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“O mais importante é prever para onde os clientes estão indo e chegar lá primeiro”. 

Philip Kotler 

 

 



 

 

 

 

RESUMO 

 

O transporte urbano de passageiros é uma das formas de locomoção mais utilizadas no Brasil 
pela demanda desse serviço e também pelo baixo custo. A partir disso, o transporte urbano é 
fundamental para o deslocamento da população conforme sua necessidade, porém, não basta a 
empresa apenas oferecer o serviço, precisa ser prestado com qualidade. Este trabalho teve 
como base, verificar a qualidade na prestação de serviço de transporte urbano de passageiros 
da empresa Zotti Transportes e Turismo, na percepção de seus usuários. Para que fosse 
possível identificar a qualidade na prestação de serviço da empresa um questionário foi 
aplicado a 150 usuários, destes, 113 foram validados. Através desse estudo de caráter 
quantitativo foi possível identificar a percepção dos usuários em relação a empresa. Os 
resultados obtidos demonstraram que a empresa Zotti vem conseguindo satisfazer a maior 
parte dos seus usuários, atingindo um bom nível de satisfação com relação aos critérios tais 
como: segurança, conforto, pontualidade, condições de higiene estrutura dos pontos de 
parada, desempenho e cortesia do motorista, qualidade em geral, indicação da empresa e a 
troca da empresa se caso houvesse outra, os resultados foram muito positivos apesar das 
limitações que existiram durante a pesquisa. 

 
Palavras-chave: Serviço; Transporte de Passageiros; Qualidade; Zotti Transportes e Turismo. 
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1 INTRODUÇÃO 

A qualidade na prestação de serviço exerce um grande impacto nas organizações, 

sendo que, para maioria desses serviços, o que faz a empresa crescer é a qualidade percebida. 

A qualidade do serviço, portanto, torna-se essencial para ganhar os clientes e para que as 

empresas sobrevivam e se mantenham no mercado que é cada vez mais competitivo. 

O transporte de passageiros por ônibus é uma das formas de locomoção mais 

utilizadas no Brasil. A qualidade no serviço de transporte urbano é de fato um critério 

importante para a população, pois boa parte das pessoas que utilizam o transporte urbano 

desejam ser bem atendidas, portanto se faz necessário atender as necessidades do cliente para 

que ele possa continuar utilizando os serviços da empresa. 

Em um mercado cada vez mais competitivo, as empresas buscam a prestação de um 

serviço qualificado, que atraia os usuários e que faça deixar seu veículo em casa e utilizar o 

transporte urbano de passageiros que tem importância fundamental dentro do contexto geral 

do transporte. O transporte urbano se faz necessário, principalmente para aquelas pessoas que 

residem longe do seu local de trabalho. Na medida em que é essencial para a população de 

baixa e média renda, reduz as viagens por automóvel, contribui na redução dos 

congestionamentos, diminui a poluição ambiental, também evita acidentes de trânsito. Assim, 

o transporte urbano surge como uma alternativa para facilitar o deslocamento de pessoas e 

melhorar a qualidade de vida em toda a sociedade. 

No município de Tapejara/RS o transporte urbano é contratado pelas empresas para 

suprir a demanda de seus colaboradores, pela necessidade de um transporte aos seus locais de 

trabalho. Esse mesmo transporte também pode ser utilizado por munícipes de forma geral. 

 Esse transporte é objeto de estudo dessa pesquisa, que se propôs a verificar a 

qualidade da prestação de serviço de transporte urbano de passageiros oferecido para as 

empresas e o público em geral do município. O estudo foi realizado na Empresa Zotti 

Transportes e Turismo, que atua no ramo de transporte de passageiros com exclusividade em 

Tapejara/RS. 

O estudo teve como objetivo principal verificar em que medida os usuários do 

transporte urbano de passageiros percebem a qualidade oferecida, tornando-se importante para 

a empresa conhecer a opinião dos clientes sobre a prestação do serviço executado. Esta 

empresa nunca realizou uma ação para identificar a qualidade dos serviços prestados. Para 

tanto, foi aplicado um questionário aos usuários do transporte urbano de passageiros da 

empresa junto às linhas de ônibus durante o dia, no momento em que os usuários estão indo 

para o trabalho ou voltando. 
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Foram 113 questionários validados e na maior parte dos investigados apresentaram 

níveis de qualidade positiva percebida em relação a satisfação com serviço prestado. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

O ônibus é uma das formas mais utilizadas como transporte de passageiros no Brasil. 

Esse transporte é fundamental para o deslocamento da população, porém, para que a 

satisfação com o serviço prestado pela empresa seja percebida, esse deslocamento precisa 

acontecer com qualidade, ou seja, segurança, conforto, condições de higiene, pontualidade, 

estrutura dos pontos de paradas e desempenho do motorista. 

A qualidade deve ser verificada junto aos usuários, analisando o que os clientes 

consideram importante na qualidade dos serviços prestados, com a finalidade de satisfazer e 

principalmente fidelizar os clientes. 

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Em algumas cidades existe o transporte urbano coletivo de passageiros caracterizado 

pelo deslocamento das pessoas de uma forma geral, seja a trabalho, lazer, estudo ou qualquer 

outra necessidade que envolva deslocamento. No caso do município de Tapejara/RS, o 

transporte coletivo existente é voltado ao deslocamento de funcionários de seus pontos de 

partida até as empresas que trabalham. Esse transporte é terceirizado pelas empresas que não 

tem frota própria. Porém, munícipes podem fazer o uso do transporte como coletivo urbano 

com exclusividade.  

Em Tapejara/RS, a empresa que presta esse serviço é a Empresa Zotti Transportes e 

Turismo. Acredita-se que para a empresa que presta serviço de transporte urbano de 

passageiros, a busca por oferecer um serviço de qualidade a seus usuários seja cada vez mais 

relevante para que possa manter-se nesse mercado. Nesse sentido, esse estudo quer saber: em 

que medida os passageiros da Empresa Zotti Transportes e Turismo percebem a 

qualidade do serviço prestado? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar em que medida os passageiros que fazem uso do transporte urbano 

oferecido pela Empresa Zotti Transportes e Turismo, no município de Tapejara/RS, estão 

percebendo a qualidade do serviço prestado. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar o perfil dos passageiros que utilizam o transporte urbano; 

b) Verificar como está a qualidade do serviço oferecido em relação à:  

- segurança 

- conforto 

- condições de higiene 

- estrutura dos pontos de paradas 

- pontualidade 

- desempenho do motorista 

c) Propor melhorias para a empresa, a partir dos resultados obtidos. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

Através do presente trabalho, pretende-se analisar e avaliar a importância para a 

empresa conhecer os seus passageiros e ver o que eles prezam como importante e 

indispensável na prestação de serviço como transporte de qualidade, a fim de atender as 

expectativas dos usuários. 

Para organização, o estudo se torna importante, pois se espera obter resultados, 

propondo ações que tenham utilidade na empresa, bem como, possa ser melhorado o serviço 

prestado para os passageiros que utilizam o transporte urbano. Esse estudo possivelmente 

colabore para um embasamento de futuras ações sobre a qualidade de prestação de serviços e 

também ajudar no processo de tomada de decisões da empresa. 

Para os usuários do transporte urbano o estudo é relevante pois, o mesmo participa 

do desenvolvimento da organização, ajudando a qualificar o serviço prestado, que ele mesmo 

utiliza. Com sua participação, o usuário irá contribuir para uma boa qualidade de vida na hora 

de se deslocar para seus locais de trabalho. 

Questionar o cliente é de fato uma forma de conhecê-los, identificar qual fator 

influencia na sua satisfação. Utilizar pesquisas como uma ferramenta de diagnóstico, faz com 

que o usuário se sinta valorizado pela empresa em que ele mesmo utiliza os serviços. 

A ideia deste trabalho surgiu pelo fato da empresa ser familiar e da acadêmica já ter 

trabalhado na empresa em estudo, facilitando o acesso aos dados. Em função disso, este 

estudo torna-se importante também para a acadêmica, pois irá aprofundar seus conhecimentos 

na área da qualidade no transporte urbano de passageiros, conhecer mais sobre o tema, 
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participar junto à comunidade para o desenvolvimento do trabalho e também colaborar com 

futuras ações para a empresa. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O referencial teórico é um dos pontos centrais no desenvolvimento do trabalho, é 

através do embasamento teórico que se mostra toda a fundamentação da pesquisa e 

entendimento dos conceitos empregados pelos autores. 

 

2.1 MARKETING 

A área de marketing dentro de uma organização é muito importante, pois deve 

desempenhar tarefas que gerem informações que possam ser utilizadas na criação de políticas 

na empresa, a fim de oferecer satisfação aos clientes quanto o serviço prestado. 

Tendo o marketing como uma ferramenta essencial, para Las Casas (2006), o 

marketing é uma ciência que direciona a maneira pela qual a organização vai planejar as 

estratégias, sendo assim, é o setor de marketing que vai administrar todas as relações da 

empresa com determinado mercado ou segmento, mostrará o caminho que a organização deve 

seguir para alcançar os resultados esperados. Portanto, é na área de marketing que se 

administra todas as relações da empresa com o mercado em geral. 

Sendo assim, as organizações não devem medir esforços para focalizar no cliente 

quanto a sua necessidade, por exemplo, entender, interpretar e saber a maneira de pensar, 

decidir e comprar o produto ou serviço. 

A área de administração de marketing possui suas funções que são importantes para a 

tomada de decisão. Ainda para Las Casas (2006, p. 15) as funções da administração de 

marketing de forma sucinta são: 

- Estabelecer objetivos da organização; 

- Escolher estudar o mercado selecionado e verificar as condições de atendê-lo; 

- Desenvolver o composto mercadológico; 

- Implementar o plano; 

- Controlar o plano para verificar se está alcançando os objetivos. 

Com isso, a área de marketing nas empresas deve desempenhar um trabalho que irá 

ser usado nas informações e políticas da organização, facilitando à aceitação dos produtos ou 

serviços, logo, a satisfação dos clientes quanto ao serviço ofertado pela empresa.  

 De uma forma ou de outra, o marketing ajuda as pessoas a adquirir aquilo que elas 

necessitam. Conforme Kotler (2000) que define marketing como um processo social por meio 
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do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a 

criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. Com isso, o 

marketing se mostra importante na hora das negociações da empresa com cliente. 

As pessoas necessitam de produtos e serviços a vida inteira, por isso, irão procurar 

sempre que precisarem, buscando o melhor, ou seja, vão utilizar produtos e serviços de uma 

organização confiável e com qualidade para se sentirem melhores e satisfeitas quanto as suas 

necessidades. 

No ambiente organizacional o marketing é capaz de fazer a comunicação e a 

negociação. Segundo Cobra e Brezzo (2010) o marketing é uma função organizacional e um 

conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor para os clientes e para 

administrar o relacionamento com os clientes de forma a beneficiar a organização e seus 

públicos de interesse. Com isso, as empresas precisam adotar a área de marketing nas 

organizações.  

O marketing é um conjunto de pessoas e processos a fim de atender as expectativas 

dos clientes, o marketing tem a função de agregar valor aos produtos e serviços mostrando sua 

verdadeira eficácia com benefícios para ambas as partes. A principal regra nas empresas é 

atender as necessidades dos clientes. Conforme Zenone (2013, p. 3) 

Entender e atender a necessidade do cliente passa a ser um processo vital 
para o sucesso empresarial. O marketing deve, portanto, facilitar a interface entre o 
mercado e as diversas áreas organizacionais através de ações conjuntas entre as 
diversas áreas e os diversos públicos de interesse da empresa, garantindo o valor 
agregado a todos os envolvidos.  

Portanto, todos os esforços devem estar voltados para entender os clientes, não 

somente criar o produto ou serviço apenas, mas entender o que cliente pensa e considera 

importante. Ainda para Zenone (2013, p. 4) 

A essência do marketing está na relação próxima junto ao mercado de 
atuação, compreendendo suas necessidades e desejos e transformando esse 
conhecimento em ações organizacionais eficientes e eficazes. Ou seja, não basta 
atender as necessidades e os desejos do mercado, mas os interesses organizacionais, 
buscando um equilíbrio. 

É importante que a empresa busque manter um equilíbrio para que os negócios sejam 

positivos sempre, sendo essencial a organização adaptar-se as novas regras e alterações do 

ambiente.  

Para muitos, o marketing parece ser apenas uma venda pessoal ou tem a ver com 

publicidade, mas vai muito além. Conforme Lamb (2012 p. 3) a definição de marketing “é 
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uma atividade, um conjunto de normas e processos destinados a criar, comunicar, 

proporcionar e trocar ofertas que tem valor para consumidores, clientes, parceiros e 

sociedade.” Para tanto, o marketing envolve não somente um grupo de pessoas, mas também 

toda a sociedade envolvida. 

O marketing beneficia todas as partes, não só o usuário, pois envolve processos que 

visam oferecer benefícios aos clientes e não apenas vender produto ou serviços para os 

mesmos, as organizações têm muitos envolvidos, inclui colaboradores, fornecedores, 

usuários, entre outros. Todos devem ser valorizados e reconhecidos para que haja melhor 

desempenho em todas as partes interessadas. 

 

2.2 AMBIENTE DE MARKETING 

O ambiente de marketing é constituído por todas as partes interessadas, 

principalmente as externas. Para Las Casas (2006) toda a organização atua em um ambiente 

instável, onde os planos de marketing devem ser flexíveis a fim de facilitar as ações em novas 

situações, trata-se das variáveis incontroláveis que podem ocorrer no ambiente, as mais 

comuns são: ambiente político e legal, ambiente social, cultural, demográfico, variáveis 

econômicas, concorrências e outras variáveis. 

a) Ambiente político e legal 

A empresa deve estar familiarizada com as legislações, que é o que mais afeta nos 

negócios, evitando problemas futuros. Neste ambiente, está relacionado com todas as 

mudanças governamentais e leis, estar por dentro quando tiver novas leis ou modificação.  

No setor de transporte, as atividades precisam ser regulamentadas, por exemplo, 

normas das agências de Transporte ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) e 

DAER (Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem), normas de trânsito, normas fiscais 

entre outras. 

b) Ambiente social, cultural e demográfico 

Envolvem as pessoas que constituem o mercado, o profissional na área de marketing 

deve-se preocupar-se com o ambiente demográfico que engloba localização, densidade, 

ocupação, idade, sexo, raça entre outros dados estatísticos.  

Las Casas (2006) diz que as exigências da sociedade mudam conforme o tempo e a 

medida que elas ficam mais informadas, cabe a organização atender os seis níveis de 

exigência. 

No ambiente cultural, também afeta a prestação de serviço, pois cada cultura tem 

diferentes hábitos e opiniões. No caso da organização em estudo, a prestação de serviço se dá 
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em uma região de origem italiana, portanto a questão da cultura deve ser analisada também. 

Conhecer o ambiente onde a organização está inserida faz muita diferença nos planos de 

marketing. 

c) Variáveis econômicas  

As variáveis econômicas são ciclos que interferem nos negócios das empresas e 

mudam constantemente, todas as alterações resultam em mudanças nos hábitos, que podem 

resultar em perdas para as organizações. 

Esse ambiente, conforme Las Casas (2006) favorece algumas das empresas e podem 

prejudicar outras por isso, os administradores precisam estar atentos as mudanças que o 

mercado apresenta, ou seja, todas as alterações que ocorrem é sinal de preocupação para as 

empresas. 

d) Concorrência 

As empresas precisam conhecer seus concorrentes, com o intuito de fazer com que 

seus produtos ou serviços sejam melhores e também mais baratos do que os da concorrência a 

fim de atrair o cliente. 

Sendo assim, o monitoramento nas empresas é fundamental, como por exemplo, se a 

outra empresa lança um novo produto e melhor, pode tornar o seu produto ou serviço 

obsoleto, por isso, as organizações devem monitorar para estar sempre à frente dos 

concorrentes. 

e) Tecnologia 

As variáveis tecnológicas segundo Las Casas (2006) são consideradas como as de 

maior impacto nas estratégias empresariais contemporâneas, pois as inovações ocorridas têm 

proporcionado muitas mudanças na sociedade e em seus padrões de consumo.  

As mudanças tecnológicas costumam ser rápidas e constantes, é outra variável que 

pode tornar a organização obsoleta. 

f) Outras variáveis 

Outros fatores podem afetar diretamente nas estratégias de marketing, fazendo com 

que as empresas criem novas políticas para sobrevivência em períodos de instabilidade como 

condições climáticas, eventos da natureza, chuvas em excesso, escassez, entre outros. 

Conhecer as variáveis, desejos e necessidades da sociedade, faz parte das funções de 

um gestor de marketing dentro das organizações. Sobre ambiente de marketing, Lamb (2012, 

p. 44) fala que:  
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A menos que os gestores de marketing entendam o ambiente externo, a 
empresa não consegue planejar o futuro de forma inteligente. Assim, muitas 
organizações montam uma equipe de especialistas para reunir e avaliar informações 
ambientais, um processo chamado varredura ambiental. O objetivo na reunião de 
dados ambientais é identificar oportunidades de mercado e ameaças futuras. 

Os gestores de marketing precisam se adaptar as mudanças, pois não podem 

controlar totalmente o ambiente que estão inseridos no mercado. Às vezes, tomar medidas 

corretivas antes que apareçam as ameaças se torna importante, por isso se faz necessário a 

reunião de dados ambientais para prever e detectar problemas na medida em que eles surgem. 

Todas as empresas necessitam de um estudo e análise no ambiente de marketing. 

Ainda para Lamb (2012, p. 44), “nenhuma empresa é grande ou poderosa o suficiente para 

provocar uma mudança significativa no ambiente externo”. Assim, os gestores precisam estar 

capacitados e preparados para mudanças no mercado em que estão inseridos. 

Ainda em ambiente de marketing, tem-se o mix de marketing que são ferramentas as 

quais as empresas devem estar atentas ao atuar no ambiente de mercado.  

O composto mercadológico no mix de marketing foi originalmente desenvolvido por 

Jerome McCarthy (1960), no livro titulado Basic Marketing, que apresenta um grupo 

composto de quatro ferramentas. Essa composição é formada por elementos divididos em 

quatro seções frequentemente chamadas “quatro Ps”. São elas: Produto, Preço, Praça e 

Promoção (ZENONE, 2013). 

Produto: 

O produto é aquele desejado pelo cliente, dentro das suas expectativas e que 

satisfaçam suas necessidades. O produto pode ser tangível ou intangível como, por exemplo: 

cor, embalagem, atendimento, assistência prestada, entro outros. 

Preço: 

O preço consiste na soma de dinheiro que o cliente paga para receber o produto, no 

conjunto com outros custos nem sempre financeiros, como por exemplo: tempo, negociação 

entre outros. A definição do preço do produto ou serviço é formada pela organização perante 

a concorrência e seus consumidores. 

Praça: 

A Praça é o local em que o cliente irá comprar no momento em que necessitar. O 

local tem a combinação de diversos agentes através dos quais o produto começa, a iniciar pelo 

vendedor local até o seu consumidor final. A empresa pode depender do atacadista, 

distribuidor, varejista, correio, loja própria entre outros canais para poder distribuir seus 

produtos na praça.  
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Promoção:  

A promoção é praticamente a divulgação dos produtos ou serviços, como fala um 

provérbio popular: “A propaganda é a alma do negócio” e com certeza isso é verdade, pois se 

os produtos não forem divulgados aos consumidores, eles não irão saber que existe e que 

podem os adquirí-los. Essa comunicação se faz necessário para o público alvo estar informado 

e comprar os produtos. As empresas além de desenvolver o produto ou serviço, precisam 

também ter um programa para fazer a divulgação. 

Portanto, esse mix de marketing, os “quatro Ps”, consistem em todas as ações que a 

organização precisa fazer para favorecer suas vendas com produtos e também na prestação de 

serviços. Um programa de marketing é eficaz e reúne todos os elementos para atingir os 

objetivos da empresa, sendo a mais utilizada esta versão dos “quatro Ps”. 

 

 

 
Figura 1: Composto de Marketing 
Fonte: Kotler e Keller (2006, p. 17). 

 

A figura 1 mostra melhor e descreve o que cada componente determina. O marketing 

mix ou composto de marketing é um componente estratégico para as empresas, ajudando a 

atingir seus objetivos de uma forma apropriada. 
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2.3 SERVIÇO 

A prestação de serviço, que é o ponto principal da empresa estudada, entende-se 

como uma atividade que a empresa pode oferecer, mas que não resulte na posse de um bem. 

Como diz Kotler (2000, p. 448) “serviço é qualquer ato ou desempenho, essencialmente 

intangível, que uma parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada.” 

Portanto, serviço é apenas o que as empresas têm a oferecer ao cliente, que o ajudem sem ter a 

posse do mesmo. 

Os serviços são de um modo geral, atividades que beneficiam a sociedade, são 

ofertados e prestados de vários modos, dependendo das necessidades dos clientes, porém, não 

resulta na posse de nada. Para Lovelock e Wright (2001, p. 5), a maioria das pessoas 

encontram dificuldade na definição de serviço que podem ter duas definições: 

Serviço é um ato ou desempenho oferecido por uma parte a outra. Embora 
o processo possa estar ligado a um produto físico, o desempenho é essencialmente 
intangível e normalmente não resulta em propriedades de nenhum dos fatores de 
produção. 

Serviços são atividades econômicas que criam valor e fornecem 
benefícios para clientes em tempos e lugares específicos, como decorrência da 
realização de uma mudança desejada no – ou em nome do – destinatário do serviço.  

Os serviços, praticamente são atividades específicas que as empresas prestam para a 

sociedade. As empresas prestadoras de serviço apresentam boa parte da economia e do 

crescimento, não só no Brasil, mas também no mundo. As empresas que produzem serviços, 

segundo Chiavenato (2005, p. 30),  

[...] são geralmente denominadas empresas não industriais ou prestadoras 
de serviços, ou ainda empresas terciárias. A denominação terciária é devida ao fato 
de as empresas sempre estarem na última etapa do processo produtivo e quase 
sempre dependentes dos insumos provindos de outras empresas que os fornecem. 

Todas as definições falam de uma interação entre o prestador de serviço e o cliente, 

os benefícios devem vir em ambas as partes, mas é o cliente quem vai perceber a qualidade na 

prestação do serviço que a empresa oferece. 

Os serviços são resultados dos esforços humanos, de acordo com Lamb (2012, p. 

191) “serviços resultam da aplicação de esforços humanos ou mecânicos direcionados para 

pessoas ou objetos”. Sendo assim, os serviços envolvem esforços, ações e desempenho, por 

isso este setor está influenciando bastante na economia atualmente. 
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A prestação de serviço constitui parte da economia de hoje. De acordo com Bureau 

of Labor Statistics (Departamento de Estatísticas do Trabalho), o setor de serviços será 

responsável por 98% do aumento de vagas de emprego total entre 2008 e 2018, e quase 80% 

das pessoas empregadas estarão no setor de serviços (LAMB, 2012). 

Espera-se que a demanda por serviços continue, pois grande parte desta demanda 

resulta dos dados demográficos, conforme Lamb (2012, p. 191)  

Uma população que está envelhecendo precisará de enfermeiros, 
cuidadores domiciliares, fisioterapeutas e assistentes sociais. A demanda por 
gestores de informação, como engenheiros de computador e analistas de sistemas, 
também aumentará. Há um mercado crescente para empresas prestadoras de serviço 
em todo o mundo. 

Como há um mercado crescente no setor de serviços, também a prestação de serviço 

de transporte urbano se faz necessário em todas as áreas como meio de se locomover aos seus 

locais de trabalho.  

O processo de marketing é o mesmo para todos os tipos de produto, sejam eles bens 

ou serviços. Conforme Lamb (2012, p. 191) “Embora a comparação entre marketing de bens e 

serviços possa ser benéfica, na realidade é difícil distinguir claramente entre empresas de 

manufatura e prestadoras de serviços”. As empresas de manufatura, por exemplo, indicam a 

prestação de serviço como um fator importante para seu sucesso. 

Em muitas empresas que prestam serviço, o serviço de alguma forma, se torna um 

produto na medida em que a concorrência aumenta. Segundo Lamb (2012, p. 199) diz que: 

Quando os serviços envolvem transações discretas (por exemplo, no caso 
de cinema, restaurante ou transporte público), pode ser mais difícil construir 
relações associativas com os clientes. No entanto os serviços que envolvem 
transações discretas podem ser transformados em relações de associação por meio 
do uso de ferramentas de marketing. Um serviço poderia ser vendido em grande 
quantidade (por exemplo, ingressos de teatro em série ou passes para transporte 
público). 

Portanto, no caso de transporte urbano de passageiros, que é o serviço oferecido pela 

empresa em estudo, pode também verificar essa possibilidade de fazer um uso de ferramenta 

de marketing, a fim de conseguir vender e oferecer mais seus serviços para a população do 

município.  

 

2.3.1 Características dos Serviços  

Os serviços podem ter várias características, essas, que precisam sempre ser 

estudadas e empregadas nas organizações. Segundo Kotler (2000), os serviços apresentam 
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quatro características principais, que afetam enormemente a elaboração de programas de 

marketing. São eles: intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade e perecibilidade. 

a) Intangibilidade 

É diferente dos produtos, quando os serviços são intangíveis, ou seja, ao contrário de 

produtos físicos, eles não podem ser vistos, sentidos, ouvidos, cheirados ou provados antes de 

serem adquiridos. A prestação de serviço pode ou não estar ligada a um produto físico. Por 

exemplo, quando os clientes contratam um serviço de transporte urbano de passageiros, ele 

não pode provar o serviço, ele verá o serviço sendo prestado. 

b) Inseparabilidade 

De modo geral, normalmente os serviços são produzidos e consumidos 

simultaneamente, esse mesmo princípio não se aplica a bens materiais, que são fabricados, 

estocados, distribuídos por incontáveis revendedores e só então consumidos. 

c) Variabilidade 

Os serviços são variáveis pelo fato de dependerem de quem os fornece, além de onde 

e quando são fornecidos, os serviços são altamente variáveis. 

d)  Perecibilidade 

Os serviços não podem ser estocados para vendas ou uso futuros. A perecibilidade 

dos serviços não é um problema quando a demanda é estável, porém, quando a demanda 

oscila, as empresas que prestam serviços têm problemas. 

Em função dessas definições, conclui-se que os serviços não podem ser provados, 

pois são intangíveis e geralmente são consumidos e produzidos simultaneamente, sendo 

assim, torna-se cada vez mais necessários as empresas buscarem compreender sobre a 

prestação de serviços e percepção de qualidade, pois os usuários precisam estar satisfeitos 

com a prestação dos serviços contratados.  

Para tanto, a compreensão das variáveis para avaliar a qualidade nos serviços merece 

atenção mediante as organizações para que não fique de fora do mercado competitivo, que 

está cada vez mais exigente.  

O setor de serviços tem uma importante participação na economia, é uma tendência 

cada vez mais presente nas organizações, se faz necessário a qualificação e capacitação de 

todos os colaboradores e envolvidos quanto a prestação de serviço, sempre utilizando todas as 

possíveis ferramentas para atender as expectativas da sociedade que utiliza o serviço. 
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2.4 QUALIDADE  

Uma viagem de transporte urbano engloba, geralmente, o percurso do usuário até o 

local da parada de ônibus, a espera pelo ônibus e depois o desembarque até o destino final.    

Muitas vezes o usuário utiliza o transporte urbano todos os dias, consumindo energia e tempo, 

expondo os passageiros a ambientes as vezes desagradáveis, por isso, a empresa precisa 

atender requisitos de qualidade. 

Qualidade é essencial para o sucesso em qualquer organização em qualquer 

segmento, porém têm-se vários significados dependendo de como é utilizada. De acordo com 

Kotler (2000), uma empresa que presta serviços pode sair ganhando ao executar um serviço 

com qualidade consistentemente superior à da concorrência e superar as expectativas dos seus 

clientes, as expectativas são formadas pelas experiências anteriores dos clientes, pelo boca-a-

boca e também pela propaganda. 

Vale lembrar que, quando um cliente não está satisfeito com a qualidade nas 

empresas, ele vai falar coisas negativas sobre a mesma, ou seja, o boca a boca, que é um 

problema na sociedade atual quanto às opiniões sobre as empresas que podem ser conhecidas 

pela má qualidade que o cliente afirma. A qualidade tem que estar presente em qualquer tipo 

de serviço. Las Casas (2006) afirma que um serviço com qualidade é aquele que tem 

capacidade de proporcionar satisfação, ou seja, não se deve apenas atender as necessidades, 

mas sim satisfazer os clientes, alcançando a qualidade buscada para a prestação de serviço 

oferecida. Ou seja, que o cliente compre o serviço e atenda sua expectativa sobre a qualidade. 

Se a qualidade é considerada boa para os clientes, vai proporcionar satisfação para os 

mesmos, suas expectativas vão ser superadas e também vai mostrar para o cliente que o 

serviço prestado era de fato o que ele estava esperando para seu negócio. De acordo com 

Lovelock e Wright (2001), na qualidade do serviço existem cinco dimensões amplas como 

critério. São elas: 

a) Confiabilidade 

Se a empresa é confiável na prestação de seus serviços, conforme promete ser. A 

empresa deve dar atenção aos clientes no momento em que desenvolver novos produtos ou 

serviços, ou mesmo reparando os já existentes. 

b) Tangíveis 

Como se apresentam as instalações físicas, equipamentos, pessoal e materiais de 

comunicação na prestação dos serviços da empresa, ou seja, a aparência de todos os 

equipamentos, pessoas, instalações e envolvidos no processo dentro de uma organização.  

c) Sensibilidade 



25 

 

Se os colaboradores da empresa estão sendo prestativos e capazes de fornecer os 

serviços para os usuários. Verificar a maneira de como a organização se apresenta perante os 

clientes, por exemplo, conhecimento dos produtos e serviços, a cortesia dos colaboradores, 

sempre passando confiança e responsabilidade para o cliente. 

d) Segurança 

Se os colaboradores da empresa são prestativos, educados e competentes com quem 

utiliza os serviços. Envolve conhecimento, habilidade e principalmente a confiança por parte 

das empresas. Por fim, deixar o cliente se sentindo seguro quanto a utilização do produto ou 

do serviço. 

e) Empatia 

Se a empresa está fornecendo uma atenção cuidadosa e personalizada para os 

usuários. Trata-se de uma atenção individualizada com os clientes, pois eles sempre aguardam 

um atendimento específico. 

Das cinco dimensões citadas, a confiabilidade tem se mostrado, constantemente um 

dos fatores mais importantes nas avaliações de qualidade de serviço, pois se o serviço não é 

realizado de maneira confiável, a empresa perde pelos seus concorrentes. Esses elementos são 

independentes uns de outros, porém, abrangem o que os usuários esperam na prestação um 

serviço, a qualidade ajuda a manter a confiança do cliente com a empresa e mantê-lo 

satisfeito. 

As estratégicas para atrair clientes devem ser verificadas conforme a demanda do 

serviço. Segundo Lovelock e Wright (2001, p. 117), “Muitas estratégias para melhorar a 

satisfação do cliente são caras para serem projetadas e implementadas, as empresas precisam 

decidir quais esforços de melhoria da qualidade fornecerão os maiores retornos financeiros.” 

Para tanto, deve-se levar em consideração que os serviços, se não forem ofertados com 

qualidade o cliente não voltará a utilizar. 

O objetivo dessa abordagem para o sucesso da empresa é chamada retorno sobre a 

qualidade, que segundo Lovelock e Wright (2001, p. 117), “é o retorno financeiro obtido por 

se investir em melhorias na qualidade do serviço.” Ou seja, se o serviço for qualificado, o 

cliente sempre vai buscar novamente a prestação desse serviço onde sabe que é de qualidade. 

Quando a empresa investe em qualidade na prestação de serviços, ela 

automaticamente está investindo nos seus clientes, pois os mesmos sempre irão voltar a usar o 

serviço. Os usuários avaliam a qualidade do transporte urbano, na medida em que eles vão 

utilizando o meio de transporte para seus locais de trabalho. 
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Portanto, os usuários percebem a qualidade que a empresa está oferecendo, pois 

precisam utilizar o serviço quase todos os dias. Com isso, é importante fazer uma pesquisa 

para fazer uma análise e saber se os usuários estão satisfeitos com a qualidade do serviço 

prestado pela empresa. 

As pessoas que utilizam qualquer tipo de serviço prezam pela boa qualidade. 

Segundo Vergueiro (2002, p. 52) “a maioria das pessoas concorda que qualidade é aquilo que 

produz satisfação, que está relacionada a um preço justo, a um produto que funciona 

corretamente e a um serviço prestado de forma a superar as expectativas de quem dela faz 

uso”. O cliente que compra o produto ou serviço quer chegar ao seu objetivo compensando 

seu investimento financeiro. 

Definitivamente, a qualidade é essencial em qualquer empresa, de qualquer ramo ou 

atividade, pois o cliente sempre possui uma expectativa sobre a qualidade dos produtos ou 

serviços, e com certeza a empresa vai receber um ótimo retorno. 

 

2.5 SATISFAÇÃO DO CLIENTE 

A satisfação do cliente é um dos pontos principais a ser estudado, pois um cliente 

insatisfeito pode causar problemas graves para a empresa, como por exemplo, um “boca a 

boca” negativo.  

A busca pela satisfação do cliente começou há algum tempo, pelo fato de aumentar o 

consumo de produtos e serviços, por conta disso, as empresas tiveram que começar a unir a 

satisfação do cliente com a qualidade, a fim de manter seus clientes. Para Lovelock e Wright 

(2001, p. 113), 

Os clientes experimentam vários níveis de satisfação ou 
descontentamento após cada experiência de serviço de acordo com a medida na qual 
suas expectativas foram atendidas ou ultrapassadas. Considerando que a satisfação é 
um estalo emocional, suas reações pós compra podem envolver raiva, insatisfação, 
irritação, indiferença ou alegria.  

Na atualidade a satisfação dos clientes é um diferencial, pois quando os clientes estão 

satisfeitos eles se tornam fieis. Para fornecer um serviço adequado e qualificado deve-se 

conhecer o que o cliente espera do mesmo, não apenas prometer para atraí-los.  

Contudo, devem ser cumpridas todas as propagandas e divulgações feitas sobre a 

qualidade dos serviços prestados pela empresa, as expectativas dos clientes devem ser 

atendidas e superadas, para mais adiante criar um longo relacionamento de fidelidade entre os 

clientes e as organizações.  
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A satisfação do cliente ajuda muito a empresa, pois a mesma vai atender as 

expectativas e não desapontá-los. Kotler (2000, p. 58) entende que “satisfação consiste na 

sensação de prazer ou desapontamento resultante na comparação do desempenho (ou 

resultado) percebido de um produto em relação às expectativas do comprador”. A partir disso, 

busca-se a satisfação do cliente compreendendo o que o cliente espera.  

Os clientes buscam cada vez mais por um produto ou serviço diferenciado, com isso, 

o cliente satisfeito mantém com a empresa uma relação de fidelidade, em que ele e a empresa, 

normalmente, são beneficiados.  

O consumidor em geral, tem uma personalidade que faz sentir mais atração por 

determinado produto ou serviço perante outros, com isso ele toma atitudes diante dos demais 

produtos e serviços, que podem ser positivas ou negativas. Conforme Desatnick (1995, p. 8) 

O grau de felicidade experimentada por ele. Ela é produzida por toda uma 
organização – por todos os departamentos, todas as funções e todas as pessoas. Entre 
os clientes se incluem compradores externos de bens e serviços da organização, 
fornecedores, a comunidade local, funcionários, gerentes e supervisores. 

Portanto, satisfazer o cliente é essencial para o sucesso de qualquer empresa de 

qualquer ramo de atividade, sendo um dos principais elementos para fidelizá-los. Em função 

disso, as organizações precisam ter como prioridade a qualidade a oferecer para seus clientes 

Kotler (2000) descreve o perfil do cliente altamente satisfeito, atribuindo a ele os seguintes 

aspectos: 

a) Permanece fiel por mais tempo 

Os usuários satisfeitos, normalmente, mantêm com a empresa um relacionamento 

duradouro e saudável, onde ambas as partes são beneficiadas.  

b) Compra mais, à medida que a empresa vai lançando novos produtos ou serviços 

ou aperfeiçoa os já existentes 

O cliente sempre está aberto para mais experiências e novidades, conhecer novos 

produtos e serviços sem medo da decepção, muitas vezes, até aguarda com ansiedade um 

novo produto ou serviço que pode ser lançado no mercado. 

c) Fala favoravelmente da empresa e de seus produtos 

Quando o cliente está satisfeito, ele sempre irá indicar a empresa e o produto ou 

serviço no qual ele está satisfeito, isto é muito importante, pois o cliente de uma forma ou de 

outra, está fazendo marketing para a empresa. As propagandas boca a boca têm grande 

importância por ser uma indicação positiva, feita por quem utiliza e conhece os produtos e 

serviços da empresa. 
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d) Dá menos atenção a marcas e propaganda concorrentes e é menos sensível a preço 

O cliente se torna envolvido com a organização, e acaba não se importando com a 

concorrência, ficando disposto a pagar mais pelo produto ou serviço que ele já conhece, por 

saber da qualidade e adquirir sempre que precisa. 

e) Oferece ideias sobre produtos ou serviços à empresa 

Neste caso, o cliente sente-se a vontade para sugerir melhorias para a empresa quanto 

aos seus produtos e serviços, ajudando a empresa com sugestões de novos serviços que ela 

pode oferecer à sociedade.  

f) Custa menos para ser atendido do que novos clientes, uma vez que as transações 

são rotinizadas.  

Muitas vezes os clientes quando vão à busca dos produtos ou dos serviços, eles já 

sabem o que querem, normalmente, dispensando a atenção de um colaborador da empresa 

para a realização do atendimento, pois o cliente já conhece a organização, assim, dispensando 

a ajuda dos funcionários.  

O cliente é aquele que sempre está comprando em uma empresa, as expectativas dele 

em relação à qualidade do serviço prestada, precisa ser bem atendida gerando um bom 

relacionamento entre eles. Conforme Lovelock e Wright (2001, p. 113), “Para melhorar os 

níveis de satisfação do cliente, uma empresa deve inicialmente descobrir o quanto seus 

clientes atuais estão realmente satisfeitos ou insatisfeitos.” Com isso, ajudará as empresas a 

suprir as necessidades dos clientes. 

Nas organizações, para suprir as expectativas dos usuários, não basta ter qualidade, 

ela tem que ser percebida na medida em que os clientes vão se sentindo satisfeitos sobre os 

serviços oferecidos pela empresa, sendo assim, a percepção da qualidade na empresa é uma 

ferramenta de marketing, onde seu propósito é ajudar a organização no dia a dia e conduzir na 

tomada de decisões nas organizações.  

Cliente satisfeito sempre volta a utilizar os serviços das empresas. As organizações 

devem levar em conta que os clientes, de uma forma ou de outra, são patrimônio de uma 

empresa. Para Lovelock e Wright (2001, p. 116), “Clientes altamente satisfeitos disseminam 

informações positivas e, na verdade, se tornam um anuncio ambulante e falante para uma 

empresa, o que reduz o custo para atrair novos clientes.” Ou seja, a empresa é beneficiada 

com clientes satisfeitos, pois sempre irão fazer um “boca a boca” positivo sobre elas.  

Uma vez que os clientes estão satisfeitos, a comunicação verbal é uma ótima fonte de 

informação sobre a empresa para atraí-los. 
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Sendo assim, é preciso distinguir as necessidades e desejos dos clientes. As 

necessidades surgiram através dos fatores psicológicos que são apresentados através da figura 

abaixo. 

 

 
Figura 2: Modelo do comportamento do consumidor 
Fonte: Kotler e Keller (2012, p. 172). 

 

Relacionando os fatores psicológicos com a satisfação dos usuários, não adianta 

oferecer um produto ou serviço para o cliente, se o mesmo não está buscando por isso. No 

entanto, se faz necessário conhecer os clientes, pois cada pessoa possui suas necessidades. 

Muitas organizações não se preocupam em buscar e identificar a satisfação e as 

expectativas de seus clientes, por isso, nunca atingem seus objetivos, muitas vezes deixando a 

desejar quanto a qualidade nos serviços prestados pela empresa. 

Os clientes na atualidade estão mais exigentes, com isso, as empresas precisam 

conhecer e acompanhar o que o cliente preza. De acordo com Kotler (2000, p. 68) “os clientes 

de hoje são mais difíceis de agradar, são mais inteligentes, mais conscientes em relação aos 

preços, mais exigentes, perdoam menos e são abordados por mais concorrentes com ofertas 

iguais ou melhores”. Com isso, por ter mais concorrência o cliente tem diversos opções de 

escolha. Para tanto, a empresa precisa se adaptar ao gosto do cliente que está utilizando o 

produto ou serviço. 

Muitas vezes, a satisfação do cliente consiste em apenas qualidade, mas abrange 

muito mais do que isso, conforme Kotler (2000, p. 79) “há uma estreita ligação entre 
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qualidade de produtos e serviços, satisfação de clientes e lucratividade. Níveis mais elevados 

de qualidade resultam em níveis mais elevados de satisfação de clientes, ao mesmo tempo em 

que sustentam preços mais altos e custos menores”. Sendo assim, oferecer um produto ou 

serviço de qualidade com bons preços, com certeza ira proporcionar satisfação aos seus 

clientes. 

Ainda com relação à satisfação do cliente e suas necessidades, Abraham H. Maslow 

apresentou uma teoria da motivação, onde as necessidades humanas estão organizadas em 

níveis em uma hierarquia de importância. Pode ser visualizada em forma de pirâmide, onde na 

base da pirâmide estão as necessidades mais baixas (necessidades fisiológicas) e no topo, as 

necessidades mais elevadas (as necessidades de auto-realização) (CHIAVENATO, 2003).  

 

 
Figura 3: A hierarquia das necessidades segundo Maslow 
Fonte: Chiavenato (2003, p. 331) 

 
 

A pirâmide está dividida em cinco níveis hierárquicos, cada um é formado por um 

conjunto de necessidades.  

Necessidades fisiológicas (1º nível da pirâmide):  

É a base da pirâmide. Necessidades básicas de qualquer ser humano. Por exemplo: 

comida, água, abrigo etc. 

Necessidades de segurança (2º nível da pirâmide):  
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Necessidades que fazem o ser humano se sentir seguro. Por exemplo: casa, trabalho, 

plano de saúde etc. 

Necessidades sociais (3º nível da pirâmide):  

Necessidade de sentir-se num grupo social. Por exemplo: ter uma família, ter amigos, 

sentir-se querido etc. 

Necessidade de estima (4º nível da pirâmide):  

Necessidade de sentir-se valorizado pelas pessoas ou reconhecido pelas suas tarefas. 

Por exemplo: se orgulhar de si e sentir admiração das outras pessoas pelo o que é ou faz. 

Necessidades de auto-realização (5º nível da pirâmide):  

É o topo da pirâmide.  Necessidade de ter autocontrole de suas ações, capacidade e 

independência, satisfação etc.   

A pirâmide de Maslow determina as condições necessárias para as pessoas atingirem 

seus níveis de satisfação, pode ser pessoal ou profissional. As etapas precisam ser saciadas, 

pelo menos um pouco, para que a pessoas passem para o próximo nível. 

 

2.6 TRANSPORTE URBANO 

O transporte urbano de passageiros é a principal forma de locomoção de pessoas no 

município de Tapejara/RS, pela demanda de muitos funcionários que trabalham em diversas 

indústrias e empresas do município. Na cidade, possui muitas empresas, por isso o transporte 

urbano de passageiros é de muita importância dentro do contexto atual. 

O transporte se faz necessário em todas as atividades. O termo transporte em Física e 

Geografia está associado a mudança de entes físicos no espaço. Na área de engenharia a 

denominação é dada ao deslocamento de pessoas e produtos. O deslocamento de pessoas é 

referido como transporte de passageiros, ao passo que o de produtos é referido como 

transporte de cargas. Quando os deslocamentos ocorrem no interior das cidades é empregado 

o termo transporte urbano (FERRAZ e TORRES, 2004). O transporte urbano por ônibus é o 

encarregado de realizar o deslocamento dos cidadãos no município de Tapejara/RS. 

As movimentações de pessoas nas cidades ocorrem em função de várias necessidades 

como, por exemplo: estudo, compras, passeio, lazer entre outros. No município de 

Tapejara/RS o transporte urbano de passageiros é voltado exclusivamente para pessoas que 

trabalham em empresas e indústrias da cidade, com isso, também pode ser utilizado por 

qualquer pessoa que necessite do transporte. 
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De um modo geral, o transporte urbano de passageiros não se refere em apenas um 

transporte, mas sim a mobilidade urbana nos municípios. Na medida em que as cidades se 

desenvolvem e crescem, o transporte urbano se torna cada vez mais importante e necessário. 

É, portanto, fundamental que se conheça a visão dos usuários sobre o transporte 

urbano de passageiros, este, que faz parte da mobilidade urbana. A mobilidade urbana é 

essencial para o desenvolvimento urbano, permite a movimentação de pessoas para seus 

locais de trabalho. Dessa forma, a mobilidade urbana é um fator importante da qualidade de 

vida em uma cidade e do seu grau de desenvolvimento econômico e social (FERRAZ e 

TORRES, 2004). Também visa a melhoria da qualidade de vida da comunidade em geral. 

No município de Tapejara/RS, o transporte urbano de passageiros se faz necessário 

pelas empresas e também para a sociedade em geral, ou seja, é um direito fundamental das 

pessoas que também afeta diretamente na qualidade de vida da sociedade. O transporte urbano 

de passageiros é o termo dado ao deslocamento de pessoas no interior de uma cidade ou 

região metropolitana (FERRAZ e TORRES, 2004). O transporte é considerado seguro e 

cômodo, acessível para todas as pessoas. 

Com isso, o serviço de transporte urbano de passageiros possui uma série de 

benefícios para todos os segmentos da sociedade. O transporte disponível para os munícipes é 

resultado das demandas por deslocamento até seus locais de trabalho, impactando diretamente 

para o desenvolvimento urbano. 

O transporte urbano de passageiros apresenta muitas características positivas. De 

acordo com Ferraz e Torres (2004), são elas: 

a) Alternativa de transporte para substituir o automóvel, reduzindo os impactos 

negativos do uso do transporte individual; 

b) Representa o modo de transporte motorizado que apresenta segurança e 

comodidade com o menor custo, por isso é mais acessível à população de baixa renda; 

c) Contribui para a democratização da mobilidade, por representar muitas vezes a 

única forma de locomoção, para os que não têm automóveis, não podem dirigir (crianças, 

idosos, deficientes, etc.) ou não querem dirigir etc.; 

d) Diminuem a necessidade de investimentos em ampliação do sistema viário, 

estacionamentos, sistemas de controle de tráfego, permitindo maiores aportes de recursos em 

outros setores de maior importância social (saúde, habitação, educação); 

e) Proporciona uma ocupação do uso do solo nas cidades mais racional (eficiente e 

humana), otimizando o consumo do espaço viário por passageiro transportado; 

f) Propicia, quase sempre, segurança aos passageiros. 
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Também, o transporte urbano de passageiros pode apresentar inconvenientes para os 

usuários, que segundo Ferraz e Torres (2004), são: 

a) Rigidez dos horários das passagens; 

b) Falta de flexibilidade no percurso, acarretando em uma necessidade de caminhar 

ou utilizar outro meio de transporte para completar a viagem; 

c) Desconforto de caminhadas e esperas em condições climáticas ruins, tais como: 

frio, chuva etc.; 

d) Pode ter maior tempo de viagem, devido a menor velocidade desenvolvida; 

e) Necessidade de transbordo para uma parcela significativa de usuários; 

f) Impossibilidade de realizarem paradas intermediárias na viagem para realizar 

alguma atividade; 

g) Impossibilidade de transportar cargas; 

h) Necessidade, muitas vezes, de esperar o veículo de transporte. 

Para haver melhoria no transporte urbano de passageiros, é importante contar com 

todos os envolvidos no processo, para assim, a empresa proporcionar aos usuários um serviço 

adequado e com qualidade. 

Deve-se levar em conta, que o transporte urbano faz parte do desenvolvimento do 

município. Os sistemas existentes de transporte e transito impactam diretamente o 

desenvolvimento urbano, enquanto que as áreas já urbanizadas necessitam de um sistema de 

mobilidade que acompanhe a sua expansão (VASCONCELLOS, 2012). 

As atividades relacionadas com transporte urbano de passageiros interagem 

diretamente com o acesso e deslocamento de usuários, a ocupação no solo e entre outros. 

Conforme Silva e Ferraz (1996 p, 58): 

A demanda por transporte coletivo é função de inúmeras variações no 
tempo e no espaço. Ao longo do dia são verificados alguns períodos de maior 
movimento (períodos de pico), assim como também ocorrem variações no decurso 
da semana, do mês, do ano, e assim por diante. 

A demanda pelo transporte urbano de passageiros varia em função de vários fatores 

como por exemplo: feriados, sábados, domingos, dias úteis e também pelo tipo de linha e 

tempo percorrido. 

As formas de transporte possuem dois tipos de natureza: público ou privado. O 

transporte privado engloba modais como automóveis e a motocicleta, e é aquele que é usado 

apenas pelo proprietário ou por quem ele autorizar. O transporte público, ao contrário está à 

disposição do público em geral, mesmo com previsão de pagamento. No caso do transporte  
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público, geralmente a uma limitação ou controle por parte do poder público 

(VASCONCELLOS, 2012).  No município de Tapejara /RS o transporte urbano de 

passageiros é também regulamentado pelo poder público, permitindo o uso por todas as 

pessoas que necessitarem. 

O poder executivo possui responsabilidades com a prestação de serviço com 

transporte urbano, com três principais obrigações segundo Ferraz e Torres (2004, p. 98) “fazer 

o planejamento do transporte, implementar as obras e ações que lhe dizem respeito e realizar a 

gestão do sistema.” Com isso, é importante todo o estudo e planejamento com o transporte 

urbano de passageiros afim de satisfazer as demandas da comunidade. 

A população deve estar ciente de que o transporte traz benefícios para sociedade e 

para economia. Segundo Ferraz e Torres (2004, p. 101) “a indústria, o comercio e o setor de 

serviços dependem desse modo de transporte para transportar muitos de seus trabalhadores e 

clientes.” De uma forma ou de outra, o transporte urbano possui um impacto na economia do 

município. 

Para alcançar a qualidade do serviço prestado é preciso “que cada um dos atores 

envolvidos tenha seus objetivos bem definidos, conheça os seus direitos e obrigações e saiba 

realizar com eficiência e qualidade as suas tarefas e ações” Ferraz e Torres (2004, p. 97).  

Com isso, satisfazer as necessidades das pessoas conforme elas necessitarem.  

A produção do serviço de transporte coletivo urbano por ônibus envolve diversos 

atores, que estão direta ou indiretamente envolvidos no sistema: usuários, comunidade, 

governo, trabalhadores e empresários. Sendo assim, oferecendo vantagens de flexibilidade as 

todos os envolvidos.  

O meio de transporte por ônibus é um dos principais elementos para a infraestrutura, 

entender o funcionamento e as características do transporte urbano de passageiros, é também 

entender e participar no processo de evolução do município.  
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo classifica-se como uma pesquisa empírica por responder a um problema 

real da sociedade. Conforme Gil (2010, p. 12), “isto é particularmente verdadeiro no campo 

das ciências sociais, onde o pesquisador se propõe a estudar uma realidade da qual ele mesmo 

faz parte.” No caso da empresa em estudo foi aplicada uma pesquisa numa situação do 

cotidiano.  

Uma pesquisa é definida segundo Gil (2010, p. 1), como o 

[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A pesquisa é requerida 
quando não se dispõe de informação suficiente para responder ao problema, ou 
então quando a informação disponível se encontra em tal estado de desordem que 
não possa ser adequadamente relacionada ao problema.  

A pesquisa é quantitativa, pois envolveu questionários composto por perguntas 

fechadas que foram respondidos pelos usuários do serviço de transporte urbano de passageiros 

da Empresa Zotti Transportes e Turismo. Como esclarece Fonseca (2002, p. 20) 

Diferentemente da pesquisa qualitativa, os resultados da pesquisa 
quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e 
consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se 
constituíssem um retrato real de toda a população alvo da pesquisa. A pesquisa 
quantitativa se centra na objetividade. Influenciada pelo positivismo, considera que a 
realidade só pode ser compreendida com base na análise de dados brutos, recolhidos 
com o auxílio de instrumentos padronizados e neutros. 

Portanto, é uma pesquisa com raciocínio lógico da experiência humana, para 

compreender o contexto do que as pessoas estão vivenciando.  

Este estudo é exploratório. De acordo com Gil (2010, p. 27), “as pesquisas 

exploratórias têm como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com 

vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses”. Uma etapa muito importante da 

pesquisa, pois permite saber sobre a qualidade na prestação de serviço de transporte urbano, 

conhecendo-o melhor.  

Pelo fato de que o estudo foi realizado com os clientes da empresa, pode-se definir 

essa pesquisa como estudo de caso. 

O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 
ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou 
poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 
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praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. (GIL, 
2010, p. 37). 

Os resultados foram obtidos através de pesquisa com questionário sobre a qualidade na 

prestação de serviço, que foi aplicada aos usuários, apenas da empresa em estudo.  

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

O estudo foi feito com a própria empresa e junto aos usuários do serviço de 

transporte urbano de passageiros da Empresa Zotti Transportes e Turismo que atua a 23 anos 

no segmento de viagens, transporte urbano, transporte escolar, fretamento e turismo, porém a 

pesquisa foi feita com usuários somente do transporte urbano de passageiros, que é o que a 

empresa mais atua no momento. Hoje a empresa possui 11 ônibus, sendo 6 para transporte 

urbano de passageiros e conta também com 6 colaboradores. 

Atualmente, em média, utilizam o transporte urbano da empresa, 1.500 passageiros 

por dia. Para este estudo a amostra foi aleatória e a quantidade foi estabelecida a partir de 

cálculo estatístico com base na média de passageiros por dia. A partir do que propõe Tavares 

(2007), a amostra a que se aplica este estudo é a causal uma vez que a população investigada é 

homogênea em relação à variável que se quer estudar, ou seja, todos os entrevistados são 

usuários do transporte urbano prestado pela empresa Zotti. 

O cálculo do tamanho da amostra leva em consideração a população e a margem de 

erro escolhida pelo pesquisador. Neste caso, o intervalo de confiança foi de 95%, com 

margem de erro de 10%. O cálculo foi realizado em calculadora estatística digital (SANTOS, 

2017). 
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Figura 4: Cálculo Estatístico da Amostra 
Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Levando em consideração que não seria possível interagir com cada um dos 

respondentes da pesquisa, levou-se em consideração a possibilidade de haver um número 

significativo de questionários não validados. Sendo assim, ampliou-se a quantidade de 

questionários aplicados a fim de conseguir obter um número acima do mínimo estabelecido 

pelo cálculo estatístico.  

 

3.3 COLETA DE DADOS 

Quanto à coleta de dados, foram aplicados os questionários com questões apenas 

objetivas tendo em vista o curto trajeto percorrido pelos passageiros. A coleta aconteceu junto 

aos usuários que utilizaram o transporte urbano no mês de julho de 2017.  

 

Data Horário Questionários 
entregues 

Questionários 
validados 

Como foi aplicado: 

10/07/17 11:45 30 13 Durante o trajeto 
11/07/17 13:15 30 18 Na parada e durante o trajeto 
12/07/17 14:50 30 26 Durante o trajeto 
13/07/17 17:55 30 19 Durante o trajeto 
14/07/17 18:05 30 26 Na parada e durante o trajeto 
15/07/17 13:50 26 11 Durante o trajeto 

Quadro 1: Data, Horário e Forma de Coleta de Dados 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 
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O questionário desenvolvido apresentou 14 questões de múltipla escolha, tendo como 

opções de resposta, ótima, boa, regular, ruim e péssima, no que diz respeito à segurança, 

conforto, condições de higiene, estrutura dos pontos de parada, pontualidade, desempenho e 

cortesia do motorista, percepção de qualidade e nível de satisfação com o serviço prestado. As 

5 primeiras questões abordam o perfil do respondente quanto ao gênero, idade, escolaridade, 

estado civil e renda familiar. 

 

TOTAL DE QUESTIONÁRIOS ENTREGUES 150 
QUESTIONÁRIOS NÃO VALIDADOS 24 

QUESTIONÁRIOS DEIXADOS EM BRANCO 13 

QUESTIONÁRIOS VALIDADOS 113 
Quadro 2: Resumo da Amostra da Pesquisa 
Fonte: elaborado pela autora (2017) 

 

Questionário, segundo Gerhardt e Silveira (2009) é um instrumento para coletar 

dados com uma série de perguntas que devem ser respondidas pelos informantes, sem a 

presença do pesquisador, com objetivo de levantar as situações vivenciadas, para tanto, devem 

ser simples e direta para compreender com clareza o que está pedindo. Com isso, foi obtido 

respostas mais rápidas e precisas e com segurança, pelo fato das respostas não serem 

identificadas. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Quanto ao tratamento dos dados da pesquisa, que foi de forma quantitativa, foram 

organizados e apresentados em forma de gráficos para melhor interpretação dos dados 

obtidos. Para fazer essa análise foram considerados o perfil do respondente e aspectos 

relacionados quanto ao serviço prestado de transporte urbano de passageiros no município de 

Tapejara/RS.
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa Zotti Transportes e Turismo, atua no mercado desde 1993, está situada na 

Rua Visconde de Mauá, 83, bairro Nazaré – Tapejara/RS, inscrita no CNPJ: 93364909/0001-

00. A Zotti Transportes e Turismo trabalha no ramo de viagens, transporte urbano, fretamento 

e turismo, também concessionária do serviço de transporte coletivo urbano do município. A 

organização possui linhas diárias que abrangem todos os bairros do município, também 

realiza excursões em todo território nacional e internacional. 

Segundo a empresa, busca-se trabalhar em sinergia com a comunidade, sempre 

atendendo as características e exigências do município. As melhorias ocorridas ao longo 

desses anos, sempre tiveram ligação com os interesses e necessidades da comunidade, bem 

como a empresa garante a satisfação com a qualidade dos serviços prestados. 

Missão: Transportar pessoas com segurança e qualidade, atuando para que seja 

priorizado o transporte coletivo de passageiros, promovendo a mobilidade urbana, gerando 

satisfação para sócios, clientes, funcionários, fornecedores e sociedade. 

Visão: Ser sempre a alternativa mais adequada à comunidade tapejarense para a 

execução do serviço de transporte coletivo urbano e de turismo viabilizando a continuidade do 

negócio. 

Fornecendo o serviço de transporte urbano de passageiros, a empresa atende a 

demanda de funcionários das principais fábricas do município, sendo elas: Usacon, Femene, 

Javali, Italac, Plasbil, Simonetto, também varias indústrias localizadas no Distrito Industrial 

na rodovia saída para Passo Fundo e entre outros deslocamentos que a população necessite. 

A empresa pioneira, num constante crescimento, segue dominando os transportes na 

região. Hoje, a organização possui uma frota de 11 ônibus, sendo 6 urbanos, 4 para turismo e 

1 microônibus e conta com a colaboração de 6 motoristas, sendo que o proprietário também 

exerce a função de motorista e administrador da empresa contando também com a 

colaboração de uma secretária para auxiliar nas atividades rotineiras. 

 

 
Figura 5: Frota Urbana 
Fonte: a autora (2017) 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A pesquisa realizada teve como objetivo geral identificar a qualidade na prestação de 

serviço de transporte urbano de passageiros da empresa Zotti Transportes e Turismo. Tanto o 

questionário, quanto à apresentação dos resultados estão divididos em: perfil dos usuários e os 

critérios percebidos quanto à qualidade na prestação do serviço.  

As informações obtidas foram reunidas, tabuladas e apresentadas a seguir. Os 

resultados podem ser utilizados pela empresa nas tomadas de decisões, pois de uma forma ou 

de outra, os gráficos apresentam o grau de satisfação dos usuários referente a segurança, 

conforto, pontualidade, condições de higiene, estrutura dos pontos de parada, desempenho e 

cortesia do motorista, qualidade em geral, indicação da empresa e a troca da empresa se caso 

houvesse outra no município.  

Para uma melhor visualização e compreensão dos resultados, foram utilizados 

gráficos para cada uma das perguntas contidas no questionário. Após cada gráfico apresenta-

se análise descritiva. 

 

5.1 PERFIL DOS USUÁRIOS 

Para fazer a análise do perfil dos usuários do transporte urbano, foram considerados 

os seguintes elementos: gênero, idade, escolaridade, estado civil e renda familiar. 

 

 
Gráfico 1: Gênero dos usuários 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

O gráfico 01 apresenta a divisão dos usuários de acordo com o gênero. Dos 

questionários respondidos, 83% foram com usuários do sexo feminino e 17% foram com o 
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sexo masculino. Pode-se notar que a sociedade feminina abrange maior número entre os 

trabalhadores que utilizam o transporte urbano no município. Pode-se pensar também que a 

presença da mulher no transporte coletivo urbano se dá ao fato de que o carro da família seja 

utilizado pelo homem na hora de se deslocar para o trabalho, sendo assim cabendo a mulher 

optar pelo ônibus. Dados similares também foram encontrados em estudos realizados em 

outros estados a exemplo de São Paulo que identificou um perfil de usuário do transporte 

coletivo urbano formado por 56% mulheres (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016).  Da 

mesma forma, em Fortaleza entre os que utilizavam o ônibus como meio de transporte foram 

82% mulheres (JORNAL O POVO, 2016). 

 

 
Gráfico 2: Idade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

 
Quanto a faixa etária dos usuários, conforme o gráfico 2, nota-se que 51% do público 

encontra-se entre 18 a 35 anos, podendo classificá-lo como jovem. Pode-se dizer que no 

município a população jovem tem grande participação nas empresas, pois quase sempre as 

atividades desempenhadas são serviços braçais, muitas vezes ficando mais difícil para uma 

pessoa de mais idade fazer. As indústrias de Tapejara são, na maioria, fábricas que precisam 

de mão de obra do trabalhador, portanto, quanto mais jovem é o candidato, mais chances da 

empresa contratar para os serviços. Pode-se imaginar também que, pela idade, não tenha sido 

possível adquirir carro próprio.  
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Gráfico 3: Escolaridade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

O gráfico 03 apresenta a escolaridade verificada na pesquisa, podendo-se notar que é 

baixa nos usuários que utilizam o transporte urbano, sendo um ponto negativo para os jovens 

que precisam de estudo para conseguir talvez um trabalho melhor, menos braçal etc. Pode-se 

pensar também que quanto mais qualificada é uma pessoa, normalmente ela ficará mais 

exigente, isso poderá impactar na percepção do serviço avaliado pela empresa. Também numa 

pesquisa em São Paulo, a escolaridade dentre os passageiros está em 74% com ensino 

fundamental a médio (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016). 

 

 
Gráfico 4: Estado Civil 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
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O estado civil também foi verificado junto aos usuários do transporte, como mostra o 

gráfico 04. Dos usuários, 47% são casados, 44% solteiros, 8% outros (separados, divorciados 

ou não quiseram informar) e 1% viúvos. Observa-se que o maior público está dentre os 

casados e nota-se também que há um número significativo de usuários solteiros. Entre os 

casados, que são a maioria do sexo feminino utilizam mais o transporte por ônibus, pode-se 

pensar que nessa hora o carro fica com o marido para se deslocar ao trabalho como já 

comentado no gráfico 1, pode-se pensar também que o número significativo entre os solteiros 

que são na maioria jovens, não possuem veículo próprio, pelo fato da baixa renda, também 

tendo que optar pelo transporte coletivo urbano. 

 

 
Gráfico 5: Renda Familiar 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

A pesquisa também buscou saber a renda familiar dos usuários, apresentada no 

gráfico 05. Destaca-se que 92% dos usuários do serviço de transporte urbano de passageiros 

recebem de 1 salário até 3 salários mínimos por mês. Nota-se que a renda familiar é baixa 

para a população que utiliza o transporte coletivo no município. Foram encontrados dados 

semelhantes a este no estado de São Paulo, com 59% dos passageiros com renda de 1 a 1,5 

salários mínimos (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2016).  

Pelo exposto, nessa primeira etapa da pesquisa, nota-se a importância de conhecer o 

perfil dos passageiros, para assim oferecer um serviço de qualidade de acordo com seu perfil, 

com isso oferecer serviços diferenciados, ou seja, criando um diferencial na organização 

prestadora de serviço, uma vez que, ela visa lucros para a empresa. 
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Numa análise superficial e, talvez, pertencente ao sendo comum, poderia se dizer que 

a percepção da qualidade tem a ver com o perfil dos usuários. Entretanto, em estudo realizado 

em Campina Grande, na Paraíba, um público com o mesmo perfil mostrou-se insatisfeito com 

o serviço de transporte público prestado (BRITO, 2016).  Neste sentido, desconstrói-se uma 

análise leviana da questão.   

O conhecimento do perfil dos usuários é de grande importância, para a organização 

saber e conhecer seu público alvo e a partir disso direcionar treinamentos e capacitações para 

seus colaboradores. 

 

5.2 CRITÉRIOS 

A seguir serão apresentados os critérios importantes considerados pelos usuários do 

transporte urbano de passageiros para verificar a qualidade do serviço prestado pela empresa. 

As variáveis pesquisadas foram a segurança, conforto, pontualidade, condições de higiene, 

pontos de parada, desempenho e cortesia do motorista, qualidade em geral dos ônibus, 

indicação da empresa e também a opção de trocar o serviço de transporte urbano se caso 

houvesse outra empresa nesse ramo, já que esta é a única que trabalha como transporte urbano 

de passageiros no município.  

 

 
Gráfico 6: Segurança 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

O gráfico 6, apresenta os dados quanto a segurança dos veículos, onde 66% sentem-se 

seguros ao utilizar o transporte, 30% sentem-se razoavelmente seguros e 4% não se sentem 

seguros. Nos resultados, verificou-se que dentre os usuários, 66% estão seguros ao utilizar o 
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transporte urbano. Quanto a segurança no transporte, a empresa sempre busca capacitar seus 

motoristas com cursos de transportes de passageiros, também procura fazer manutenção nos 

veículos regularmente onde todos os ônibus apresentam boas condições de uso. 

 

 

 
Gráfico 7: Conforto 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Na avaliação quanto ao conforto dos veículos, conforme o gráfico 07, dentre os 

respondentes, 57% sentem-se confortáveis ao utilizar o transporte, 35% sentem-se 

razoavelmente confortáveis e 8% não se sentem confortáveis. Nota-se que, 92% ficou entre os 

que se sentem confortáveis e razoavelmente confortáveis. Um bom resultado para a empresa, 

pois nos horários de pico, às vezes, alguns passageiros ficam em pé, sendo assim, não se 

importaram com o problema, pois acredita-se que o desconforto não é percebido devido aos 

trajetos percorridos não serem extensos. 
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Figura 6: Conforto 
Fonte: a autora (2017) 

 
 

 
Gráfico 8: Pontualidade 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Em relação a pontualidade, como mostra no gráfico 8, dos pesquisados 80% 

responderam que os veículos são pontuais nas suas linhas, 19% responderam que 

eventualmente atrasam e 1% responderam que sempre atrasam. Portanto, pode-se notar que 

80% dos passageiros consideram como pontual as linhas do transporte urbano. A empresa 

compreende em fazer os melhores horários para os usuários, respeitando os itinerários 

estabelecidos.  
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Gráfico 9: Higiene 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 
 

Conforme o gráfico 09, onde são apresentados os resultados quanto a higiene dos 

veículos, pode-se observar que 62% consideram a higiene como boa, 20% como ótima e 18% 

regular. Notou-se que nas opções de ruim e péssima não obteve nenhum resultado. Portanto, 

82% dos passageiros responderam entre boa e ótima. Para ajudar a manter a higiene dos 

ônibus, na entrada do veículo existem lixeiras para os passageiros descartarem algum tipo de 

lixo e evitar que sejam jogados no chão. A empresa possui um setor de lavagem que realiza a 

limpeza interna e externa. 
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Figura 7: Higiene 
Fonte: a autora (2017) 

 
 
 

 
Gráfico 10: Pontos de Parada 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

O gráfico 10, apresenta os resultados obtidos quanto a estrutura dos pontos de parada, 

onde 47% dos respondentes considerou como regular, 32% boa, 10% ruim, 7% ótima e 4% 

péssima. Portanto, o gráfico mostrou que dentre os passageiros, 80% consideram entre boa e 

regular as condições e estrutura dos pontos de parada. Lembrando que as paradas localizadas 

no município são de responsabilidade do Poder Executivo, cabe a organização solicitar ao 
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setor competente a viabilidade de melhoria nas estruturas. A empresa busca realizar contato 

para poder oferecer uma boa estrutura para abrigar os passageiros. 

Outro critério de qualidade pesquisado diz respeito ao desempenho e cortesia do 

motorista. 

  

 
Figura 8: Relação com o Motorista 
Fonte: a autora (2017) 

 

Na prestação de serviço de transporte coletivo urbano a relação de pessoalidade 

existente se dá no contato com o motorista, que, neste caso, também atua como cobrador. 

Portanto, essa relação faz parte do conjunto de critérios observados pelo usuário do transporte 

coletivo para avaliar a questão da qualidade do serviço.  
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Gráfico 11: Desempenho e Cortesia do Motorista 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Neste sentido, a pesquisa relevou, conforme o gráfico 11, que em relação ao 

desempenho e cortesia do motorista, 53% dos usuários consideram como boa, 24% regular, 

21% ótima, 2% ruim. Portanto, ficando com 77% das respostas entre boa e ótima. Nesse tipo 

de prestação de serviço, faz sentido a importância dos recursos humanos para com os 

motoristas, pois o transporte pode ser excelente, se o motorista não for atencioso com os 

passageiros, coloca tudo a perder. 

 

 
Gráfico 12: Satisfação com a qualidade em geral 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 



51 

 

O gráfico 12 apresenta a satisfação quanto a qualidade em geral do serviço prestado 

pela empresa, onde 71% dos passageiros responderam que estão satisfeitos, 15% pouco 

satisfeitos, 12% muito satisfeitos e 2% insatisfeitos. Dentre a maioria dos respondentes, 83% 

estão satisfeitos utilizando o serviço de transporte coletivo urbano de passageiros.  

 

 
Gráfico 13: Indicação da empresa para os amigos 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

Foi avaliado também se os passageiros que utilizam o transporte indicariam o serviço 

para outras pessoas, como mostra o gráfico 13, 81% dos respondentes indicariam a empresa, 

16% talvez e 3% não indicariam. Portanto, nota-se que 81% dos usuários responderam sim 

para a indicação da empresa aos amigos. A indicação de um serviço é um fator muito 

importante pro sucesso da empresa, é um marketing barato, pelo boca-a-boca, sem nenhum 

custo e que sempre dá retornos positivos para qualquer organização. 
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Gráfico 14: Trocaria de empresa se houvesse outra 

Fonte: Dados da pesquisa (2017) 
 

O gráfico 14, apresentou o resultado dos usuários que trocariam ou não a empresa para 

utilizar o transporte urbano, se caso houvesse outra empresa no município, dentre os 

respondentes 52% não trocariam, 41% talvez e 7% trocariam de empresa. Nota-se que 52% 

não trocariam de transporte, mas existe um número significativo também nos que talvez 

trocariam, que ficou em 41% dos respondentes. Cabe a empresa fazer um estudo sobre o 

assunto e verificar o porquê de alguns passageiros optarem por outra empresa se caso 

houvesse. O fato de não existir concorrência direta, pode colocar a empresa em uma zona de 

conforto, é importante que ela fique atenta ao cliente e ao que ele tem como relevante no 

processo de satisfação e de qualidade afim de não perdê-lo mas, sim, fidelizá-lo. 
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6 CONCLUSÃO 

O objetivo desse estudo foi de avaliar a qualidade na prestação de serviço de 

transporte urbano de passageiros da empresa Zotti Transportes e Turismo. Dentre os objetivos 

específicos estava verificar o perfil dos usuários do serviço de transporte, bem como verificar 

os critérios sobre o transporte de qualidade. 

Como resultado desta pesquisa identificou-se que nos usuários do serviço, há uma 

grande satisfação por parte deles em todos os critérios questionados quando a qualidade na 

prestação de serviço.  

A realização deste trabalho confirmou a importância em avaliar a satisfação dos 

usuários em relação a qualidade do transporte de passageiros por ônibus, pois para melhorar 

os serviços, a empresa deve inicialmente descobrir o que seus usuários prezam como 

importante. 

Porém, ainda existe espaço para investimentos, também dos órgãos públicos 

envolvidos, como por exemplo, oferecer melhor estrutura para os passageiros em relação aos 

pontos de parada localizados no município. Quanto ao restante dos critérios estudados, cabe a 

empresa trabalhar e se desempenhar para melhorar ainda mais a prestação de serviço de 

transporte urbano de passageiros no município de Tapejara. 

Desta forma, a empresa pode monitorar periodicamente a satisfação da qualidade dos 

serviços sobre todos os departamentos que envolvem a organização e após, adequar o que for 

preciso para que se ofereça uma melhor qualidade, além disso, um cliente satisfeito tem mais 

chances de se tornar fiel a empresa, pois as organizações hoje buscam a fidelidade e 

comprometimento dos clientes.  

Outrossim, acredita-se que esse estudo tenha conseguido atingir os objetivos, que 

eram identificar em que medida os usuários percebem a qualidade da prestação de serviço no 

transporte urbano de passageiros. Sendo assim, vale lembrar que o que pode ser satisfatório 

para um usuário, pode não ser para outro, que o mesmo critério pode satisfazer uma pessoa de 

maneiras diferentes.  

Portanto, levantamentos periódicos são muito importantes para as organizações, para 

medir a qualidade dos serviços, pois a cada momento pode-se mudar o pensamento dos 

clientes quanto aos critérios, ou seja, as empresas que querem se desenvolver no mercado 

precisam avaliar a qualidade dos produtos ou prestação de serviço que oferecem.  

Pode-se concluir, que a qualidade na prestação de serviço de transporte urbano de 

passageiros da empresa Zotti Transportes e Turismo, foi positiva e evidenciou que a 

organização vem desempenhando um bom trabalho, no que se refere a oferecer um 
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atendimento bom e de qualidade e que possam suprir a necessidade da população, cabe a 

empresa estar sempre buscando fazer as mudanças necessárias, desta forma, irá conseguir 

cada vez mais manter seus usuários satisfeitos com a qualidade dos serviços oferecidos pela 

empresa. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

Esta pesquisa é requisito para a conclusão do curso de graduação em Administração da 
FAT – Faculdade e Escola e busca identificar a qualidade na prestação de serviço de 
transporte urbano de passageiros da Empresa Zotti Transportes e Turismo. 
 
SUA COLABORAÇÃO RESPONDENDO A ESSE QUESTIONÁRIO É DE MUITA 
IMPORTÂNCIA.  
 
Gênero:(  ) Masculino   (  ) Feminino   (  ) Outros       Idade: __________anos 
 
Escolaridade:  
(  ) 1º grau incompleto (  ) 1º grau completo    
(  )2º grau incompleto   (  ) 2º grau completo          
(  ) Superior incompleto (  ) Superior completo 
 
Estado Civil: (  ) Solteiro(a)   (  ) Casado(a)   (  ) Viúvo(a)   (  ) Outros 
 
Renda familiar: 
(  )Até 1 salário mínimo  (  ) De 1 a 3 salários mínimos 
(  )De 3 a 5 salários mínimos  (  ) Acima de 5 salários mínimos 
 
ORIENTAÇÃO: MARQUE APENAS UMA OPÇÃO DE RESPOSTA PARA CADA 
QUESTIONAMENTO 
 
Você se sente seguro ao utilizar o serviço de transporte da Zotti Transportes e Turismo?  
(  )Me sinto seguro   (  ) Não me sinto seguro  (  )Me sinto razoavelmente seguro  
 
Você se sente confortável enquanto utiliza o serviço de transporte da Zotti Transportes e 
Turismo? 
(  )Me sinto confortável   (  )Não me sinto confortável  (  )Me sinto razoavelmente confortável 
 
Quanto à pontualidade do transporte, você considera: 
(  ) Pontual (  ) Eventualmente Atrasa (  ) Sempre Atrasa 
 
Quanto às condições de higiene dos ônibus, você considera: 
(  )Ótima   (  )Boa   (  )Regular   (  )Ruim   (  )Péssima 
 
Quanto à estrutura dos pontos de parada, você considera: 
(  )Ótima  (  )Boa  (  )Regular  (  )Ruim   (  )Péssima 
 
Quanto ao desempenho e cortesia do motorista, você considera: 
(  )Ótima   (  )Boa   (  )Regular   (  )Ruim   (  )Péssima 
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Como está sua satisfação com a qualidade em geral do serviço prestado de transporte 
urbano de passageiros? 
(  ) Muito Satisfeito  (  ) Satisfeito   (  ) Pouco Satisfeito   (  ) Insatisfeito 
 
Você indicaria o serviço de transporte urbano de passageiros da empresa Zotti 
Transportes e Turismo para outras pessoas? 
(  )Sim   (  )Não   (  )Talvez  
 
Se houvesse outra empresa oferecendo serviço de transporte urbano de passageiros, você 
trocaria? 
(  )Sim   (  )Não   (  )Talvez 

 


