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RESUMO 

  

Essa pesquisa teve como objetivo desenvolver um projeto, na intenção de aumentar a 

demanda de passageiros de Cuiabá e Várzea Grande. Para desenvolve-la utilizamos diversas 

ferramentas de pesquisas, (artigos, revistas, livros, relatórios), conforme discriminado nas 

referências mencionadas, em busca de materiais de fontes diversas e confiáveis. Com a 

intenção de aprofundar e conhecer um pouco melhor a percepção do público-alvo, foi 

necessário realizar uma pesquisa por meio de três grupos foco distintos: usuários frequentes 

do transporte coletivo, usuários intermitentes e não usuários. Com a finalidade de coletar 

dados reais e assim chegar aos resultados propostos, isto é, tornar possível as melhorias de 

forma acessível ao cliente de acordo com a perspectiva, diminuindo a queda de demanda. 

Respeitando os direitos da mobilidade urbana e a acessibilidade, realizamos um planejamento 

que garante o fortalecimento da marca, reposicionamento da organização integrada a 

plataformas de mobilidade, buscando acessibilidade e sustentabilidade através de inovações. 

  

Palavras-chave: Mobilidade urbana; Transporte coletivo; Acessibilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

ABSTRACT 

 

This research aimed to develop a project aimed at increasing passenger demand from Cuiabá 

and Várzea Grande. To develop various research tools, articles, magazines, books, reports), 

as detailed in the above references, in the search for materials from various sources and 

collected. In order to deepen and better understand the perception of the target audience, 

research was needed through three focus groups: frequent users of public transport, 

intermittent users and non-users. With the need to collect actual data and thus achieve 

proposed results, that is, make it possible as improvements accessible to the customer 

according to perspective, reducing demand. Respect the rights of urban mobility and access, 

make a planning that ensures brand strengthening, repositioning the organization of integrated 

mobility platforms, seeking accessibility and sustainability through innovations. 

 

Key words: Urban mobility, Public transport; Accessibility. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

A temática da Mobilidade Urbana, como direito do cidadão, se impõe de forma 

imperativa no processo de planejamento do setor Público, e de forma mais intensa no 

processo de Planejamento Estratégico das empresas que atuam neste segmento, 

haja vista que o mercado e a sociedade já não aceitam o modelo atual. 

A sociedade como representante maior deste mercado consumidor do 

transporte urbano vem passando por profundas mudanças, sejam na ordem cultural, 

quanto na conscientização do seu papel de protagonista na relação com o setor 

público e com as empresas, e a insatisfação deste protagonismo pode ser mensurado 

com a queda do número de usuários do transporte público, que a cada ano se torna 

mais forte. 

Novos players surgem a todo momento, novas formas de transportes, que 

passa a ser medido como mobilidade, conceito que busca interagir o indivíduo com a 

cidade, criando o conceito de direito a cidade, buscando a universalização do acesso 

a cidade, buscando garantir muito mais que o direito de ir e vir, dando ao cidadão o 

poder de decidir como ir, para onde ir e quando ir. 

As empresas de transporte urbano precisam buscar o seu reposicionamento 

imediato neste novo modelo, onde deve aliar a comodidade, praticidade, segurança, 

preço justo e tudo isso em sinergia com a sustentabilidade, pois as cidades brasileiras 

já não suportam mais o transporte individual, no entanto, para tornar o transporte 

público atraente novamente, deve-se entender as necessidades e desejos deste novo 

cliente/usuário, que deseja conforto, mais não está disposto a pagar o preço do 

transito caótico, dos engarrafamentos, mas por outro lado quer a praticidade, 

flexibilidade e segurança de um transporte personalizado.  

As cidades de Cuiabá e Várzea no Estado do Mato Grosso, padecem do 

mesmo problema das demais cidades brasileiras, e vem apresentando uma queda 

acentuada do número de usuários do transporte de coletivo urbano, diante deste 

cenário o presente estudo visam desenvolver mecanismos que permitam a geração 

de demanda para o transporte público nas respectivas cidades.  

Num primeiro momento busca-se o entendimento das causas que justificam 

essa queda da demanda, onde os usuários passam a preferir outras formas de 

transportes sejam por razões financeiras, outros meios de transportes com uma 
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aderência maior as expectativas dos usuários ou pela simples insatisfação com o 

serviço prestados pelas empresas que operam nestas cidades.  

As expectativas e frustrações são similares, independentemente da empresa 

prestadora do serviço, principalmente no tocante as reclamações ônibus lotado, 

demora no trajeto e na espera, falta de conforto, atrasos, superlotação, ou seja, os 

problemas são sempre os mesmos. As empresas precisam buscar formas inovadoras 

de reverter esse cenário sob pena de num curto espaço de tempo tornarem-se 

inviáveis. 

Como reduzir a queda e ao mesmo tempo promover o aumento da demanda 

de passageiros para o transporte de passageiros em Cuiabá e Várzea Grande para 

as linhas operadas pela União Transporte? A resposta a está questão, mudando 

apenas a localidade, deve ser a obsessão de todas as empresas de transporte urbano 

de passageiros. 

As análises desta questão levarão ao desenvolvimento do objetivo geral deste 

projeto que visa criar mecanismos que possibilitem a geração de valor para o 

transporte urbano coletivo de passageiros de Cuiabá e Várzea Grande, tornando-o 

atrativo ao seu usuário, possibilitando a redução da tendência queda de usuários e 

num segundo momento revertendo este cenário. 

Reduzir a queda e ao mesmo tempo promover a demanda, requer de forma 

primaz entendimento e a identificação das causas, quais fatores influenciam, quais 

são preponderantes, sobre quais temos ações diretas, qual a percepção do nosso 

público e principalmente o que quer e espera de um transporte urbano e coletivo, e 

diante de todos esses objetivos propor um modelo de serviço inovador e seja capaz 

de resgatar os passageiros que o estão deixando e simultaneamente atrair novos 

usuários, possibilitando desta forma a retomada da demanda de passageiros para as 

cidades de Cuiabá e Várzea de Grande de forma solida e duradoura. 

O setor de transportes urbano coletivo por sua própria natureza, é uma 

concessão pública, traz em sua essência o excesso de limitações de ordem legal e 

com essas limitações o escopo de ação ficou muito restrito, onde o principal atrativo 

a oferecer terá que ser basicamente o desenvolvimento de produtos acessórios ao ato 

de transportar. Estes por sua vez terão como missão dar oferecer ao usuário a 

sensação de bem-estar, conforto e praticidade.  

Este estudo busca criar uma nova relação com o seu usuário, onde este saiba 

e admire a União Transportes, criando um novo posicionamento da marca e 
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simultaneamente ofertando novos produtos a este consumidor, que poderá criar um 

vínculo com a empresa. Estes novos produtos gerarão uma nova fonte de receita, que 

aumentara a capacidade de reinvestimento da empresa em novos produtos, buscando 

sempre a inovação. Esse projeto tem ambição de ser o início de uma revolução no 

conceito de empresa de transporte, da União Transportes, transformando-a numa 

indústria 4.0. 

O projeto será apresentado em 6 capítulos: 

Capítulo 1 - Resumo Executivo que trata de forma geral a importância do cliente para 

o aumento da receita da organização. 

Capítulo 2 - Apresenta as Bases Conceituais com os recortes de conhecimentos 

utilizados para sustentar as análises e propostas do projeto. 

Capítulo 3 - Metodologia, ainda com alguns recortes de conhecimentos, fundamenta 

a pesquisa qualitativa, com o grupo foco, esses recortes de conhecimentos darão o 

norte para desenvolvimento de um projeto robusto e de fácil entendimento. 

Capitulo 4 - Análise do Setor, deverá analisar os fatores que influenciam na queda de 

demanda do transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande. Analisando também a 

percepção da sociedade em relação aos serviços e transportes urbanos de 

passageiros. 

Capítulo 5 - apresenta o Desenvolvimento, Com a proposta de solução, através da 

análise de viabilidade para o modelo, representação gráfica Framework, viabilidade 

técnica fortalecendo a marca, viabilidade operacional responsável pela adequação e 

solução da organização, viabilidade estratégica que busca a qualidade e satisfação 

dos usuários, e por fim a viabilidade financeira que com sua análise econômica, 

concluiu a viabilidade do projeto, o mesmo foi elaborado de forma inovadora com 

responsabilidade social e de forma sustentável. 

Capitulo 6 - trata as Considerações Finais, fala sobre a valorização do transporte 

público, buscando a seu reposicionamento de forma inovadora e atraente ao público, 

inovar será a chave do sucesso da União Transportes. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 
2.1 O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E A MOBILIDADE URBANA: 
OPORTUNIDADES E AMEAÇAS 

 

O transporte público de passageiros tem papel social e econômico de grande 

importância e constitui, como a saúde e a educação, um dos serviços essenciais à 

manutenção das cidades. Influencia na qualidade de vida da população e no 

crescimento econômico das cidades; é um sistema de prevenção dos 

congestionamentos e acidentes de trânsito, minimizando a necessidade do uso 

indiscriminado do automóvel particular e os níveis de poluição; e permite o uso mais 

racional do solo urbano, contribuindo para tornar as cidades mais humanas e mais 

eficientes (FERRAZ; TORRES, 2004). 

O transporte público de passageiros estruturou o desenvolvimento de boa parte 

das cidades brasileiras até meados do século XX, mas desde então o crescimento 

dos sistemas de transporte deixou de acompanhar o ritmo do crescimento urbano 

(PASCHETTO et al., 1984). 

Nos últimos anos, adiciona-se a esse fenômeno o fato de que o uso de ônibus 

urbanos, historicamente elevado no Brasil, vem sofrendo um declínio acentuado, 

tendo como justificativas, dentre outras, os diversos incentivos à aquisição de 

motocicletas, o aumento do uso dos automóveis particulares nos deslocamentos 

diários, Uber, carona solidária e o declínio da qualidade dos sistemas de transporte 

coletivo. Os usuários têm cada vez mais exigido alto nível de qualidade da operação 

do sistema, considerando questões antes não avaliadas pelos gestores dos serviços 

de transporte, como informações sobre a operação na internet, e levando, assim, a 

desafios constantes e crescentes para a gestão (CANO, 2011) 

Considerando a evolução do Índice de Mobilidade - IM (viagem por habitante 

por dia) por modo agregado, a Figura 1 mostra que enquanto o IM total cresceu 7% 

no período, o IM de transporte coletivo cresceu apenas 2%, o IM do transporte não 

motorizado cresceu 5% e o IM do transporte individual cresceu 15%. Fica claro que, 

no período analisado, a tendência que se observa é de migração de viagens para o 

modo motorizado individual.  

A figura abaixo, demonstra o Índice de mobilidade pessoal 

(viagem/habitante/dia), modo agregado, 2003-2014 Modo agregado: agrupando os 
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deslocamentos em transporte ativo ou não motorizados (a pé e em bicicleta), 

transporte coletivo (ônibus, metrô e trens) e transporte individual (moto e automóvel): 

 
Figura 1 - Índice de Mobilidade Pessoal 

  
Fonte: ANTP (2018) 

 

A teoria de transporte público coletivo e da mobilidade urbana envolve os 

conceitos de espaço e tempo, que são fatores constitutivos da vida social e das 

relações humanas de um município. Portanto, convém ressaltar que o transporte 

coletivo, ao transportar o mesmo número de passageiros, polui menos, ocupa menos 

espaço na cidade, deve ser pensado para todos os cidadãos, com qualidade, de forma 

que venha a ser uma alternativa de boa qualidade (CANO, 2011). 

Para uma mobilidade urbana ser eficiente no transporte público coletivo 

segundo alguns autores percebe-se “mais opções, quer aos usuários, quer aos não 

usuários de automóvel (que serão as mesmas pessoas em horas diferentes); reduz o 

congestionamento de trânsito e diminui os danos ecológicos; facilita o escoamento 

das mercadorias e liberta os utentes e outros viajantes de certa pressão psicológica” 

(CANO, 2011). 

Em 2012 o governo federal criou a Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

que define regras para a realização de uma mobilidade no meio urbano eficiente e 

promove vários programas e ações para o fomento do deslocamento com qualidade 

e conforto. A cidade sustentável é o foco dessa política, planeando uma mobilidade 

urbana que tem como foco a responsabilidade sócio ambiental e o espaço urbano. 
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O termo mobilidade urbana não é constantemente utilizado, o Ministério das 

Cidades (BRASIL, 2005) traz a seguinte definição: 

A mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de 
deslocamentos de pessoas e bens no espaço urbano. Tais deslocamentos 
são feitos através de veículos, vias e toda a infraestrutura (vias, calçadas, 
etc.) que possibilitam esse ir e vir cotidiano. Isso significa que a mobilidade 
urbana é mais do que o que chamamos de transporte urbano, ou seja, mais 
do que o conjunto de serviços e meios de deslocamento de pessoas e bens. 
É o resultado da interação entre os deslocamentos de pessoas e bens com a 
cidade (2005, p.3). 

A Lei nº 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que dispõe sobre a mobilidade 

urbana deixa claro em seu capítulo I. 

Art. 2º A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo contribuir 
para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização das condições 
que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos e diretrizes da 
política de desenvolvimento urbano, por meio do planejamento e da gestão 
democrática do Sistema Nacional de Mobilidade Urbana. 

O tempo gasto na utilização do transporte das pessoas não deve ser medido 

pelo valor monetário, e sim pela qualidade de vida da população inserindo um valor 

indireto no tempo que as pessoas perdem em engarrafamentos ou esperando por um 

transporte coletivo (ANTP, 2014). 

No ponto de vista econômico um percurso menos demorado, a população e os 

usuários do Transporte coletivo ganham mais tempo para ficar com seus familiares, 

chegar em casa mais cedo, outro fator é a redução dos combustíveis, redução de 

gastos para ir e vir do trabalho, os índices de atrasos no trabalho diminuíram e 

consequentemente a produtividade. (ANTP,2014) 

De acordo com a Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP, 2014), 

apesar da quantidade de poluentes locais emitidos na mobilidade urbana ter reduzido 

em 67% entre 2003 e 2014 o uso de transporte individual motorizado emite três vezes 

mais poluentes locais por viagem do que o uso do transporte coletivo motorizado. 

O impacto da mobilidade urbana no transporte de passageiros, cuja 

concepção está ligada à da cidade, expõe duas características distintas: o automóvel 

particular, que ao mesmo tempo em que representa uma ferramenta de liberdade, é 

considerado o maior impactante da mobilidade urbana, considerando ser poluente 

individualista e demandar mais espaço (VASCONCELLOS, 2013). 

ANTP (1997) define mobilidade urbana como a necessidade de se deslocar 

espontaneamente em todos ser humano. Os motivos podem ser diversos: trabalho, 
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lazer, educação, saúde, compras etc. A quantidade de deslocamentos humanos e a 

sua variação estão ligados as características das pessoas e dos seus núcleos 

familiares.” (ANTP, 1997, p.92) 

De acordo com Freitas (2003) aqui no Brasil o tema Mobilidade urbana não é 

tratado de forma relevante, isso faz com que cada segmento social dependa das suas 

próprias disponibilidades, ou seja, acessibilidade ainda não é para todos. 

As pessoas mais jovens são as que mais saem de casa, a renda interfere 

diretamente no deslocamento as pessoas com mais renda se deslocam mais. A 

escolaridade influencia a mobilidade, pessoas com maior nível escolar fazem mais 

atividades fora de suas casas e o gênero afeta a mobilidade porque existe em cada 

sociedade uma divisão de tarefas entre os sexos. (VASCONCELOS 2005) 

As ruas ou vias de circulação é uma junção entre estruturas, meios de 

circulação e universo construído. A via de circulação interfere diretamente a qualidade 

e eficiência da movimentação das pessoas e mercadorias. E ainda possui uma relação 

direta com o desempenho do transito e está vinculada as características sociais, 

políticas e econômicas de vários grupos e classes sócias (VASCONCELOS, 2001). 

Segundo Cardoso 2008 a mobilidade é o deslocamento de determinadas 

pessoas dentro de um espaço urbano, ou seja, a possibilidade e agilidade de viagens 

feitas. E ainda defende que para considerar uma região de alto nível é necessário 

medir se a mobilidade está presente, porque ela influencia diretamente na qualidade 

de vida das pessoas. 

A capacidade do indivíduo de se deslocar envolve dois componentes: a) 

Desempenho do sistema de transporte (infraestrutura, rotas, cumprimentos de 

horários) b) Particularidades de cada indivíduo e das suas necessidades (outros meios 

de transporte carro, motocicletas ou rendimentos para utilizar o transporte desejado) 

Raia Junior 2000 citado por Cardoso 2008. O transito tornar se inviável quando 

acontece uma deficiência de alguns desses dois componentes. Dificuldades no 

sistema de transporte e na qualidade comprometem a mobilidade das pessoas e sua 

capacidade de deslocamento (ARAUJO et al 2011) 

Ainda que o automóvel leve um menor número de pessoas, ele é mais 

cômodo, pois proporciona ao indivíduo a liberdade de não lidar com constrangimentos 

sociais dentro do transporte público como cumprir horários e conviver com outras 

pessoas e ainda o Transporte Coletivo precisa parar em vários pontos o que torna a 
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viagem mais demorada se comparado aos carros individuais (VASCONCELOS, 

2005). 

O crescimento desorganizado e o aumento excessivo de automóveis, 

infraestrutura urbana precária, poluição do meio ambiente são fatores que interferem 

na qualidade de vida das pessoas. Atualmente para o planejamento de transporte 

eficiente é necessário analisar um conjunto de novos conceitos, entre ele a mobilidade 

urbana, infraestrutura, transporte público associado ao uso de solo, meio ambiente 

entre outros. (MAGAGNIN; SILVA, 2008) 

          As questões ambientais fazem parte das medidas adotadas na Europa como 

integração a politicas publicas esses indicadores compõem o planejamento 

estratégico nos Estados Unidos e o Canadá tem utilizados estruturas vindas de 

experiências europeias e norte americanas. (GUDMUNDSSON 2001, 2004; SILVA et 

al 2007) 

Mobilidade tem sido um dos maiores investimentos da história do Brasil, 

sendo imprescindível que os recursos sejam alocados de forma a criar diretrizes 

severas que priorizem outras formas de deslocamento que não seja o carro, e sim 

uma inovação de mobilidade para todas as cidades. (RUBIM; LEITÃO 2013) 

O Ministério das Cidades, (2012 a) acredita que acessibilidade dá 

oportunidade ao usuário de desfrutar de um espaço urbano com qualidade, proteção 

e com oportunidades iguais. 

A recente visão da mobilidade urbana esta segurada nos seguintes conceitos: 

 Limitar o número de viagens motorizadas; 

 Reexaminar o desenho urbano em função do pedestre e do transporte 

coletivo; 

 Reexaminar a circulação de veículos, não sendo o automóvel o único 

determinante ou critério para organização da cidade; 

 Aumentar meios não motorizados de transporte; 

 Identificar a importância do deslocamento de pedestres; 

 Possibilitar mobilidade as pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; 

 Tratar o Transporte Coletivo como prioridade; 

 Refletir sobre outros modos de transporte; 

 Planejar a gestão local, afirmando o papel regulador do município na 

prestação de serviços. 
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O planejamento para a mobilidade urbana precisa envolver todos os 

stakeholders como sociedade, instituições, organizações privada e empresas de 

terceiro setor (SANTOS; NOIA 2015) 

O tema está diretamente ligado a qualidade de vida e ao desenvolvimento 
econômico da cidade e do país, na medida em que interfere na produtividade 
das pessoas, na distribuição de cargas, na prestação de serviços, na 
viabilidade de deslocamento para o estudo e desenvolvimento das pessoas 
no acesso à saúde e ao lazer. (SANTOS; NOIA 2015 APUD CAPACIDADES 
2013,p.1) 

   A Política Nacional de Mobilidade urbana surgiu em um momento fundamental, 

obrigando os municípios a elaborarem plano de mobilidade conforme seus objetivos, 

porém dentro das diretrizes do plano Nacional. O descumprimento implica o município 

não receber investimentos no setor, faz com que todos estejam comprometidos com 

a Mobilidade Urbana (RUBIM, LEITÃO 2013 APUD SANTOS; NOIA 2015) 

Segundo os autores, SANTOS; NOIA (2015 APUD RUBIM; LEITAO 2013) 

apenas 4% dos municípios entre 2006 e 2010 receberam os investimentos em 

mobilidades e eram municípios com grandes números de habitantes, sendo assim, 

eles sugerem que seja feito um monitoramento mais rigoroso para que seja cumprida 

a lei e a destinação dos recursos para a mobilidade urbana. 

As mudanças estão acontecendo em uma velocidade absurda, é praticamente 

impensável imaginar o que se tornaram as cidades nos próximos 20 anos. Uma coisa 

é certa: o futuro é arquitetado a cada instante com cuidado ou imprudência da 

sociedade ou dos poderes públicos, o que nos obriga a um debate constante para 

construção de planos urbanos e de mobilidade congruentes. (ANTP 2014) 

 

2.2 A CONSTRUÇÃO DE VALOR PARA OS CLIENTES: ESTRATÉGIAS, 
FERRAMENTAS E METODOLOGIAS 

 

Com o processo de globalização, os clientes, agora com uma variedade maior 

de opções, começaram a escolher mais, em função, principalmente, da relação 

qualidade-preço dos produtos e serviços oferecidos, que gerou competitividade entre 

as empresas. Nas últimas décadas, as organizações têm buscado, ao longo do tempo, 

a melhoria dos seus processos e resultados, o que está diretamente relacionada com 

a gestão de qualidade, (MELLO, 2011). 

Ainda, de acordo com Mello (2011) para se tornarem competitivas em nível 

nacional e internacional, as empresas também precisam de gestão da qualidade para 
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redução dos custos, aumento de produtividade e satisfação dos clientes. Em outras 

palavras: fazer melhor, com menor custo e entregar ao cliente produtos e serviços que 

correspondem as suas expectativas ou a suprem. 

Segundo ABNT NBR ISO 9000 (2008, p. 34), "para conduzir e agir com 

sucesso uma organização, é necessário dirigi-la e controlá-la de maneira transparente 

e sistemática". Ou seja, a organização só garantirá sua sobrevivência se satisfazer os 

clientes, por meio de boa comunicação interna e externa, integridade de documentos 

e informações, e gerenciamento dos processos inter-relacionados ou 

interdependentes ao ambiente interno e externo. 

A preocupação com Qualidade existe desde que o homem começou a 

manufaturar, já na pré-história. Porém, podem-se distinguir quatro eras básicas do 

desenvolvimento da qualidade. De acordo com Mello (2011, p. 53), são elas: 

a) Processo de Inspeção: Foi à primeira atividade regular formal adotada na 
empresa como processo de controle da qualidade, a partir do surgimento da 
produção em série (início da administração científica). Conformidade 
do produto com um padrão e inspeção do produto acabado, sem análise do 
processo. Tinha fins apenas defensivos, não atacando as causas dos 
problemas. 

b) Controle Estatístico da Qualidade: Tem como marco inicial experiência 
realizada pelo estatístico Walter Andrew Shewhart (década de 30). Tem como 
base o acompanhamento e avaliação da produção diária, com controle 
estatístico das probabilidades de variações em um padrão, e determinação 
de flutuações aceitáveis. Surgem aqui as técnicas de amostragem baseadas 
em estatísticas. 

c) Garantia da Qualidade: Foco na prevenção de defeitos, envolvimento e 
integração de todos os setores da organização. A preocupação com as 
causas fez com que as empresas percebessem que o controle de qualidade 
teria de envolver fatores externos e quantificação de custos da não qualidade. 
Criação de sistemas de qualidade e o surgimento do conceito de qualidade 
total (após a segunda guerra mundial por intermédio da União Japonesa de 
Cientistas e Engenheiros – JUSE, Deming e Juran) 

d) Gestão da Qualidade Total: Foco na gestão, envolvimento integral da 
empresa e surgimento das normas ISO. Agora a qualidade passa a ser uma 
arma agressiva de concorrência. O cliente passa a participar diretamente na 
própria definição da Qualidade na empresa (Depois da década de 60, por 
intermédio de Deming, Feigenbaum, Juran, Maslow, Ishikawa, McGregor, 
Herzber e Vicente Falconi). 

Para Pacanhan et al (2009), no passado, a preocupação maior estava voltada 

para a produção propriamente dita e o marketing, mesmo sem ter esta denominação 

já era praticado, porém sem muita relevância. A preocupação estava na qualidade e 

quantidade daquilo que estava sendo produzido e não havendo interesse na opinião 

dos consumidores. 
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Assim, foi criado o mix de marketing que é o conjunto de ferramentas de 

marketing que a organização utiliza para alcançar seus objetivos de marketing no 

mercado alvo. Sendo que, as variáveis específicas para cada “P” são proferidas 

estrategicamente de forma a oferecerem benefícios aos clientes (PACANHAN et al, 

2009). 

Conforme McCarthy (apud SOUZA, 2009), quatro variáveis controláveis de 

marketing conhecidas como os 4P’s do marketing, Produto, Preço, Promoção e Praça, 

são apresentadas na figura que segue:  

 

Figura 2 - Mix de marketing 

 
Fonte: SOUZA, 2009. 

 

Na visão de Torres e Fonseca (2012), quando o mercado se abre para a 

concorrência, as empresas devem cortejar rapidamente seus clientes para que estes 

permaneçam fiéis. Essas empresas expressaram uma nova disposição em modificar 

seu produto de modo a atender as exigências dos clientes, procurando estabelecer 

uma real interação empresa-cliente, onde o cliente interage com a empresa, expondo 

suas necessidades e assim ajudando a empresa a lançar novos produtos ou serviços. 

Os clientes são a principal razão de existência de qualquer empresa e 

satisfazê-los deve ser o principal foco das organizações. Afinal, são eles que 

possibilitam o desenvolvimento da empresa em um mercado cada vez mais 

competitivo. Por isso, estar atendo às necessidades dos clientes é imprescindível 

(TORRES e FONSECA, 2012). 

A satisfação, segundo Schmitt é definida como: 
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[...] uma atitude orientada para o resultado emanada de clientes que 
compraram o desempenho do produto com suas respectivas expectativas a 
respeito dele. Se o produto ficar abaixo dessas expectativas, os clientes estão 
insatisfeitos; se estiver acima, estão satisfeitos. O modelo de satisfeito do 
cliente se preocupa muito mais com a funcionalidade do produto que com a 
experiência do cliente. (SCHIMITT apud TORRES; FONSECA, 2012, p. 10). 

Outro fator relevante na construção de valores para os clientes é a 

comunicação. Para Mackenna (2002), não há como estabelecer nenhum tipo de 

relacionamento se as partes não se comunicam. Quando é praticada de forma eficaz, 

ambos os lados lucram. No marketing de relacionamento a comunicação com o 

consumidor abrange tanto ouvir quanto falar. É por meio de diálogo que os 

relacionamentos são construídos e os produtos são concebidos, adaptados e aceitos.    

A necessidade de gerir seus clientes em longo prazo e de traçar estratégias 

de gestão de clientes faz com que as empresas procurem metodologias e formas de 

aperfeiçoar os processos para que possa manter os clientes e conquistar novos 

consumidores. Mas o CRM é mais do que implantar um sistema, segundo Peppers & 

Rogers (2000, p. 43), “CRM tem a ver com uma nova forma de ver e tratar o cliente e, 

portanto, tem mais a ver com mudança de cultura do que com a implementação de 

um novo sistema”. 

Para Negrão et al (2008) a comunicação é vital e imprescindível para que as 

relações públicas possam mediar relacionamentos organizacionais. Desta forma, a 

construção de relacionamentos duradouros pressupõe a existência de uma 

comunicação efetiva, fluente e eficaz, visto que as pessoas necessitam saber o que 

está ocorrendo para dar continuidade a alguma ação. 

Empresas voltadas para o marketing de relacionamento admitem 

comunicações com os clientes como parte natural do negócio. Essas organizações 

perceberam que o consumidor está mais sofisticado e instruído, exigindo atenção e 

tratamento diferenciado. Ouvir os clientes faz parte do negócio e agrega valor, e é este 

tipo de postura de parceria que os clientes esperam de seus fornecedores (NEGRÃO 

et al, 2008). 

A necessidade de gerir seus clientes em longo prazo e de traçar estratégias 

de gestão de clientes faz com que as empresas procurem metodologias e formas de 

aperfeiçoar os processos para que possa manter os clientes e conquistar novos 

consumidores. Mas o Customer Relationship Management (CRM) é mais do que 

implantar um sistema, segundo Peppers & Rogers (2000, p. 43), “CRM tem a ver com 
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uma nova forma de ver e tratar o cliente e, portanto, tem mais a ver com mudança de 

cultura do que com a implementação de um novo sistema”. 

Os clientes até há pouco tempo não tinham exigência para os produtos do 

mercado, sendo apenas consumidores da empresa. “Até alguns anos atrás, o cliente 

era aquele indivíduo que comprava bens ou serviços de sua empresa. Parecia algo 

muito simples. ” (GREENBERG, 2001, p. 17). 

De acordo com Quadros (2010, p. 33), “Os clientes estão cada vez mais 

exigentes em relação à atuação de seus fornecedores”, fazendo que nos dias atuais, 

os clientes sejam mais exigentes e queiram produtos únicos, “os clientes de hoje são 

mais difíceis de agradar, mais inteligentes, conscientes em relação aos preços e 

exigentes, eles perdoam menos” (KOTLER E KETLER, 2006, p. 153). 

Isso faz com que as empresas dediquem maior tempo com o relacionamento 

com os clientes que desejam algo diferente e tendo que aprimorar seus produtos para 

satisfazer essas exigências e conquistar novos clientes. “As empresas que querem 

ver os lucros e as vendas crescerem devem investir e recursos consideráveis na busca 

de novos clientes” (KOTLER E KETLER, 2006, p. 153). 

 

2.2.1 Estratégias sobre como explorar novos mercados e tornar a concorrência 

irrelevante 

 

  O termo estratégia está tão difundido no meio empresarial que não é difícil 

encontrar pessoas que lhe confiram os mais diferentes significados, alguns bem 

consideráveis, visto que o foco é tornar a concorrência irrelevante e oferecer saltos no 

valor para os compradores e para as próprias empresas, que assim desbravam novos 

espaços de mercado (RIBEIRO, 2012). 

De acordo com Jim (2015) um dos modelos de estratégias mais confiáveis ou 

que tenha apresentado resultados claros é a Estratégia do Oceano Azul, que tem 

como diferencial a inovação de valor, o que exige das organizações ferramentas ou 

instrumentos analíticos, práticos e exequíveis para implantar um modelo de ação, ou 

seja, sair da zona de conforto e posicionar-se além das fronteiras, evidenciando a 

importância de tratar inovação como uma prioridade estratégica. 

Para Birkinshaw e Mark (2017), "A estratégia do oceano azul apresenta o guia 

mais abrangente para definir e desenvolver novas oportunidades de mercado". De 
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Bes et al. (2011) no livro intitulado “A Bíblia da Inovação”, apresenta a estratégia do 

oceano azul como uma abordagem “com riqueza de detalhes a respeito de sua 

implementação”, contrariando o explanado por Lobato et al. (2011). Para Jim (2015) 

“Kim e Renée criam um roteiro para encontrar mercados grandes e intocados”, e cita 

vários casos de sucesso como: iPod®, Cirque Du Soleil®, Nintendo Wii® e o vinho 

Yellow Tail®. 

No entanto, muitas organizações ainda dispensam esforços relacionados à 

inovação sem uma adequada reflexão sobre as suas estratégias. Muitos projetos de 

inovação possuem pouca aderência às demais práticas da organização e reduzem o 

potencial de resultados das iniciativas de inovação. Ou seja, raramente a inovação é 

considerada prioridade. Geralmente, os esforços inovadores precisam competir 

atenção com outras questões importantes, como fluxo de caixa, esforços comerciais, 

problemas operacionais e clima organizacional (RIBEIRO, 2012).    

Na visão de Kim e Mauborgne (2005), estes são os chamados oceanos 

vermelhos, que são uma inevitabilidade nos negócios, uma vez que representa todos 

os setores existentes. Os mesmos autores ressaltam a necessidade de navegar com 

sucesso nesses oceanos e superar os rivais. No entanto, com uma oferta que 

ultrapasse a demanda em mais setores, a competição por uma fatia dos mercados em 

contração, embora necessária, não será suficiente para sustentar os altos níveis de 

desempenho. 

Segundo Kim e Mauborgne (2005) a estratégia do oceano azul desafia as 

empresas a transporem as barreiras do oceano vermelho, da competição sangrenta, 

mediante a criação de espaços de mercado inexplorados, que tornem a concorrência 

irrelevante. 

Para isso, Kim e Mauborgne (2005) apresentam como ferramentas principais 

como: Matriz de avaliação de valor; O modelo das quatro ações; Matriz eliminar-

reduzir-elevar-criar; Três características da boa estratégia. 

 

2.3 BRANDING E A CONSTRUÇÃO DE UM RE-POSICIONAMENTO DE MERCADO 

  

2.3.1 Marca 

 

Oliari; Silva, (2017) afirma, que quando utilizamos a palavra marca associando 

ao termo branding, ela se torna além do que apenas uma representação visual da 
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empresa, um nome. A criação das grandiosas marcas, exibem uma administração de 

desenvolvimento e recursos através de composto de experiências.  Refere-se a uma 

resenha coerente de pacto e entrega. 

Uma marca é criada para representar, de maneira figurativa, uma 
empresa, ou qualquer tipo de razão, através de elementos para compor 
uma identidade visual. [...] Marca é tudo, são os pequenos detalhes, 
desde os contatos com o público, da comunicação no ato da compra, de 
cada experiência do consumidor com a empresa. Uma marca forte, 
referencial, resulta em fator de decisão de compra e consumo e, 
consequentemente, reflete o valor que ela representa no coração e na 
mente de cada consumidor. [...]A marca deixou de ser um mero símbolo 
que representa uma empresa para tornar-se o coração, a alma da mesma. 
Existem marcas que valem muito mais do que o patrimônio tangível da 
empresa. (OLIARI; ANNUSECK, 2010, p. 4). 

As marcas expõem muitas funcionalidades dentro do âmbito mercadológico 

para o cliente, tendo como indispensável: ser o ponto representativo do produto ou 

serviço. Assim explica a sua influência e correlação financeira. No momento que é 

desejada e reconhecida pelo cliente: valor. Ela é um privilégio competitivo. (OLIARI; 

SILVA, 2017). 

Para demonstrar algumas das funções que a marca pode propagar ao cliente, 

segue o quadro abaixo: 

 
Quadro 01 - As funções da marca para os consumidores. 

FUNÇÃO BENEFÍCIO AO CONSUMIDOR 

De referência 
Ver claramente, situar-se em relação à produção sectorial, 

identificar rapidamente os produtos procurados. 

De praticidade 
Permitir ganho de tempo e de energia na recompra de produto 

idêntico pela fidelidade. 

De garantia 
Segurança de encontrar uma qualidade estável em todos os 

lugares e a todo instante. 

De otimização 
Segurança de comprar o melhor produto de sua categoria, com 

o melhor desempenho para um uso específico. 

De personalização 
Sentir-se reconfortado com sua autoimagem ou com a imagem 

que é passada aos outros. 

De permanência 
Satisfação nascida da familiaridade e da intimidade das ligações 

com uma marca que foi consumida durante anos e que ainda 
dura. 

Hedonista 
Satisfação ligada à estética da marca, seu design e suas 

comunicações. 

Ética Satisfação ligada ao comportamento responsável da marca nas 
suas relações com a sociedade (ecologia, emprego, cidadania, 
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publicidade não chocante). 

Fonte: Adaptação de Kapferer (2003, p. 24) 

 

De acordo com OLIARI; ANNUSECK, (2010, p.5) “os consumidores buscam 

por produtos que proporcionem emoção e prazer. Buscam por produtos com 

características específicas e que possam refletir as suas próprias personalidades”.  

 O marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de 

pessoas obtém aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e 

livre negociação de produtos e serviços de valor com outros.” (KOTLER, 2000, p. 30, 

grifo do autor). 

Para Lindstrom (2012, p. 10), “As estratégias de marketing e branding 
mais inteligentes e eficazes são aquelas que sempre pressupõem um 
consumidor livre e soberano.” As empresas que ignoram esta linha de 
pensamento tendem a ofender a inteligência dos consumidores e ainda 
perdem recursos valiosos, pois as pessoas estão cada vez mais 
informadas sobre o mercado em geral, tendo uma forte tendência em 
saber exatamente o que querem. (OLIARI; ZAMBON, 2014, p. 2-3). 

Para Oliari; Silva, (2017) a eficácia do marketing está na vantagem 

competitiva que a marca apresenta. Ele é um dos instrumentos para vender e criar 

uma ligação direta com o cliente final, do serviço ou produto. No oposto Ao 

contrário disso o trabalho da marca é enfatizado no estudo de branding, que como 

indispensável oficio é impressionar todos os grupos e públicos de relacionamento 

da marca. 

 

 

2.3.2 Branding 

 

  Conforme Tomiya (2010, p. 25) APUD  Oliari, Silva (2017) apresenta que nos 

“[...] fins do século XVIII, o termo brand tem origem do escandinavo Brandr (= to burn, 

queimar). Marcas eram (e ainda são) a maneira de os donos de rebanho identificarem 

seus animais para demonstrar posse”. 

 Segundo Oliari; Silva, (2017) Brand ou brand management (na tradução do 

inglês = gestão de marca), refere-se a uma ação absolutamente estratégica e 

programada. Tendo como foco atingir um lugar exclusivo na cabeça e no coração do 

cliente, dessa forma necessita além do que apenas um logo ou design. Branding é, 
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na verdade, a percepção de seus clientes em relação à sua marca, e não o que você 

gostaria que ela fosse. 

[...] O branding é um programa estruturado que tem por objetivo garantir 
que os processos, a criação e o gerenciamento de marcas estejam 
integrados e, no final, gerem maior valor ao acionista. Em outras palavras, 
é um programa que busca alinhar a promessa e a entrega [...]” (TOMIYA, 
2010, p. 36). 

 
 Oliari; Silva, (2017) esclarece que o branding inclina-se a se transformar em 

atuação tática, fazendo com que a organização disponha gradativamente ferramentas 

de controle e gestao do valor de sua marca, propiciando que o cliente perceba esse 

valor, de maneira globalizada e focalizada, e tendo como resultado a geração de 

vendas e consequentemente lucros. Sintetizando: branding é uma barganha, uma 

vivencia entre o cliente e a marca. 

 Por meio do branding se modifica o design estrategico em valor, coloca a marca 

com destreza, balenceando o emocional do cliente (na relação entre o desejo e a 

espera) e o racional (instrumento do comercio). Ele necessita impressionar, 

sensibilizar todas esferas, campos de ação, grupos e comunidades. (OLIARI; SILVA, 

2017) 

Klein (2004, p. 60) conceitua: o branding é um empreendimento 
profundamente competitivo, em que as marcas são construídas não somente 
contra seus rivais imediatos, mas contra todas as marcas que ocupam a 
paisagem urbana, incluindo os eventos e pessoas que estão patrocinando. 

 

 

2.3.3 Posicionamento  

 

O conceito de posicionamento deve ser abordado como base para as 

discussões de outro conceito relacionado, o reposicionamento de marcas. A questão 

do posicionamento de marca adquire maior importância em função da realidade do 

mercado (AAKER, 1996, p. 222).  

 David AAKER (2001, p.194) sustenta que: “A posição da marca é a parcela da 

identidade e da proposta de valor da marca que deve ser ativamente comunicada ao 

público-alvo e demonstrar uma vantagem em relação às marcas concorrentes.” 
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Azevedo (2006), argumenta que a maneira que a empresa disponibiliza a 

marca de seus produtos e/ou serviços aos clientes, de modo que o jeito como é 

transmitida a imagem e como é compreendida é primordial. Isto quer dizer que o 

posicionamento é a distinção de características, vantagens e diferenciais, cujo a 

empresa intenciona encorajar e incentivar a consumir seus produto e/ou serviços, 

apoderando um lugar de evidência em seus pensamentos. 

Kotler e Armstrong (1998), menciona que os clientes instalam os produtos e/ou 

serviços em sua cabeça com ou sem a influência do marketing. Porém, os mesmos 

não precisam deixar de investir nessa causa. Para que seus produtos e/ou serviços 

permaneçam no mercado moderno que é cada vez mais cheio de concorrência, 

necessitam estabelecer um posicionamento eficaz, onde demonstram a forma com 

que aspiram que o produto e/ou serviço seja captado pelos clientes alvos e em qual 

local deverá abranger na mente desse cliente. 

Ainda na mesma linha de considerações, Oliveira (2005) destaca que essa 

incumbência de designar um posicionamento para o produto e/ou serviço, deve vir 

antes de qualquer atuação de comunicação, como por exemplo uma propaganda em 

rádio, somente deve ser realizada quando se dispuser da tática de posicionamento 

bem estabelecida dentro da empresa.  Devemos considerar como tática de 

posicionamento toda a direção que será praticada pelos profissionais de marketing 

para conquistar os objetivos. 

 O propósito do posicionamento é agrupar as particularidades do que se está 

oferecendo ao conteúdo da marca, de tal maneira que as movimentações da 

comunicabilidade para repassar a imagem da marca necessitam abarcar a 

equivalente percepção que o posicionamento. (AZEVEDO,2006) 

 “(...) Posicionamento não é o que você faz com o produto. Posicionamento é o 

que você faz na mente do cliente em perspectiva. Ou seja, você posiciona o produto 

na mente do comprador em potencial ”. (RIES; TROUT , 2003, p.2) 

É significativo, conforme cita Azevedo (2006), definir se o posicionamento será 

realizado em relação ao preço ou qualidade, pois por conta disso uma marca se 

estabelecerá como mais em conta, mas não terá muita qualidade e conquistará assim 

um grupo que visa preços mais baixos. Já em um outro contexto, a marca poderá se 

colocar com de elevado valor agregado, aderindo a uma política de valores altos, 

transmitindo em suas propagandas a qualidade e status do serviço e/ou produto. 
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RIES e TROUT (2002) identifica que a fase ideal para determinar o 

posicionamento de um produto ou serviço, no seu lançamento. Nessa etapa os 

clientes têm o contato inicial com a marca, sem rastros anteriores. Nessa hora, se 

conseguir demonstrar uma estratégia eloquente, disporá de maiores possibilidades de 

ter êxito e atingir a região pretendida na mente do cliente. 

Pode-se também, aponta Azevedo (2006), seccionar o mercado, visando 

determinar estratégias mais adequadas que a empresa precisa aplicar para acatar as 

procuras mais exclusivas e distintas. Dentre os indispensáveis tipos de segmentação, 

podemos citar: por estilo, idade, gênero, pais, região, status, benefício, economia e 

etnia, dentre outros tantos. 

 

2.3.4 Re Posicionamento 

 

 Azevedo (2006), menciona que quando o marketing da empresa identifica que 

os resultados não estão sendo os previstos, os escopos não estão sendo 

conquistados, é o momento de investigar sequência de fatores. Uma das razões, pode 

ser pela marca encontrar-se inadequadamente formada, constituída, arcaica e antiga, 

não bem situada no mercado, escassa visualidade, pretender atingir resultados novos 

ou meramente acarretar negócios restritos. É o momento oportuno de reposicionar a 

imagem, procedimento esse que abarca em fazer uma análise do mercado operante 

e produtivo, dos adversários, fontes intrínsecas e extrínsecas, explorar com os clientes 

sobre a percepção que eles têm da imagem da empresa, bem como aplicar algumas 

políticas internas para engajar os colaboradores e aprimorar a qualidade do trabalho 

efetuado. Ademais, é indispensável avaliar variados planos e táticas de 

reposicionamento, tais como: alterações nas mercadorias comercializadas, focagem 

em um grupo alvo distinto, inovar na abordagem publicitaria, transformação no visual 

da marca, dentre outros. 

Oliveira (2005) afirma que da mesma maneira que as gerações sofrem 

transformações, as marcas igualmente não são inertes e fixas: 

[...] possuem muitas facetas em suas personalidades. Para crescer e manter-
se preferida na mente do consumidor, uma marca deve evoluir para 
permanecer conectada a seu público-alvo, em sua existência diária. A 
presença da marca, na melhor das hipóteses, é a conexão íntima com o estilo 
de vida do consumidor. (GOBÉ, 2002) 
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Furrier (2008) nota que já há um representativo na cabeça do cliente no instante 

no qual se reposiciona uma marca, eles já possuem uma ligação, onde a marca 

simboliza a exterioridade da empresa, difundindo completamente as evidências que o 

cliente está habituado. Portanto, uma modificação abrupta será capaz de estremecer 

essa conexão abstrata, além de poder aparentar que se refere a uma nova empresa, 

porém é um perigo a se perfazer, uma vez que, para ocorrer a alteração de uma 

marca, é necessário servir-se excessivamente do empreendedorismo e 

responsabilizar-se pelos riscos. 

Outro aspecto levantado por Furrier (2008), um reposicionamento pode imputar 

esforços e empenhos consideráveis em comparação à atual base de clientes 

atendidos. No decorrer do reposicionamento de uma marca, o propósito, 

frequentemente é conquistar um novo segmento. No momento que isso ocorre, o 

anterior, formado por clientes já sólidos e ininterruptos, é quase irrecuperável, já que 

a comunicação não é mais voltada aos mesmos. O perigo está exatamente em intentar 

conquistar um novo grupo sem dispor da convicção da retribuição já cativa pelo 

precedente. 

Por essas duas razoes, é imprescindível “[...] rever a estratégia de comunicação 

por completo e alterar elementos de um composto de marketing já existente para 

suportar o programa de reposicionamento” (FURRIER, 2008, p. 166). Todo ponto do 

mix de marketing (oferta, preço, mercado, produto), têm de ser investigado impedir 

falhas dispensáveis na trajetória e prejuízos monetários para a empresa. 

Avocar riscos é primordial a fim de lograr novas fatias do mercado ou alcançar 

novos propósitos e “[...] envolve o planejamento de novos negócios, assim como a 

redução ou a extinção de negócios superados” (KOTLER; KELLER, 2006, p.46). É 

realidade que nenhuma empresa possui como objetivo paralisar o seu progresso.  

Existe um período na história da empresa, que existe a indispensabilidade real 

de crescimento. No momento em que atinge o fim, é imperativo reedificar-se, de outro 

modo, a empresa acaba. É um ciclo. O ciclo da existência do produto/marca.  

 

 

2.4 ANALISE DE VIABILIDADE ECONÔMICA FINANCEIRA 

 

O estudo de viabilidade econômica financeira é a ferramenta que irá subsidiar 

a tomada de decisão de se investir ou não, pois permitirá a avaliação do valor a ser 
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investido, do fluxo de despesas e receitas, qual seu retorno e em qual prazo será 

pago. 

O estudo de Viabilidade Econômica e Financeira é o cerne de qualquer 
empreendimento, pois é este estudo que permitirá ao empresário ter uma 
visão real sobre o potencial de retorno de determinado investimento. Esta 
análise tem obrigatoriamente um caráter técnico, pautado em números e 
projeções de receitas e despesas. A análise de viabilidade econômica, é feito 
com base em números e projeções e determina os 3 principais indicadores 
de análise de investimentos: Payback, Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa 
Interna de Retorno (TIR). GARCIA,2019. 

Ainda segundo Garcia (2019) o Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira 

deve ser feito sempre que houver um projeto em fase de avaliação, que pode ser uma 

ação estratégica de expansão da empresa, a abertura de uma nova empresa, um 

investimento em um novo empreendimento, maquinário etc. 

Quando o empreendedor solicita um estudo de viabilidade, ele está dirimindo 

seu risco de colocar seu tempo e seu dinheiro em um projeto que não trará o retorno 

esperado. Além de canalizar seus esforços para projetos mais próximos da estratégia 

individual de investimento, essa análise permite também fazer uma comparação entre 

o retorno que será obtido em diferentes projetos, sendo uma análise muito estratégica 

para gestores que precisam decidir qual projeto será colocado em prática com um 

determinado orçamento (GARCIA, 2019). 

O roteiro para o Estudo de viabilidade Econômica financeira de um projeto 

deverá conter um estudo prévio do mercado, análise das projeções de despesas, 

custos, investimentos e receitas (Fluxo de caixa), e a análise dos indicadores (VLP, 

TIR e Payback) (GARCIA, 2019). 

Fases da análise de viabilidade econômica Financeira. 

1 – Estudo de Mercado: De acordo com Dornelas (2019) análise de mercado é 

um dos componentes do plano de negócios que está relacionado ao marketing da 

organização. Ela apresenta o entendimento do mercado da empresa, seus clientes, 

seus concorrentes e quanto a empresa conhece, em dados e informações, o mercado 

onde atua. 

A análise do mercado permite ainda conhecer de perto o ambiente onde o 

produto / serviço se encontra. O mercado está composto pelo ambiente onde a 

empresa e produto se localizam, pela concorrência e pelo perfil do consumidor. É 

entender como funciona o mercado, aspectos legais e sócio econômicos, ofensores, 

entraves, concorrentes, é um diagnóstico. Dornelas (2019). 
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2. Projeção de receitas: Para o Smart business plan (2019), definição de receite 

é um termo também conhecido pelos nomes: orçamento de vendas, planejamento de 

vendas, previsão de receitas ou projeção de faturamento. Como o próprio nome induz, 

é a previsão feita pelo empreendedor para o valor da receita que espera receber num 

determinado período. Através da projeção de receitas que a empresa inicia parte do 

seu planejamento financeiro, isso porque é a partir de vendas e receitas que as demais 

projeções se derivam. O ponto inicial para o fluxo de caixa ser elaborado é o 

planejamento das receitas. Muitas empresas estabelecem metas de vendas sem 

conhecer seus custos/despesas e acabam não conseguindo atingir o ponto de 

equilíbrio (receita = despesa). 

Ainda segundo a publicação do site (SMART BUSINESS PLAN, 2019) ao 

estabelecer as metas de vendas é importante observar os custos e despesas da 

empresa: 

 Qual o mercado consumidor; 

 Qual a concorrência; 

 Período para o qual está estabelecendo a meta (dias úteis, 

feriados, festividades, sazonalidades, etc.) 

É importante que as metas sejam desafiadoras, porém realistas para serem de 

fato cumpridas. Uma dica para as empresas é estabelecer cenários de vendas, pois 

faz com que a empresa fique menos vulnerável, tendo em vista um mercado que pode 

apresentar retrações ou aumentos nas vendas. 

3. Projeção de custos, despesas e investimentos 

Com o crescimento das receitas, é natural que também cresçam as despesas 

e os custos envolvidos. Por esse motivo, também é importante os projetar. Além das 

receitas, custos e despesas, os investimentos ao longo do crescimento do negócio 

devem ser mensurados e projetados para que o empreendedor não tenha surpresas 

ao longo do projeto. Rodrigo Garcia. As projeções feitas sempre devem mostrar os 

diferentes tipos de cenário: pessimista, neutro e otimista, sempre comparando-os e 

determinando aquilo que o avaliador acredita que seja mais próximo do real, tendo 

como base a análise de mercado feita anteriormente e premissas adotadas (GARCIA, 

2019)  
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4. Fluxo de Caixa  

Segundo Puccini (2007), fluxo de caixa é o conjunto de entradas e saídas de 

dinheiro ao longo do tempo.  Pode-se definir como sendo a interação entre a projeção 

de receitas e despesas. 

Trata-se de dispor em um fluxo de toda a série de entrada e saída de valores 
ao longo de um determinado período. 

O principal elemento que justifica a existência de uma empresa é a geração 
de lucro. Para os investidores, porém, não basta que o projeto tenha um 
resultado positivo. Para um projeto de desenvolvimento ser atrativo, é preciso 
que a quantidade de lucro gerado, o retorno do projeto, seja melhor do que 
aquele que a empresa poderia obter com outros investimentos, por exemplo, 
aplicando no mercado financeiro. Portanto, a essência da avaliação 
econômico-financeira é medir o retorno do projeto de maneira comparável 
com outros investimentos (RODRIGUES, 2014). 

  O fluxo de caixa permite uma previsibilidade extremamente assertiva sobre a 

saúde financeira do empreendimento.  

5 – Análise dos Indicadores   

Goldman (2005, apud HIRSCHFELD, 2000) afirma que a análise de viabilidade 

econômica e financeira dos empreendimentos ocorre com todas as quantidades 

envolvidas, sejam entradas ou saídas de caixa. 

Existem vários indicadores para se analisar a viabilidade econômica e 

financeira de um projeto. Porém, iremos falar de apenas três deles: o Valor Presente 

Líquido (VPL), a Taxa Interna de Retorno (TIR) e o Payback. Esta análise, permitirá 

saber se o empreendimento é viável. 

 

2.4.1 Valor Presente Líquido (VPL) 

 

Gonzáles e Formoso (2001) explicam que o Valor Presente Líquido está 

correlacionado ao valor presente do fluxo de caixa. O valor presente líquido de um 

fluxo de caixa é igual ao valor presente de suas parcelas futuras somadas 

algebricamente com a grandeza colocada no ponto zero. O custo de oportunidade de 

capital é também admitido como taxa de desconto ou taxa de retorno. 

Segundo publicação, Paramais (2019), o VPL é um indicador que analisa todos 

os fluxos de caixa esperados pelo investimento, em uma mesma data. Esses fluxos 

são então somados e de seu total é subtraído o valor do investimento. VPL for positivo, 

projeto com capacidade de gerar lucros. Valor seja nulo (zero), projeto se paga ao 

http://www.wrprates.com/o-que-e-vpl-valor-presente-liquido/
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longo dos anos, mas sem gerar lucro. E por fim, se o resultado for negativo, projeto 

gera prejuízo. 

Para melhor compreensão do VPL Rodrigues (2014) apresenta a formula e critérios 

de avaliações:  

 

Figura 3 – Fórmula e Critérios VPL 

 
  

Critérios de Avaliação VPL:               

    > zero: Investimento é economicamente atrativo.  

• = zero: o investimento é indiferente, pois valores das entradas 

e saídas se equivalem.  

• < zero: investimento inviável teremos mais saídas de caixa que 

entradas.                

                                               

2.4.2 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

Segundo artigo da Parmas (2019) a TMA representa o retorno mínimo 

esperado para um investimento. É definida levando-se em consideração a fonte de 

capital (próprio ou através de empréstimos), além da margem de lucro que se espera 

obter com o investimento. A TMA varia conforme a empresa, e pode ser apurada de 

diversas maneiras. Uma referência geral para a TMA das empresas no Brasil é a taxa 

SELIC, taxa básica de juros da economia brasileira, pois ela afeta tanto o lado da 

captação de recursos, quanto das aplicações financeiras. Por exemplo, com a taxa 

SELIC em queda o acesso ao crédito fica mais barato, o que reduz o custo de capital 

de terceiros e consequentemente a TMA de uma empresa. Ainda, com a queda da 
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SELIC as aplicações financeiras atreladas a ela têm sua rentabilidade reduzida, o que 

reduz o custo de oportunidade e também impacta em uma menor TMA. De forma 

oposta, altas na taxa SELIC levam a uma maior TMA. 

 

2.4.3 Taxa Interna de Retorno (TIR) 

 

A TIR representa a rentabilidade de um projeto de investimento. É expressa na 

forma de uma taxa percentual, seguindo a periodicidade dos fluxos de caixa. Quando 

substituída pela TMA no cálculo do VPL, o VPL torna-se “zero”. 

Ao se analisar a TIR, deve-se ter em mãos a taxa mínima de atratividade (TMA) 

do investimento, pois será necessário comparar essas duas taxas. Ao se fazer a 

comparação, depara-se com três possíveis cenários (PARAMAIS, 2019). 

Rodrigues (2014), orienta para que o cálculo da TIR seja preciso será 

necessário aplicar a fórmula de cálculo e critérios de interpretação dos dados obtidos:  

Figura 4 -  Fórmula e critério TIR        

 
Critérios de Avaliação da TIR                

1. O primeiro deles é quando sua TIR é maior que a TMA. Teremos Lucro. 

2. Segundo cenário TIR = TMA, investimento será pago, mas não haverá lucro. 

3. E o terceiro cenário é quando sua TIR é menor que a TMA, gerando prejuízo.   

            

Payback 

Segundo artigo Paramais (2019), pode-se definir o método Payback como 

sendo o indicador que mede quanto tempo um projeto levará para gerar os retornos 

que paguem o investimento. O Payback poderá ser calculado de duas formas: 

Payback Simples e Payback descontado, o primeiro não considera o valor do dinheiro 

no tempo, enquanto a segunda utiliza a TMA no fluxo de caixa. 

Segundo Rodrigues (2014), a Formula e critérios de avaliação são: 
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Figura 5 – Fórmula e critério Payback 

 
 

Critérios de Avaliação:   

1. Período de payback < período máximo aceitável de recuperação = aceita 

o projeto   

2. Período de payback > período máximo aceitável de recuperação = rejeita 

o projeto   

O payback é obtido no momento em que o valor obtido passa a ser positivo, ou 

seja, as entradas superam as saídas, neste momento o valor total do investimento foi 

recuperado e a partir daquele momento o investimento passará a gerar retornos 

financeiros (RODRIGUES, 2014). 

Uma análise de viabilidade econômica e financeira tem o condão de indicar se o 

projeto em estudo tem possibilidade de gerar lucro e se é viável financeiramente, no 

entanto, para que este reflita a realidade devemos ter como premissa a parcimônia 

nas projeções de receitas, buscar a maior proximidade com os custos e despesas 

reais, além de considerar com que grau de incertezas- riscos iremos trabalhar. 

Ademais os dados devem ser constantemente revisados, para evitar que os 

resultados obtidos sejam inconclusos ou mesmo errôneos.  
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

  

 O projeto em questão caracteriza-se por uma pesquisa Descritiva. Segundo 

Trivinõs (1987), a pesquisa descritiva exige do pesquisador uma série de informações 

sobre o que deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende apresentar os fatos e 

acontecimentos de determinada realidade. São exemplos de pesquisa descritiva: 

Estudos de caso e análise documental.  

Para Triviños (1987), os estudos descritivos podem ser criticados e até 

reprovados por manter uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem 

da possibilidade de verificação através da observação. O autor afirma ainda que, por 

vezes não existe, por parte do investigador, um exame crítico das referências e os 

resultados podem ser confundidos, assim as técnicas de coleta de dados, como 

questionários e entrevistas podem ser especificas, apenas quantificáveis, gerando 

imprecisão.  Neste projeto, analisou-se alternativas que promovam o aumento de 

demanda de passageiros para o transporte coletivo de Cuiabá. 

           Este estudo utilizou-se como estratégia a pesquisa qualitativa, a mesma não 

se preocupa com representatividade numérica e sim, com o investigar e compreender 

o grupo social, de uma organização. Os pesquisadores, que adotam a abordagem 

qualitativa, contestam e defendem um modelo único de pesquisa para todas as 

ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma 

metodologia própria, sem julgamentos, crenças ou preconceitos que contaminem a 

pesquisa (GOLDENBERG,1997).   

A pesquisa qualitativa é criticada por sua experiência, pela característica 

própria e pelo envolvimento emocional do pesquisador (MINAYO, 2001). Ainda 

segundo Minayo (2001), a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que equivale a um 

espaço mais expressivo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 

podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis.  No entanto, o pesquisador 

deve ter cautela para alguns limites e riscos da pesquisa qualitativa, tais como: 

excesso de confiança do investigador no momento da coleta de dados; risco de que a 

reflexão fique cansativa, numa tentativa de dar conta da totalidade do objeto estudado, 

além de controlar e influenciar o objeto de estudo (MINAYO, 2001). Deverá detalhar 

os processos através dos quais as conclusões foram alcançadas, observar todos os 

aspectos sob enfoques diferentes, buscar a certeza do pesquisador com relação aos 
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dados informados e conduzir com sabedoria o objeto de estudo, envolvido na situação 

pesquisada.          

Segundo Malhotra (2001), a entrevista realizada com um pequeno grupo foco 

de respondente e por um intermediador que tenha conhecimento do assunto a ser 

abordado, isso facilitará para que ocorra de forma natural e rápida a pesquisa com 

todos os grupos convidados. 

          Nesta pesquisa será utilizado o grupo foco, com a finalidade de planejar e 

estruturar a coleta de dados de forma adequada e funcional com roteiro prévio de 

estimulo. Será realizada uma dinâmica com três grupos de 06 a 12 pessoas em função 

da intensidade que utilizam os serviços de transporte coletivo urbano por ônibus: 1) 

usuário parcial, aquele que intercala o veículo próprio e o ônibus urbano; 2) usuário 

intenso, que predominantemente utiliza o transporte coletivo sem veículo próprio; e 3) 

pessoas que não utilizam o serviço coletivo.  Segue algumas definições para o grupo 

focal, Morgan (1997) o define como uma técnica de pesquisa qualitativa, realizada 

através de coleta de informações e entrevistas grupais, coletando as informações por 

meio das interações grupais. Para Kitzinger (2000), o grupo focal nada mais é, que a 

interação dos grupos envolvidos em forma de entrevistas, baseada na comunicação 

e no tema escolhido.  

Westphal, Bógus e Faria (1996) diz que temos vários estudos e relatos de que 

a implementação da técnica de grupo focal, tem baixo custo em relação por exemplo, 

com as técnicas de estudos descritivos de amostragem, além de possibilitar a rapidez 

nos dados considerados essenciais na pesquisa. Este recurso metodológico é uma 

importante ferramenta de aproximação entre os pesquisadores e o público-alvo. As 

técnicas utilizadas no grupo focal permitem que o facilitador, observe os processos de 

interação que ocorrem entre os participantes, visto que se fosse realizado um 

questionário individual o mesmo não teria a esta percepção sobre o processo de 

entrevista. A percepção deve ser quem na sociedade usa e quem não usa o serviço 

de coletivo, objetivo aprofundar as principais razões qualitativas de análise. 

             A pesquisa de campo busca a informação diretamente com a população 

sondada, exigindo do pesquisador um encontro direto no local onde o fenômeno 

ocorre, ou ocorreu, reunindo um conjunto de informações a serem pesquisadas e 

documentadas. Segundo José Filho (2006) “O ato de pesquisar traz em si a 

necessidade do diálogo com a realidade a qual se pretende investigar e com o 

diferente, um diálogo dotado de crítica, canalizador de momentos criativos”. O 
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experimento de conhecer qualquer fenômeno constituinte dessa realidade, busca uma 

centralização, dada a sua complexidade e dinâmica discussão. São fundamentais o 

apoio e as técnicas, bem como instrumentos metodológicos adequados, que permitam 

a aproximação ao objeto de estudo. Nossa pesquisa será conduzida a fim de levantar 

a percepção dos clientes em relação a utilização de serviços de transporte coletivos 

Urbanos. Este recorte de conhecimento nos dará o norte para desenvolver um projeto 

robusto e de fácil entendimento.  

          O método de coleta de dados possibilitará a construção de uma base para os 

estudos comparativos com as empresas que operam na mesma cidade e que estejam 

conseguindo reverter a queda na demanda. Será utilizada as melhores práticas que 

estejam sendo usadas pelas empresas de Cuiabá e Varzea Grande, bem como de 

cases de sucesso da modalidade urbana no Brasil e uma breve olhada em modelos 

utilizados nos países com maior índice de mobilidade coletiva.   

  E na pesquisa bibliográfica, nosso primeiro passo será no transporte de 

passageiros, a mobilidade urbana e as principais ameaças, discutindo e pesquisando 

junto aos autores. Faremos um levantamento de tudo que se discute no momento, e 

que se pesquisa sobre esse assunto. Como entregar um serviço melhor, construindo 

com uma proposta de valor, com percepções claras, visão do serviço estigmatizado 

como as grandes marcas fazem, através da análise e viabilidade do nosso projeto.  

               O processo de benchmarking tem como base o reconhecimento das falhas 

da própria organização, reconhecendo que alguém está fazendo um trabalho melhor, 

aprendendo como ele está́ sendo feito e na sequência implementando-o 

(AmericanProductivity & Quality Center,1996).  

Segundo Randall (et al 2007), os grupos de benchmarking normalmente se 

apoiam em uma política de discrição e anonimato das informações fornecidas, 

garantindo total abertura dos dados dentro do grupo e confidencialidade para quem 

está do lado de fora. Com a intenção de melhorar a qualidade do serviço no transporte, 

foram criados diversos grupos de benchmarking nacionais e internacionais, a maior 

parte destes grupos estão focados no desempenho e custos operacionais dos 

sistemas de transporte. Considerando a satisfação do usuário, o benchmarking pode 

ser considerado desafiador, devido as diferenças entre tipos de pesquisas, amostras, 

questionários, contextos políticos e sociais.  

É preciso normalizar a qualidade e os resultados de satisfação, só assim 

conseguiremos atender as expectativas dos clientes nas diferentes áreas do serviço 
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prestado (Trompet et al.,2013). Neste projeto serão realizadas duas pesquisas em 

empresas de sucesso, sendo uma no mercado nacional e outra internacional.  

A pesquisa documental é muito parecida com a pesquisa bibliográfica, segundo 

Gil (2008), a diferença está na natureza das fontes, visto que esta forma ainda não 

recebeu um tratamento analítico, ou ainda, pode ser reconstituída de acordo com os 

objetos da pesquisa. Além de analisar os documentos de “primeira mão” (documentos 

de arquivos, sindicatos, instituições etc.), existem também aqueles que já foram 

elaborados, mas podem receber outras interpretações, como relatórios e tabelas. 

Nesta etapa será realizada uma pesquisa documental, buscando dados sobre o 

transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande, de forma bem planejada para garantir 

a qualidade dos dados obtidos pela mesma.  

Segundo Gil (2008), o procedimento técnico da pesquisa bibliográfica é 

desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros 

e artigos científicos, não recomendando o embasamento em trabalhos provenientes 

da internet, cuja fonte não tenha legitimidade reconhecida. A pesquisa bibliográfica é 

considerada uma fonte de coleta de dados secundária, neste caso buscaremos dados 

sobre o transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande junto ao Sindicato das 

empresas de ônibus, na secretária de Estado do Mato Grosso e das cidades 

envolvidas. 
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4 ANÁLISE DO SETOR  

 

4.1 O TRANSPORTE URBANO EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE 

 

Os transportes urbanos revestem-se de importância vital na medida em que 

as cidades crescem, pois proporcionam uma série de benefícios a todos os segmentos 

que compõem a sociedade. Aos trabalhadores e estudantes porque podem alcançar 

seus locais de trabalho ou de estudo, garantindo-lhes a manutenção de necessidades 

de consumo ou de recepção de conhecimentos; aos empresários, porque dispõem de 

mão-de-obra na atenção de seu processo de produção, e por fim, a sociedade porque 

podem beneficiar-se de todos os bens e serviços que a vida urbana oferece, através 

das relações econômicas e sociais mediante o deslocamento das pessoas 

(OLIVEIRA, 2003). 

Por se tratar de uma cidade de quase trezentos anos, com um centro histórico 

travado por ruas de bitola estreita, sem um plano viário que as modernize, e com 

muitos prédios antigos tombados pelo patrimônio histórico, o centro de Cuiabá não 

deveria ser utilizado para acesso de veículos, onde obras importantes como a 

melhoria dos acessos a pedestres e o alargamento de calçadas são necessários para 

a otimização do acesso ao centro histórico da cidade, sendo indispensável um Plano 

Diretor rigoroso (OLIVEIRA; MAGALHÃES, 2015). 

Quanto à mobilidade urbana, o plano diretor de Cuiabá no artigo 3º, além do 

PDDE, o Plano de mobilidade e de transporte urbano deverá ser instrumento 

norteador das ações no setor, e assim como Várzea Grande, coloca o transporte como 

princípio que propiciará “uma cidade para todos” (art. 5º, in. IV). Fica claro que o 

transporte coletivo é prioridade (art. 5º, inc. IX), mas deverá promover garantias de 

transporte intermodal, para maior competitividade para a produção local e regional.     

De acordo com Vasconcelos (2018) compreender a mobilidade urbana em 

Cuiabá e Várzea Grande exige analisar o espaço urbano dos dois municípios 

conturbados, separados pelo Rio Cuiabá. Apesar de terem nascidos de formas e em 

séculos diferentes, sempre caminharam juntos; tanto que, em 2001 foi criado o 

Aglomerado Urbano (AGLURB) abrangendo as duas cidades e, em 2009, foi instituída 

a Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá - RMVRC.  

Após a paralisação das obras por parte do Ministério Público, por suspeitas 

de irregularidades nos processos, a população ficou à mercê de obras inacabadas, 
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piorando em muitas regiões a mobilidade urbana, já que em inúmeras obras houve 

interdição de partes consideradas vitais para a cidade, como por exemplo, a região da 

Prainha, no centro de Cuiabá, onde se foi interditada uma faixa de rolamento em cada 

sentido, trazendo à população o desconforto de horas a mais no trânsito da capital. 

(OLIVEIRA e MAGALHÃES, 2015). 

Quanto ao transporte coletivo, existem três sistemas no Aglomerado urbano: 

o sistema de Cuiabá; o de Várzea Grande, cada qual gerenciado pelas suas 

respectivas prefeituras, e o intermunicipal, gerenciado pelo governo do Estado. 

Embora exista integração física entre eles, não há a obrigatoriedade de se definir a 

mesma tarifa para todos, podendo ocorrer três tarifas diferentes (VASCONCELOS, 

2018). 

Dessa forma, deve-se pensar como os três sistemas podem funcionar de 

forma integrada, pois o sistema de cobrança de tarifa se dá através de cartão-

transporte, porém o preço é diferente: em Cuiabá e Várzea Grande é R$ 3,85, a partir 

de 02/02/2018 e 04/01/2018, datas do último reajuste em cada município 

respectivamente. Já o intermunicipal o valor é R$ 4,00, desde 07/05/2017, quando a 

agência do Estado definiu o último aumento. 

De acordo com Druciaki (2014), os sistemas de transporte são 

frequentemente concebidos pelas redes como uma semelhança a sua estrutura, 

estabelecida pela população e linhas. As redes de transporte são mais simples em 

termos de apreensão, quando comparadas a outras modalidades de redes, por 

exporem uma morfologia visível de ser identificada. Entretanto, isso não implica 

conferir menos conteúdo a elas. 

O autor esclarece que uma rede de transportes é composta de meios (ônibus, 

carros, aviões, trens, etc.), bem como as vias de circulação, que atendem aos 

mesmos, são técnicas impregnadas no espaço, para articulá-los. O transporte coletivo 

urbano de Várzea Grande está monopolizado pela empresa União Transportes que 

opera o sistema de ônibus urbano municipal em duas (02) linhas estruturais, que 

fazem a ligação dos bairros com o centro da cidade e ao centro de Cuiabá através do 

Terminal de Integração André Maggi Druciaki (2014).  

Já de acordo com Vasconcelos (2018) atualmente em Cuiabá operam três 

empresas: Pantanal Transportes, Expresso Norte Sul e a Integração Transportes, 

além de uma empresa táxi-lotação: Seta. Além das empresas citadas, Cuiabá conta 

com os serviços da empresa SETA – Sindicato das Empresas de Transporte 
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Alternativo, que oferece transporte coletivo por meio de veículos enquadrados na 

categoria micro-ônibus. Em Várzea Grande, opera somente a União Transportes, que 

também realiza o serviço intermunicipal.  

O transporte municipal e o intermunicipal operam de forma superposta, o que 
dificulta o planejamento, a racionalização de itinerários e a distribuição de 
linhas na cidade; situação que se agrava por tratar-se de sistemas 
gerenciados por Órgãos diferentes: Superintendência Municipal de 
Transportes Urbanos - SMTU, para o sistema municipal de Cuiabá, 
Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes para o sistema 
municipal de Várzea Grande e AGER, do Governo do Estado, para o 
transporte intermunicipal entre Cuiabá e Várzea Grande. (GODINHO, 2007, 
p. 90).  

Godinho (2007) comenta, ainda, que a rede de transporte é distribuída em 

linhas municipais de Cuiabá, linhas municipais de Várzea Grande e linhas 

intermunicipais Cuiabá/Várzea Grande. Também operam linhas municipais de micro-

ônibus, sendo estas somente em Cuiabá. 

Conforme Druciaki (2014) quando se discute transporte público coletivo, um 

dos mais utilizados meios nas cidades brasileiras é o ônibus. Isso acontece por sua 

flexibilidade e seu menor ônus de implantação e manutenção. Entretanto, algumas 

dessas facilidades devem ser observadas, visto que, de acordo com Ferraz e Torres 

(2001), podem configurar distintos traçados, classificados nos seguintes tipos: 

Radial: linha que liga à área central da cidade onde, em geral, há maior 
concentração de atividades comerciais e de prestação de serviços. • 
Diametral: linha que conecta duas regiões, passando pela área central. • 
circular: linha que liga várias regiões da cidade, formando um circuito 
fechado. • Interbairros: linha que liga duas ou mais regiões da cidade, sem 
passar pela área central. •Local: linha cujo percurso se encontra totalmente 
dentro de uma região da cidade (2001, p.45). 

Quanto à estrutura viária constata-se que existem algumas formas de 

privilegiar o ônibus como meio de transporte coletivo. Conforme Mello (2008) as 

razões de se priorizar o ônibus nas vias são: 

Reduzir o tempo total de viagem do sistema; • Conseguir a transferência 
modal do transporte particular para o transporte público; • Servir de restrição 
ao tráfego de automóvel; • Aumentar a eficiência do sistema de transporte; • 
Atender a um fluxo maior de pessoas a uma velocidade satisfatória (2008, p. 
56). 

De acordo com Sant’Anna (2001) uma das formas de se privilegiar o ônibus 

como meio de transporte implantado em várias cidades brasileiras é a criação das 

Vias Exclusivas, que são vias segregadas do tráfego geral de veículos, que podem 

permitir um melhor desempenho operacional do sistema. Tais vias podem ser 
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encontradas em várias cidades, com características e resultados operacionais 

distintos, dependendo da estrutura do sistema. A forma mais simples é a indicação de 

uma ou mais faixas de tráfego para uso restrito do ônibus. Os tipos de vias exclusivas 

podem ser com ou sem segregação física, no canteiro central ou na lateral da via, ou 

totalmente reservada a ônibus. 

Segundo o DETRAN-MT, a frota de Várzea Grande e Cuiabá são compostas 

por um total de 603.813 veículos, sendo que 294.679 são automóveis 138.913 são 

motocicletas / motonetas   e os demais outros veículos (est. DENATRAN, maio 2019). 

Desta forma temos uma média de 0,63 veículo por habitante, o que torna o trânsito do 

aglomerado urbano insustentável, pois esta taxa é extremamente expressiva para o 

porte das cidades, principalmente por não apresentar pelo menos no curto prazo uma 

tendência de queda. 

A qualidade do atendimento do transporte coletivo urbano para as diferentes 

populações depende, sobretudo, do número de linhas disponíveis, da frequência e 

destinos das linhas, das necessidades de deslocamento das populações, do custo do 

transporte reativo aos ganhos da população (VASCONCELOS, 2018). 

  Investigando-se os dados de produção e atração de viagens, por meio dos 

dados fornecidos pelo IBGE (2000) e (2010), verifica-se que o motivo da viagem, tanto 

em Cuiabá como Várzea Grande, em sua maior parte ocorre dentro do próprio 

município. Ressalta-se ainda que, segundo IBGE (2000), o número de pessoas que 

trabalhavam ou estudavam em outro município era superior em Várzea Grande, 

demonstrando que 10,60% da população de Várzea Grande se deslocava para 

Cuiabá, em 2000. Já em 2010, tal índice correspondia a 11,84%, conforme IBGE 

(2010). ). Em média 20% (180.000) da população de Cuiabá e Várzea Grande utilizam 

o transporte público, número que poderia ser muito maior se as expectativas dos 

clientes fossem minimamente atendidas. 

Em relação ao tempo habitual de deslocamento percorrido, os dados do IBGE 

(2010) apontam que tanto em Cuiabá como Várzea Grande a maior parte do percurso 

ocorre de 06 minutos até 30 minutos, em segundo lugar é de 30 minutos até 60 

minutos. Estes dados apontam que a maior parte da população de Cuiabá e Várzea 

Grande trabalham ou estudam dentro do município ou no máximo no município 

vizinho. 

Os dados do Departamento Nacional de Trânsito-DENATRAN (2014) 

corroboram para o aumento do uso do modo motorizado individual. Na última década, 
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o número de veículos, no Estado, quadruplicou, subindo de 380 mil para 1,7 milhão. 

Deste total, Cuiabá possui 366,7 mil veículos, sendo: 249,7 mil automóveis, 96,8 mil 

motos, 3,2 mil ônibus e 878 micro-ônibus. Quanto à Várzea Grande, esta possui uma 

frota de 139,4 mil veículos, distribuídos em: 83 mil automóveis, 50,4 mil motos, 599 

ônibus e 324 micro-ônibus. 

 

4.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A QUEDA NA DEMANDA PELOS SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE URBANO RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS EM CUIABÁ E VÁRZEA 

GRANDE 

 

Conforme dados do IPEA (2013ª) quase a metade dos domicílios (46%) não 

possuem veículo motorizado próprio no Brasil. São quase 29 milhões de lares cujos 

moradores não dispõem de automóveis ou motocicletas próprios para se transportar 

e são potenciais passageiros de transporte coletivo. Essa realidade se intensifica na 

zona rural, onde 48% dos domicílios não possuem veículo próprio. 

Possuir ou não um veículo próprio influencia diretamente no tempo que o 

trabalhador consome em seu deslocamento casa-trabalho. Entre os que detêm o 

próprio meio de transporte, 49,4% gastam menos de 30 minutos no percurso, 33,6% 

entre 30 minutos e 1 hora e 17,1% ultrapassam 1 hora. Já entre os que não têm 

transporte próprio, o número de pessoas que passam mais de uma hora no translado 

sobe para 22,5%, enquanto os que gastam menos de 30 minutos são 42,3% e os que 

passam entre 30 minutos e 1hora, 35,2%. No geral, 65,9% gastam menos de 30 

minutos e cerca de 10% gastam mais de uma hora no deslocamento (IPEA, 2013b). 

Escolher que transporte utilizar para se deslocar para o trabalho, para a 

escola, ou para atividades de lazer, deveria ser uma decisão fácil e agradável para 

esses milhões de brasileiros, mas, invariavelmente, essa escolha não é tão simples 

quanto deveria ser. 

Transporte coletivo ou individual? Se escolher transporte coletivo, poderá ser 

por ônibus, van, metrô, trem ou táxi lotação? Se escolher transporte individual, poderá 

ser de carro, moto, bicicleta, ou simplesmente a pé? Invariavelmente as pessoas 

procuram combinar algumas variáveis nessa escolha, levando em consideração a 

comodidade, o percurso, e o estresse que essa escolha poderá ocasionar. 

O alto custo das passagens do transporte coletivo em relação à renda média 

dos brasileiros, os constantes e enormes engarrafamentos – dado que a frota 
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brasileira de carros dobrou nos últimos 10 anos sem que a malha viária encampasse 

essa evolução – o risco de acidente sempre presente nos grandes centros urbanos 

ao se deslocar de carro ou moto, tem levado milhares de brasileiros a optar pelo 

deslocamento do seu dia a dia por bicicleta, o que de certo modo influencia a queda 

na demanda pelos serviços de transporte urbano rodoviário (IPEA, 2013b). 

O tempo de viagem tem sido um dos fatores relevantes quanto à queda de 

procura por transporte rodoviário, fator este que afasta o usuário do sistema de 

transporte público. Algumas linhas realizam muitas paradas dentro das cidades, 

elevando o tempo “perdido” no trânsito. 

A qualidade do serviço que é prestado, mantém estreita relação com o tempo 
de espera nos terminais de transbordo ou nos pontos de parada obrigatória. 
Em relação ao sistema integrado de transporte, o tempo de espera no 
terminal é extremamente relevante para os usuários, pois a este tempo 
adiciona-se o tempo médio de espera da linha, que dependerá do intervalo 
da mesma, no caso de fazer o transbordo (VASCONCELLOS, 1992, p. 67). 

A dispersão das atividades nas cidades, os deslocamentos da população e, 

as políticas e ações públicas que privilegiam o uso do automóvel, fazem com que 

ocorra um processo de deterioração das condições de operação do transporte público, 

reduzindo assim a procura por transporte rodoviário (MAGALHÃES, 2015).  

Em Cuiabá, assim como no restante do país, o custeio do transporte público 

por ônibus urbano, na sua maior parte, é obtido via as receitas arrecadadas com as 

tarifas pagas pelos usuários. Os recursos extra tarifários cobrem parte pequena do 

custo do sistema. Uma das distorções deste modelo de financiamento baseado quase 

exclusivamente na receita tarifária é a já mencionada perda da demanda em função 

do aumento das passagens. O modelo entra em um ciclo vicioso: a partir de cada 

aumento da tarifa diminui o número de usuários e, em função disso, em pouco tempo 

terá que haver novo aumento para dar sustentação ao sistema (VASCONCELOS, 

2018). 

De acordo com o Jornal Gazeta Digital de Cuiabá nada menos que 3 milhões 

de pessoas em todo o país deixam de usar o ônibus como transporte público diariamente. 

O levantamento é da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, se 

refere ao período 2016/2017 e está relacionado à realidade de nove capitais que pode ser 

encontrada nas grandes cidades do país. 

Não é fácil depender do transporte público para se locomover. Os problemas, que 

não se restringem à Grande Cuiabá, são semelhantes em todos os lugares. Vão do estado 
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dos veículos geralmente ruim ao valor da tarifa, tempo de viagem e trânsito. Soma se a 

isso o desemprego e a crise econômica, também tidos como responsáveis pela baixa nos 

números dos usuários do transporte público (GAZETA DIGITAL/2017). 

Mas a crise financeira é uma situação pontual, apesar de atual e preocupante. A 

associação faz o monitoramento dos dados de transportes públicos urbanos desde 1994, 

totalizando 24 anos de acompanhamento, e revela que a queda de usuários é uma 

constante. Os dois maiores responsáveis são a tarifa e falta de investimentos em 

infraestrutura (GAZETA DIGITAL/2017). 

Segundo pesquisa da ARSEC- Agência Municipal de Regulação de Serviços 

Públicos Delegados de Cuiabá, 45% dos usuários de Transporte Coletivo consideram o 

serviço ruim ou péssimo. Sobre os quesitos específicos como conforto e acessibilidade 

56,7% afirmaram que a temperatura do ônibus ruim ou péssima, já 31,71% disseram que 

os ônibus sempre estão lotados. Dos entrevistados 70% não confiam nos horários de 

circulação dos ônibus, 48,99% afirmam que os ônibus não são pontuais. 

Um dos pontos negativos no transporte coletivo é a dependência dos órgãos 

públicos que dificulta o desenvolvimento e a inovação, por serem vários órgãos um define 

as mudanças, outro fiscaliza, outros operam. Cada um trabalha de forma diferente sem 

pensar no coletivo impedindo uma otimização do sistema. Cada vez que uma 

concessionária de Transporte Coletivo propõe mudanças encontra a dificuldade na 

burocratização que os órgãos públicos impõem. 

A percepção é de que as pessoas têm uma visão do transporte coletivo como um 

meio de Transporte ligado a renda. Culturalmente o brasileiro acredita que somente a 

classe mais desfavorável se utiliza do transporte coletivo, em países como os Estados 

Unidos é comum encontrar bilionários e autoridades tendo o transporte coletivo como 

rotina. (DIARIO DO TRANSPORTE, 2016) 

Grande parte dos usuários do transporte coletivo se dizem insatisfeitos com os 

serviços prestados, devido à demora para chegar aos destinos, tempo de espera nos 

pontos de ônibus, valor da tarifa dentre outros. O transporte público quanto mais 

passageiros se perde mais caro fica o sistema de transporte, levando em conta que para 

cálculo de tarifa se utiliza da metodologia da GEIPOT que utiliza o rateio do Custo Total 

dos serviços entre os passageiros pagantes. (G1 MT, 2017) 

O transporte público em 2015 foi incluído como um direito social que deve ser 

garantido pela Constituição Federal assim como educação, saúde, alimentação, moradia 

entre outros portanto é preciso que as concessionárias e o poder público tenham um olhar 
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mais atento a essa necessidade vital da população, traduzida em políticas públicas que 

garanta esse direito. 

 

4.3 BENCHMARKING – REALIDADES ORGANIZACIONAIS  

 

O benchmarking foi realizado com o propósito de analisar as práticas de 

sucesso no reposicionamento de marca e na retomada de demanda de passageiros, 

no setor de transporte urbano de passageiros. 

 

4.3.1 Práticas de Sucesso na retomada de demanda de passageiros no setor de 

transportes rodoviário urbano de passageiros e no reposicionamento de marcas 

 

 No intuito de avaliar casos de sucesso em relação a retomada de demanda 

foram identificadas empresas que conseguiram reverter tal tendência 

independentemente do setor de atuação. O objetivo aqui seria identificar quais 

práticas foram utilizadas na operacionalização das estratégias de reversão de 

demanda. Foram analisadas as Havaianas e o transporte coletivo da cidade de 

Curitiba.  

Primeiramente a empresa Havaianas, visto a sua grandiosidade vivenciada na 

sua capacidade de reverter um quadro de queda de demanda que a levaria do declínio 

à sua saída do mercado. A empresa passou por diversas mudanças que impactaram 

diretamente na retomada no mercado. Ações desenvolvidas em aspectos simples, 

olhando para o consumidor, para sua necessidade real, e assim desenvolveram uma 

série de transformações que deram excelentes resultados. 

 Já o caso da cidade de Curitiba, devido ser a cidade exemplo, tanto dentro do 

país, quanto no estrangeiro. A cidade tem um sistema de transporte coletivo que foi 

reestruturado totalmente, em questões culturais da região, questão social, econômica, 

dentre outros aspectos que serão apresentados a seguir.  
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4.3.1.1 O caso Havaianas  

 

Conforme Mouta (2006), a Alpargatas foi fundada em 3 de abril de 1907 na 

cidade de São Paulo, era formada por empresários escoceses e ingleses. Tinha como 

objetivo fabricar alpargatas, sapato feito de lona em cima e com solado de corda. 

Segundo Mouta (2006), nos anos iniciais, a empresa atravessou etapas de 

adequação, de ajuste ao mercado, verificando as tendências que o mercado 

apresentava e as mudanças sócio econômicas em geral. Em 1998 tornava a constituir 

lucros, evidenciava também evolução para os próximos, fruto das transformações 

realizadas por meio de ações que tencionavam romper a hierarquia rija existente. 

Nessa metodologia, a principal transformação foi na gestão da empresa, para 

unidades de negócio, cada uma tinha a sua respectiva equipe de gerência, de vendas, 

de promoção, respondendo pelos resultados totais da empresa e suas marcas.   

O primeiro modelo de Havaiana que veio para o Brasil, foi a de tiras e solado 

azul e palmilha branca, tinha como objetivo principal proporcionar comodidade, 

maciez e ser durável (SABINO, 2000). 

Outro aspecto levantado por Sabino (2000), foi que ao final dos anos 60 a 

Alpargatas ampliou significativamente a publicidade das Havaianas, patrocinando um 

programa de tv com enorme audiência, que tratava de uma família de classe média, 

onde todos usavam Havaianas. O que alavancou a divulgação e posicionamento da 

marca na época, abordando diretamente o grupo alvo, a classe média. 

Nemer e Souza (1993) destaca que o propósito de uma marca é disseminar ao 

cliente a verdadeira imagem do produto, no entanto nem sempre o que a empresa 

planeja e esboça fica em concordância com o posicionamento na psique do cliente e 

usuário. Se ele considerar que o produto é popular, uma campanha de publicidade 

apenas não modificará essa imagem pré-concebida por eles.  

Sabino (2000) relata que não estava em discussão a qualidade da sandália, 

mas a aquisição realizada por pessoas mais carentes e modestas economicamente 

falando, reduzia o charme e glamour que a marca buscou imprimir a partir do seu 

lançamento ao público. Não se tinha satisfação e valor por parte desses consumidores 

em fazer uso da marca. Verificou que necessitava ser modificada e reformada, romper 

os paradigmas de uso, incorporando valor, prestígio e relevância aos atributos já 

existentes. 
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Outro aspecto levantado por Sabino (2000), é que o posicionamento da marca 

se desenvolve na mente dos clientes, se a empresa não define a relevância que sua 

marca tem no mercado diante dos seus adversários, ela se transfigura vulnerável, 

visto que a importância da marca não tem distinção, a imagem singular de seu artigo, 

já está puída, batida. 

 Gomes (2005), aponta que a marca Havaianas reposicionou de forma bem-

sucedida. Logo no ano de 1994, facultou sua resposta precedente ao mercado, 

aprimorando um novo modelo, que incorporava elegância, designe, charme, 

modernismo e ainda mais cores.  A ideia foi influenciada moda difundida tempos antes 

por surfistas no Brasil: eles trocavam a palmilha da sandália para que o pedaço que 

tinha cor se encontrasse para cima, resultando assim em uma só cor. Todavia, 

também alteraram a forma de ofertar e disponibilizar ao consumidor, acrescendo 

maior importância e relevância, transmutaram o jeito de difundir e disseminar os 

produtos, usando estruturas montadas para expor e evidenciar ainda mais os 

produtos. 

 Gomes (2005) aponta ainda que um dos imprescindíveis obstáculos da marca 

para se reconstruir e restabelecer era transformar sua imagem de atestado de miséria 

e dureza para instrumento de cobiça, desejo. Por isso, alteraram a agência 

encarregada da sua publicidade, transfigurando completamente a comunicabilidade 

da marca, afastando o foco do produto em si e conduzindo ao usufruidor, priorizando 

campanhas testemunhais cômicas, tranquilas e serenas com celebridades, 

encurtando a ligação das sandálias Havaianas com o usuário, constituindo um 

processo de reconhecimento e identidade. 

  Lalli (apud GOMES, 2005, p. 86), menciona que o propósito principal da marca 

foi alcançado logo no primeiro ano, pois retomou quantidade de distribuição e 

vendagem, e a moderna linha lançada obteve retorno favorável e assertivo do 

mercado, dispondo de exibição ampla nos meios de comunicação da época e 

angariou enorme assentimento dos estabelecimentos especializadas.   

A conduta de recompra do consumidor se tornou mais instintiva e baseada no 

impulso, pois passou a se reconhecer mais no produto, obtendo mais afeição 

emocional. Iniciando uma atual tendência de amontoar modelos distintos para cada 

traje e situação, dado que as sandálias eram mais prestigiadas e bem quistas pelo 

cliente consumidor. (FÁBIO, 2006). 
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As atuações recentes da redefinição, tornou popular a sandália, rompendo 

barreiras das categorias sociais. Sabe-se que atualmente, a cada três pessoas no 

Brasil de distintas classes sociais, duas tem a sandália, comprovando o bordão criado: 

todo mundo usa.  (2006, p.12), 

Adriana Gomes (2005, p.90) relata no seu portfólio sobre o marketing da marca, 

que se basearam em grandes nomes de especialistas, que propõe: para se 

transformar em gigante, precisa ser árduo de plagiar e imitar. Se fundamentaram nos 

principais aspectos e fatores: 

 Posicionamento: a nova agência reposicionou a Havaianas, convertendo o 

popular em igualitário e descontraído, retomando-se de uma depreciação de 

vendas causada pelo posicionamento original focado apenas no popular e no 

produto em si. 

 Cadeia de valor diferenciada: modificou a cadeia de valor da marca, fazendo a 

distribuição de maneira distintas para cada segmento. No estrangeiro utilizou o 

não vender enormes volumes para as grandes redes, conservando seu 

posicionamento premium.  

 Comunicação eficaz: fez uso de relações públicas e assessorias de imprensa. 

 Estratégia duradoura: Continua até hoje utilizando a modernizada estratégia 

iniciada em 1994. 

Citado por Gomes (2005) a marca Havaianas sempre foi reputação de 

conceder uma correlação de custo x benefício aos seus usuários, e a nova agencia 

tencionava que a nova linha também alcançasse a mesma imagem e conceito. Nessa 

época os artigos da marca iniciavam a se seccionar em níveis sociais, as Tradicionais 

eram mais acessíveis e assim era para a classe mais baixa, e as Top e outros modelos 

subsequentes eram para a classe média.  

A marca em si, detinha apenas uma linha de artigos para vender durante mais 

de três décadas, após a mudança com as novas estratégias, ostenta um conjunto de 

mais de quarenta modelos no Brasil e mais outros elaborados especificamente para o 

estrangeiro, com desenhos e figuras distintas relacionadas a etnia locais, ademais uso 

de alguns artigos com maior valor intrínseco. Tudo realizado por um laboratório criado 

para amplificar e expandir as cores, estampa e formas mais atuais e modernas. Esses 

produtos diferenciados negociados com preços particularizado, submetendo a cada 

um, abarcando as inúmeras posições sociais. (GOMES, 2005; e ALPARGATAS, 

2005).  
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Gomes (2005) destaca que a deliberação da Alpargatas ter alterado a 

companhia de marcas, constituindo a base em negócios e não mais em cargos, 

viabilizou instaurar inovações táticas de revigoração e reposicionamento da marca 

Havaianas no mercado. Dessa forma, sendo independente, tudo que era relacionado 

ao produto ficou mais ágil, pois as áreas envolvidas estavam mais ordenadas e 

voltadas para a parte comercial, e não mais na criação. Alterou a maneira de se 

distribuir, fragmentando os meios de venda, partilhando os lançamentos modelos 

atuais e modernos nos mais requintados e formadores de ponto de vista, para 

posteriormente no momento que se tornasse afamado, a seguir comercializaria em 

locais mais populares e grandes atacadistas. 

Citado por Gomes (2005) a fase mais significativa a ser destacada na 

comunicação da marca, foi a alteração da forma de abordar, a princípio verificou um 

acréscimo no montante atribuído para a comunicação, dessa forma passou a não só 

veicular campanha em dois momentos por ano, mas sim, sucedeu todos os meses, 

transmitindo a história da marca de forma mais efetiva e produtiva. Passando a tratar 

todas as questões de comunicação da marca juntos, na sua totalidade, envolvendo 

não só a publicidade, mas agregando relações públicas, promoção de eventos e 

demais. 

 

4.3.1.2  O caso da cidade de Curitiba 

 

 Conhecida como “cidade modelo”, Curitiba é reconhecida 

internacionalmente pelo sistema de transporte coletivo, estruturador da cidade, que 

desempenhou, além do próprio transporte, novas geografias espaciais, econômicas, 

sociais e culturais (Pluris, 2016). Esse transporte teria que aliar rapidez, praticidade, 

conforto e ainda ser eficiente e eficaz economicamente, para tanto deveria priorizar o 

transporte de massa. 

 Segunda O Pluris (2016), podemos resumir historicamente a trajetória do 

processo de implantação do atual modelo de transporte público de Curitiba como: 

1966 - Aprovado o plano diretor urbano, conhecido como Plano Serete. O plano 

priorizava o crescimento linear e não circular. Um sistema em que o transporte coletivo 

orientasse o crescimento, concentrando a população onde houvesse também o 

sistema de transporte. Assim, o planejamento urbano e sua aplicação passam a ter 

base no tripé Uso do Solo, Sistema Viário e Transporte Público, pensados de maneira 
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integrada. Ainda, foram projetadas as linhas exclusivas para ônibus, conhecidas como 

canaletas, estabelecendo as vias estruturais que serviram como eixos base para 

movimentação urbana, ladeados por vias de tráfego lento e duas avenidas paralelas 

de tráfego rápido, também em sentidos opostos.  

  
Figura 6 - Sistema Trinário 

 
Fonte: IPPUC (2016). 

  

Em 1974, inicia-se a transformação do sistema de transporte coletivo de 

Curitiba, como previsto no Plano Serete, com a implantação de um sistema 

integrado. Nesse ano, houve a implantação de 20km de canaleta exclusiva para 

ônibus, dando início a operação do ônibus expresso no Eixo Norte-Sul, a fim de 

induzir a linearização do centro. Esse planejamento orienta o desenvolvimento e 

tem efeitos multiplicadores. Assim, o transporte coletivo exerce um papel 

primordial, uma vez que, os eixos estruturais tiveram o papel de direcionamento da 

estrutura da cidade, desempenhando, além do transporte em si, novas geografias 

espaciais, econômicas, sociais e culturais.    

Outro elemento importante introduzido no início da década de 1970, foi a 

tarifa única, que determinou o início da chamada Rede Integrada de Transporte 

(RIT). A tarifa única permitiu a integração física entre os ônibus nos terminais de 

integração, com uma única tarifa paga por passageiro. Em 1996, iniciou-se o 

processo da integração da RIT com a Rede Metropolitana chamada de RIT-M, nos 

municípios do Núcleo Urbano Central. Neste ano, apenas 6 municípios foram 

contemplados. A evolução da integração ocorreu gradualmente e, em 2012, 13 

municípios da RMC, dentre o total de 29, estavam integrados ao sistema.   

Com a criação das canaletas exclusivas e as vias de trafego lento e rápido, 

aliando-se a implantação dos terminais de integração que seriam responsáveis pela 

conexão entre os ônibus alimentadores dos bairros, fomentaram o desenvolvimento 
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sócio econômico nas vias criadas, diminui-se consideravelmente o trafego em 

direção ao centro e criando uma nova zona de desenvolvimento.  

Esse sistema não para de crescer e hoje são 6 corredores com mais de 

80km exclusivos, que são utilizados por ônibus bi-articulados com capacidade de 

mais 200 passageiros. Foram implementadas as estações Tubos que dão maior 

velocidade ao sistema ao permitirem o pagamento antecipado e serem no mesmo 

nível do ônibus, agilizando o embarque e desembarque. (site: biocidades).  

Segundo o portal ebc, o sistema de transportes público de Curitiba conta 

com uma Frota de 1226 ônibus, 1.389.731 passageiros transportados dia, 628.769 

passageiros não pagantes (45,35%), 21 terminais, 329 estações tubos, 6.500 

pontos de paradas, 81Km de via expressa, 13 municípios da região metropolitana 

atendidos, 400.000 KM percorridos a cada 24hs, 1110 linhas.  

O grande trunfo para o sucesso além do conceito de BRT (Bus Rapid 

Transit), passa obrigatoriamente pelo processo de Integração deste sistema, o RIT 

(Rede Integrada de Transporte) que foi o grande impulsionador da expansão da 

rede para os 13 municípios da RMC. 

Mesmo com a ampliação da cobertura, maior conforto, rapidez e mesmo 

eficiência, o sistema de Transporte de Curitiba, não conseguiu escapar a tendência 

nacional de queda na utilização do transporte público, o IPEKe (Índice que mede a 

quantidade de passageiros utiliza o transporte Público a cada KM rodado), caiu de 

2,79 em 2013 para 1,88 em 2017. (ebc.com.br), este índice acompanha a tendência 

nacional (Portal ebc). Este fato indica que apesar de ser considerado como 

referência internacional no conceito de transporte público, ainda há muito que ser 

considerado para tornar o transporte público atraente.  

Apesar do sistema de transporte de Curitiba ter influenciado de forma muito 

positiva o processo de desenvolvimento da cidade e da região Metropolitana, o 

sistema como hoje funciona, apesar do sucesso, tem esse mesmo sucesso 

colocado em cheque, pois a cidade assim como as demais cidades brasileiras 

continuam perdendo passageiros, em função dos mais diversos fatores, como 

preço, comodidade, sensação de morosidade e mais recentemente pelo fator 

segurança, dentre outros fatores com maior ou menor relevância, no entanto, o 

atual momento onde a necessidade de uma revisão do modo de vida moderna, 

onde a sustentabilidade e  acessibilidade universal e equânime do direito de 

utilização da cidade passam a fazer parte da pauta global, tornando o transporte 
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urbano coletivo um dos temais centrais deste novo cenário, onde a transporte é um 

dos atores da mobilidade urbana, que é um conceito mais amplo e complexo que 

implica diretamente na forma como as cidades são pensadas, está agora dever se 

adequar aos seus cidadãos e não estes às cidades. O sistema de Curitiba mostra 

que com planejamento é possível criar um sistema de transporte urbano de massa 

interligado e eficiente, que atenda às necessidades de mobilidade, seja sustentável 

e ao mesmo tempo viável economicamente, do ponto de vista governamental se 

faz urgente a necessidade de um planejamento continuo e de longo prazo, quanto 

ao setor privado que este busca inovações que transformem as viajem em uma 

experiência onde os passageiros tenham a sensação de prazer e satisfação em 

utiliza-lo e o transporte público deixe de ter a característica de um mal necessário.  

A análise dos cases, permite  concluir que independentemente de ser um 

produto ou serviço, tanto o  reposicionamento das Havaianas que buscou um 

deslocamento do imaginário coletivo de ser um produto popular para um produto 

que nivela os seus clientes, tornando-a acessível para todos os públicos, isto é, 

todos que são modernos, descolados, desposados, mais que ao mesmo tempo 

querem qualidade, status, podem ter e usar suas havaianas, esta deixou de ser um 

simples calçado para se tornar um “símbolo”, é fashion usá-las, até as 

“celebridades” ou mesmo o surfista desconhecido as usam. O grande trunfo foi o 

de mudar a percepção do consumidor sobre o produto, um simples calçado, que 

tornou-se uma referência, deixando de ser um calçado e transformando-se em um 

conceito ou atributo de moda, as “Havaianas”.  

Quanto a Cidade de Curitiba, essa mudança de percepção pelo “usuário” 

ainda não está completa, pois ainda hoje este ainda não galgou o status de cliente, 

tanto pelo poder público quanto pelo concessionárias dos serviços de transportes 

urbanos, embora, no caso de Curitiba essa mudança já possa ser percebida, 

mesmo que de uma forma não totalmente desenvolvida, clara, mas já existe, 

principalmente quando percebemos de forma límpida que há um planejamento no 

sentido de tornar a cidade receptiva e acessível a todos os seus cidadãos, 

independente da classe social. 

O sucesso de um produto ou serviço passa totalmente pelo conceito que o 

seu cliente final tem sobre a necessidade, utilidade, benefício e custo destes, esta 

análise é intuitiva e somente passa a ter valor para o seu público se estes fatores 

forem plenamente atendidos. Para que as empresas de transportes públicos 
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possam reter e recuperar o seu público é preciso em primeiro lugar que o poder 

público e as concessionárias entendam que o usuário/cliente quer muito mais que 

ir do ponto A ao ponto B, ele quer uma experiência, ele quer conforto, comodidade, 

qualidade, rapidez, agilidade, qualidade e tudo isso com preço acessíveis, pois hoje 

o transporte público se tornou commodities, e como tal tem diversos substitutos 

como Uber, Taxi, bicicletas, patinetes, carona amiga e uma outra infinidade de 

meios de transportes que ainda estão por vir, portanto, buscar entender como o 

nosso público pensa, o que as cidades precisam e como precisam e como planejam 

o seu transporte público é fundamental para as empresas deste setor possam 

planejar seus próximos passos para que possam estacar a queda de passageiros 

e voltar a crescer, imprimindo valor ao seu serviço, criando uma marca.   

 

4.4 ANÁLISE E PERCEPÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AOS SERVIÇOS 

DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS 

 

 Na intenção de conhecer um pouco mais e aprofundar melhor a percepção dos 

principais públicos, real e potencial, para utilização do transporte urbano de 

passageiros, foi realizada uma pesquisa em profundidade com clientes em função da 

intensidade da utilização dos serviços.  A pesquisa foi realizada por meio do grupo 

foco, conforme informado anteriormente na metodologia, com a finalidade de planejar 

e estruturar a coleta de dados de forma adequada e funcional, com roteiro prévio de 

estímulos e dados considerados essenciais na pesquisa, trata-se de um recurso 

metodológico considerado uma importante ferramenta de aproximação entre os 

pesquisadores e o público-alvo. As pesquisas foram realizadas com grupos de 

usuários frequentes, intermitentes e não usuários. A pesquisa abrangeu participantes 

das cidades de Cuiabá e Várzea Grande no estado de Mato Grosso. Realizada dia 19 

de junho 2019, em um espaço de fácil acesso, reservado para os convidados, sala 

devidamente climatizada e preparada de forma que todos ficassem sentados em 

círculo e a vontade. 

  A pesquisa foi intermediada por uma psicóloga, dando credibilidade ao 

processo, com duração de 55 minutos. Os participantes assinaram previamente um 

termo de consentimento livre, para registro escrito e gravado de todo o processo, para 

que não fosse negligenciada nenhuma anotação importante, que fora exposta durante 

a pesquisa focal. 
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Cada grupo contou com seis participantes e teve o objetivo de analisar a queda 

de demanda de forma clara, no momento de abertura dos trabalhos, sinalizando as 

questões centrais nas quais as discussões iriam se concentrar, através de seis 

questões norteadoras:  

a. A melhor opção de Transporte na cidade, independentemente do que utilizam 

habitualmente; 

b. A opinião sobre o transporte coletivo atual; 

c. Pontos positivos e negativos do transporte coletivo; 

d. O que precisa ser feito para que o transporte coletivo seja uma opção de 

escolha das pessoas e o utilizem mais; 

e. Como idealizariam um ônibus e um sistema de transporte para que as pessoas 

o utilizassem com maior intensidade; 

f. O que poderia ser retirado, excluído dos serviços atuais sem prejuízo para a 

qualidade desse serviço. 

Após breve apresentação dos participantes, foram esclarecidas as regras 

básicas de funcionamento dos grupos, bem como o papel da psicóloga no 

procedimento. A seleção dos entrevistados que integrariam cada um dos grupos foi 

feita de forma a garantir o máximo de heterogeneidade na composição dos grupos 

quanto ao sexo, cor, idade e escolaridade. A intenção foi dar “voz” à diversidade 

presente no universo pesquisado, como segue. 

O primeiro grupo com usuários frequentes mencionou o sonho de haver metrô 

na cidade, dando agilidade e vazão para população. Porém dentro da realidade dos 

usuários o carro e a moto particular seriam o ideal, segundo eles. Foi ainda 

manifestada à consciência apesar do desejo, de que não é possível para toda 

população possuir veículo próprio, além do fato de que o trânsito não comportaria esse 

fluxo. Foi destacado ainda que precisam da mobilidade urbana, e que se todas as 

pessoas trafegassem com carro próprio, tornaria inviável transitar pela cidade. No 

entanto, os usuários citam a falta conforto, a superlotação dos ônibus, o fato de não 

possuírem ar condicionado, mesmo fazendo muito calor na cidade, a questão do valor 

do vale transporte que é considerado alto por todos. Também foram destacadas 

questões como o tempo de espera nos pontos de ônibus, que por sua vez não tem 

estrutura, fazendo com que os usuários do transporte público precisem aguardar de 

pé, sem informações dos horários corretos dos ônibus, que as vezes, por falta de 

logística, passam todos juntos. 
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Relataram que é preciso ônibus novos, com ar condicionado, com mais 

conforto.  Algumas viagens são longas, o quesito da pontualidade é um ponto que 

deixa muito a desejar. Os usuários necessitam da frequência e da pontualidade, para 

que tenham a tranquilidade e confiança no serviço prestado. Porque os atrasos dos 

ônibus significam descontos na folha de pagamento do mesmo, atraso a uma consulta 

médica, uma visita, uma audiência, um encontro, enfim, o usuário do transporte 

coletivo usa esse serviço por falta de opção. 

A frequência é vista como ruim, algumas linhas possuem poucos ônibus, sofrem 

atrasos frequentes, a alegação é que o ônibus quebrou, devido às más condições das 

vias, isso causa um efeito cascata, superlotando o ônibus, pois a quantidade de 

usuários aumenta para a viagem atrasada. Mais um ponto levantado pelos integrantes 

do grupo um, é a questão do horário de pico, existe a consciência de que há liberação 

de mais ônibus para algumas linhas, mais a quantidade não atende à demanda, 

sugerem um estudo de forma a atender a população com mais expressividade, com 

corredores exclusivos para ônibus, carros articulados, pontos de qualidade com 

cobertura. 

Os integrantes do grupo um alegam ainda que enfrentam um problema diário 

que é a superlotação antes da catraca, onde algumas pessoas não passam para trás, 

por utilizar o passe integração e se passarem assim que entram não conseguem, em 

tempo hábil, pegar o próximo coletivo. Diante disso questionam se não seria o caso 

de aumentar esse tempo, resolvendo de imediato o problema. Na questão 

acessibilidade, temos hoje lugares reservados para alguns tipos de usuários, mais a 

pessoa obesa também precisa e usa esse meio de locomoção e não tem acento 

adequado, as roletas não atendem a necessidade básica, que é simplesmente poder 

passar por ela, é preciso oferecer o mínimo de dignidade ao usuário. 

Para o segundo grupo, de usuários intermitentes, a melhor opção de mobilidade 

de uma cidade é o transporte coletivo, por ser mais acessível para a população e por 

causar menos poluição ao meio ambiente. Relataram que as empresas estão 

investindo cada dia mais nas frotas de ônibus novos, com novas tecnologias (Wi-Fi, 

GPS), mas os atrasos são frequentes, fazendo com que a população busque outros 

meios de locomoção. Estes usuários creem ainda, que as empresas de transporte 

coletivo de Cuiabá e Várzea Grande estão entre as melhores das capitais do Brasil, 

mas acreditam que a grande dificuldade está na operação, às vias não estão 

devidamente adaptadas, gerando atrasos, com isso a população fica desconfiada. 
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 A fidelização dos horários é o principal ponto abordado no grupo dois, se as 

empresas procurassem fidelizar e não trocassem os horários com frequência, 

atrairiam mais pessoas para o transporte coletivo. Pouco foi falado sobre a lotação, 

acreditamos que seja devido a não utilização diária dos ônibus, não sendo um ponto 

importante na visão do grupo. 

 Para resolver o problema de cumprimento de horários, sugeriram a criação de 

linhas expressas ligando um ponto fixo a outro (linhas com grande extensão), e poucas 

paradas (modelo de Curitiba), agilizando assim o deslocamento e reduzindo o tempo 

de permanência no veículo. 

 A preocupação das empresas com a criação de aplicativos para recargas de 

cartões, instalações de GPS na frota, criação de aplicativos para localização dos 

ônibus foi abordado pelos participantes, mas foi observado que eles acreditam que 

nem todas as pessoas sabem desses recursos, pois não tem acesso a essas 

informações, devido à má divulgação, inclusive o fato os ônibus possuírem Wi-Fi, 

facilitando o acesso a esses aplicativos e até a realização de compra de créditos para 

o cartão transporte. Em contrapartida alguns participantes não acham que a 

tecnologia seja um atrativo, e sim o tempo de permanência dentro dos veículos e a 

pontualidade, isso sim, seriam um chamariz para fidelização dos clientes, pois eles 

estão preocupados em chegar ao serviço no horário correto. O estresse do trânsito da 

nossa cidade, seria um fator relevante, para deixarem seus carros ou motos em casa 

e utilizar o transporte coletivo com mais frequência, se apresentasse esses requisitos. 

 A acessibilidade foi comentada também, hoje a maioria dos carros da frota do 

transporte coletivo possuem rampa de deficiente, permitindo a locomoção desses 

clientes, sem a necessidade do auxílio de um acompanhante, oferecendo a esses 

passageiros maior independência. 

 Ao serem convidados a discorrer sobre um sonho para o transporte coletivo, o 

grupo enfatizou a necessidade de ônibus articulados, que trafegassem por uma via 

expressa (exclusiva), com ar condicionado, rampa para deficientes, Wi-fi e horário fixo. 

Um participante deste grupo, também pontuou o metrô como um sonho de mobilidade 

urbana, mas foi interrompido por outro dizendo que o metro é ilusório, que andam 

lotados, sem conforto algum. O mais viável seria ônibus articulados, onde a maior 

parte dos clientes pudessem realizar o trajeto sentados. 

 Segundo os entrevistados, um ponto negativo do transporte coletivo são os 

promotores de recarga de cartão, que isso atrapalha bastante o cumprimento dos 
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horários, pois os motoristas precisam parar para o cliente recarregar o cartão. 

Sugeriram que as vendas deveriam ser realizadas em pontos fixos (colocada nos 

terminais, estações e até comércio se necessário), assim as pessoas só embarcariam 

com o cartão carregado. 

 O terceiro grupo foi composto por não usuários do transporte coletivo, 

destacaram inicialmente que a cidade de Cuiabá e Várzea Grande não possuem 

capacidade física para suportar a mobilidade urbana individual. Foi salientado pelos 

entrevistados que para melhorar o deslocamento da população deveria implantar-se 

na cidade a BRT (linha específica para ônibus) ou metro, transportando, assim, os 

passageiros em série e com um fluxo ordenado, pois Cuiabá e Várzea Grande vem 

crescendo em número populacional, no entanto o desenvolvimento do trânsito não 

tem acompanhado. 

 Sobre a opinião do transporte atual, os entrevistados do terceiro grupo 

acreditam que é ineficiente, a mobilidade em si é péssima, a quantidade de buracos, 

quantidade de carros no trânsito, ônibus que são maiores não consegue chegar aos 

bairros periféricos, à acessibilidade do transporte público é moldado pela própria 

estrutura da cidade, tem muito a melhorar, muito a se investir, as empresas estão 

“engatinhando”. Relataram que, nota-se que as empresas fazem o que podem pela 

estrutura que as cidades oferecem. O atendimento pode ser melhorado, pois o trânsito 

é caótico e todas essas ineficiências causam estresse até para os colaboradores das 

empresas, uma vez que estes não conseguem realizar um atendimento adequado aos 

clientes, pois as pessoas em situações de estresse não conseguem atender da melhor 

forma. Portanto, a mobilidade urbana ao ser analisada, abre caminhos a 

melhoramentos nas mais variadas instâncias, influenciando direta e indiretamente na 

qualidade de vida dos usuários do transporte coletivo e daqueles que não o utilizam 

também. 

 Observando as respostas dadas pelo grupo três, foi possível perceber ainda 

que estas pessoas acreditam que o sistema como um todo é quebrado, falido, desde 

a educação dos clientes que não respeitam um assento preferencial, formulação do 

preço das passagens, planejamento da cidade, onde não dão condições para 

operação, licitações que não são confiáveis, onde não mudam nunca as empresas, 

tudo isso serve para um péssimo atendimento do transporte coletivo. Muitos utilizam 

esse meio ainda, pois não tem alternativa, mas a população já está despertando para 

outros meios de locomoção, através de UBER, carona solidaria e vários outros 
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aplicativos que vem surgindo. Todos esses problemas resultam em uma mobilidade 

ineficiente, isso, segundo os entrevistados, é culpa das empresas, do poder público, 

da corrupção e uma pequena parcela da população. 

 A preocupação com a modernização das frotas, com ar condicionado, carros bi 

articulados é um ponto positivo que foi destacado, em contra partida a tarifa alta é um 

ponto negativo. Não acreditam que a população, principalmente dos bairros periféricos 

enxerguem essas melhorias que estão sendo feitas pelos empresários, pois a 

tendência do ser humano é exaltar o que está ruim, ainda mais esse tipo de serviço 

que está indiretamente ligado ao poder público. 

 Para as empresas tentarem recuperar a demanda de passageiros o aumento 

da frota, melhorar o rendimento das viagens, o conforto, ar condicionado, fluxo 

ordenado, onde conseguisse programar para chegar ao seu compromisso no horário 

correto com uma pontualidade britânica, seria um chamariz para conquistar 

novamente os clientes. Outro fator que tem um peso relevante é o valor da tarifa, os 

clientes irão fazer os cálculos, se for o mesmo preço não vão deixar de andar no 

conforto de um UBER, por exemplo, para andar de ônibus. 

 Para garantir a fidelização e conquista de novos clientes, deveria ser prioridade 

de análise dos empresários frota como ar condicionado mais potente, carros com 

cumprimento de frequência, aumento de bancos para maior acomodação das 

pessoas, readequação das linhas antigas dos bairros e uma reformulação da questão 

da gratuidade (onde onera o preço da tarifa). 

De maneira geral os três grupos enfatizaram, aspectos importantíssimos para 

a análise da queda da demanda de passageiros, a avaliação da pesquisa por parte 

dos entrevistados foi positiva e surgiram inclusive sugestões interessantes para que 

melhorias sejam desenvolvidas. 

 No Quadro 2, são agrupadas por categorias os principais pontos observados 

pelos grupos de clientes: 

Quadro 2 - Titulo 

  
Usuários Frequentes 

 
Usuários Intermitentes 

 
Não Usuários 

 

 
Credibilidade 

- Pontualidade 
- Renovação da frota 
- Valor da tarifa 

- Pontualidade 
 Preocupação com o meio 
ambiente 
 

- Pontualidade 
- Licitações  
- Reformulações da 
gratuidade 
- Valor da tarifa 
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Eficiência 

- Fidelização dos Horários 
- Corredores Exclusivos para 
ônibus 
- Agilidade do Percurso 
- Frequências 
- Pontualidade 
- Conforto (superlotação) 
- Tempo de espera nos pontos 
de ônibus 
- Informações de horários 
- Qualidade das vias 
- Logística 
- Tempo de integração do 
cartão  

- Fidelização dos Horários 
- Aplicativos de recargas 
- Aplicativos de localização 
dos ônibus 
- Qualidade das vias  
- Linhas Expressas 
- Agilidade no deslocamento 
- Redução do tempo de 
permanência dentro dos 
ônibus  
- Divulgação eficaz  
- Promotores de recarga de 
cartões  
 
 

- Fidelização dos 
Horários 
-  Atendimento 
- Corredores Exclusivos 
para ônibus 
- Qualidade das vias 
- Trânsito Caótico 
- Qualidade de trabalho 
aos colaboradores 
- Qualidade de vida e 
usuários e não usuários 
do transporte coletivo  
- Readequação das 
linhas antigas 
- Rendimento das 
viagens  

 
 
 
 
Conforto 

- Ar condicionado 
- Pontos de ônibus confortáveis 
- Roletas Adequadas 
- Acessibilidade (Carros com 
rampa) 
- Ônibus novos 
- Aquisições de novos ônibus 
(aumento da frota) 
- Ônibus articulados 

- Ar condicionado 
- Ônibus novos 
- Tecnologia (Wi-fi / GPS) 
- Acessibilidade 
- Aumento de bancos 
- Ônibus articulados 

- Ar condicionado 
- Modernização da frota 
- Ônibus articulados 
- Aumento de bancos 
- Aquisições de novos 
ônibus (aumento da 
frota) 
 

    Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

  

A pesquisa de Grupo foco possibilitou observar que embora as empresas 

tenham demonstrado preocupação em melhorar a frota para a população da cidade 

de Cuiabá e Várzea Grande, a prestação de serviço de transporte coletivo está muito 

aquém do esperado. 

 As empresas não possuem um departamento de marketing para divulgar as 

melhorias que estão sendo implantadas para o transporte coletivo, bem como, a 

criação de práticas, processos e informações que facilitem a mobilidade desses 

clientes. 

 Observa-se também, que em todos os grupos eclodiram percepções negativas 

relacionadas ao cumprimento de horários, a falta de planejamento das cidades, as 

más qualidades das vias, a falta de um corredor específico para os ônibus. E que 

representam fatores geradores de estresse para a população, ao não cumprir com os 

horários e compromissos, bem como a influência desse estresse na qualidade de 

trabalho e de vida dos usuários. 

 O cumprimento dos horários e as frequências são pontos fundamentais 

necessários para operação das linhas e a conquista de novos clientes. O tempo de 
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espera e o tempo que os clientes usuários ficam dentro dos coletivos, são fatores 

pelos quais preferem seu próprio meio de locomoção, além da lotação e o desconforto 

durante as viagens. 

 O sistema da catraca eletrônica, também foi pontuado por dois grupos, a 

readaptação das mesmas (inclusive para pessoas obesas) e também o sistema de 

vendas de bilhetagem eletrônica por promotores de vendas foi pontuado como um 

gerador de atrasos em decorrência de vendas a bordo, devendo ser revisto pelos 

empresários. 

 Na questão da tarifa, o poder concedente deveria rever os custos, pois várias 

pessoas recebem o benefício, encarecendo as tarifas para a população, afinal, alguém 

arca com esse “prejuízo”. Para exemplificar o impacto das isenções, na tabela abaixo 

podemos observar que 19,18% dos usuários são isentos, a eliminação destas 

isenções poderia gerar uma redução de até 9% no valor da tarifa atual. 

 

PASSAGEIROS POR CATEGORIA - MÊS AGOSTO/2019 

TOTAL 
ESCOLAR 

50% 
PAGANTES 

100% 
INTEGRAÇÃO 0% GRATUITOS 0% 

2.103.439 240.282 1.158.157 301.535 403.465 

100% 11,42% 55,06% 14,34% 19,18% 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

 A acessibilidade (carros com rampas) que as empresas vêm disponibilizando 

foi um fator positivo, pois grande parte dos usuários com necessidades especiais 

consegue utilizar o transporte público sem precisar de um acompanhante. 

 É possível notar que ainda existem muitos desafios a superar, mas, que 

também um longo caminho foi percorrido. Os depoimentos apontam justamente os 

caminhos que devem ser seguidos e aquilo que ainda carece de ajustes e 

reformulações. 

Pode-se observar alguns pontos convergentes entre os grupos pesquisados, 

tais como: pontualidade, fidelização de horários, ar condicionado, ônibus articulados, 

agilidade no percurso e valor da tarifa. Entre todos entrevistados, esses pontos 

apareceram em algum momento da discussão, fazendo com que percebemos que 

tudo isso está de alguma forma intrínseco ao serviço, está sendo entregue pelo 

transportador. 
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Já como discrepâncias, podemos observar entre os grupos, visto a sua 

distinção e também, objetivos ao utilizar o transporte público coletivo: preocupação 

com o meio ambiente, licitações, qualidade das vias, redução do tempo de 

permanência dentro do ônibus, tecnologia. Dessa forma, podemos entender, que de 

acordo com a necessidade do usuário em utilizar o serviço, altera parte da forma como 

ele vê a falta de qualidade ou não do serviço entregue. 

Os grupos integrantes da pesquisa, expuseram muitas desaprovações ao 

transporte público coletivo, na maneira como o serviço é  disponibilizado ao 

usuário. Analisando obtivemos como principais pontos negativos, a serem 

melhorados: falta de pontualidade, poucos bancos, pontos de ônibus sem assentos, 

tarifa alta, dentre outros. Que acreditam que o sistema está falido. 

Averiguando, temos como pontos positivos citados pelos grupos: modernização 

da frota, ônibus com ar condicionado, ônibus articulados. Por meio da análise desses 

dois pontos relatados pelos usuários, é presumível dizer que o serviço, ainda que 

tenha muitos pontos positivos para o cliente, continua a ser muito ruim, sendo 

preterido quando se tem outra opção pelo mesmo investimento realizado. 

Considerando que a atenção dos usuários   encontra-se mais voltada para 

aspectos que antes não era tão importante para os mesmos, como a, tais como: 

pontualidade, conforto, número de assentos, fidelização dos horários, é imprescindível 

que o transporte urbano coletivo se refaça, se reposicione em relação aos aspectos 

observados, bem como o básico a ser oferecido pelo mesmo. Principalmente em 

relação aos pontos que dependem apenas do transportador, e não de outros, como o 

poder público. Dessa forma, propiciará mudanças na percepção dos usuários, 

justificando, assim, um dos principais fatores de reclamação: o valor da tarifa. 
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5 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Promover a demanda de passageiros para o serviço de transporte público em 

Cuiabá e Várzea Grande, é um exercício hercúleo, quanto a estrutura as duas cidades 

foram construídas sem uma visão para o futuro, sem planejamento, o que dificulta e 

torna ainda mais oneroso o processo de modernização, criando a necessidade de 

mudança profunda no conceito de ocupação do solo. 

Por se tratar de uma cidade de quase trezentos anos, com um centro histórico 
travado por ruas de bitola estreita, sem um plano viário que as modernize, e 
com muitos prédios antigos tombados pelo patrimônio histórico, o centro de 
Cuiabá não deveria ser utilizado para acesso de veículos, onde obras 
importantes como a melhoria dos acessos a pedestres e o alargamento de 
calçadas são necessários para a otimização do acesso ao centro histórico da 
cidade, sendo indispensável um Plano Diretor rigoroso (OLIVEIRA; 
MAGALHÃES, 2015). 

Como a questão de infraestrutura é um processo muito complexo e extrapola a 

capacidade de ação e gestão das empresas concessionárias que exploram este 

serviço, a primeira ação efetiva seria o de buscar uma coordenação e sinergia  entre 

os entes responsáveis pela gestão deste, ou seja, a integração entre as gestões 

realizadas pelas respectivas prefeituras de Cuiabá e Várzea Grande, e pelo Governo 

do Estado do Mato Grosso, responsável pelo transporte intermunicipal, e desta forma 

passa a entender e planejar este serviço de forma integrada, com uma rede integrada 

de transporte, onde a partir deste modelo poderia se pensar em ações coordenadas 

que reduzissem o tempo de espera, o tempo de viagem, a superlotação, e 

principalmente criando a sensação de preço justo pelo serviço oferecido. São ações 

que demandam pouco investimento do poder público, mais que tem um efeito positivo 

na percepção de valor do cliente/usuário, aliado a essas ações seria necessário um 

esforço das empresas concessionárias em melhorar o serviço oferecido, o 

fortalecimento da marca com a criação de um Instagran® e Facebook® corporativo 

onde os clientes/usuários irão interagir com a empresa, implantação do sistema de 

comunicação direta com motorista, facilitando a operação e o cumprimento de 

horários, investir em pontos de paradas com terminais modernos, seguros e 

confortáveis, melhoria do aplicativo de recargas, premiando os clientes/usuários com 

programa de descontos em lojas conveniadas, fazendo que os mesmo criem o habito 

de planejar suas recargar dos cartões, em fim um série de pequenas ações com um 
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custo benefício excelente, pois com o aumento da demanda para este tipo de serviços 

todos ganham, e o planeta agradece. 

 

5.1 O MODELO DE SERVIÇO URBANO DE PASSAGEIROS QUE PROMOVA A 

DEMANDA DE PASSAGEIROS EM CUIABÁ E VÁRZEA GRANDE 

 

Levando em consideração o cenário apresentado na cidade de Cuiabá e 

Várzea Grande, o objetivo desse trabalho consiste em desenvolver uma solução para 

recuperação da demanda de passageiros nas respectivas cidades. A Figura 7 

apresenta uma visão geral da arquitetura da infraestrutura proposta. 

 
Figura 7 – Framework do modelo de recuperação da demanda de passageiros de 

Cuiabá e Várzea Grande 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 
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O modelo proposto considera três grandes dimensões: a Inovação, a esfera 

Operacional e a Experiência do cliente. Como elementos transversais terão 

conveniência, a pontualidade e o fortalecimento da marca. No centro do modelo está 

o cliente de forma que todas as iniciativas e estratégias deverão seguir. 

 

5.1.1 Operações 

 

 Na dimensão Operacional serão considerados todos elementos. Nessa 

dimensão serão trabalhadas a Eficiência Operacional, a Sustentabilidade e a gestão 

de receitas. 

 

5.1.1.1 Eficiência Operacional 

 

Para conseguir atingir o sucesso em uma empresa de transporte coletivo uns 

dos principais fatores que devem ser analisados é o operacional da empresa, fazendo 

com que a eficiência operacional seja um fator determinante para fidelização e 

conquista de novos clientes, com isso processos on-line serão criados, através do 

C.M.T (Comunicação com Motorista em Trânsito), consiste em comunicar com os 

condutores do transporte coletivo sem retorno , não tem suporte para resposta através 

do equipamento, a comunicação será através de um aparelho smart com sistema 

operacional Android® com conexão de rede de dados e Wi-fi, autofalantes instalados 

nos ônibus e uma bateira com autonomia de 144 horas sem carregamento em 

operação, chip para conexão de dados onde deverá ser recarregado mensalmente, 

as informações serão repassadas através dos operadores de GPS (Global Positioning 

System) das empresas concessionárias  e permitirá a comunicação com o condutor 

do ônibus, informando a melhor rota quando houver obstrução da via, 

congestionamento, permitindo e autorizando uma rota alternativa. Comunicação com 

os usuários, como o tempo estimado para chegada ao ponto final, bem como as 

informações necessárias, garantindo a maior precisão do cumprimento dos horários e 

permitindo uma viagem mais tranquila.  
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5.1.1.2 Sustentabilidade 

 

Com o modelo de Tecnologia sustentável de ponto de ônibus implantada em 

alguns lugares de Cuiabá, onde se alia um projeto de reutilização de contêineres que 

seriam descartados ao meio ambiente, passando por um intenso processo de 

restauração, incluindo a pintura, plotagem, e a instalação de um jardim suspenso com 

plantas ornamentais que trazem isolamento térmico muito necessário para a capital e 

a cidade de Várzea grande , além da beleza verde , diferente em meio a contextos tão 

urbanos agregará valor em relação à preocupação com o meio ambiente. 

 

5.1.1.3 Gestão de receitas 

 

Para agregar receita na operação será disponibilizada a locação de contêiner 

onde será locado para comercialização, como lanchonetes, salão de beleza Express, 

venda de artigos para celular, bem como, tantas outras ideias, servirá como uma renda 

extra para a empresa, ajudando assim a manutenção e o pagamento dos 

investimentos desses pontos sustentáveis. 

Com a instalação do sistema CMT, a criação um novo nicho de mercado para 

as empresas de transporte coletivo com a comercialização e venda de espaços 

publicitários, funcionará como uma “rádio”, onde os anunciantes atingirão diariamente 

seu público alvo, pois a comunicação será feita de forma individual, podendo 

direcionar os anúncios para o público que os clientes (anunciantes) gostariam de 

atingir. 

 

5.1.2 Inovação 

 

 Na dimensão de Inovação serão considerados fortalecimento da marca. 

Aplicativos de recarga, pontos de parada e Fidelização de horários. 

 

5.1.2.1 Fortalecimento da marca 

 

Com a internet ao alcance de uma grande parte da população mundial, as 

informações são trocadas com grande facilidade, tanto nas relações pessoais como 

na esfera comercial, tornando potente uma nova forma de gerir negócios, nesse 
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contexto, o surgimento de várias redes sociais favorece a divulgação de produtos e 

serviços , tornando bastante acessível as informações a uma porcentagem relevante 

a população, pensando nisso, para fortalecimento da marca,  principalmente a 

geração Y onde valoriza a velocidade , praticidade  e a interatividade  e criação de 

Instagran® e Facebook® coorporativo para divulgação das principais ações 

implantadas pela empresa, bem como divulgação de horários fazendo que os 

clientes/usuários se sintam participando do dia a dia da organização. 

 

5.1.2.2 Aplicativos de Recargas 

 

Melhoria do aplicativo de celular (Recarga fácil) e ferramentas online para 

recarga de bilhete de transporte, onde o usuário conseguirá fazer a recarga em pouco 

tempo, sem sair de casa, além disso poderá fazer recarga para qualquer cartão 

transporte, seja para algum familiar ou amigo, na hora que desejar e em qualquer 

momento, as ferramentas disponibilizadas serão totalmente grátis. 

Com a compra antecipada e programada, o cliente terá acessos a cupons de 

descontos, em lojas parceiras cadastradas como farmácias, varejos, supermercados 

entre outras, ou fazer o resgate de pontos acumulados, revertendo em descontos para 

a próxima compra de recarga do seu cartão. 

Instalação de pontos fixos de recargas do cartão transporte, como 

supermercados, farmácias, casas lotéricas para pessoas com dificuldades de 

utilização de aplicativos, proporcionando a esses usuários os mesmos benefícios de 

uma compra antecipada e programada.  

 

5.1.2.3 Pontos de paradas 

 

A inovação com a utilização de pontos contêineres trará a sensação de 

modernidade, o conforto das paradas de ônibus com pontos climatizados, placas 

solares, pontos de recarga de celulares USB, painéis de Led com informações 

atualizadas, a expansão desses pontos até a cidade de Várzea Grande e em Bairros 

mais afastados do centro da grande Cuiabá e Várzea Grande e a implantação da 

mobilidade para usuários como informações em Braille, bancos estruturados para 

pessoas obesas, acessibilidade para portadores de necessidades especiais, Wi-fi, 



68 

 

acesso de horários por APP e redes sociais (caso o usuário não tenha memória para 

o celular), aumenta a assimilação em relação a espera nos pontos. 

Instalar tecnologias, botão de pânico e câmeras, que permita ser acionada a 

polícia mais próxima em caso de assalto ou assédio, tornando mais seguro o ponto 

quando se precisa estar ali esperando, bem como a comercialização de espaços de 

publicidades, onde a verba arrecadada serviria para a manutenção desses espaços e 

a ampliação desse projeto, trazendo mais conforto aos usuários do transporte coletivo, 

transformando essa experiência rotineira em algo que seja mais leve e tranquilo 

possível.  

 

5.1.2.4 Fidelização de horários  

 

Através do equipamento de comunicação será possível precisão dos horários, 

otimização das rotas tornando a viagem mais tranquila, fidelizando os 

clientes/usuários. 

 

5.1.3 Experiência do cliente  

 

 Na última dimensão trabalhada serão apresentados ambiente agradáveis, 

Comodidade, Segurança e Pontualidade. 

  

5.1.3.1 Ambiente Agradável  

 

 A busca incessante para que o cliente/usuário tenha uma experiência agradável 

no transporte coletivo, fez com que o projeto fosse desenhado para entregar um algo 

a mais, como parada de ônibus climatizadas, a interação com clientes através de 

mídias sociais, faz com que a empresa pense não somente em transporta e sim fazer 

com que cada viagem seja única. 

 

5.1.3.2 Comodidade 

 

Com aplicativo de recarga o cliente/usuário poderá fazer a recarga do seu 

cartão transportes através de cartão de crédito, débito ou boleto bancário, poderá 

programar sua compra automática mensalmente, consultar o saldo e as últimas 



69 

 

movimentações do seu cartão direto do celular, sem precisar sair da casa, trazendo 

conforto ao cliente/usuário. 

Através da CMT os clientes/usuários “participarão” do que de fato está 

acontecendo na operação, fazendo com que ele saiba a estimativa de chegada no 

seu ponto de parada. 

 

5.1.3.4 Segurança 

 

 Diversas opções que facilitam as recargas nos cartões com pontos de vendas 

de recarga em lugares estratégicos entregando ao cliente otimização de tempo e 

diminuindo o giro de valores dentro dos ônibus contribuindo para um transporte com 

mais segurança e a instalação de botões de pânico em pontos de parada trará a 

sensação de segurança aos nossos clientes. 

 

5.1.3.5 Pontualidade 

 

 Com a implantação do sistema CMT, a precisão de horários, otimização de 

rotas fará com que o cliente/usuário consiga planejar da melhor forma possível o seu 

deslocamento, fazendo com que sua experiência no transporte coletivo seja vista da 

melhor forma possível. 

As ações propostas no modelo têm como finalidade melhorar a percepção do 

cliente/usuário em relação ao transporte coletivo, sabemos que atualmente o 

transporte público como muitas outras áreas veem enfrentando muitas   dificuldades 

para se manter, porém temos plena convicção que uma das formas para resolver o 

problema da mobilidade urbana é através deste. 

Este projeto apresenta um novo conceito de Transporte Público que busca se 

reinventar e colocar como foco do seu negócio a experiência que o cliente vivencia, 

entregando o que existe de mais moderno na área de tecnologia do transporte de 

passageiros. 
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5.2 ANÁLISE DE VIABILIDADE PARA O MERCADO 

 

5.2.1. Viabilidade Técnica 

 

  A marca será fortalecida através das mídias sociais uma solução pratica que 

poderá ser aplicada facilmente através de uma equipe de marketing digital. Haverá a 

necessidade de montar uma equipe com conhecimentos técnicos para implantação 

da proposta. 

  Serão necessárias as aquisições de equipamentos para a comunicação dos 

motoristas com as centrais, os equipamentos serão telefones smart com android, 

tecnologia que pode ser adquirida em lojas. A Equipe do GPS será responsável e 

possui conhecimento técnico para desenvolver essa proposta de comunicação dentro 

dos ônibus. 

  Visando diminuir a percepção dos passageiros quanto ao tempo de espera nos 

pontos de ônibus aquisição de containers como ponto de ônibus sustentável beneficia 

o meio ambiente usar energia solar é uma tecnologia madura que pode ser facilmente 

adquirida através de uma empresa especializada na construção de containers 

sustentável. 

Os aplicativos de recargas on line e as vendas nas funções (débito e crédito), 

serão através da parceria com empresas de serviços financeiros que trabalham no 

segmento de pagamentos eletrônicos. 

 

5.2.2 Viabilidade Operacional 

 

           A viabilidade operacional é um dos fatores mais críticos de um projeto, trata-se 

do grau de adequação e solução da organização. Tem por finalidade avaliar a urgência 

do problema e a solução do mesmo, em contrapartida vem a aceitação e avaliação 

por parte dos usuários, como se sentem com a execução do projeto. Refere-se ao que 

o cliente espera e o que o sistema será capaz de fazer. 

        Este projeto busca atender aos requisitos técnicos exigidos, seguindo as leis e 

normas do estado, bem como às normas internas da própria organização. Após avaliar 

a viabilidade operacional, podemos dizer que esse projeto tem sustentação para ser 

desenvolvido, visto que temos disponibilidade e recursos próprios para executar de 
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imediato, levando em conta os fatores organizacionais, técnicos, operacionais e 

econômicos. 

 

5.2.3 Viabilidade estratégica 

 

A empresa União Transportes, tem como uma de suas principais diretrizes, a 

busca perdurável da qualidade e satisfação dos usuários que utilizam o transporte 

coletivo, por meio de intervenções estratégicas eficientes e empreendedoras, sempre 

enredada com a ética e cidadania. Atua obstinadamente por atuar com excelência no 

atendimento de seus usuários, com qualidade e pontualidade.  O que vem de encontro 

aos objetivos já propostos pelo citado projeto.  

A empresa busca excelência no atendimento aos usuários, qualidade e 

pontualidade no serviço prestado. Ser reconhecida em Várzea Grande e Cuiabá como 

a melhor e mais pontual empresa de transporte coletivo, buscando diariamente a 

melhoria de seus profissionais com treinamentos, palestras educativas e 

modernização de seus ônibus, com monitoramento interno para proporcionar maior 

segurança aos seus usuários.  

Em contrapartida, o referido projeto desenvolveu um estudo que possibilitou 

tencionar a geração de valor para o transporte coletivo de Várzea Grande e Cuiabá, 

para promover a geração de demanda e a valorização dos serviços pela sociedade. 

Dessa forma tendo como base, as diretrizes da empresa, e o proposto pelo projeto, 

temos a sintonia absoluta que um vem de encontro ao outro, de forma a atingir o que 

a empresa tem de maior foco e objetivo, desde a sua criação.  

Pela pesquisa realizada no projeto, pode se observar que os principais 

requisitos fundamentais planejados estrategicamente pela empresa, serão atendidos 

com a implementação do mesmo. Sendo assim, o projeto irá contribuir não só com o 

sucesso da empresa em si, mas também contribuirá à sociedade como um todo, visto 

que seus principais itens a serem implementados atingirão diversos propósitos, tais 

como: melhoria na qualidade do tempo de espera, pontualidade ao usuário, melhoria 

na tecnologia de recarga, dentre outros. 
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5.2.4 Viabilidade Financeira 

 

O Brasil nos últimos anos tem se tornado cada vez mais um país urbano, e 

junto com essa urbanização também vieram os problemas de um crescimento 

desordenado, onde atualmente se discute cada vez mais o conceito do direito 

universal a cidade e neste contexto se insere o direito a mobilidade. Diante deste 

cenário a avaliação de viabilidade econômico-financeira do “Projeto de Retomada da 

Demanda de Passageiros do Transporte Urbano de Cuiabá e Várzea Grande¨ 

ultrapassa a simples avaliação financeira, pois deverá ser considerado a sua 

responsabilidade social, enquanto vetor de universalização do acesso a cidade e sua 

plenitude.  

Este projeto terá como base principal o fortalecimento da marca, onde a União 

Transportes possa ser reconhecida como referência, pois neste processo de 

fortalecimento da marca busca-se uma aproximação entre a empresa e as 

expectativas dos usuários, tendo como objetivo principal transformar a viagem em 

uma experiência extremamente agradável e interessante.  

Este processo de fortalecimento será desenvolvido pelo setor de Marketing da 

empresa, estrutura já existente, onde o custo será apenas o de incremento da equipe 

com a contratação de 1 estagiários de marketing e 1 analista de marketing, que terão 

como foco a gestão da inteligência de mercado, tendo como ferramentas principais a 

gestão do Instagram, facebook® corporativos, bem como a interação com outras 

mídias, buscando sempre a integração empresa-usuário. O custo estimado para a sua 

implementação e manutenção é de R$ 4.166/mês.  

A fidelização de Horários/Pontualidade, poderá ser obtido através da 

otimização da torre de controle (já existente), que consiste na implantação do CMT, 

onde a torre poderá informar ao motorista sobre a melhores opções de rotas, 

otimizando o tempo das viagens, além de poder ser gerar receita, pois cada ônibus 

terá um sistema de som onde poderá ser ouvido somente pelo motorista ou por todos 

que estejam a bordo, custo estimado de implantação R$ 12.082,00, com custo mensal 

de manutenção de R$ 1.350,00.  

Para o tempo de espera nos pontos de ônibus se tornar uma experiência, a 

empresa irá investir em pontos de ônibus conteiners, transformando-os em ponto de 

entretenimento, onde enquanto espera possa comprar alguns acessórios, fazer as 

unhas, recarregar os celulares e até mesmo fazer um lanche rápido. Serão adquiridos 
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20 Conteiners a um custo total R$ 770.000,00 (instalados) inicialmente serão 10 

pontos sustentáveis. Estes serão instalados na cidade de Várzea Grande/MT, nos 

seguintes pontos: 

 Av. Couto Magalhães      -    4 Conteiners  

 Av. Filinto Muller             -    4 Conteiners 

 Bairro Cristo Rei               -   6 Conteiners  

 Jardim Gloria                    -    4 Conteiners 

 Julio Campos                    -    2 Conteiners 

O processo de recargas dos cartões de passagens passará a contar com a 

opção de recarga via App (já existente), onde serão necessários apenas ajustes. Este 

programa é gerenciando pela AMTU (Associação das Empresas de Transportes 

Urbanos), que também será responsável pela implantação dos pontos de vendas fixos 

através da rede flex® (máquinas de recargas) em convênio com farmácias, mercados, 

lanchonetes etc. Atualmente a AMTU mantem 240 vendedores de recarga, que são 

apontados como um dos principais ofensores pelo atraso das viagens, pelos 

passageiros na pesquisa focal, pois ao realizarem a venda da recarga, acabam por 

atrasar a viagem.  

Com a implantação do APP e dos pontos fixos de revenda, estima-se a redução 

em 50% do número de vendedores de recarga. Para a manutenção do APP, e de todo 

o suporte as empresas de transportes urbanos a AMTU cobra uma taxa de 10% do 

faturamento bruto, que no caso da União perfaz um total de R$ 510.000,00, no 

entanto, com as medidas propostas já estão em negociação a redução para 6% do 

faturamento bruto, neste caso não haverá custo de implantação, mais sim um saving, 

que será utilizado para financiar este projeto, pois a AMTU terá como contra partida a 

redução em até 50% sua força de venda além da ampliação do alcance de vendas de 

recargas, e ainda poderá contar com um aumento do valor repassado pelas empresas 

com o crescimento  do faturamento com base  na recuperação de demanda esperada 

com o apoio desta e outras iniciativas que estão sendo tomadas pelas empresas e 

pelo setor Público, tanto no âmbito municipal quanto Estadual.  

O custo total para implantação deste projeto é estimado em R$ 1.413.432,00, 

os recursos serão 100% próprios, através da redução do percentual de contribuição 

da União Transportes para a AMTU dos atuais 10% (510.000,00), para 6% 

(306.000,00), onde o valor “economizado” R$ 204.000,00 será totalmente investido no 
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projeto de forma gradativa (vide planilhas abaixo), fato que torno o projeto ainda mais 

atrativo para a empresa União Transportes, que irá transformar uma despesa em 

investimento sem a necessidade de um aporte de capital de terceiros ou mesmo 

ampliação do seu capital social, aumentando ainda mais o seu grau de liquidez.  

 

 
 

Figura 8 – Valor investido gradativamente até 10º mês 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 
 
 
 

Figura 9 – Valor investido gradativamente até 24º mês 

 
Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

No quadro abaixo observa-se que com uma taxa mínima de atratividade de 

5,00%, o projeto gerará uma TIR de 7% e com um Payback de 17,64 meses, prazo 
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extremamente agressivo, o projeto tem como meta/expectativa de gerar um aumento 

de aproximadamente 5% sobre o faturamento, um incremento de R$ 255.000,00 

aproximadamente 1.045.500 viagens/mês.  

 

 

   Figura 10 - Resumo Indicadores Financeiros 

TMA 5,00% 

VPL R$ 436.068,33 

TIR 7% 

Payback 17,64 

Taxa lucratividade  R$ 1,31 

          Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Os resultados financeiros obtidos com os dados do projeto de para retomada 

de demanda pelo transporte coletivo de Cuiabá e Várzea Grande, ganham mais força 

quando analisamos os dados de transportes de passageiros da União transportes, 

pelo gráfico 1, podemos observar que a empresa vem perdendo passageiros desde 

2012, mesmo com o transito cada vez mais caótico, e com as campanhas crescente 

para o uso do transporte coletivo continua caindo, em muito ajudado pelo o surgimento 

de fortes concorrentes de como UBER, Carona Solidaria, Bicicleta, Patinete. 

 

Figura 11 – Média mensal de passageiros transportados 2012 a 2018 

 Fonte: Empresas de Transportes União Ltda 
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Ao focarmos na comparação entre os meses de 2018 x 2019, gráfico 2, 

podemos notar que a tendência de queda no total de usuários transportados ainda 

continua de uma forma bem intensa e com clara indicação que não perderá força. 

 

Figura 12 – Passageiros transportados mês 2018 e 2019 

’ 
    Fonte: Empresa de Transportes União Ltda 

 
Figura 13 – % Passageiros equivalente mês – Jan a Set. 2017 a 2019 

 

    Fonte: Empresa de Transportes União Ltda 
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Figura 14 – % Passageiros escolar – Jan a Set. 2017 a 2019 

 
    Fonte: Empresa de Transportes União Ltda 
 

 

 

 

Figura 15 – % Passageiros Integração – Jan a Set. 2017 a 2019 

 

    Fonte: Empresa de Transportes União Ltda 
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Figura 16 – % Passageiros Gratuito – Jan a Set. 2017 a 2019 

 
Fonte: Empresa de Transportes União Ltda 

 

 

Ao analisarmos os dados atuais da demanda por transporte coletivos em 

Cuiabá e Várzea Grande e cruzarmos com  os dados da análise de viabilidade 

econômica, concluímos que está tão necessária quanto viável, pois o transporte 

público de massa como existe hoje, é um modelo falido e que necessita de ações cada 

vez mais inovadoras, integradoras e universal, é preciso repensar inclusive sobre o 

conceito de transporte e evoluir para um modelo de mobilidade, que integre o homem 

a cidade, ao meio ambiente, a sociedade como um todo e seja principalmente 

sustentável.  

Neste projeto estão sendo apresentadas pequenas ações, que somadas a 

outras pequenas ações se tornam grandes ações, verdadeiros vetores de mudanças 

de conceitos, quebra de paradigmas. Este projeto tem a ambição de estar dando início 

a criação de uma nova Empresa União Transportes, mais moderna, ágil e integrada 

plenamente ao seu entorno.  
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5.3  PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 

 

Para a implementação do modelo apresentado, sugere-se que percorra quatro 

estágios sequenciais e evolutivos ao longo dos próximos 2 anos. Os estágios 

propostos iniciam no mês de novembro do presente ano encerrando em novembro de 

2021. 

Portanto, o primeiro estágio corresponde ao fortalecimento da marca, onde já 

possuí estrutura e será necessário apenas a contratação de 1 estagiário de Marketing 

e 1 analista de marketing e tem como objetivo a integração da empresa com os 

clientes/usuários eliminando essa “distância” entre os mesmos, o tempo para 

implantação acontecerá de novembro a dezembro de 2019, sendo que este terá um 

caráter permanente e será um processo continuo dentro da empresa União 

Transportes. 

A segunda fase do projeto corresponde a fidelização de horários/Pontualidade, 

que consciente na implantação da CMT, iniciando em dezembro/19 e sendo finalizado 

no mês de maio/20. Após ajustes o modelo deverá ser expandido para a venda de 

espaços de publicidade gerando assim uma receita extra para a empresa, o prazo 

previsto para a venda de espaços de publicidade se inicia em março/20 

permanecendo contínuo dentro da empresa. 

O terceiro estágio será o aperfeiçoamento do APP já existente, onde o mesmo 

é gerenciado pela AMTU e terá o prazo para operação em dezembro de 2019, bem 

como a instalação de pontos de vendas fixos em lanchonetes, farmácias, mercados 

etc. A troca dos valores de cupons de descontos acumulados nos cartões transporte, 

poderão ser feitos a partir do mês de janeiro de 2020, em lojas conveniadas. 

O quarto e mais longo estágio corresponde aos anos de 2020 à 2021, onde 

para dar maior comodidade e entretenimento aos clientes, serão investidos 10 pontos 

de ônibus contêineres (junto com contêineres anexo), que serão instalados de a partir 

de maio de 2020 a novembro de 2021, por tratar de um investimento alto a fabricação 

e instalação dos mesmos serão diluídos ao longo de 24 meses. Complementando 

esse estágio deverão ser locados espaços para compra de acessórios, mini salões de 

beleza, recarga de celular entre outros, fazendo com que a locação gere renda para 

a manutenção dos pontos de ônibus, esses pontos de locação serão instalados 

juntamente com os pontos de ônibus, gerando renda a partir da instalação dos 

mesmos, conforme os infográficos apresentados abaixo: 
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Figura 17 – Infográfico da implementação do projeto (Novembro/2019 à 
Setembro/2020) 

 
Fonte: Elaborado pelos autores  

 
 

 
Figura 18 – Infográfico da implementação do projeto (Novembro/2020 até Novembro 

de 2021)

 
Fonte: Elaborado pelos autores  
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Para cada um dos quatros estágios, propõe-se uma agenda de melhorias e 

medidas estratégicas de ajustes, alinhando os objetivos propostos no modelo 

apresentado, garantindo a execução do plano de implementação e o encadeamento 

sequencial e lógico entre todos os estágios, de forma que no final o modelo esteja 

implantado na empresa União Transportes até novembro de 2021. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente estudo demonstrou claramente que o atual modelo praticado pelas 

empresas de transporte coletivo, se mantido, em menos de uma década tornará estas 

totalmente inviáveis, dentre as quais a União Transportes.  

O cliente mudou, está mais exigente, quer muito mais que se deslocar de um 

ponto ao outro, quer conforto antes durante e depois da viagem, quer a integração 

com outros serviços, com novas tecnologias, quer ser cliente e não usuário. 

Diante das próprias limitações impostas por este tipo de serviço tanto de ordem 

legal, quanto de infraestrutura, as empresas devem buscar melhorar e aprimorar os 

serviços já existente e buscar desenvolver e incentivar a demandas por novos serviços 

que possam ser agregadas aos seus portfólios. Que possam trazer uma nova receita 

e se tornar um novo produto inovador e atraente ao seu público. 

As ações elencadas neste projeto devem ser apenas o início de um projeto 

maior, onde além do fortalecimento da marca, se busque um reposicionamento da 

União Transporte enquanto uma empresa de mobilidade urbana, que seja integradora 

de todos os meios e plataformas de mobilidade e que busque acima de tudo a 

acessibilidade. 

A União Transportes deve buscar incessantemente ser uma empresa com foco 

no cliente, se aproximando cada vez mais dele, para entende-lo e principalmente 

compreender o que precisa fazer para satisfaze-lo. Inovar será a chave para o sucesso 

da União Transportes.   

Ações com um impacto mais profundo na decisão de utilizar o transporte 

urbano coletivo e com um efeito mais prático e eficaz, estão totalmente fora do controle 

das empresas, pois este por ser um serviço proveniente de concessão, tem um 

elevadíssimo grau de dependência do poder público, como autorizações para 

flexibilização de itinerário, revisão das gratuidades, infraestrutura viária, e de terminais, 

ou seja, a falta de uma política pública de mobilidade urbana. 

Existe ainda as limitações orçamentarias em função da tendência de diminuição 

do número de clientes, que demonstraram que este projeto somente será exequível 

em função da renegociação do percentual de contribuição a AMTU e a geração de 

renda com a venda de publicidade, e com as parcerias para exploração dos pontos 

containers. 
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Ficou evidente que mesmo a inovação não sendo disruptiva, o seu efeito 

também tem o poder de causar uma grande transformação e mudar paradigmas, 

mesmo em uma indústria tradicional e cheia de amarras legais e estruturais como a 

do transporte público, onde pequenas ações, como a de começar a ouvir os seus 

clientes, podem mostrar oportunidades que até então estavam escondidas.  

Durante toda a construção deste projeto observou-se que as empresas de 

Transportes Urbanos de Passageiros de Cuiabá e Várzea, atuam de forma totalmente 

independente, apesar de operarem em um mercado comum, e a maior recomendação 

que pode ser feita é para que as empresas trabalhem em sintonia na busca de novas 

formas de operar o transporte público. 

Atuação conjunta em forma  de parcerias para a  ampliação dos Pontos 

Containers, compartilhando a aquisição e gestão dos custos e receita, a negociação 

com o poder público para a criação de micro terminais de ônibus que além de 

realizarem a interligação dos  bairros com as linhas arteriais das duas cidades, 

poderiam ser utilizados como pontos de atendimento para diversos serviços de 

natureza publica, a exemplo agencia de empresas de energia, investimento em 

conjunto para a criação e implantação do CityBus, que faria a ligação entre os bairros 

e os micro terminais.  

Para que a recuperação da demanda de passageiros em Cuiabá e Várzea 

Grande possa realmente se solidificar é de extrema urgência que este sistema seja 

reestruturado e pensado de forma totalmente integrado, inclusive com os novos meios 

de mobilidade e isso somente será possível com uma atuação sistêmica de todas as 

empresas que operam nas duas cidades. 

O grande legado deste projeto, foi jogar luz sobre um tema que até então não 

recebia a atenção devida, ficou claro que as cidades não mais comportam o transporte 

individual, por mais paradoxal que possa parecer, no longo prazo, aquele que parece 

ser o melhor e mais confortável meio de transporte, tornará este totalmente 

impraticável, isto é, todos devem pensar e buscar formar de colaborar para que o 

transporte público receba a atenção que merece das empresas, do poder público e da 

própria sociedade, seja ela usuária ou ainda não usurária. 

A valorização do transporte público, buscando a sua reinvenção, para torna-lo 

atraente novamente.   

O maior aprendizado foi de transformar um grupo, em uma verdadeira equipe, 

cuja maior virtude foi a diversidade, que possibilitou muitos conflitos, mais também 
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propiciou um aguçamento na nossa capacidade de ter vários olhares sobre um mesmo 

tema. 

A profusão de pensamentos, personalidades e perfis completamente diferentes 

e muitas vezes antagônicos nos possibilitou ter uma compreensão que vai muito além 

do escopo do nosso trabalho. Aprender a trabalhar sobre pressão, diminuir um pouco 

a adrenalina, e a serem mais analíticos, a ter uma visão da responsabilidade social e 

fazer as análises de forma sistêmica e orgânica. 

Mas apesar de a evolução ser uma das características humanas, inovar, nada 

mais é que evoluir, é uma das habilidades mais difíceis e complexas de ser 

desenvolvida, e que a busca pela inovação deve ser uma constante em todos os 

aspectos da vida, e esta não poderia ser diferente na gestão das empresas, portanto, 

inovar, nada mais é do buscar fazer sempre melhor, implica em uma constante 

mudança. 

Não podemos fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes, 

ainda mais em um mundo onde o resultado esperado muda o tempo todo. 
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