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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar, sob a perspectiva do 
comportamento do passageiro-consumidor, o serviço de transporte urbano de 
passageiros em Fortaleza, destacando a frota de ônibus e de transporte alternativo 
utilizados na cidade. A metodologia utilizada trata-se de um estudo exploratório, 
bibliográfico e um estudo de caso com abordagem quantitativa. Por fim, foi possível 
perceber a insatisfação dos passageiros para com o serviço de transporte coletivo 
urbano prestado, no contexto da relação de consumo no setor de serviços. A 
pesquisa ilustra que, embora insatisfeito no contexto geral, ele não manifesta o 
desejo de troca dos serviços. Essa é a percepção dos consumidores passageiros 
que utilizam o serviço de transporte urbano prestado em Fortaleza. Os objetivos da 
pesquisa foram atingidos, na medida em que, sob a perspectiva do comportamento 
do passageiro-consumidor, analisou-se o serviço de transporte urbano de 
passageiros em Fortaleza, destacando a frota de ônibus e de transporte alternativo 
utilizados. Nesse sentido, ficou evidenciado um melhor contentamento dos clientes 
em relação aos serviços prestados pela empresa, quando comparados aos 
prestados pelo transporte alternativo (topics). Dessa forma, constatou-se a 
percepção dos usuários dos serviços de ônibus da empresa com relação aos 
serviços prestados. Em paralelo, também avaliou-se o atendimento prestado ao 
consumidor, no caso do transporte alternativo. 
 
Palavras-chave: Comportamento do consumidor. Transporte coletivo urbano. Setor 
de serviços. 



 

 

ABSTRACT 

The present work aims to analyze, from the perspective of the behavior of the 
passenger-consumers, service urban passenger transport in Fortaleza, highlighting 
the fleet of buses and used alternative transportation in the city. The methodology 
used is in an exploratory, literature study and a case study with quantitative 
approach. Finally, we could perceive the dissatisfaction of passengers with the 
service for urban public transport service in the context of consumer relationship in 
the service sector. The research illustrates that although dissatisfied overall context, 
it does not express a desire to return for services. This is the consumer perception 
passengers using the service of urban transport service in Fortaleza. The research 
objectives were achieved, in that, from the perspective of the passenger - consumer 
behavior, we analyzed the service of urban passenger transport in Fortaleza, 
highlighting the fleet of buses and alternative transport. In this sense, evidenced a 
better customer satisfaction in relation to services provided by the company, when 
compared to those provided by alternative transportation (topics). Thus, we found the 
users’ perception of bus services of the company with respect to services rendered. 
In parallel, we also evaluated the care provided to the consumer, in the case of 
alternative transportation. 
 
Keywords: Consumer behavior. Urban transportation. Service sector. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Delimitação do tema 

O ser humano é um indivíduo que possui características próprias, mas 

que é induzido a comprar de conformidade com estimulação que lhe é peculiar e que 

obedece a vários fatores, tanto extrínsecos quanto intrínsecos, relacionados ao 

consumo. Portanto, destaca-se que, através da análise acerca do comportamento do 

consumidor, é possível constatar que este trata-se de um ser passível de influência 

(SOLOMON, 2002). 

Dentre o setor de serviços no Brasil, destaca-se o de transporte coletivo 

urbano, o principal meio de transporte público, utilizado pelas pessoas nos seus 

deslocamentos para a realização de suas atividades diárias cotidianas, incluindo 

trabalho, escola, compras, lazer, entre outros (COUTO; BARRA; OLIVEIRA, 2010). 

O transporte de passageiros por ônibus existe no Brasil desde as 

primeiras décadas do século passado, surgindo de forma espontânea, por iniciativa 

de particulares que adquiriram veículos importados ou adaptaram caminhões para 

esse fim. 

O ônibus é um veículo destinado ao transporte de passageiros em serviço 

urbano ou interurbano, geralmente em trajeto fixo. De acordo com Ferraz (2004), 

segundo a moderna teoria econômica, o benefício que o usuário recebe de um 

serviço é função das características que esse serviço lhe oferece. Essas 

características são objetivamente mensuráveis, em escala cardinal ou ordinal, porém 

são valoradas de forma diferente de acordo com as preferências e com a situação 

econômica de cada usuário. 

Considerando o mercado consumidor de transporte, Silva (2004) entende 

que o comportamento do consumidor depende da interação entre a oferta e a 

demanda. Nesse sentido, a demanda representa o conjunto de viagens desejadas 

ou realizadas pelos usuários e a oferta como o total de viagens e de assentos e 

lugares disponibilizados pela transportadora, em transporte este equilíbrio é 

influenciado pela ação regulatória do Poder Público, que é quem concede o direito 

de transporte às empresas. 

Pela sua elevada demanda, o transporte urbano de passageiros possui 

grande importância para o desenvolvimento socioeconômico, pois será através dele 
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que as pessoas seguem para o trabalho, o lazer e demais outras atividades. Além 

disso, auxilia a mobilidade de uma maneira geral, haja vista que se todas as 

pessoas se deslocassem em automóveis próprios os congestionamentos seriam 

muito maiores, atrelado à demanda por combustível, e aumento da poluição 

ambiental. 

1.2 Problema 

Diante dessas notas introdutórias suscitou-se o seguinte questionamento: 

“Qual a percepção dos consumidores passageiros que utilizam o serviço de 

transporte urbano prestado em Fortaleza?”. 

1.3 Objetivo 

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar, sob a perspectiva do comportamento do passageiro-consumidor, 

o serviço de transporte urbano de passageiros em Fortaleza, destacando a frota de 

ônibus e de transporte alternativo utilizados na cidade. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Descrever a percepção dos usuários dos serviços de ônibus da empresa com 

relação aos serviços prestados; 

b) Avaliar o atendimento prestado ao consumidor, no caso do transporte alternativo 

(topics). 

1.4 Justificativa 

O presente estudo justifica-se pelo fato de haver pouca bibliografia acerca 

do tema. Na análise da cidade de Fortaleza, em especial no enfoque do processo de 

circulação da estrutura urbana capitalista contemporânea, infelizmente são poucos 

os trabalhos que enfatizam, empiricamente, o tema. Há um maior domínio das 

interpretações convencionais, no sentido de analisar a questão do transporte sob o 
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aspecto institucional, ou seja, a partir da perspectiva do próprio Estado através da 

efetividade do Poder Municipal. 

O conceito de comportamento do consumidor inclui todas as atividades 

físicas e mentais dos consumidores finais que resultam em ações para comprar  

ou rejeitar um produto. Dentro deste conceito muitas ações podem interferir no 

processo de compra do cliente, na decisão de o que comprar, de como pagar, 

quanto comprar e como utilizar os produtos ou serviços. Estas decisões são de 

fundamental importância para definir uma compra e venda satisfatória. 

O comportamento do consumidor, segundo Kotler (2000, p. 182),  

“é o campo de marketing que estuda como as pessoas, grupos e organizações 

selecionam, compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências 

para satisfazer suas necessidades e seus desejos”. 

Conhecer o consumidor é uma das principais tarefas do administrador de 

marketing para garantir o sucesso da empresa. Pois estudar o comportamento do 

consumidor proporciona aos profissionais de marketing conhecer realmente o que os 

seus clientes querem e desejam. E através deste estudo do comportamento de seus 

clientes, facilitar na tomada de decisão em vários momentos na empresa como: na 

criação do plano de marketing da empresa, no relacionamento com o cliente, na 

aproximação cada vez mais do produto ao cliente e em outros momentos mais 

simples que existem no dia-a-dia de uma empresa. 

Para o estudo do comportamento do consumidor Giglio (2002, p. 2) 

afirma: “conceito de expectativa (um termo mais apropriado que a palavra desejo) é 

tido aqui como uma representação da ideia e do caminho da ação para se chegar a 

uma situação futura”. 

A empresa que conhece as características, atitudes e preferências dos 

seus clientes, nos dias atuais, é uma empresa que já tem uma vantagem frente a 

seus concorrentes. 

Os fatores que mais influenciam o comportamento do consumidor no 

processo de compra são as características individuais de cada consumidor. Como 

existem várias reações de consumidores diferentes no processo de compra em 

relação a um determinado produto, em uma mesma empresa, no mesmo período de 

tempo o que vai definir as diferentes maneiras de agir dos consumidores são as 

características que cada um tem especificamente. 
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1.5 Estrutura da pesquisa 

O presente trabalho será apresentado em cinco capítulos, conforme a 

descrição a seguir:  

O capítulo 1 trata-se da introdução hora exposta, apresentando a 

delimitação do tema, a problematização, a justificativa, os objetivos, a metodologia e 

a estrutura da pesquisa. 

O capítulo 2 versa acerca da revisão bibliográfica, citando e interpretando 

as concepções mais relevantes identificada na literatura científica, considerando os 

seguintes eixos temáticos: Conceitos de consumo, comportamento do consumidor, 

etapas do processo de decisão de compra, marketing de serviços e transporte 

coletivo urbano. 

O capítulo 3 apresenta o percurso metodológico adotado para a  

pesquisa, considerando: o tipo de estudo, caracterização da pesquisa, universo  

e população-alvo, pré-teste, coleta e tabulação dos dados e o objeto de estudo, 

onde apresenta-se a empresa estudada. 

O quarto capítulo concerne à análise dos resultados, onde são analisados 

e discutidos os resultados. 

Por fim, o quinto e último capítulo traz as conclusões e as considerações 

finais da pesquisa, onde será apresentado o alcance ou não dos objetivos propostos 

e a indicação de pesquisas complementares ao referido estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Conceitos de consumo 

O crescimento populacional faz com que os desejos do consumidor 

possam ser avaliados e diagnosticados com mais facilidades nos seus parâmetros 

de consumo. É que com a introdução da globalização que vem se processando o 

público consumidor passou a ser mais exigente e consumir em maior proporção do 

que antes. 

Segundo McCracken (2003), o consumo alcançou destaque na Inglaterra 

por volta do século XVI, tendo depois ocorrido dois fatos marcantes: a expansão do 

consumo para outras esferas da vida social no transcorrer do século XVII e 

posteriormente no século XIX com sua consolidação de forma permanente. 

Conforme Larentis (2009, p. 10), “vivemos em uma sociedade onde o 

consumo faz parte de nossas vidas. O consumo é a retaguarda do sistema 

econômico, considerando que vivemos em um sistema capitalista”. 

O consumo cria até mesmo sentimentos como a dúvida por não se saber 

de fato o que comprar, a ansiedade por não ter ainda usufruído do poder de compra 

daquele produto ou serviço e ainda pela satisfação ou insatisfação pela compra bem 

ou mal sucedida, ou que não tenha alcançado o desempenho que dela se esperava. 

O consumo não é nem uma prática material, nem uma fenomenologia da 
“abundância”, não se define nem pelo alimento que se digere, nem pelo 
vestuário que se veste, nem pelo carro que se usa, nem pela substância 
significante; é ele a totalidade virtual de todos os objetos e mensagens 
constituídos de agora então em um discurso cada vez mais coerente. O 
consumo, pelo fato de possuir um sentido, é uma atividade de manipulação 
sistemática de signos. (BAUDRILLARD, 2005, p. 206) 

No entanto, de acordo com o autor supracitado, se consumimos signos e 

não objetos, o consumo trata-se de uma prática idealista total, que faz com que não 

haja fim para o consumo, que ele não seja saciável. Dinamizado por um projeto 

sempre frustrado e subentendido no objeto, o consumo se fundaria, então, numa 

ausência irreprimível. 

Ainda em relação ao consumo, observa-se que a mídia internacional não 

dá vazão apenas ao consumo de produtos ou serviços, ela faz alusão ao consumo 

das ideologias que também se fazem consumir. É a lógica da economia mundial que 
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envolve mentes, corações e privacidades por meio do seu dinamismo e da 

tecnologia. 

Barbero (2003) indica que o consumo não está restrito somente à compra 

de um outro produto ou serviço, mas também à maneira de consumi-lo, os “usos 

sociais” que as diferentes classes fazem dele. 

O ato de consumir tem seu significado simbólico só comparado ao ato do 

trabalho. Não se vive sem consumir, assim como não se vive sem trabalhar. O 

trabalho faz parte da vida do ser humano e o consumo garante a sua sobrevivência. 

2.2 Comportamento do consumidor 

Com o aumento da concorrência e da competitividade surge, também, o 

despertar do consumidor pela evolução dos valores, gostos e desejos. É cada vez 

maior os itens ofertados pela economia do mercado globalizado. 

Na definição de Samara e Morsch (2005, p. 2), o comportamento do 

consumidor é “o estudo que tem como objeto conhecer profundamente o 

comportamento das pessoas, suas necessidades, seus desejos e suas motivações, 

procurando entender o processo de como, quando e por que elas compram”. 

O conhecimento pertinente às variáveis de influência relacionadas ao 

comportamento de compra é importante para que os empresários qualifiquem  

seus produtos e serviços, considerando efetivamente os desejos e as necessidades 

do consumidor e orientando suas ofertas para o mercado (ENGEL; BLACKWELL; 

MINIARD, 2000). 

Conforme Mowen e Minor (2003), o estudo do comportamento do 

consumidor é uma disciplina recente. Nos anos 1960 foram escritos os primeiros 

manuais sobre o comportamento do consumidor, entretanto, sua origem intelectual  

é bastante antiga, apenas com o surgimento do conceito de marketing é que 

passou-se a estudar melhor o seu comportamento. 

O marketing nos mostra que ser uma indústria não é só produção de 

produto ou serviço, tratar-se de um processo de satisfação para o cliente, pois sua 

origem, sua razão de ser criada foi observando o cliente e suas reais necessidades. 

Portanto a existência de uma empresa é dependente direta da satisfação 

e necessidade de atender a vontade do público consumidor, que é a razão maior de 
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sua criação. Daí pode-se afirmar ser essencial o estudo do consumidor na presente 

monografia. 

O comportamento do consumidor é bem abrangente, já que engloba 

todas as atividades que se transformam em ações de comprar ou não determinado 

produto ou serviço. Dessa forma, diversas ações podem ser motivo para aceitação 

ou não aceitação por parte do consumidor. O marketing influencia diretamente na 

compra ou venda de todo e qualquer produto ou serviço. O público se envolve 

bastante com esse poder de persuasão da mídia. 

Mowen e Minor (2003, p. 143) afirmam que “o comportamento do 

consumidor é constituído por todas as ações tomadas pelos consumidores que 

estejam relacionadas à aquisição, ao descarte e ao uso de produtos ou serviços”. 

Para Kotler (2010, p. 182) “o comportamento do consumidor é o campo 

de marketing que estuda como as pessoas, grupos e organizações selecionam, 

compram, usam e descartam artigos, serviços, ideias ou experiências para satisfazer 

suas necessidades e seus desejos”. 

Na visão de Limeira (2008, p. 8), a definição de comportamento  

do consumidor seria “um conjunto de reações ou respostas dos indivíduos a 

determinados estímulos, os quais decorem de fatores pessoais, ambientais, 

situacionais e de marketing”. 

Segundo Cobra (1997, p. 29), “o comportamento do consumidor é 

largamente influenciado por um processo de globalização cultural irreversível”. 

Na visão de Sheth et al. (2001), o termo para alguns estudiosos é 

apresentado como comportamento do consumidor, mas outros o veem como 

comportamento do cliente, a diferença é que com relação ao relatar como cliente 

engloba em si, os valores de cliente. Entretanto, de modo geral pode-se utilizar a 

conceituação para ambos. 

As duas funções mais importantes do estudo do comportamento do 

consumidor, são o entendimento do consumo como parte da vida dos indivíduos e a 

capacitação das empresas para compreender esses indivíduos. Perceber o modo 

como o consumidor pensa e se porta é fundamental para o sucesso de um produto 

ou serviço no mercado (SCHIFFMAN; KANUK, 2000). 

De acordo com Kotler (2010), não é simples entender o comportamento 

do consumidor. Eles podem declarar seus desejos e suas necessidades, mas agir 

de outra maneira. Porém os profissionais de marketing devem estudas as 
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percepções, desejos, preferências e comportamento de compra de seus 

consumidores-alvos. 

Sheth et al. (2001, p. 29) conceituam o comportamento do consumidor 

como “atividades físicas e mentais realizadas por clientes de bens de consumo e 

industriais que resultam em decisões e ações, como comprar e utilizar produtos e 

serviços”. 

Segundo Kotler (2010), diversos fatores influenciam os consumidores 

durante o processo de compra, tais como: 

a) Os fatores culturais exercem uma ampla e profunda influência sobre o 

comportamento do consumidor. Cultura, subcultura e classe social são fatores de 

extrema importância no comportamento do comprador; 

b) Os fatores sociais são formados pelos grupos de referência, família e posição 

social; 

c) Os fatores pessoais são características pessoais que incluem a idade e o estágio 

do ciclo de vida, ocupação, situação econômica, estilo de vida, personalidade e 

autoestima; 

d) Fatores psicológicos são também grandes fatores de influência nas escolhas de 

compra de uma pessoa. São eles: motivação, percepção, aprendizagem e 

crenças e atitudes. 

De acordo com Mowen e Minor (2003, p. 196), “o comportamento de 

busca do consumidor é definido como o conjunto das ações tomadas para identificar 

e obter informações que resolvam o problema de um consumidor”. 

Antes de falar-se do homem enquanto consumidor é preciso que se fale 

dele enquanto ser humano, nos aspectos psicológico e sociológico. Pois as ações, 

atitudes, pensamentos e valores do ser humano refletem diretamente no homem 

consumidor. Partindo dessa premissa, analisa-se que o ser humano é feito de 

necessidades, desejos e sonhos e ele se encontra constantemente em processo de 

realização dos mesmos. Dessa forma, o homem está sempre buscando atingir seus 

objetivos, seja uma necessidade, como a de comprar o leite para tomar o café da 

manhã, seja um desejo, como o de comer uma torta de chocolate deliciosa, ou seja, 

um sonho, como o de poder ter a sua casa própria ou de simplesmente poder fazer 

o seu filho sorrir. O homem tenta se realizar de várias formas; através do trabalho, 

religião, família, amigos, suas aquisições e de tantas outras formas (ENGEL; 

BLACKWELL; MINIARD, 2000). 
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As características individuais de cada consumidor são fatores 

determinantes no processo de compra. Dessa forma, em função das diversas 

reações por parte dos consumidores, é que um mesmo produto ou serviço pode 

diferenciar-se na maneira de agir por parte de cada comprador. Nunca se deve 

deixar de considerar o marketing, a propaganda, já que são influenciadores diretos 

dos consumidores. 

2.3 Etapas do processo de decisão de compra 

Segundo Kotler (2000), existem quatro tipos de comportamento de 

compra do consumidor baseados em graus de envolvimento e o grau de  

diferenças entre as marcas. O comportamento complexo envolve um processo 

distinto. Primeiro, o comprador desenvolve crenças sobre o produto ou serviço. 

Segundo, ele desenvolve atitudes sobre o produto ou serviço. Terceiro, ele faz uma 

escolha refletida. 

No comportamento de compra com dissonância cognitiva reduzida o 
comprador está altamente envolvido em uma compra, mas vê pouca 
diferença entre as marcas. Neste caso, o comprador pesquisará o que está 
disponível no mercado, mas acabará comprando com relativa rapidez, 
devido talvez a um bom preço ou à conveniência de compra. (KOTLER, 
2000, p. 199) 

No comportamento de compra habitual os produtos ou serviços são 

comprados sob condições de baixo envolvimento e ausência de diferenças 

significativas de marcas. Se os consumidores continuarem a escolher a mesma 

marca, criarão um hábito, e não uma fidelidade a marca. Existem forte evidências de 

que os consumidores têm pouco envolvimento com produtos ou serviços de baixo 

custo comprados com frequência. 

No comportamento de compra em busca de variedade o comprador 

possui um baixo envolvimento, mas com diferenças significativas de marcas. Nesse 

caso, os consumidores geralmente trocam muito de marca. Esta troca ocorre mais 

pela variedade do que pela insatisfação (KOTLER, 2000). 

Segundo Kotler (2000, p. 179), os elementos do processo podem ser 

sintetizados nas seguintes etapas: “a) reconhecimento do problema; b) busca de 
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informações; c) avaliação de alternativas; d) decisão de compra; e e) 

comportamento pós-compra”. 

O reconhecimento da necessidade de compra do produto ou serviço, 

segundo os autores supracitados é um estado de desejo que inicia um processo 

decisório, que por sua vez ocorre através da interação de diferenças individuais 

como valores e necessidades e influencia ambiental, particularmente a interação 

social. Partindo do ponto onde o consumidor reconheceu a necessidade, ele 

armazena a necessidade em sua memória ou busca informações sobre o produto ou 

serviço que pretende adquirir. As buscas de informações são dispostas no seu 

pensamento laterais. O pensamento lateral procura explorar as relações entre 

elementos, situações, eventos ou atividades para gerar ideias novas e singulares 

(SCHULTZ; BARNES, 2001). 

Reconhecendo a necessidade e buscando informações, o consumidor faz 

a avaliação de alternativas, isto é, “como o consumidor elabora as informações até 

chegar a escolher uma marca. Infelizmente, os consumidores não usam um 

processo simples e único de avaliação em todas as situações de compra” (KOTLER, 

2000, p. 109). 

Posteriormente, o consumidor realiza a sua decisão de compra, que  

será voltada para sua marca preferida. O consumidor após efetuar a troca 

(dinheiro/produto ou serviço) desejada pela organização utilizará o produto ou 

serviço, que posteriormente desencadeará no comportamento pós-compra 

(KOTLER, 1995). Para o autor, a satisfação ou insatisfação do comprador com a 

compra, está na relação entre as expectativas do consumidor e o desempenho do 

produto ou serviço. 

Engel, Blackwell e Miniard (2000) afirmam que o ponto de partida de 

qualquer decisão de compra é uma necessidade do consumidor (ou problema). O 

reconhecimento do problema ocorre quando o indivíduo sente a diferença entre o 

que ele ou ela perceber ser o ideal versus o estado atual das coisas. 

Parente (2000, p. 57) afirma que: 

O grau de satisfação deriva da comparação entre o real e a expectativa. O 
grau de satisfação pode ser: 
- Satisfeito: quando o real é mais que o esperado; 
- Insatisfeito: quando o real é menor que o esperado; 
- Nem satisfeito nem insatisfeito: quando o real equivale ao esperado. 
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O nível de satisfação da compra realizada vai influenciar na postura que o 

cliente terá em relação a determinado produto ou serviço e a determinada marca, 

podendo realizar futuras compras ou não. 

O comportamento do consumidor é um processo de troca, que envolve 

fases, e estas fases são vivenciadas pelo sistema operante do corpo, a mente que 

recebe estímulos através dos processos de comunicação. 

Nesse sentido, os consumidores adotam comportamento de compra 

considerando as diferenças mais relevantes entre as empresas prestadoras de 

serviços, como no caso das empresas de transporte coletivo de passageiros, objeto 

de estudo do presente trabalho. 

2.4 Marketing de serviços 

O marketing de serviços é uma das modalidades do marketing com o 

intuito do crescimento das empresas, principalmente quando se refere ao meio de 

transporte, como é o caso da presente pesquisa. 

Dentre os objetivos e funções do marketing de serviços está o de 

planejar, organizar e prestar assistência ao mercado em questão, sempre fidelizando 

seus clientes e aproximando seus funcionários à empresa e aos clientes, adequando 

seus salários aos seus afazeres. Por meio de uma pesquisa de mercado, percebe-

se a necessidade do emprego do marketing como fundamental para atingir o 

mercado alvo da empresa. 

Segundo Cobra (1986), o marketing de serviços estuda os fatores e 

fenômenos que ocorrem nos serviços fornecidos, como uma mercadoria ou produto 

ou serviço intangível que não se tem valor. Também orienta a empresa a atender a 

demanda do mercado através de estudos e pesquisas, pois estes métodos ajudam a 

identificar os erros cometidos e que levaram ao não atendimento das necessidades 

dos clientes. 

O marketing de serviços admite que o profissional da área acomode 

características dos serviços a determinadas particularidades dos seus consumidores 

(GRONROOS, 1995). 

Para que se gere uma análise otimizada acerca das experiências 

realizadas, as quais tiveram resultados satisfatórios, é essencial que haja um 
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envolvimento de todos os participantes da organização no processo de execução da 

tarefa. 

As necessidades apresentadas pelos clientes e todas as restrições de 

ordem operacional, são fatores que devem ser concebidos de maneira bastante 

detalhada. 

Em marketing de serviços, as dificuldades também começam com a 
tradução dos termos e as diferenças entre services marketing e marketing 
services. O termo marketing services traduzido fica serviços de marketing e 
diz respeito àqueles serviços de apoio a vendas ou serviços para marketing 
(por exemplo, pesquisa de mercado ou propaganda) prestados por 
empresas externas. (HOFFMAN et al., 2009, p. 506-507) 

O marketing de serviços é o mais complexo dos dois por ter a 

característica não física e visível e assim sendo que ao adquirirmos algo intangível o 

prestador de serviços não ter a possibilidade de exercer um controle de qualidade. 

Portanto, a percepção da qualidade só pode ser avaliada através da experiência 

com o serviço então somente após a utilização do seu serviço. 

No atual cenário competitivo, em que a prestação de serviços é cada vez 

mais valorizada e as oportunidades de consumo ampliam-se, verifica-se a existência 

de um consumidor mais exigente, seletivo em relação às ofertas do mercado. Por 

isso, as empresas procuram melhorar seu desempenho ao máximo, buscando 

agregar serviços especiais, bem como satisfazer as necessidades de seu público 

interno e externo. 

É importante ressaltar que na conjetura dessas três novas variáveis, o 

fato de que os serviços também possuem marca, a qual confere identidade ao que é 

oferecido. São elementos tangíveis que diferenciam e agregam mais valor ao 

serviço. 

O modelo 7P’s representa um mecanismo composto em função dos 

dados obtidos no mercado e da análise das expectativas do público-alvo. Esse 

modelo agrega elementos para tornar o serviço mais competitivo e são classificados 

por McCarthy (2007, p. 13) da seguinte maneira: 

Produto ou serviço: a variedade desses produto ou serviços, a qualidade, o 
design, a marca, a qualidade ou tipo da embalagem, os tamanhos 
disponíveis, o nível de serviços pré e pós-venda, as garantias oferecidas, 
possíveis devoluções. 
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Preço: o próprio preço em si em relação aos concorrentes, os desconto 
oferecidos, as concessões, os prazos de pagamento, o sistema de 
financiamento. 
Promoção: o nível de publicidade, a promoção e a força de vendas, as 
ações de relações públicas da empresa e o marketing direto. 
Praça: os canais de venda utilizados, a cobertura, a variedade, locais, o 
estoque disponível e o transporte. 
Considerando o Marketing de Serviços, Kotler (2006) adicionou as 
seguintes variáveis: 
Pessoas: o nível de desenvolvimento das pessoas que prestam o serviço 
como fator fundamental de diferenciação, a ser alcançado por meio de 
treinamento e motivação. 
Prova física: relacionada ao estilo ou modo de tratamento destinado aos 
clientes em sua experiência de compra, à aparência do local e das pessoas, 
à velocidade do atendimento ou da prestação do serviço, à limpeza das 
instalações. 
Processo: relacionado ao método utilizado para a prestação do serviço, 
padronizado ou customizado e linhas de conhecimento aplicadas. 

A disposição das referidas variáveis que complementam o modelo 7P’s 

evidenciam a importância em compreender os principais desejos e anseios dos 

clientes em suas diferentes culturas. Com isso, obtém-se um conhecimento 

interdisciplinar das principais técnicas de Marketing e o que elas oferecerão 

enquanto estratégias capazes de sinalizar a necessidade de transformação desses 

valores de forma prospectiva e interativa. 

A concorrência acirrada é uma realidade nos dias atuais para muitos 

profissionais de serviços e com as grandes mudanças que vem ocorrendo em todas 

as profissões, as empresas e os prestadores de serviços estão identificando a 

necessidade de encontrar novos caminhos para competir nesse novo ambiente. 

Algumas profissões como é o caso da medicina, estão enfrentando uma 

condição de oferta excessiva, que vem se intensificando cada vez mais, em 

decorrência do ingresso de novos profissionais no mercado. Por conta disso e com o 

objetivo de atrair e ampliar a satisfação de seus clientes, e ainda melhorar a imagem 

que têm perante o público, esses profissionais que anteriormente desprezavam, 

sentem-se agora atraídos pelo potencial do marketing. 

Segundo Rossi e Braga (2004), embora possua certas semelhanças com 

o marketing de produto, o marketing de serviços apresenta algumas características 

substanciais, e o prestador de serviços precisa compreender perfeitamente essas 

características para seu uso efetivo. Nesse sentido, Kotler, Hayes e Bloom (2002,  

p. 18) asseveram: 
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Uma vez que o marketing de serviços é diferente do marketing de produtos 
físicos, o prestador de serviços profissionais não pode presumir que as 
abordagens e as técnicas de marketing que deram certo em outros ramos 
de atividades funcionarão automaticamente para a sua empresa. 

O serviço, de acordo com Kotler (2010, p. 396), é definido como sendo 

“qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode 

oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada. Sua execução pode ou 

não estar vinculada a um produto material”. 

Entende-se que a grande diferença entre a comercialização de produtos e 

serviços, consiste no fato de que, no caso dos produtos, após a comercialização o 

adquirente passa a ter posse do que foi adquirido, e no caso dos serviços, o 

comprador não fica com a posse do mesmo, como é o caso de uma consulta 

médica, por exemplo, que não pode ser carregada para casa. 

Como em qualquer atividade profissional, o segredo da lucratividade a 

longo prazo, consiste em criar um serviço diferenciado que atenda às necessidades 

e desejos dos clientes da empresa e em facilitar o acesso a esses serviços de modo 

que proporcione valor e satisfação ao consumidor. Esses serviços são criados por 

meio de uma combinação de um conjunto de instrumentos conhecido como mix de 

marketing. 

Segundo definição de Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 12), “o mix de 

marketing é um conjunto de instrumentos de marketing, táticos e controláveis que a 

empresa utiliza para gerar o resultado que pretende conseguir no mercado-alvo”. Em 

relação aos serviços, as variáveis controláveis do mix de marketing são conhecidas 

como os sete Ps e permitem muitas combinações. 

Para se compreender melhor os 7P’s, utiliza-se, a seguir, os 

ensinamentos de Kotler, Hayes e Bloom (2002): Pode-se dizer que produto é a 

combinação de bens ou serviços que a empresa oferece, com o objetivo de atender 

e satisfazer as necessidades dos clientes em potencial, a esse produto ou serviço é 

atribuído um preço. 

O preço é a soma ou quantidade de dinheiro que o cliente terá de pagar 

para receber o produto ou serviço incluindo também os custos não financeiros como, 

tempo, negociação, conveniência, além de outros, em seguida vem a distribuição. 

Com relação à distribuição, os referidos autores explicam tratar-se de 

todo o processo realizado para colocar o produto ou serviço à disposição do cliente. 
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Nesse sentido, o processo de comunicação compreende toda e qualquer atividade 

que comunica o mérito e as características do serviço e convence o mercado-alvo a 

adquiri-lo. Uma clínica de vacinação, por exemplo, pode fazer uso de propaganda 

tradicional na rádio ou televisão, ou pode preferir realizar palestras e seminários. 

De ambas as formas estará realizando um processo de comunicação. 

Contanto é importante ressaltar que o segredo do sucesso na ação de comunicação, 

está em fazer uso do método mais adequado para se atingir o público-alvo. 

A evidência física geralmente compensa o fato de os serviços serem 

intangíveis, e, portanto, não poderem ser tocados ou sentidos antes de serem 

adquiridos. Os clientes passam então a buscar indicações de qualidade, geralmente 

a indicação mais imediata está relacionada às evidências físicas do local. 

Os autores supracitados asseveram que os processos se referem à forma 

como uma empresa faz negócios, podem ser simples ou bastante complicados, 

muito coerentes ou extremamente diversificados, depende geralmente da política da 

organização. A exemplo de uma consulta médica, processos se referem aos 

procedimentos de diagnóstico adotados pelo médico na hora de identificar o 

problema de saúde do seu paciente.  

As pessoas, no entendimento de Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 14),  

“são importantíssimas, especialmente no marketing de serviços, uma vez que 

serviços são intangíveis, e os clientes irão então procurar indicações concretas de 

outras pessoas, para avaliar a qualidade e o valor do serviço prestado”. 

Ainda de acordo com os referidos autores, além do critério de  

satisfação ser diferente e do cliente participar do processo, os serviços apresentam 

algumas características principais, tais como: a intangibilidade, a indivisibilidade, a 

variabilidade e a perecibilidade. 

 

a) Intangibilidade 

 

Conforme Kotler, Hayes e Bloom (2002, p. 15) expõem, “o profissional 

precisa, portanto, oferecer uma representação tangível que comunique o processo e 

os prováveis resultados do serviço que irá prestar”. 

[...] uma das principais diferenças entre as estratégias utilizadas em 
Marketing de produtos tangíveis e intangíveis, reside no fato de que no bem 
tangível, em geral, são as próprias características do produto que 
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determinam a estratégia de Marketing a ser adotada. Nos serviços, em 
decorrência da Intangibilidade, a estratégia normalmente se desenvolve 
pela influência de motivações que os consumidores sentem pelos serviços 
oferecidos. (TAYLOR, 1972, p. 23, apud FARAH, 2004, p. 112) 

Por serem intangíveis, os clientes não podem observar, provar ou apalpar 

os serviços antes de adquiri-los. O resultado é a tentativa do cliente em reduzir a 

incerteza, buscando “sinais” da qualidade do serviço, tirando conclusões a partir de 

evidências, que podem ser características físicas do local, os equipamentos 

utilizados, as pessoas envolvidas ou ainda das comunicações que recebem. 

 

b) Indivisibilidade 

 

Serviços não podem ser separados de seu prestador e da maneira como 

este é percebido, portanto seu profissionalismo, sua conduta e sua aparência serão 

utilizados na avaliação da qualidade da empresa prestadora, criando assim maior ou 

menor valor ao profissional. 

Segundo Kotler (2010, p. 400), “Quando os clientes demonstram forte 

preferência por determinado prestador de serviços, o preço dele aumenta quanto 

mais limitado estiver seu tempo”. Isso geralmente ocorre devido à valorização do 

profissional pelo mercado. 

 

c) Variabilidade 

 

Mesmo o melhor médico pode ter um dia ruim, o melhor advogado não 

está livre de cometer um engano. Erros podem acontecer uma vez que os serviços 

são inseparáveis das pessoas e as mesmas são passíveis ao erro, e com isso a 

qualidade do serviço prestado pode variar. Para Rossi e Braga (2004), o prestador 

precisa se precaver e estar atento aos processos em que possa haver a 

probabilidade de erros, e criar medidas preventivas e corretivas com objetivo de 

conservar a confiança do cliente. 

Na visão de Kotler (2010, p. 400), “Os compradores de serviços 

conhecem essa variabilidade e geralmente se informam com outros compradores 

antes de decidir por um prestador”. 
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Existem algumas ações que podem ser implementadas no intuito de 

controlar a qualidade desses serviços, como por exemplo: investimento em bons 

profissionais, oferecendo a eles um excelente treinamento; padronização na 

execução do serviço em toda a organização; e acompanhamento sistemático da 

satisfação do cliente. 

 

d) Perecibilidade 

 

Serviços não podem ser armazenados para venda e para utilização 

posterior. A perecibilidade dos serviços tem certas implicações, e uma delas é que o 

prestador de serviços está vendendo seu desempenho. Outra implicação da 

perecibilidade é a constante flutuação da demanda, que quando oscila muito, pode 

se tornar mais difícil manter a coerência. No caso de um médico, por exemplo, talvez 

seja difícil dispensar tempo e atenção adequada a cada um dos pacientes em meio 

a um surto de dengue. 

2.4.1 Características do serviço 

O setor de serviços tem o domínio da empregabilidade de mão-de-obra, 

mas para que o setor tenha domínio sobre a qualidade na prestação do serviço é 

necessário que as empresas acompanhem e avaliem o desempenho e habilidade de 

seus colaboradores, pois só assim conseguirão prestar um serviço de qualidade e 

atendimento satisfatórios.  

Para Gracioso (1997, p. 155), “serviço é um valor econômico acrescido de 

valor pessoal”. Dessa forma, os serviços são experiências adquiridas por meio de 

satisfação ou não; é a compra de uma promessa. Sabe-se ainda, que o resultado de 

um serviço de excelência é a busca pela qualidade e, não somente, do lucro. 

Segundo Kotler e Armstrong (2007), serviço é qualquer ato ou 

desempenho que uma parte possa oferecer a outra e que seja essencialmente 

intangível e não resulte na propriedade de nada. Sua produção pode ou não estar 

vinculada a um produto ou serviço físico.  

O perfil do consumidor vem sendo modificado ao longo dos anos, pela 

crescente urbanização do país, a perda do poder aquisitivo, a busca por lazer, entre 

outros, fazendo com que estes consumidores procurem serviços de menor valor 
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(COBRA, 2006). Dessa forma, o consumo de serviços no Brasil está intimamente 

ligado a fatores econômicos, sociais, políticos e, sobretudo comportamentais. 

2.4.2 Qualidade em serviço 

Há um grande número de empresas de prestação de serviço, mas nem 

todas tem a preocupação com a qualidade de seus serviços. Muitas conseguem 

sobreviver, mesmo demonstrando uma certa indiferença às experiências dos 

clientes, tornando a qualidade uma característica irrelevante. 

Albrecht (2004, p. 6) identificou sete pecados cometidos pelas empresas 

prestadoras de serviços, os quais podem ser concebidos como fatores que 

influenciam fundamentalmente na aquisição de um serviço, pelo cliente: 

• Apatia: Trata-se da atitude de pouco caso de parte da pessoa responsável 
pelo contato com cliente. Essa apatia pode ser causada por fatores 
externos e internos a empresa. Um exemplo de fator interno a falta de 
acessibilidade, pouco dialogo, práticas diferentes dos discursos e outros. 
Já os externos são condições de moradia, tempo despendido no trajeto 
casa-empresa-casa, dívidas contraídas, contexto familiar e outros. 

• Dispensa: O funcionário procura livrar-se do cliente desprezando sua 
necessidade ou seu problema. Isso acontece quando o funcionário afoga o 
cliente com procedimentos padronizados que não resolve o problema, 
tentando livrar dele para não fazer algo especial que o ajude. 

• Frieza: Tratamento hostil, gélido, ríspido, inamistoso, desatento e 
impaciente com o cliente. Isso acontece com funcionários despreparados, 
sem compromisso com a empresa ou mal preparado. O cliente é visto 
como um atrapalho ou empecilho do seu dia. 

• Condescendência: Tratamento paternalista com o cliente, onde os clientes 
são tratados como crianças, ou seja, os funcionários se dirigem aos 
clientes, como se os mesmos não soubessem de nada, como por 
exemplo, a utilização de um liquidificador. 

• Automatismo; Funcionário completamente mecanizado. Os clientes são 
colocados no mesmo programa com os mesmos movimentos e chaves 
padronizados, sem qualquer indício de calor ou individualidade. 

• Livros de Regra: Funcionário que coloca as regras e normas acima de 
tudo. O cliente não tem sua satisfação garantida, pois os funcionários são 
engessados, sem qualquer liberdade, não abrem exceções e nem usam 
do bom senso. 

• Passeio: Funcionário não assume responsabilidade e sempre coloca a 
culpa no outro. 

Diante dos fatores de influência apresentados acima, é possível 

considerar a condição de vulnerabilidade atribuída ao cliente de serviço, o qual 

passa a ser tratado com uma certa displicência e indiferença. 
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2.4.3 Momento da verdade e o ciclo do serviço 

Normann (2004) criou a expressão momentos da verdade, para simbolizar 

o momento de contato entre o prestador do serviço e o cliente. A percepção do 

cliente a respeito do serviço é formada em cada um dos momentos da verdade, ou 

seja, em cada momento em que o cliente entra em contato com qualquer aspecto da 

empresa fornecedora de serviços. 

Durante a prestação do serviço, o cliente vivência uma série de momentos 
da verdade, os quais ocorrem numa sequência específica. A esta sequência 
de momentos dá-se o nome de ciclo do serviço. O ciclo de serviço seria o 
mapa de todos os momentos da verdade, conforme vivenciados pelo 
cliente, em sua sequência habitual, ao receber o serviço (NORMANN, 2004, 
p. 53). 

Dessa forma, de acordo com Gianesi e Corrêa (1994, p. 8): 

Ao analisar qualquer ciclo de serviço, pode-se dizer que os primeiros e 
últimos momentos da verdade estão geralmente entre os críticos para a 
percepção do cliente. Nos primeiros momentos de contato, o cliente irá 
ajustar sua percepção para o que poderá acontecer no restante do ciclo do 
serviço. O palco para a apresentação do serviço é montado nos poucos 
primeiros minutos do ciclo. Uma vez que o tom foi estabelecido, é difícil 
mudar a impressão do cliente daquilo que vem depois. A impressão final 
que o cliente tem do serviço, formada nos últimos momentos, também é 
crítica para a percepção, pois permanece mais forte na memória do cliente, 
podendo influenciar sua decisão de repetir a compra, assim como seu 
depoimento a outros consumidores potenciais. 

Os primeiros e os últimos momentos não são os únicos momentos 

críticos. É necessário, portanto, determinar quais são os momentos críticos para a 

formação da percepção do cliente em relação ao serviço. 

Pode-se dizer que, em cada momento da verdade, ao longo do ciclo, o 

cliente irá comparar a percepção do serviço prestado com suas expectativas iniciais, 

de modo a julgar a qualidade do serviço. Acontece que cada momento tem uma 

natureza diferente e coloca em pauta certo conjunto de elementos ou critérios de 

avaliação que serão utilizados pelo cliente. 
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2.4.4 Determinantes da qualidade em serviços 

De acordo com Borba (2004, p. 151-152), os principais atributos ou 

critérios de avaliação da qualidade dos serviços, são: 

• Tangibilidade: referem-se à qualidade e/ou aparência de qualquer 
evidência física do serviço ou do sistema de operações, tais como: 
equipamentos, instalações, bens facilitadores. 

• Consistência: expressa-se pela ausência de variabilidade no resultado ou 
no processo. Transmite constância e segurança e determina a expectativa 
do cliente. 

• Competência: refere-se à habilidade e ao conhecimento do fornecedor 
para executar o serviço. Essa competência pode ser demonstrada antes 
da prestação do serviço, através da casuística, dos resultados anteriores, 
da comprovação de títulos de especialistas e outros, o que permite reduzir 
o risco percebido e a ansiedade do cliente. 

• Velocidade de atendimento: é um critério muito importante na visão do 
cliente, principalmente quando o serviço requer a presença do próprio 
cliente; portanto, quanto mais veloz a prestação do serviço, com 
diminuição do tempo de esperam melhor avaliado é o fornecedor. 

• Atendimento/atmosfera: refere-se ao conforto do cliente durante seu 
atendimento no processo de prestação do serviço. Trata-se sobre 
conforto, cortesia, e está diretamente relacionado aos aspectos de 
satisfação dos níveis de prazer e de conforto. 

• Flexibilidade: significa a capacidade de mudança e de adaptações 
rápidas. Refere-se à recuperação de clientes, capacidade de prevenir 
problemas e eliminar erros, capacidade de introduzir novos serviços, 
variação no pacote de serviços, capacidade de antecipar prazos, 
capacidade de correção e de recuperar-se de falhas. 

• Credibilidade e segurança: a percepção de risco varia de acordo com a 
complexidade do serviço e a questão de segurança e de credibilidade 
está na baixa exposição ao risco. 

• Acesso: avalia a facilidade que o cliente tem em entrar em contato com o 
fornecedor de serviço e principalmente com o acesso ao próprio serviço. 

• Custo: é o critério que avalia quanto o consumidor irá pagar pelo serviço. 
É um item importantíssimo que na maioria das vezes define a escolha, 
pois limita o acesso. 

Conforme Kaplan e Rieser (1996), o desafio fundamental da premissa 

consiste em manter a mesma filosofia e trabalhar em prol da melhoria permanente, 

identificando principalmente os problemas que venham a obstruir o desempenho 

para em seguida identificar essas atividades visando conseguir o compromisso 

estabelecido pela equipe responsável pela implementação das melhorias que se 

façam necessárias. 

Sempre que ocorrer uma prestação de serviços de má qualidade, a 

consequência torna-se nefasta para a organização, uma vez que acaba por gerar 

não só a perca do cliente, como também a necessidade da realização de mais 
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investimentos para que o atendimento do pós-venda, a manutenção e a assistência 

técnica, voltem ao seu nível adequado de funcionamento. 

Nesse sentido, serão apresentadas as características do serviço de 

transporte coletivo urbano, o qual se apresenta de forma bastante peculiar, no que 

tange a qualidade do serviço prestado. 

2.5 Transporte coletivo urbano 

Dentre o setor de serviços no Brasil, destaca-se o de transporte coletivo 

urbano, o principal meio de transporte público, utilizado pelas pessoas nos seus 

deslocamentos para a realização de suas atividades diárias cotidianas, incluindo 

trabalho, escola, compras, lazer, entre outros (COUTO; BARRA; OLIVEIRA, 2010). 

Dessa forma, conforme Ribeiro Neto (2001, p. 23), “o transporte público 

por ônibus é o ato, efeito ou operação para transportar pessoas de um lugar para 

outro, por meio de um veículo modelo ônibus”. 

De acordo com Roná (2002), a partir de 1840 durante o segundo reinado, 

por meio de Irineu Evangelista de Sousa. Barão de Mauá, o Brasil passou a 

desfrutar de alguns benefícios da industrialização, como a construção da primeira 

linha de bondes da corte, inaugurada em 1854. Sabe-se ainda que, em 1893 o 

automóvel foi introduzido no Brasil, onde os veículos automotores exigiram a 

implantação de rodovias que ligassem pontos antes atingidos somente pelas 

navegações ou pelas ferrovias, porém, foi no governo de Juscelino Kubitschek, já na 

década de 50, em que houve um impulso no sistema rodoviário, principalmente por 

causa da instalação das indústrias automobilísticas, da construção de Brasília, como 

sendo o grande projeto de Juscelino Kubitschek, que impulsionou a interiorização do 

desenvolvimento econômico e o sistema rodoviário. 

Assim, o transporte coletivo urbano tem como intuito fazer o 

deslocamento das pessoas de um local para outro, ou seja, proporcionando 

mobilidade motorizada, com preços mais acessíveis à população de baixa renda ou 

mesmo para aquelas pessoas que não querem utilizar um veículo próprio (RONÁ, 

2002). 

Dessa forma, as grandes metrópoles brasileiras crescem e se 

transformam seguindo os modelos de desenvolvimento ditados pela especulação 

imobiliária, guardando, a cada reconstrução feita da cidade anterior, somente 
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vínculos inúteis: os limites dos terrenos e os alinhamentos das vias públicas. Essa 

reconstrução constante da cidade faz com que o nível do vivido não consiga 

alcançar as mudanças que ocorrem na escala do econômico: elas sempre se 

processam mais rapidamente (RONÁ, 2002). 

Conforme Campos (2002), o automóvel foi introduzido no início do século 

XX, ou seja, o primeiro automóvel pertenceu à empresa Auto Transporte, de Júlio 

Pinto de Meton de Alencar, importado dos Estados Unidos. O primeiro ônibus que se 

tem notícias em Fortaleza foi no ano de 1927, pertencente à empresa Ribeiro & 

Pereira, causando reação na Companhia dos bondes. Os bondes pararam de 

circular em 1947, devido à crise de energia, dificuldades em sua manutenção, 

intervenção do governo, e o próprio desenvolvimento econômico e social. 

E assim, com o crescimento da cidade de Fortaleza, a sociedade passou 

a necessitar de mais transporte, então, começaram a surgir outras empresas que 

atendessem a demanda. 

2.5.1 Circulação 

A circulação urbana de veículos, a estrutura básica das vias, são de 

fundamental importância para viabilizar o fluxo de veículos, em especial dos 

transportes coletivos. Sem vias suficientes ocorre o engarrafamento no trânsito e o 

atraso nos horários de chegada e saída dos veículos que passam a ser uma 

constante. Para Vasconcellos (2005, p. 62), a circulação é: 

[...] o conjunto das práticas de consumo do espaço viário, com todas as 
variações relacionadas às características sociais, econômicas e políticas 
dos usuários, tomados individualmente ou coletivamente, na forma de 
grupos, classes ou frações de classes sociais. 

Nesse sentido, é necessário que se faça um trabalho com a engenharia 

de trânsito para definir uma melhor circulação desses veículos, tornando mais viável 

essa circulação. 

No contexto das diferenciações internas do ato de circular, de acesso aos 

meios de transporte, causada por fatores situacionais de sua infraestrutura de 

espaço urbano, causa diferenças no processo de circulação urbana, trazendo graves 
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consequências ao setor produtivo e de consumo, pois não havendo uma circulação 

correta dos transportes coletivos, todos os demais setores são prejudicados. 

2.5.2 Mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida 

No decorrer dos anos os grandes centros urbanos eram formados por 

cidades consideradas como um conjunto de atividades econômicas, tendo o 

transporte coletivo como um elemento próprio de sua extensão. As residências, 

indústrias, o comércio, as escolas, os hospitais, dentre outros eram dispostos num 

plano geográfico. Dessa forma, o transporte público surge como uma atividade 

considerada de grande importância para o crescimento da cidade assim como para 

a distribuição espacial de suas atividades. Fica evidente, portanto, a existência da 

interação entre o ser humano e o transporte coletivo urbano. 

Dessa forma, a mobilidade passa a ser considerada produção, uma vez 

que envolve além do conceito temporal, o de produtividade, sendo que a mobilidade 

integra a criação de valor em todos os seus níveis tais como político, cultural, 

econômico, dentre outros. 

No meio urbano, a mobilidade passou a ser um elemento definidor e 

estruturante das demais funções, sem a qual não seria possível a vida nas cidades. 

Segundo Jacob (2000, p. 6), “um número crescente de urbanistas e 

projetistas acabou acreditando que, se conseguirem solucionar os problemas de 

trânsito, terão solucionado o maior problema das cidades”. 

Porém, na maioria das metrópoles brasileiras, cujo planejamento público 

se tornou incapaz de promover o controle e o ordenamento urbano, a crise de 

mobilidade causa sérios danos – físicos, emocionais, econômicos e ambientais –, 

aos seus moradores, principalmente aos idosos. 

Com a expansão territorial provocada pelo crescimento acelerado e 

desordenado, as cidades foram divididas em zonas e as funções urbanas foram 

separadas entre si. As distâncias, então, tornaram-se mais longas e o automóvel, na 

carência de um transporte coletivo confortável e eficiente, invadiu o espaço da 

cidade. 

A crise de mobilidade que acomete os grandes centros urbanos é danosa 

principalmente para a população idosa: encontrando barreiras no meio urbano e no 

sistema de transportes que restringem sua mobilidade e sua segurança, o idoso terá 
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menos chance de vivenciar a cidade e consumir seu espaço. Nessas condições, as 

possibilidades de interação social são reduzidas, comprometendo sua relação 

afetiva com a cidade e seus moradores. 

A mobilidade pode ser interpretada como um dinamismo de produtividade 

que se originou de um conceito americano de progresso, no qual é admitido o 

crescimento do potencial dos indivíduos. 

O termo “Qualidade de Vida Urbana” representa a expressão qualidade 

de vida que, atualmente, é utilizada com muita frequência tanto em nível de 

linguagem, como em nível de discurso teórico, sendo ainda um tema central 

integrante de toda e qualquer análise e política de planejamento e gestão. 

Ao referirmo-nos aos estudos da temática da qualidade de vida, nos 

últimos anos, observa-se uma focalização crescente da pesquisa sobre a realidade 

urbana. Numa escala mundial, pode-se constatar uma tendência da concentração 

das populações interioranas nos grandes centros urbanos o que por si só já 

representa um forte argumento que pode ser justificado pela consolidação de uma 

corrente sobre a qual a qualidade de vida urbana se forma e que muito tem a ver 

com a urbanização atual, que é intensa e desordenada, sendo causadora de um 

conjunto de problemas internos com influência nas condições de vida de toda uma 

população. 

Apesar das análises realizadas sobre a qualidade de vida serem 

utilizadas como suporte para decisões técnicas e políticas no planejamento e gestão 

urbana, trata-se de uma questão que requer grandes desafios entre os quais se 

destacam os planos metodológicos e operacionais. 

2.5.3 Qualidade do serviço de transporte coletivo urbano 

O transporte público integra o setor de serviços, diferentemente das 

demais atividades quanto à qualidade. Assim é que Lima Júnior (1995, p. 34) 

destaca como diferenciação: 

[...] a intangibilidade de seus resultados; a participação do cliente na 
produção; a heterogeneidade dos processos e resultados, com alta 
variabilidade motivada por fatores de difícil controle, principalmente os 
associados ao cliente; os picos de demanda; e o fato da produção não 
ocorrer em ambiente controlado, pois se desloca espacialmente. 
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Também pode-se dizer que o transporte é uma atividade meio tendo suas 

operações integrando uma cadeia de eventos nos quais o cliente tem interesse em 

seu resultado final que envolve um conjunto de atividades além do próprio 

transporte. 

De acordo com Lima Júnior (1995, p. 34), os critérios de avaliação 

considerados para medir a qualidade do transporte público pela visão do usuário 

são: 

[...] confiabilidade (intervalo entre veículos, tempo de viagem, cumprimento 
do itinerário), responsabilidade (substituição do veículo em caso de quebra, 
atendimento ao usuário), empatia (disposição do motorista e cobrador em 
dar informações, atenção com pessoas idosas e deficientes físicos), 
segurança (condução do motorista, assaltos), tangibilidade (lotação, 
limpeza, conservação), ambiente (trânsito, condições climáticas), conforto 
(bancos, iluminação, ventilação), acessibilidade (localização dos pontos de 
parada), preço (tarifa), comunicação (informação sobre o sistema, relação 
entre os usuários), imagem (identificação da linha/serviço), momentos de 
interação (contato com motorista/cobrador). 

A qualidade nos transportes públicos urbanos pode ser interpretada como 

uma adequação de fatores cujos resultados atendem aos requisitos dos clientes, 

que são: usuários, poder público, acionistas das empresas, funcionários e 

comunidade. 

O acesso aos transportes coletivos é vivenciado pela influência existente 

entre as distâncias entre o lar e o trabalho nos centros industriais e comerciais, 

especialmente pelas possibilidades que têm as pessoas que moram em zonas 

periféricas, muito embora essa mobilidade para o trabalho seja realizada num 

espaço econômico criando uma polarização social medida pelas forças econômicas 

internacionais, podendo em certo caso, ser melhorada por vontade própria ou por 

decisões políticas. Ferraz (2004, p. 28) dispõe que: 

[...] as metas de racionalização e modernização dos sistemas de transporte 
público urbano têm por objetivo a melhoria da qualidade e eficiência do 
serviço, visando promover justiça social e atrair para o transporte coletivo os 
usuários do transporte individual (automóveis e motos) a fim de diminuir a 
poluição do meio ambiente, congestionamentos e os acidentes de trânsito. 
Dessa forma, essas metas são de interesse dos usuários e da comunidade, 
devendo, portanto, estar entre as prioridades dos governos municipais. 

Os congestionamentos constantes e crescentes, aliados aos elevados 

índices de emissão de poluentes são ainda os responsáveis pelas altas taxas de 
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mortalidade e invalidez por acidentes de trânsito que acabam por se transformarem 

nas manifestações mais aparentes e dramáticas que acontecem com o traslado das 

pessoas nas grandes cidades brasileiras. Esses fatos representam não só perdas na 

qualidade de vida, mas também na eficiência da economia urbana. 

Para Silva (2004), o transporte coletivo ao longo de décadas limitou-se  

a acompanhar o desenvolvimento urbano das cidades. A falta de planejamento  

no crescimento demográfico e a concomitante ausência de planejamento viário nas 

metrópoles brasileiras. Souza et al. (2005, p. 1) dispõem que: 

O transporte coletivo urbano, as vias e os equipamentos viários têm por 
objetivo proporcionar o deslocamento de pessoas, para que as mesmas 
possam se reproduzir socialmente. O sistema de circulação urbano tem nos 
serviços de transportes uma das essências para o desenvolvimento 
econômico e social, embora a implantação de uma estrutura adequada de 
transportes não seja, evidentemente, uma condição suficiente para 
alcançarem-se estágios superiores de desenvolvimento. 

A ausência de malha rodoviária adequada, e de vias de acesso 

pavimentadas que permitissem a circulação de veículos mais pesados, como os 

ônibus, nos bairros populacionais mais distantes, também favoreceram a omissão do 

poder público no estabelecimento de políticas adequadas ao transporte (SILVA, 

2004). 

Rodrigues e Jupi (2006) consideram que o transporte coletivo urbano por 

ônibus trata-se de um importante e necessário meio de integração entre as diversas 

áreas econômicas e sociais dos centros urbanos, exercendo importante papel no 

desenvolvimento industrial, na expansão do comércio, nos programas de saúde, na 

educação, dentre outras atividades. 

A política econômica de supervalorização de ganhos imediatos na ciranda 

financeira para fazer face à inflação galopante, vigente nas décadas de 70 e 80, foi 

um dos fatores de forte influência para a ausência do estabelecimento e busca de 

estratégias adequadas ao serviço de transporte coletivo por ônibus (SILVA, 2004). 

Vale ressaltar a evolução no conceito de serviço diferenciando-se da 

definição de bem ou produto. No caso do transporte, o serviço é híbrido, porque se 

fundamenta na necessidade de uso do equipamento (o ônibus), e nas pessoas; sem 

tripulação e clientes não existe serviço de transporte (SILVA, 2004). 

Qualidade de serviços de transportes, segundo Lima Júnior (1995), é 

aquela percebida pelos usuários e demais interessados, de forma comparativa com 
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as demais alternativas disponíveis, resultante da diferença entre as expectativas e 

percepções do serviço realizado. 

De acordo com Lima Júnior (1995, p. 48), os principais critérios de 

avaliação da qualidade para o transporte público na visão do usuário são: 1. 

confiabilidade (intervalo entre veículos, tempo de viagem, cumprimento do itinerário), 

2. responsabilidade (substituição do veículo em caso de quebra, atendimento ao 

usuário), 3. empatia (disposição do motorista e cobrador em dar informações, 

atenção com pessoas idosas e deficientes físicos), 4. segurança (condução do 

motorista, assaltos), 5. tangibilidade (lotação, limpeza, conservação), 6. ambiente 

(trânsito, condições climáticas), 7. conforto (bancos, iluminação, ventilação), 8. 

acessibilidade (localização dos pontos de parada), 9. preço (tarifa), 10. comunicação 

(informação sobre o sistema, relação entre os usuários), 11. imagem (identificação 

da linha/serviço), 12. momentos de interação (contato com motorista/cobrador). 

Dessa forma, vale destacar a importância da avaliação da qualidade para o 

transporte público na visão do consumidor. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

A metodologia a ser utilizada obedecerá à técnica exploratória. Para Gil 

(2002, p. 41), a pesquisa exploratória: 

[...] têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 
com vistas a torná-lo mais explicito ou a constituir hipóteses [...] tem como 
objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. 
Embora o planejamento de pesquisa exploratória seja bastante flexível, na 
maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo 
de caso. 

Ainda segundo o referido autor, um estudo deve ser reconhecido como 

exploratório quando uma empresa apresenta características peculiares referentes à 

solução de seus conflitos de trabalho ou quando o acesso a múltiplos casos é difícil 

e o pesquisador tem possibilidade de investigar um deles. 

A escolha deste método deve-se ao fato do serviço de transporte coletivo 

urbano por ônibus estar em mutação e pela necessidade vislumbrada pelo 

pesquisador de abordar o problema do ponto de vista do comportamento do 

consumidor. 

Adotou-se também a pesquisa, o estudo de caso, cujos dados coletados 

tem finalidade para um estudo-piloto para o esclarecimento do campo de pesquisa. 

Gil (2002, p. 54) afirma que os propósitos do estudo de caso são: 

a) explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente 
definidos; b) preservar o caráter unitário do objeto estudado; c) descrever a 
situação do contexto em que está sendo feita determinada investigação; d) 
formular hipóteses ou desenvolver teorias; e e) explicar as variáveis causais 
de determinado fenômeno em situações muito complexas que não 
possibilitam a utilização de levantamento e experimentos. 

Segundo o autor supracitado, a pesquisa de estudo de caso requer um 

cuidado redobrado do pesquisador uma vez que este possa ter dificuldade à 

generalização, pois os propósitos de estudo de caso não são de proporcionar o 

conhecimento preciso de uma população, mas sim de proporcionar uma visão global 

do problema. 
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Vergara (2009, p. 44) explica que o estudo de caso é “o circunscrito a 

uma ou poucas unidades, entendida essas como pessoa, família, produto, empresa, 

órgão público, comunidade ou mesmo país”. 

No que se refere à natureza do problema, esta pesquisa é quantitativa, 

pois se caracteriza através, “conforme o próprio termo indica quantificar opiniões, 

dados, nas formas de coletas de informações, assim como também com o emprego 

de recursos e técnicas estatísticas” (OLIVEIRA, 2002, p. 115). 

3.2 Universo e amostra 

De acordo com Lakatos e Marconi (2008, p. 112), “universo ou população 

é o conjunto de seres animados ou inanimados que apresentam pelo menos uma 

característica em comum”. 

Marconi (1985, p. 37, apud OLIVEIRA, 2002, p. 115) explica que,  

“quando se deseja coletar informações sobre um ou mais aspectos de um grupo 

grande ou numeroso, verifica-se, muitas vezes, ser praticamente impossível fazer o 

levantamento de um todo”. 

A pesquisa tem como universo a empresa de transporte coletivo  

urbano. Participaram da pesquisa, 250 passageiros da empresa que utilizaram  

a linha Campus do Pici-Unifor. 

3.3 Coleta de dados 

Segundo Vergara (2009, p. 52), “questionário caracteriza-se por uma 

serie de questões apresentadas ao respondente, por escrito [...]. No questionário 

fechado o respondente faz escolhas”. Portanto, com a intenção de solucionar o 

problema da pesquisa, realizou-se um estudo de caso, utilizando como ferramenta 

para coleta de dados 250 questionários, com 7 perguntas fechadas, com os clientes/ 

passageiros. Os questionários foram aplicados entre os meses de setembro e 

novembro de 2013. 
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3.4 Análise dos dados 

Segundo Oliveira (2002, p. 184), “uma vez manipulados os dados e 

obtidos os resultados, o passo seguinte é a análise e interpretação destes, 

constituindo-se ambas no núcleo central da pesquisa”.  

Para Vergara (2009, p. 56), “Tratamento dos dados refere-se àquela 

seção na qual se explica para o leitor como se pretende tratar os dados a coletar, 

justificando por que tal tratamento é adequado aos propósitos do projeto”. 

Os dados coletados foram analisados através do programa de planilha 

eletrônica Excel, versão 2007. Os dados foram inseridos através de planilhas que 

facilitaram a elaboração dos gráficos, bem como a organização e a interpretação dos 

resultados, permitindo a conclusão do relatório final. Devido à simplicidade da 

pesquisa, não foi necessário a aplicação de outros métodos de análise, por isso, o 

método ao qual foi utilizado atendeu aos objetivos da pesquisa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Abaixo são apresentados, em forma de gráficos, os dados pertinentes  

ao perfil dos consumidores/passageiros e suas percepções acerca do atendimento 

da empresa, em comparação com as demais de transporte alternativo (topics). 

Referida apresentação obedece a sequência de perguntas do questionário  

aplicado. 

 
Gráfico 1. Faixa etária dos participantes 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

Os números da pesquisa revelam que dos 250 entrevistados, 38,0%,  

ou seja, 95 pessoas, se situavam na faixa etária abaixo de 25 anos; 39,2% (98 

usuários) tinham entre 25 e 40 anos; enquanto que 47 (18,8%) situavam-se na faixa 

de 41 a 65 anos e apenas 10 usuários (4,0%) tinham idade superior a 65 anos. 

 
Gráfico 2. Renda mensal dos participantes 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 
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No quesito que trata do poder aquisitivo desses 250 entrevistados, 

percebe-se que 44,8% ou 112 usuários ganham renda familiar menor que um salário 

mínimo, enquanto que 35,2% representando 88 pesquisados ganham entre 1 e 2 

salários mínimos, e o restante, ou seja, 20,0% representando 50 usuários ganham 

acima de 2 salários mínimos. Observa-se assim que os usuários de transportes 

coletivos são pessoas de baixo poder aquisitivo. 

 
Gráfico 3. Classificação do atendimento que costuma receber na empresa 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

O Gráfico 3 aborda a questão do atendimento das empresas, ou mais 

especificamente dos motoristas e trocadores para com os usuários dos transportes 

coletivos. É que apenas 4 usuários (1,6%) responderam ser ótimo o atendimento, 

enquanto que 6,0% (15 usuários) responderam que é bom, enquanto que 112 

(44,8%) disseram ser apenas regular, e a maioria, 119 usuários (47,6%) consideram 

ser ruim a qualidade do atendimento por parte das empresas como também dos 

motoristas e trocadores. Falta-lhes profissionalismo, educação e atenção para com 

seus clientes que são a razão de ser das empresas, tanto de ônibus como de 

Topics. 

Para se obter realmente sucesso no atendimento ao cliente, a busca  

da excelência no atendimento deve-se tornar uma obsessão eterna. É preciso  

que todas as pessoas na organização concentrem suas energias e seu  

entusiasmo em não apenas acertar, mas também melhorar. O atendimento ao 

cliente, consequentemente, torna-se um tema predominante por toda a empresa, 

constantemente debatido, revisado, desafiado e o seu êxito sempre comemorado 

(FERREIRA; SGANZERLLA, 2000). 
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Gráfico 4. Costume de utilizar serviços de transporte alternativo (topics) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

No Gráfico 4, apresenta-se as opiniões acerca da utilização dos 

transportes coletivos alternativos em que 14,8%, isto é, 37 usuários, disseram que 

utilizam sempre as chamadas Topics, enquanto que 108 dos 250 entrevistados 

(43,2%) fazem uso apenas algumas vezes; 64 (25,6%) se utilizam raramente, 

enquanto que 41 (16,4%) responderam que nunca utilizam tal meio de transporte. É 

que o número de transportes alternativos é bastante reduzido em comparação com 

os ônibus. 

 
Gráfico 5. Transporte que melhor atende nos fins de semana 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

No Gráfico 5, os 250 usuários de transportes coletivos assim se 

manifestaram: 232 (92,8%) disseram que só utilizam de ônibus para suas 

locomoções, ao passo que 18, representando apenas 7,2% utilizam o transporte 
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alternativo, as chamadas Topics. É mais uma demonstração de que a quantidade de 

Topics é bastante reduzida. 

 
Gráfico 6. Avaliação: empresa x transporte alternativo (topics) 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

O Gráfico 6 demonstra que dos 250 usuários de transportes coletivos 

existe uma grande preocupação quanto à qualidade dos serviços prestados pelas 

empresas de ônibus e as empresas de Topics. É que 65,6% (164 usuários) 

consideram bom; enquanto que 22,4% (56 usuários) responderam ser ótimo; 7,6% 

(19 usuários) disseram ser regular e 4,4% (11 usuários) responderam ser ruim. 

 
Gráfico 7. Conforto dos veículos da empresa em relação às topics 
Fonte: Pesquisa de campo (2013). 

No quesito conforto, citado no Gráfico 7, tanto por parte das empresas de 

ônibus como das Topics, os entrevistados responderam em sua maioria ser bom e 

ótimo, ou seja 26,8% ou 67 usuários disseram ser ótimo, enquanto que 142 (56,8%) 
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afirmaram ser bom, ao passo que 13,2% (33 usuários) responderam ser apenas 

regular, e 3,2% ou 8 usuários disseram ser ruim. 

Diante dos resultados, cabe a cada empresa avaliar suas perdas a nível 

micro, considerando-se aqui, a realidade de cada uma de suas unidades de 

negócios, a própria empresa ou o sistema de transporte, respectivamente, e 

estabelecer os resultados esperados no nível macro. Isto é, todas as ações internas, 

que podem ser implementadas para gerar no ambiente os resultados esperados. É 

importante frisar que o que se estabelece no ambiente externo, repercute 

internamente (SILVA, 2004). 

O transporte coletivo, como parte integrante do setor de serviços, tem o 

domínio da empregabilidade de mão-de-obra, mas para que o setor tenha domínio 

sobre a qualidade na prestação do serviço é necessário que as empresas 

acompanhem e avaliem o desempenho e habilidade de seus colaboradores, pois só 

assim conseguiram prestar um serviço de qualidade e atendimento satisfatórios. 
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5 CONCLUSÃO 

Diante do exposto, foi possível perceber a insatisfação dos passageiros 

para com o serviço de transporte coletivo urbano prestado, no contexto da relação 

de consumo no setor de serviços. A pesquisa ilustra que, embora insatisfeito no 

contexto geral, ele não manifesta o desejo de troca dos serviços. Essa é a 

percepção dos consumidores passageiros que utilizam o serviço de transporte 

urbano prestado em Fortaleza. 

Os objetivos da pesquisa foram atingidos, na medida em que, sob a 

perspectiva do comportamento do passageiro-consumidor, analisou-se o serviço de 

transporte urbano de passageiros em Fortaleza, destacando a frota de ônibus e de 

transporte alternativo utilizada. 

Nesse sentido, ficou evidenciado um melhor contentamento dos clientes 

em relação aos serviços prestados pela empresa, quando comparados aos 

prestados pelo transporte alternativo (topics). Dessa forma, constatou-se a 

percepção dos usuários dos serviços de ônibus da empresa com relação aos 

serviços prestados. Em paralelo, também avaliou-se o atendimento prestado ao 

consumidor, no caso do transporte alternativo. 

Em momento algum a empresa pode deixar de lado a questão do 

treinamento, do aprimoramento do atendimento ao cliente, pois ele, juntamente com 

a qualidade dos serviços, formam, conforme os resultados da pesquisa, a base para 

a manutenção dos clientes. 

Desta forma, o corpo de funcionários precisa estar preparado e engajado 

dentro de um mesmo propósito visando o aumento da produtividade e a qualidade 

do atendimento, pois só dessa forma é possível o alcance de resultados desejáveis 

e diferenciados da concorrência. 

O transporte coletivo urbano por ônibus é um importante e necessário 

meio de integração entre as diversas áreas econômicas e sociais das grandes 

cidades, onde desenvolve um papel importante no crescimento nos setores da 

indústria, comércio, saúde, educação e entretenimento. 

Espera-se ter contribuído para um aprimoramento de informações sobre o 

comportamento do consumidor usuário de transporte coletivo e, também, para a 

introdução de uma visão abrangente e sistemática no ambiente de trabalho o qual 
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importará num incremento maior na formação de profissionais e na melhoria das 

condições e incentivos para futuras pesquisas sobre o assunto. 

A pesquisa pode ser ampliada, estendendo-se com a sequência de outros 

temas como o gerenciamento do relacionamento com o cliente e a qualidade do 

atendimento prestado a ele através de implantação de planos estratégicos voltados 

ao atendimento. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

Seja o mais fidedigno possível em suas respostas, procurando fazê-las de acordo 

com sua realidade e suas atitudes no processo de compra, pois, os dados coletados 

serão tratados com total sigilo. 

 

1. Faixa etária: 

(   ) Abaixo de 25 anos 

(   ) De 26 a 40 anos 

(   ) De 41 a 65 anos 

(   ) Acima de 65 anos 

 

2. Renda mensal: 

(   ) Menos de 1 salário mínimo 

(   ) De 1 a 2 salários mínimos 

(   ) Acima de 2 salários mínimos 

 

3. Costuma utilizar serviços de transporte alternativo (topics)? 

(   ) Sempre (   ) Algumas vezes (   ) Raramente (   ) Nunca 

 

4. Como você avalia o serviço prestado pela empresa? 

(   ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim 

 

5. Transporte que melhor atende nos fins de semana? 

(   ) Topic (   ) Ônibus 

 

6. Como você avalia o atendimento da empresa em comparação com o serviço 

de transporte alternativo (topics)? 

(   ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim 

 

7. Como você avalia o conforto dos veículos da empresa em relação às topics? 

(   ) Ótimo (   ) Bom (   ) Regular (   ) Ruim 


