pessoas se desloquem com facilidade por todos os 
bairros (Ipea, 2012). Em virtude dos números apresentados, Pena 
(2013) avalia como ruim e ineficiente o transporte público do Brasil, 
em virtude de passagens caras, ônibus frequentemente lotados, 
veículos com más condições de uso e tempo elevado de espera dos 
passageiros nos terminais. Ferraz e Torres (2004) relatam 12 princi-
pais fatores que influenciam a qualidade do transporte público urba-
no por ônibus: acessibilidade, frequência de atendimento, tempo de 
viagem, lotação, confiabilidade, segurança, características dos veí-
culos, características dos locais de parada, sistema de informação, 
conectividade, comportamento dos operadores e estados de con-
servação das vias.

Nos últimos anos, têm se observado a publicização de insatisfação da 
população para com o sistema de transporte público do país, presen-
te nas manifestações e protestos contra o aumento dos preços das 
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passagens e falta de qualidade do serviço. Garcia (2015) relata que as 
manifestações não obtiveram ganhos significativos, mas, sim, apenas 
um congelamento momentâneo no valor das tarifas. Portanto, a insa-
tisfação dos usuários prevalece, focada no fato de que se paga mais 
caro por um serviço quase sempre considerado ruim.

Para Vasconcelos (2009), entre diversos elementos que fazem parte 
do transporte urbano de passageiros, acessibilidade e mobilidade 
das pessoas, a qualidade de vida e o uso adequado do sistema viá-
rio merecem atenção. Neste sentido, Ferraz e Torres (2004) reportam 
que a qualidade no transporte coletivo é importante e deve ser ana-
lisada em uma visão geral, principalmente voltada à satisfação de 
todos os envolvidos no sistema, não apenas dos usuários, mas tam-
bém do governo e da comunidade, sejam eles empregados ou 
empresários do setor.

MATERIAL E MÉTODOS

O presente trabalho foi realizado na cidade de Unaí, Minas Gerais, 
com usuários do transporte coletivo público no intuito de comparar as 
suas expectativas e percepções do serviço prestado e verificar possí-
veis ferramentas em busca de melhoria. O município possui uma 
população estimada de 83.448 habitantes (IBGE, 2016). Na cidade, 
existe um veículo para cada 1,85 habitantes, somando 44.926 veícu-
los automotores (IBGE, 2016).

Este trabalho classifica-se como pesquisa aplicada, tendo o propósito 
de gerar conhecimento para aplicação na prática e busca de soluções 
para os possíveis problemas encontrados (Silva, 2005). É um estudo 
qualitativo, com complementação de dados quantitativos. Para Gil 
(2002, p. 54), pode-se caracterizar um estudo de caso como “estudo 
profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira que per-
mita seu amplo e detalhado conhecimento”. Com o objetivo de anali-
sar a expectativa e percepção dos usuários e identificar possíveis 
ferramentas e métodos que possam melhorar a prestação deste ser-
viço, este estudo classifica-se como exploratório. A pesquisa explora-
tória busca explorar uma situação, tendo como objetivo fornecer cri-
térios e compreensão sobre o problema abordado pelo pesquisador 
(Malhotra, 2001).

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, conforme citado ante-
riormente, este trabalho classifica-se em pesquisa de levantamento 
ou survey. Conforme Gil (2008), a pesquisa de levantamento busca 
descrever os fenômenos que ocorrem naturalmente em grupos signi-
ficativos de pessoas acerca do problema estudado. De acordo com o 
autor, a busca dos resultados pode ser realizada através da aplicação 
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de questionários, uma vez que o conhecimento direto da realidade 
enriquece as análises e os resultados.

Procedeu-se com a aplicação de questionários sobre a percepção 
do serviço prestado e o serviço esperado, no intuito de avaliar o 
nível da qualidade do serviço de transporte público na cidade de 
Unaí na percepção dos usuários. Para atingir o primeiro objetivo – a 
identificação das expectativas dos usuários em relação ao serviço 
de transporte público por ônibus na cidade de Unaí – e o segundo 
objetivo – a identificação das percepções dos usuários em relação 
ao serviço de transporte público por ônibus na cidade de Unaí – foi 
utilizado o método proposto por Parasuraman, Zeithaml e Berry 
(1988), a escala ServQual, que mensura as expectativas do cliente e 
suas percepções efetivas do serviço prestado. Para fins deste traba-
lho, optou-se por selecionar as seguintes variáveis: (1) tangibilidade; 
(2) confiabilidade; (3) responsabilidade; (4) segurança; e (5) empatia.

A composição amostral foi definida utilizando-se os pressupostos de 
Levin (1987) que descrevem a amostra como um subconjunto de indi-
víduos extraídos de uma população. A média é um valor representati-
vo de um conjunto de dados, o erro amostral é a diferença entre um 
resultado da amostra e o verdadeiro resultado populacional, e o méto-
do de amostragem probabilística é o que seleciona os indivíduos de 
uma determinada população de forma que todos tenham chances de 
estar representados na amostra. A amostra calculada foi de 196 indi-
víduos, todos entrevistados.

Também foi objetivo do trabalho comparar os resultados obtidos 
nesta pesquisa com aqueles constatados no último triênio. Para tanto, 
os resultados obtidos no último triênio foram confrontados com os 
resultados obtidos na pesquisa atual, realizada de março a junho de 
2018. A comparação se deu através de análise do trabalho publicado 
por Silva et al. (2015).

A tabulação dos dados foi feita com a ferramenta Excel, que calculou 
as médias esperadas e percebidas dos resultados. Foi constatada 
uma diferença (gap) entre a percepção e a expectativa atual dos usu-
ários de transporte público em Unaí e o resultado obtido do último 
triênio, de acordo com Silva et al. (2015).

A fim de propor ações em nível estratégico para a melhoria da quali-
dade do serviço na concepção dos usuários foi realizada a revisão 
sistemática de literatura com o intuito de identificar possíveis ferra-
mentas e métodos que podem ser adotados como forma de melhorar 
o nível do serviço prestado no transporte público de Unaí.

A figura 1 exemplifica as etapas da pesquisa.
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A seção a seguir apresenta os resultados obtidos neste estudo. Pos-
teriormente, tais resultados são discutidos à luz da teoria fundamen-
tada para este trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

Perfil dos usuários

Da amostra pesquisada composta por 196 pessoas, 114 são do gêne-
ro feminino (58%) e 82 do gênero masculino (42%). Usuários entre 30 
e 39 anos e de 18 anos ou menos são os mais frequentes, com 27% 
cada faixa; entre 19 e 29 anos, há 20%, de 40 a 49 anos, 12%, de 50 
a 59 anos, 8% e de 80 anos ou mais, 7%.

Os usuários do transporte coletivo são na maioria assalariados (47%) e 
estudantes (33%), seguidos por aposentados (10%), comerciantes 
(4%) e outras profissões (6%). Os resultados são diferentes do estudo 
realizado por Vasconcelos (2009) na cidade de Betim, MG, no qual 42% 
dos usuários do transporte público na cidade eram aposentados. 

Figura 2
Ocupação dos usuários do serviço de transporte público de Unaí, MG

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Em relação ao percentual de aposentados que utilizam o serviço, pôde-
se observar que 10% possuem passe livre, ou seja, não são cobrados 
pela utilização do serviço, e 90% não possuem a gratuidade do serviço. 
Notou-se também que 45% dos usuários utilizam diariamente o servi-
ço, 30% semanalmente e 26% mensalmente. Os resultados divergem 
dos de Silva et al. (2015) que, durante seu estudo desenvolvido na 
mesma cidade, identificou que 49% dos usuários utilizavam esporadi-
camente o serviço, 35% semanalmente e 15% diariamente.

A seguir são apresentadas todas as dimensões estudadas, fundamentadas 
na escala ServQual proposta por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1988).
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Análise das dimensões

Tangibilidade

Esta dimensão está relacionada à aparência das instalações físicas, 
equipamentos, colaboradores e material de comunicação. O resultado 
foi de 5,60 em relação às expectativas e de 3,66 em relação à percep-
ção dos serviços prestados nesta dimensão, resultando em uma dife-
rença (gap) de -1,94 conforme tabela 1.

Tabela 1
Aspectos tangíveis (tangibilidade)

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

1. Os pontos de parada devem ser cômodos 6,26 3,43 -2,83

2.  Os funcionários (motorista e cobrador) devem 
estar sempre asseados e bem vestidos

6,05 5,23 -0,82

3. Os ônibus devem ser novos e confortáveis 5,85 4,14 -1,71

4. Os ônibus devem possuir ar condicionado 4,25 1,84 -2,41

Média de tangibilidade 5,60 3,66 -1,94
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O item de pior avaliação nessa dimensão foi a comodidade dos pon-
tos de parada. O resultando atingiu um gap entre a expectativa e a 
percepção no valor de -2,83.

Confiabilidade

Nesta dimensão, a avaliação é referente à habilidade em realizar o 
serviço prometido de forma confiável e cuidadosa, conforme os qua-
tro itens avaliados. O resultado foi de 6,29 em relação às expectativas 
e de 4,74em relação à percepção dos serviços prestados, resultando 
em uma diferença (gap) de -1,55, conforme apresentado na tabela 2.

Tabela 2
Confiabilidade

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

5.  Se o horário da linha desejada está marcado, a 
empresa deve cumpri-lo

6,33 4,89 -1,44

6.  Quando os usuários têm algum problema no 
serviço, a empresa deve passar segurança

6,20 4,47 -1,73

7. A empresa deve ser de confiança 6,40 4,85 -1,56

8.  A empresa deve cumprir a viagem (trajeto) no 
tempo estipulado

6,21 4,75 -1,46

Média confiabilidade 6,29 4,74 -1,55
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.
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O item que recebeu a pior avaliação nessa dimensão foi o que se 
refere à empresa passar segurança quando os usuários têm algum 
problema na prestação do serviço. Este resultando atingiu um gap
entre a expectativa e a percepção de -1,73. Tal resultado exige aten-
ção especial dos gestores do transporte público.

Responsabilidade

Esta dimensão, entendida como a disposição e vontade para ajudar 
os clientes e proporcionar um serviço melhor, obteve um resultado de 
6,10 relacionado às expectativas, e de 4,14 em relação à percepção 
dos serviços prestados, resultando em uma diferença (gap) de -1,96, 
conforme apresentado na tabela 3.

Tabela 3
Responsabilidade

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

9.  Os funcionários da empresa devem sempre estar 
dispostos a ajudar os usuários, caso necessário

6,13 4,54 -1,60

10.  Os pontos de parada devem possuir os 
horários das linhas

6,18 3,10 -3,09

11.  Os horários das linhas devem ser cumpridos 
sem atraso

6,13 4,61 -1,53

12.  Os funcionários devem estar sempre dispostos 
a responder prontamente os usuários

5,95 4,33 -1,62

Média responsabilidade 6,10 4,14 -1,96

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O item que recebeu a pior avaliação nessa dimensão foi o da presen-
ça ou não de horários das linhas nos pontos de parada. O resultando 
para este item atingiu um gap entre a expectativa e a percepção no 
valor de -3,09.

Segurança

A segurança refere-se ao conhecimento e atendimento demons-
trados pelos colaboradores e habilidades para inspirar credibili-
dade e confiança. Este item alcançou um resultado de 6,27 rela-
cionado às expectativas e de 4,01 em relação à percepção dos 
serviços prestados, resultando em uma diferença (gap) de -2,26, 
conforme tabela 4.

O item que recebeu a pior avaliação nessa dimensão foi a existência 
de equipamento de segurança (cinto, extintores etc.) resultando em 
um gap entre a expectativa e a percepção de -2,89.
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Tabela 4
Segurança

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

13. A velocidade dos veículos deve ser segura 6,51 4,16 -2,35

14.  Os ônibus devem parar apenas nos pontos de 
parada

6,21 3,84 -2,37

15.  Os ônibus devem possuir os equipamentos de 
seguranças (cinto, extintores etc.)

6,41 3,52 -2,89

16.  Os pontos de parada devem ficar próximos às 
calçadas

5,93 4,50 -1,43

Média segurança 6,27 4,01 -2,26
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

Empatia

A última dimensão mede o atendimento individualizado que a empre-
sa oferece ao cliente. O resultado foi de 5,42 relacionado às expecta-
tivas e de 3,65 em relação à percepção dos serviços prestados, 
resultando em uma diferença (gap) de -1,77 (ver tabela 5).

Tabela 5
Empatia

Questionário Qualidade do serviço

Expectativa Percepção Gap

17.  Existem programas para fidelizar os usuários do 
transporte coletivo em Unaí

5,93 3,73 -2,20

18.  Os ônibus são adaptados aos portadores de 
necessidades especiais

6,51 5,22 -1,29

19. Os veículos fazem pouco barulho 5,70 4,01 -1,70

20.  A empresa disponibiliza internet gratuita no 
interior dos ônibus

3,60 1,72 -1,88

21.  A empresa disponibiliza informações por 
telefone sobre os horários e trajetos das linhas

5,37 3,56 -1,81

Média empatia 5,42 3,65 -1,77
Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

O item que recebeu a pior avaliação nessa dimensão foi a existência 
de programas para fidelização dos usuários do transporte coletivo de 
Unaí, resultando em um gap entre a expectativa e a percepção de 
-2,20. O resultado obtido demonstra que os usuários do serviço não 
possuem conhecimento de programas para fidelização ao serviço. 
Estes programas podem de forma direta ou indireta beneficiar, facilitar 
e proporcionar aumento de demandas de usuários deste serviço de 
transporte coletivo.
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Comparativo do último triênio (2015 a 2018)

Os resultados obtidos nesta pesquisa foram comparados com os de 
pesquisa similar realizada em 2015. Os resultados são apresentados 
na tabela 6.

Tabela 6
Comparativo entre 2015 e 2018

2015 2018 Variação 
2015-
2018

Expec. Percep. Gap Expec. Percep. Gap

Ta
ng

ib
ili

d
ad

e

1.  Os pontos de parada 
devem ser cômodos

6,25 2,22 -4,03 6,26 3,43 -2,83 -1,20

2.  Os funcionários 
(motorista e cobrador) 
devem estar sempre 
asseados e bem 
vestidos

6,2 2,85 -3,35 6,05 5,23 -0,82 -2,53

3.  Os ônibus devem ser 
novos e confortáveis

6,39 2,04 -4,35 5,85 4,14 -1,71 -2,64

4.  Os ônibus devem 
possuir ar condicionado

5,9 1,15 -4,75 4,25 1,84 -2,41 -2,34

C
o

nf
ia

b
ili

d
ad

e

5.  Se o horário da linha 
desejada está 
marcado, a empresa 
deve cumpri-lo

6,91 2,45 -4,46 6,33 4,89 -1,44 -3,02

6.  Quando os usuários 
têm algum problema 
no serviço, a empresa 
deve passar segurança

6,87 2,5 -4,37 6,20 4,47 -1,73 -2,64

7.  A empresa deve ser 
de confiança

6,84 2,74 -4,1 6,40 4,85 -1,56 -2,55

8.  A empresa deve 
cumprir a viagem 
(trajeto) no tempo 
estipulado

6,77 2,55 -4,22 6,21 4,75 -1,46 -2,76

R
es

p
o

ns
ab

ili
d

ad
e

9.  Os funcionários da 
empresa devem 
sempre estar dispostos 
a ajudar os usuários, 
caso necessário

6,88 2,76 -4,12 6,13 4,54 -1,59 -2,53

10.  Os pontos de parada 
devem possuir os 
horários das linhas

6,59 2,13 -4,46 6,18 3,10 -3,08 -1,38

11.  Os horários das linhas 
devem ser cumpridos 
sem atraso

6,71 2,33 -4,38 6,13 4,61 -1,52 -2,86

12.  Os funcionários 
devem estar sempre 
dispostos a responder 
prontamente os 
usuários

6,73 2,56 -4,17 5,95 4,33 -1,62 -2,55

Continua
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Tabela 6 (continuação)

2015 2018 Variação 
2015-
2018Expec. Percep. Gap Expec. Percep. Gap

S
eg

ur
an

ça

13.  A velocidade dos 
veículos deve ser 
segura

6,88 3,49 -3,39 6,51 4,16 -2,35 -1,04

14.  Os ônibus devem 
parar apenas nos 
pontos de parada

6,17 3,14 -3,03 6,21 3,84 -2,37 -0,66

15.  Os ônibus devem 
possuir os 
equipamentos de 
seguranças (cinto, 
extintores etc.)

6,94 2,75 -4,19 6,41 3,52 -2,89 -1,30

16.  Os pontos de parada 
devem ficar 
próximos às 
calçadas

6,57 2,83 -3,74 5,93 4,50 -1,43 -2,31

E
m

p
at

ia

17.  Existem programas 
para fidelizar os 
usuários do 
transporte coletivo 
em Unaí

5,57 1,77 -3,8 5,93 3,73 -2,20 -1,60

18.  Os ônibus são 
adaptados aos 
portadores de 
necessidades
especiais

6,84 1,93 -4,91 6,51 5,22 -1,29 -3,62

19.  Os veículos fazem 
pouco barulho

6,58 1,97 -4,61 5,70 4,01 -1,69 -2,92

20.  A empresa 
disponibiliza internet 
gratuita no interior 
dos ônibus

4,05 1,28 -2,77 3,60 1,72 -1,88 -0,89

21.  A empresa 
disponibiliza
informações por 
telefone sobre os 
horários e trajetos 
das linhas

6,35 1,6 -4,75 5,37 3,56 -1,81 -2,94

Fonte: Dados da pesquisa, 2018.

A comparação foi realizada no intuito de demonstrar se houve aumen-
to ou diminuição das variáveis em relação aos itens avaliados. Impor-
tante ressaltar que na pesquisa realizada em 2018 utilizou-se o 
mesmo instrumento e o mesmo questionário da pesquisa realizada 
em 2015. A única alteração foi em relação à proporção de participan-
tes que, em 2018, foi maior que em 2015. Todavia, nos dois casos, 
utilizaram-se pressupostos metodológicos que atestaram a composi-
ção amostral mínima.
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Com base nas comparações, ressalta-se que, em 2015 e 2018, as expec-
tativas dos usuários foram maiores que as percepções. Entretanto, no que 
se refere à tangibilidade, em 2015, o gap final entre expectativa e percep-
ção foi de -4,12 e, em 2018, foi de -1,94. Tais resultados demonstram que 
houve melhoria de -2,18 no último triênio. No que se refere a confiabilidade, 
no ano de 2015, o gap final entre expectativa e percepção foi de -4,29 e, 
em 2018, foi de -1,55. Tais resultados demonstram que houve melhoria de 
-2,74 no último triênio. No que concerne à responsabilidade, em 2015 o 
gap final entre expectativa e percepção foi de -4,28 e, em 2018, foi de 
-1,96. Estes resultados demonstram que houve melhoria de -2,33 no últi-
mo triênio. Em relação à segurança, em 2015, o gap final entre expectativa 
e percepção foi de -3,59 e, em 2018, foi de -2,26. Isso comprova que 
houve melhoria de -1,33 no último triênio. Por fim, quanto a empatia, em 
2015, o gap final entre expectativa e percepção foi de -4,17 e, em 2018, foi 
de -1,77. Constata-se que houve melhoria de -2,39 no último triênio.

Assim, é importante ressaltar que a diferença entre expectativa e rea-
lidade em 2018 é menor que a obtida em 2015. Essa informação é de 
suma importância para os resultados desta pesquisa, carecendo de 
melhores análises à luz de outras teorias, sendo, inclusive, sugestão 
para trabalhos futuros. A figura 3 traz informações valiosas no sentido 
de fazer comparativos sobre como ocorreu a distribuição dos resulta-
dos das duas pesquisas, apresentados a seguir.

Figura 3
Análise dos gaps entre 2015 e 2018

Fonte: Elaboração própria (2018).

Obs.: Quanto mais 
próximo de 0 o 
resultado do gap
estiver, menor será o 
índice de crítica.

Ano Tangibilidade Confiabilidade Responsabilidade Segurança Empatia

2015 -4,12 -4,29 -4,28 -3,59 -4,17

2018 -1,94 -1,55 -1,96 -2,26 -1,77
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Nota-se que há maior diferença no item confiabilidade e maior conver-
gência no item segurança.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo analisar a percepção dos usuários 
sobre a qualidade da prestação de serviço de transporte coletivo por 
ônibus na cidade de Unaí, MG. Através dos resultados obtidos, apu-
rou-se que o nível de qualidade do serviço de transporte público 
apresenta resultados abaixo das expectativas dos usuários.

Os vários conceitos expostos têm sido encontrados na literatura 
especializada dentre as mais diversas utilizações e aplicações, permi-
tindo uma ampla visão de diversos aspectos que abrangem o objeto 
de estudo, de modo que a revisão de literatura realizada foi funda-
mental para comprovar estes fatos.

Ao identificar as expectativas e a percepção dos usuários em relação 
ao serviço de transporte público por ônibus na cidade de Unaí, MG 
por meio das cinco categorias analisadas, foi possível apurar que a 
expectativa dos usuários é maior que a percepção da realidade, com-
provando que a qualidade dos serviços de transporte público na 
cidade é insatisfatória para os usuários.

Desta forma, dentre os resultados obtidos, é interessante ressaltar que 
a categoria que obteve maior crítica dos usuários foi a segurança, que 
se refere ao conhecimento e atendimento demonstrados pelos colabo-
radores e habilidades para inspirar credibilidade e confiança. A segunda 
categoria foi a responsabilidade, relacionada à disposição e vontade 
para ajudar os clientes e proporcionar um serviço mais claro, diferente-
mente do resultado obtido no estudo realizado por Silva et al. (2015) em 
que a categoria que obteve maior crítica foi a confiabilidade.

A confiabilidade, ou seja, interesse em solucionar os problemas dos 
usuários, cumprindo o serviço no tempo prometido e a boa realização 
do serviço, foi a categoria que recebeu menor crítica, seguida da 
empatia que mede o atendimento individualizado que a empresa ofe-
rece ao cliente, categoria que obteve melhoria significativa, quando 
comparada ao estudo realizado em 2015.

A comparação feita com o estudo realizado na mesma cidade em 
2015 nos permite concluir que, de 2015 para 2018, o índice de crítica 
negativa sobre a qualidade do serviço prestado caiu e a qualidade do 
serviço prestado melhorou neste recorte de tempo.

Várias ações em nível estratégico podem ser tomadas para a melhoria 
da qualidade do serviço na concepção dos usuários. A segurança, 
categoria de maior crítica, pode ser melhorada através de averiguações 
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diárias no que tange às funcionalidades e presença dos cintos de segu-
rança nos assentos, assim como a obrigação de sua utilização; fácil 
acesso aos extintores no interior do veículo; acompanhamento e rastre-
amento constantes da velocidade média segura dos veículos; e a rees-
truturação de pontos seguros de embarque e desembarque dos usuá-
rios. Essas não são ações fáceis de serem implantadas, mas precisam 
ser colocadas em pauta para que haja melhorias.

A melhoria da responsabilidade, segundo requisito com índice de maior 
crítica, poderá ser realizada através de treinamentos e conduta adequa-
da dos funcionários para estarem preparados a ajudar e responder os 
usuários caso haja necessidade. No que se refere ao horário de linhas 
e informação destes horários em pontos de parada, a empresa pode 
utilizar sites da empresa, redes sociais públicas, além da fixação dessas 
informações na imprensa, nos locais públicos e em todos os pontos de 
paradas. A prestação de um bom serviço de informação, segurança, 
confiabilidade e empatia afeta positivamente diversos fatores de quali-
dade. Além disso, os pontos de parada devem ser averiguados com 
certa frequência, em busca de fornecer ao usuário um local seguro e 
protegido, com iluminação, assento e aconchego.

No que diz respeito aos programas de fidelização dos usuários, a 
prestação deste serviço de transporte público pode realizar cadastra-
mento dos usuários através de cartões magnéticos e sua fácil recarga 
em terminais eletrônicos ou em sites online, estimulando a antecipa-
ção desta recarga, trazendo como resultados positivos a diminuição 
de tumultos para compra do bilhete presencialmente e agilidade no 
momento do embarque. Com relação ao acesso de portadores de 
necessidades especiais o índice de crítica constatado foi mínimo, pois 
o serviço fornece veículos adaptados.

Também com relação à habilidade em realizar o serviço prometido de 
forma confiável e cuidadosa, foi constatado que a crítica foi mínima em 
comparação aos demais requisitos apresentados. Porém, para melho-
rar ainda mais a qualidade do transporte público por ônibus, seria inte-
ressante a contratação de profissionais capacitados que transmitam 
segurança e confiança no serviço prestado, e o cumprimento dos horá-
rios de cada linha conforme estabelecido em seu itinerário.

O Poder Público, através de suas concessões, deve exigir da empresa 
prestadora do serviço melhores índices de desempenho operacional, 
no sentido de garantir a qualidade do serviço prestado. Contudo, a 
qualidade do sistema de transporte público se torna um instrumento 
de grande relevância na organização e concepção das cidades, seja 
no escopo social ou ambiental. Não é somente a melhoria da qualida-
de no serviço prestado que comprova esta evolução e, sim, um con-
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junto de medidas que viabilizem o deslocamento seguro e de qualida-
de dos cidadãos aos seus destinos. Nessa perspectiva, como sugestão 
a pesquisas futuras, propõe-se a aplicação de ferramentas da qualidade, 
buscando proporcionar uma análise mais robusta, conclusiva e eficaz 
destas ferramentas, em busca de beneficiar e melhorar os serviços pres-
tados aos usuários.

Em busca de melhor qualidade no serviço prestado, o diagrama de 
Ishikawa pode auxiliar na melhoria da qualidade através da relação e 
classificação das várias causas que afetam o processo de prestação 
do serviço de transporte público. Um exemplo seria a classificação 
das variáveis pesquisadas, estruturando qualquer problema entre elas 
que necessite de resposta gráfica e sintética para uma melhor com-
preensão do problema e da sua causa raiz.

O PDCA pode ser utilizado na busca da melhoria contínua do processo 
por ser um método simples de quatro etapas. A ferramenta pode ser 
utilizada após a análise do diagrama de Ishikawa. Após encontrar o 
problema raiz, a administração conseguirá realizar o planejamento esta-
belecendo objetivos e metas a serem alcançadas, se preocupando com 
o momento de implantação e execução do processo, devendo mapeá-
los para analisar e avaliar os resultados. Na etapa de verificação, 
devem-se analisar os resultados obtidos e conferir possíveis diferenças, 
levantando as ocorrências de desvio de qualidade. Na quarta e última 
etapa, que se refere à ação, é necessário avaliar as causas dos desvios 
encontrados para tais problemas de qualidade evidenciados, estabele-
cendo possíveis ações corretivas e preventivas.

No gráfico de controle, os dados coletados durante um determinado 
tempo do processo podem ser utilizados para o acompanhamento e 
comprovação de eficácia no serviço. A análise composta em gráfico 
exibe estatisticamente uma faixa entre os limites inferiores e superiores 
deliberados em um parâmetro de controle além da média estabelecida. 
Portanto, seu objetivo é verificar se está havendo algum desvio da qua-
lidade. Esta análise poderá ser viável a partir das informações disponibi-
lizadas por este estudo que dão condições para verificar pontualmente a 
qualidade do serviço prestado, o nível de satisfação do usuário e, a par-
tir disso, tomar as medidas de correção cabíveis.

As ações empreendidas pelo setor público que podem explicar a 
melhoria na avalição dos usuários da presente pesquisa em compara-
ção ao estudo realizado por Silva et al. (2015) se referem a constata-
ções identificadas, sendo as principais:
a) maior profissionalismo e habilidade por parte dos servidores que 

prestam o serviço de transporte público, ficando claro que houve 
uma melhoria considerável no conhecimento e habilidades des-
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tes, principalmente no que tange à necessidade da resolução de 
problemas de forma profissional, e melhoria vertiginosa no que 
tange à educação e cortesia dos servidores, solícitos quanto às 
respostas das indagações relacionadas às dúvidas dos usuários;

b) os usuários sentiam que os servidores que executam o serviço (pes-
soal em contato direto) não só estão prontos para darem respostas, 
mas também se preocupavam com o que os usuários relatavam, 
resolvendo os problemas de forma amistosa e espontânea;

c) o fornecedor de serviços, sua localização, horário de operação, 
empregados e sistemas de operação foram projetados e operam 
de maneira tal que o acesso ao serviço é fácil e prazeroso;

d) no que tange à confiabilidade e confiança do prestador de serviço, 
os usuários têm um sentimento de plena confiança em seu forne-
cedor e pensam que não haverá diminuição na qualidade do servi-
ço prestado a curto, médio e longo prazo;

e) por fim, há um processo muito eficiente de recuperação de falhas. 
Os usuários afirmaram que sempre que alguma coisa errada ou 
algum imprevisto acontecem, o prestador do serviço imediatamen-
te atua para manter a situação sob controle e encontrar uma solu-
ção aceitável para reparar qualquer dano causado.

Resumidamente, os resultados apontam que a confiança do usuário 
voltou no transporte público de Unaí, MG, o que ajuda a explicar a melho-
ria na avalição dos mesmos quando comparado ao estudo de 2015.
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Orientação para os autores de artigos

A Revista dos Transportes Públicos está aberta à publicação de artigos 
sobre transportes públicos e trânsito, em diversas áreas, a saber: 

O autor deve indicar qual o tema e subtema a que seu artigo deve ser 
relacionado. O artigo deve ter, no máximo, 25 laudas digitadas (20 linhas 
com 70 toques cada uma), acompanhado de um resumo de seu conteúdo, 
em no máximo 5 linhas de 70 toques. As ilustrações e gráficos já estão 
contabilizados neste tamanho. 
O artigo e o resumo devem ser enviados para o e-mail revista@antp.org.br 
ou em cd por correio para a ANTP – Rua Marconi, 34, 2º andar, conj. 21 e 
22, República, CEP 01047-000, São Paulo, SP. No CD devem ser 
discriminados o programa, sua versão e os nomes dos arquivos. 
O artigo expressa a opinião de seu(s) autor(es), que assumem inteira 
responsabilidade sobre o texto escrito. Os autores não recebem nenhuma 
remuneração da ANTP e todos os direitos autorais do(s) artigo(s) são 
cedidos à ANTP, sem ônus para nenhuma das partes.
A publicação de um artigo fica a critério do Conselho Editorial, podendo ser 
reproduzidos, bastando, para tanto, mencionar como fonte a Revista dos 
Transportes Públicos, da ANTP.
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