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RESUMO 
O desenvolvimento do transporte público, como alternativa ao uso do automóvel, é de grande importância para 
alcançar uma sociedade mais sustentável. Porém, o esforço de planejar e gerir o sistema público para manter e 
atrair demanda requer não somente o investimento na infraestrutura, mas também entendimento sobre o 
comportamento dessa demanda. Para contribuir nessa temática, este estudo busca caracterizar a percepção dos 
diferentes grupos de usuários desse sistema, a partir dos fatores psicológicos relação social, hábito e 
conscientização, tendo como estudo de caso Fortaleza-CE. Assim, este trabalho propõe analisar a relação de 
causalidade entre os fatores psicológicos, a percepção e a decisão do modo de transporte, definindo um modelo 
destas relações, e realizando um experimento em campo para coletar informações sobre os fatores e analisar as 
relações propostas a partir do ferramental analítico de modelagem de equações estruturais. Contribuindo assim, 
para entender como as pessoas tomam suas decisões de deslocamento. 
 
1.  INTRODUÇÃO 
Um dos grandes problemas enfrentados nas cidades é a dependência do automóvel, gerando 
não só impactos ambientais, como também consequências negativas na qualidade de vida da 
população. Dessa forma, uma das alternativas para reduzir o uso do automóvel é a melhoria do 
transporte público, como modo mais eficiente e acessível a todos (Luiza Neto, 2014). Porém, 
parece não ser suficiente investir em melhorias na infraestrutura do sistema, há a necessidade 
de mudanças no comportamento ou percepção das pessoas para que ocorra um maior uso do 
transporte público (Jakovcevic et al., 2015). Isto requer uma compreensão não somente de 
problemas na oferta sistema, mas também sobre problemas de mobilidade e acessibilidade no 
meio urbano, permitindo assim propor soluções mais adequadas sob o ponto de vista dos 
usuários. Assim, existe a necessidade de entender a percepção dos usuários e potenciais 
usuários, assim como compreender os fatores que influenciam na percepção e escolha do modo 
(Allen et al., 2019). A partir desse contexto, o presente estudo busca contribuir com a temática 
do planejamento, e a atual dificuldade enfrentada na gestão do sistema de transporte público, 
ao aplicar uma caracterização da percepção dos diferentes usuários sobre o sistema. 
 
O esforço de compreender a percepção dos usuários tem ganhado grande destaque na 
comunidade técnica e cientifica, tanto no desenvolvimento de métodos de mensuração da 
qualidade do serviço prestado, como também para compreender o comportamento de escolha 
dos indivíduos (Samios et al., 2019). Porém, existe um desafio de caracterizar a percepção dos 
usuários devido à existência de diferentes tipologias de passageiros, que podem trazer uma 
grande heterogeneidade das percepções entre os usuários, e também à diversidade de fatores 
que podem interferir na percepção e no comportamento (Machado et al., 2018). Nessa 
abordagem, tem-se a principal questão de pesquisa a ser explorada é: qual a percepção e quais 
fatores interferem na percepção dos diferentes tipos de usuários sobre o transporte público? 
 
Nesse esforço de compreender e representar melhor o comportamento dos usuários, o que 
normalmente é visto são modelos que utilizam somente atributos do sistema e as características 
socioeconômicas dos usuários, assumindo que somente esses componentes interferem no 
comportamento. Porém, a integração de fatores psicológicos a esses modelos tem grande 
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potencial na melhoria do entendimento e desenvolvimento desses estudos, conseguindo 
representar mais fielmente como o indivíduo toma sua decisão (Kaewkluengklom et al., 2017). 
Diante dessa situação, o presente trabalho terá como foco três fatores psicológicos, sendo eles: 
a relação social, relacionada com a percepção do indivíduo sobre a pressão ou visão que as 
pessoas próximas a ele tenham do seu comportamento (Feitosa, 2017); o hábito, ligado as 
experiências do usuário, assumindo que é uma questão muito forte quando deseja-se mudar as 
decisões rotineiras das pessoas (Cristo e Gunther, 2015); e a conscientização, vinculada com a 
questão da sustentabilidade, acreditando-se na hipótese que essa percepção sobre os impactos 
do comportamento no ambiente é um fator considerado na tomada de decisão (Luiza Neto, 
2014). Assim, tem-se a segunda questão de pesquisa: como se dá a escolha do modo de viagem 
de um indivíduo sob influência dos fatores psicológicos relação social, hábito e 
conscientização? 
 
Diante desse cenário envolvendo os fatores psicológicos, é observado que mesmo com a 
existência de uma quantidade considerável de estudos retratando as questões psicológicas, 
dentro do contexto de transportes, ainda existe na literatura certa diversidade nos aspectos em 
que esses fatores são trabalhados e desenvolvidos pela comunidade científica. Esta falta de 
consenso conceitual afeta o modo de coletar informações sobre esses fatores e o método de 
modelar ou representar as relações entre eles. Neste contexto, tem-se as seguintes questões:  
como coletar ou medir informações sobre os fatores psicológicos abordados? Como modelar as 
relações dos fatores psicológicos e o comportamento de escolha do transporte público?  
 
A última questão a ser discutida na pesquisa está relacionada com a baixa presença de estudos 
envolvendo fatores psicológicos em contextos latino-americanos, incluindo o brasileiro. Sendo 
a maioria dos estudos observados na Europa e Ásia, que por apresentarem culturas e 
infraestruturas bem diferentes, os modelos e resultados encontrados podem não ser válidos para 
outras regiões (Cristo e Gunther, 2015; Jakovcevic et al., 2015). Com o propósito de utilizar a 
cidade de Fortaleza-CE, como estudo de caso, contribuindo com as pesquisas de 
comportamento de deslocamento no contexto brasileiro, a última questão abordada é: quais os 
efeitos dos fatores psicológicos na percepção dos usuários em Fortaleza? 
 
Assim, o seguinte trabalho tem como objetivo geral analisar a relação de causalidade entre 
fatores psicológicos (i.e., relação social, hábito e conscientização), a percepção e a decisão do 
modo de transporte de diferentes grupos de usuários do sistema de transporte público urbano. 
Como objetivos específicos, tem-se: 
 Contextualizar a situação atual do transporte público urbano em Fortaleza; 
 Investigar os principais fatores que influenciam na percepção sobre o transporte público, 

partindo do estado de compreensão atual da comunidade acadêmica; 
 Avaliar como a questão dos hábitos, relações sociais e conscientização vem sendo abordada 

e modelado dentro da literatura;  
 Propor modelo conceitual abordando os fatores psicológicos e o comportamento; 
 Formular e calibrar modelo analítico que permita representar a percepção da demanda; 
 Segmentar e avaliar a percepção dos diferentes grupos de usuários em relação ao transporte 

público em Fortaleza. 
 
2.  MÉTODO 
O método proposto para investigar o comportamento de escolha de modo de transporte foi 
dividido em quatro etapas, sendo elas: construção do modelo conceitual, procedimento de coleta 
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de dados, análise confirmatória dos dados e modelagem comportamental. A pesquisa terá como 
estudo de caso a cidade Fortaleza-CE. 
 
2.1. Construção do modelo conceitual 
Esta etapa tem o objetivo de investigar quais e como os fatores interferem na percepção e 
escolha do modo de transporte. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica com foco nesse 
fenômeno comportamental, especificamente a partir da análise de estudos que abordam a 
influência de fatores psicológicos na percepção e escolha do modo de transporte público. Com 
isso, foram selecionados e analisados estudos que aplicaram pelo menos um dos fatores em 
questão (relação social, hábito e conscientização), explorando os conceitos adotados, o contexto 
em que a pesquisa foi realizada, e as relações propostas e verificadas entre os fatores. 
Conseguindo assim, uma visão mais ampla de como esses fatores estavam sendo utilizados pela 
comunidade em diferentes abordagens. Após a análise dos estudos, realizou-se de forma 
individual para cada fator psicológico um modelo conceitual, abordando as relações e os 
conceitos mais frequentes em cada fator. Esta análise permitiu definir indicadores para cada um 
dos fatores psicológicos e como eles se relacionam com a percepção e o comportamento de 
escolha do modo de transporte público.  
 
Além disso, também foram explorados estudos na abordagem de modelagem comportamental 
tradicional, que não utilizavam os fatores psicológicos para analisar a escolha de modo dos 
indivíduos. Esta análise permitiu identificar os atributos do sistema de transporte público mais 
utilizados nos modelos e que são considerados importantes pelos usuários; assim como as 
características dos usuários que são frequentemente consideradas como fatores que influenciam 
na sua tomada de decisão. Assim, a construção do modelo conceitual tomou como base todas 
as análises e discussões anteriores, envolvendo fatores psicológicos, atributos do sistema de 
transporte, características dos usuários, percepção dos usuários sobre o sistema e a escolha do 
modo. Analisou-se também as relações entre os fatores psicológicos, par a par, para então se 
propor um modelo incorporando todos os três fatores psicológicos. Ao final, o modelo 
conceitual apresenta as principais hipóteses de relações de causa-efeito entre os fatores a serem 
investigadas no desenvolvimento do estudo. 
 
2.2. Procedimento de coleta de dados 
A partir do modelo conceitual, será construído um questionário com o intuito de coletar 
informações sobre os fatores abordados. Os principais indicadores e variáveis para coleta serão 
definidos com base na análise da literatura descrita na Seção 2.1. Serão adotados os indicadores 
que melhor se adequam aos conceitos derivados de cada fator e são adequados para representar 
o contexto da população de interesse em Fortaleza. A população de interesse corresponde a 
população de baixa e média renda, correspondendo aos atuais usuários e potenciais usuários 
que utilizam outros modos, como motocicleta e transporte Uber.     
 
O questionário será realizado em campo em locais de grande movimentação de usuários do 
sistema, como terminais de integração, escolas e universidades. Primeiramente, será aplicado 
um questionário piloto online para a testar o método utilizado, reconhecendo as dificuldades e 
limitações desse processo. As perguntas do questionário serão definidas com base numa revisão 
sobre métodos de coleta em campo para medir a percepção e fatores psicológicos abordados. A 
amostra da coleta final será definida com base nas relações que serão investigadas e na 
segmentação da população. Ou seja, o experimento de campo será definido com base nos 
parâmetros que serão estimados no modelo conceitual. O questionário coletará, além de 
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informações sobre os fatores psicológicos, as características socioeconômicas e demográficas 
das pessoas, a percepção sobre os atributos do sistema de transporte público e o modo 
preferencial de escolha. 
 
2.3. Modelagem Comportamental 
Nesta etapa, os dados coletados serão analisados, verificando a validade e a confiabilidade dos 
instrumentos de medida adotados. O método de análise utilizado será a Análise Fatorial 
Confirmatória, investigando assim se as variáveis observadas se relacionam de forma adequada 
às variáveis latentes. De modo a verificar as relações entre os fatores investigados para o caso 
de Fortaleza tendo como base o modelo conceitual, serão investigadas as hipóteses levantadas 
no estudo sobre os efeitos dos fatores psicológicos na percepção e no comportamento dos 
indivíduos. Para isto, será utilizado o ferramental analítico de modelagem de equações 
estruturais (Structural Equation Models – SEM). Esta tem sido a ferramenta adotada na 
literatura para analisar a relação entre variáveis latentes, que não podem ser observadas 
diretamente em campo, como é o caso dos fatores psicológicos. Assim, esta análise irá permitir 
identificar os efeitos diretos e indiretos dos fatores psicológicos relação social, hábito e 
conscientização na escolha do modo de transporte. 
 
3.  RESULTADOS ESPERADOS 
Ao final da pesquisa, espera-se obter uma compreensão abrangente da percepção dos diferentes 
grupos de usuários sobre o sistema de transporte público de Fortaleza, especificamente nas 
relações com os fatores psicológicos: relação social, hábito e conscientização. Identificando os 
efeitos mais relevantes causados por esses fatores na percepção e escolha do modo. Com isso, 
o método e os resultados irão auxiliar na tomada de decisão dos gestores na elaboração de 
políticas e projetos no sistema segundo a visão dos usuários e potenciais usuários, conseguindo 
que o sistema seja mais atrativo, permitindo gerenciar a demanda de forma mais efetiva. 
 
Agradecimentos 
Os autores agradecem o apoio financeiro da CAPES e do CNPQ para o desenvolvimento deste trabalho. 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Allen J.; J. C. Muñoz e J de D. Ortúzar (2019) Understanding public transport satisfaction: Using Maslow's 

hierarchy of (transit) needs. Transport Policy, v. 81, p. 75-94. 
Cristo F. e H. Gunther (2015) Hábito: Por que Devemos Estudá-lo e o que Podemos Fazer? Psico, v. 46, n. 2, p. 

233-243. 
Feitosa Z. (2017) Modelo Conceitual das Motivações Conscientes e Não Conscientes do Comportamento de Uso 

do Automóvel com base na Teoria do Comportamento Planejado – TCP. Tese de Doutorado Faculdade de 
Tecnologia. Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília. 

Jakovcevic, A.; P. Franco; R. Caballero e R. Ledesma (2015) Determinantes Psicológicos de las Conductas de 
Movilidad: Un Estudio de Revisión. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, v. 7, n. 2, p 59-
76. 

Kaewkluengklom R.; W. Satiennam; S. Jaensirisak e T. Satiennam (2017) Influence of psychological factors on 
mode choice behaviour: Case study of BRT in Khon Kaen City, Thailand. Transportation Research 
Procedia, v. 25, p. 5072-5082. 

Luiza Neto I. (2014) Determinantes psicossociais do uso do transporte público: Um estudo comparativo entre o 
Distrito Federal (Brasil) e a região de Hampton Roads-VA (Estados Unidos). Tese de Doutorado Programa 
de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, Universidade de Brasília 

Machado J. L.; R de Oña; F. Diez-Mesa e J. de Oña (2018) Finding service quality improvement opportunities 
across different typologies of public transit customers. Transportmetrica A: Transport Science, v. 14, n. 9, 
p. 761-783. 

Samios A. A. B.; A. M. Larranaga e H. B. Cybis (2019) Ambiente construído e bem-estar subjetivo: análise das 
diferenças entre os usuários dos diferentes modos de transporte. Transportes, v. 27, n. 3, p. 54-66. 

2069




