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A coleção Boletins Técnicos, publicada pela CET desde a década 
de 1970, tem entre seus principais objetivos divulgar estudos 
e projetos de Engenharia de Tráfego, bem como difundir os 
trabalhos produzidos pela equipe técnica da CET. 

O caráter inédito e o fato de serem experiências de interesse 
nacional tornaram a publicação uma referência bibliográfica 
obrigatória e fonte de ideias e subsídios para vários órgãos de 
gestão de trânsito.
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O presente estudo tem como objetivo acompanhar o grau de satisfação 
e opinião dos usuários de ônibus em relação à implantação das faixas e 
corredores exclusivos para ônibus e compará-lo com dados da pesquisa 
realizada em 2014; além de verificar com os usuários de ônibus a 
aplicabilidade do ar condicionado e wi-fi.

O estudo se justifica como medida de monitoramento da percepção 
dos usuários sobre a eficiência e eficácia da política de intensificação 
de implantação de corredores e poderá ser utilizado para a melhoria da 
gestão dessa política.

A incorporação dos tópicos “wi-fi” e “ar condicionado” ao corpo do 
questionário da pesquisa de 2016 se justifica como caracterização de 
informações para geração de conhecimento sobre a aplicabilidade dessas 
comodidades neste momento inicial de instalação na frota dos ônibus a 
serviço da Prefeitura Municipal de São Paulo.

O estudo, além disso, traz como novidade a representatividade das 
respostas dos usuários nas cinco regiões da cidade de São Paulo, assim 
como ter sido coletado um total de 2041 entrevistas, distribuídas de forma 
igualitária entre as regiões. 

Os principais resultados não só ratificaram a satisfação dos usuários de 
ônibus em relação à coleta de dados realizada em 2014, como o aumento 
da satisfação.

RESUMO
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INTRODUÇÃO

A Política de Mobilidade Urbana é o veículo 
introdutor de acesso aos espaços públicos, 
garantindo a toda população o uso dos 
benefícios que a cidade tem a oferecer, evitando 
a segregação social criada por muros visíveis e 
invisíveis.  (Feltran, Fernanda Rodrigues).

No ano de 2013 houve intensificação da implantação das faixas e corredores 
de ônibus. O início dessa política de incentivo ao uso e prioridade do 
ônibus causou muitas críticas principalmente dos condutores de veículos 
de passeio, muitos dos quais faziam seus itinerários sozinhos, fato que 
gera grande quantidade de veículos nas ruas com quantidade mínima de 
passageiros.

No ano de 2014 o Departamento de Educação na Rua (DRU) da Gerência 
de Educação de Trânsito se empenhou na coleta de dados para contribuir 
não só na fundamentação teórica do registro desse momento histórico, 
mas também para conhecer a opinião dos diversos usuários de trânsito da 
cidade de São Paulo sobre essa política.

No momento inicial do estudo de 2014, os taxistas ainda não estavam 
autorizados a circular pelos corredores, o que acirrava ainda mais a 
discussão sobre os corredores e sua utilização.  Os condutores de ônibus 
estavam se adaptando à nova realidade e os motociclistas que circulavam 
livremente entre as faixas perceberam uma perda de espaço, o mesmo 
ocorrendo com os condutores de veículos. Os dados de 2014 revelam um 
marco importante no registro inicial da implantação dessa política e são 
completos no levantamento da percepção desses usuários quanto ao uso, 
prioridade, exclusividade e compartilhamento das faixas e corredores. E 
à revelia de diferentes interesses, um dado importante sobressaiu e se 
destacou no estudo: as faixas e corredores foram aprovados por todos os 
segmentos de usuários.

Os taxistas, apesar de no momento não estarem autorizados a se utilizarem 
das faixas e corredores, perceberam que houve benefícios aos usuários de 
ônibus, em relação à economia do tempo de percurso. 
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Os condutores de ônibus foram unânimes na aprovação de corredores e 
faixas exclusivas para ônibus. Citam que a implantação foi benéfica para 
os usuários e para a categoria de motoristas de ônibus, pois melhorou as 
condições de trabalho.

Os condutores de veículos, que no início das implantações eram os que 
mais previam pontos negativos, alegando perda de espaço, no estudo 
realizado em 2014, surpreenderam revelando que 63,8% avaliaram as 
implantações boas ou ótimas e 53,4% concordaram com a necessidade de 
expansão.

Entre os usuários de ônibus, 94,0% dos entrevistados julgaram a iniciativa 
de implantação como boa ou ótima, 25% dos respondentes alegaram ter 
migrado de algum outro veículo para o ônibus, majoritariamente passaram 
a utilizar mais ônibus depois das implantações, consideraram menor o 
estresse, perceberam que a viagem ficou mais rápida e que conseguiam 
prever o horário de chegada ao destino.

Dados significativos como os apresentados necessitam ser constantemente 
acompanhados para se verificar possíveis flutuações e direcionar políticas 
que tragam satisfação e qualidade de vida aos usuários do transporte 
urbano, e por esse motivo a pesquisa foi repetida em 2016.
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2. METODOLOGIA

Para se alcançar o objetivo esperado, a entrevista foi utilizada como 
instrumento de pesquisa. Inicialmente foi aplicado pré-teste que permitiu 
readaptar as questões de modo a oferecerem respostas concretas ao  
problema de pesquisa. Parte das questões esteve em consonância com o 
questionário aplicado no estudo dos corredores em 2014, para efeito de 
comparação.

A composição total da amostra foi de usuários de ônibus e por esse 
motivo a escolha do local de aplicação foi focada em terminais de ônibus. 
Os questionários já pré-testados foram aplicados em 10 terminais, sendo 
dois em cada região da cidade. Zona Sul, terminais Grajaú e Sacomã; Zona 
Norte, terminais Cachoeirinha e Pirituba; Zona Oeste, terminais Pinheiros 
e Campo Limpo; Zona Leste, terminais Carrão e Penha e Centro, terminais 
Princesa Isabel e Parque Dom Pedro II. 

O número total de entrevistas foi de 2041, divididas igualmente entre os 
10 terminais. O horário da coleta de dados se deu das 09:00h às 11:00h, 
sendo realizada em dois dias consecutivos em cada um dos terminais.

O questionário foi composto por sete questões fechadas¹ , duas abertas² , 
duas semiabertas³  sobre a qualidade do transporte, e quatro questões 
com levantamento de dados socioeconômicos. Muitas entrevistas ficaram 
incompletas devido ao fato dos respondentes embarcarem nos coletivos 
antes do término, motivo pelo qual foi necessário retornar aos terminais 
para reaplicação das entrevistas que foram desprezadas por não estarem 
completamente preenchidas.

Os dados foram apresentados por terminal e são representativos 
das regiões e do município. Após a tabulação deste estudo de 2016 
procedeu-se à comparação com dados obtidos na pesquisa de opinião 
com os usuários de ônibus em 2014. Para tabulação dos dados utilizou-
se o aplicativo Survey Monkey e para cruzamento dos dados, o software 
estatístico, Statistical Package for Social Science for Windows (SPSS).

 

¹ Nesse tipo de pergunta, as respostas são fornecidas de forma que apenas uma delas seja possível.
  ² Nesse tipo de pergunta, o entrevistado expressa livremente sua opinião.
  ³ Perguntas que combinam questões fechadas com abertas.
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3. ANÁLISE DOS RESULTADOS                                                                                                                                      

3.1. Intensificação da implantação das faixas e corredores de ônibus

A primeira variável medida refere-se à avaliação da satisfação dos usuários 
quanto às implantações das faixas e corredores de ônibus, as quais têm 
se intensificado nos últimos anos no município de São Paulo. A maioria 
dos usuários, 94,0%, manifestou-se positivamente ao aumento das faixas 
e corredores, somente 6,0% demonstrou insatisfação, julgando ruim ou 
péssimo.

Tabela 01 - Avaliação do Usuário às faixas e corredores de ônibus.

Foram respondidas 2027 questões e ignoradas 14. Entre as respostas 
válidas, 24,2% (490 pessoas) julgou ótimo, 69,9% (1416) bom, 3,9% (80) 
ruim e 2,0% (41) péssimo. Tomando as respostas “ótimo” e “bom” como 
positivas, tem-se um total de 94,1% de aprovação quanto à intensificação 
e implantação das faixas e corredores.

Os locais com maior aprovação, somadas as opções “ótimo” e “bom”, 
foram os terminais Cachoeirinha na Zona Norte e terminal Princesa Isabel 
no Centro, ambos com aprovação de 96,5%. A menor das aprovações 
coletada ocorreu no terminal Carrão, Zona Leste, mas ainda assim com um 
percentual alto de aprovação, 90,1%. 
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Figura 01 - Intensificação da implantação das faixas e corredores
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Tabela 02 – Avaliação do Usuário às faixas e corredores de ônibus. Dados 
por região.

A aprovação dos usuários quanto à intensificação e implantação das faixas 
e corredores foi elevada tomando-se isoladamente cada uma das regiões 
da cidade, sendo a zona Sul com maior aprovação 95,2% e a menor na 
zona Leste com 91,6% das aprovações.

Percebeu-se durante as entrevistas que o índice de aprovação não foi 
ainda mais elevado porque muitos respondentes aliavam a intensificação 
e implantação dos corredores e faixas a questões político-partidárias.
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Figura 02 – Aprovação faixas e corredores de ônibus por região
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3.2. Substituição de algum meio de transporte pelo o ônibus

A segunda variável pesquisada indica se o usuário tem substituído algum 
modal de transporte para utilizar o ônibus. O resultado mostra que 24,3% 
substituiu algum meio de transporte para dar preferência ao ônibus. 

Tabela 03 – Mudança de modal de transporte para o ônibus.

Foram obtidas 2033 respostas e ignoradas oito, sendo que 24,3% das 
respostas válidas (494) dizem substituir outro meio de transporte pelo 
ônibus, e 75,7% (1539) não substituem. No terminal Parque Dom Pedro 
foi constatado o percentual de substituição de modal mais expressivo, 
35,7%, seguido pelos usuários do terminal Pinheiros, 27,3%. Do total 
de entrevistados, 75,7% não substituíram seu modal de transporte pelo 
ônibus. As maiores taxas de não substituição foram coletadas no terminal 
Cachoeirinha (82,9%), seguido das respostas coletadas no terminal 
Princesa Isabel (81,6%).

No caso do usuário ter respondido positivamente que substituiu algum tipo 
de transporte pelo ônibus procurou-se levantar qual modal de transporte 
foi substituído, de maneira a identificar sobre qual modal a implantação 
das faixas e corredores possui maior impacto, tanto no aumento ou na 
diminuição do uso pelos cidadãos. 
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Tabela 04  –  Modal de transporte que foi substituído pelo ônibus

A tabela elucida que dentre os usuários que mudaram de transporte público 
ou privado para o ônibus, 8% dos entrevistados no terminal Campo Limpo 
responderam que deixaram a moto, 58% no terminal Penha deixaram o 
carro, 43,8% no terminal Pirituba deixaram o trem, 58,3% do terminal Pq. 
Dom Pedro substituíram o metrô, 2,9% do terminal Cachoeirinha deixaram 
a bicicleta e 2,7% dos usuários entrevistados no terminal Princesa Isabel 
deixaram de andar a pé para utilizar o ônibus.

Entre os modais, o mais substituído pelo ônibus foi o carro (48,18% ou 238), 
seguido do metrô (32,59% ou 161), trem (15,79% ou 78), moto (2,23% ou 
11) e, por fim, bicicleta e andar a pé, com 0,61% ou três pessoas cada. A 
percepção dos entrevistadores no decorrer das entrevistas levanta como 
hipótese que a substituição pelo carro pode estar associada à questão do 
tempo, do estresse e questões econômicas. Muitos entrevistados disseram 
ser mais econômico o ônibus e por isso deixam de usar o carro. 

Os pesquisadores também observam que o fato do metrô aparecer em 
seguida como o segundo modal mais substituído pelos ônibus, pode ser 
por motivos de superlotação e estresse que são maiores no metrô em 
determinados horários, além da integração não tarifada, que reduz o custo 
da viagem. Por fim, outro fator vantajoso do ônibus é a maior capilaridade 
das linhas, abrangendo regiões onde o modal ferroviário não tem alcance. 
Bicicleta, moto e andar a pé aparecem como os menos substituídos cada 
um com menos de 5%.
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Figura 03 - Mudança de transporte. Opinião dos usuários
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Tabela 05 – Cruzamento de dados região de residência x substituição de 
modal para ônibus

Ao se realizar o cruzamento de dados entre as respostas da questão “se 
substitui algum modal de transporte para utilizar ônibus” e a região de 
residência desses respondentes temos que os usuários residentes na 
Região Metropolitana de São Paulo foram os que mais substituíram algum 
tipo de modal para utilizar o ônibus.

Figura 04 – Substituição de modal de acordo com região de domicílio.



22     |     Boletim Técnico 58

Pesquisa de Satisfação

3.3. Percepção dos usuários de suas viagens4  nas faixas e 
corredores

Aos respondentes foram apresentadas frases frente às quais deveriam se 
posicionar de acordo com as alternativas (concordo, discordo, não sei, 
depende). A tabela a seguir traz a distribuição do percentual e número 
absoluto de respostas por alternativa.

Tabela 06 - Percepção dos usuários depois da implantação das faixas e 
corredores.

•	 Viagens mais rápida com as faixas e corredores

CONCORDAM   1797 88,2%

DISCORDAM    164 8,1%

NÃO SEI     18 0,9%

DEPENDE     59 2,9%

As repostas reafirmam o que havia sido identificado anteriormente, que as 
faixas e corredores diminuem o tempo de percurso do ônibus, reduzindo 
o estresse dos usuários.

4  Viagem: deslocamento de uma pessoa, por motivo específico, entre dois pontos determinados 
(origem e destino), utilizando, para isso, um ou mais modos de transporte. (Pesquisa de 
Mobilidade 2012-Metrô-SP)
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CONCORDAM   1518 74,5%

DISCORDAM    400 19,6%

NÃO SEI     67 3,3%

DEPENDE     54 2,7%

CONCORDAM     968 47,1%

DISCORDAM     863 42,3%

NÃO SEI      61 3%

DEPENDE     154 7,7%

CONCORDAM    1802 88,3%

DISCORDAM     183 9%

NÃO SEI       39 1,9%

DEPENDE       17 0,8%

•	 Previsibilidade de horários

A questão possui relação com os itens que envolvem o tempo de 
deslocamento, e visa esclarecer informações sobre a previsão e expectativa 
do tempo de deslocamento das linhas de ônibus. Com isso foi identificado 
que a maioria dos usuários consegue prever um tempo de deslocamento 
que é cumprido pelo ônibus, e foi ressaltado por boa parte dos usuários 
que mesmo quando há congestionamento é possível estabelecer um 
tempo para o trajeto.

•	 Tempo de espera nos pontos e plataformas

Houve certa equidade nas respostas, pois foi ressaltado pelos usuários que 
há uma espera mais intensa nos pontos e plataformas em alguns horários 
específicos, bem como em alguns pontos de paradas de linhas específicas.

•	 Viagens menos estressantes
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A maioria dos entrevistados concordou que as faixas e corredores 
diminuem o estresse durante a viagem em razão da diminuição do tempo 
de percurso, pois o ônibus se segrega do trânsito intenso em determinados 
locais. Essa questão possui relação com a questão sobre a diminuição no 
tempo do percurso. As respostas eram compatíveis: quando o entrevistado 
concordava que a viagem ficou menos estressante, ele também concordava 
com a opção referente a redução do tempo de percurso.

•	 Os itinerários atendem à necessidade

CONCORDAM    1673 82,3%

DISCORDAM     292 14,4%

NÃO SEI       35 1,7%

DEPENDE       32 1,6%

CONCORDAM    1475 72,3%

DISCORDAM     541 26,5%

NÃO SEI       22 1,1%

DEPENDE        2 0,1%

A questão indicou que para a maioria dos usuários de ônibus, o serviço 
atende  suas necessidades de deslocamento, visto que o sistema público 
de ônibus do município abrange com eficiência tanto os lugares centrais 
quanto os mais periféricos.

•	 Maior utilização de ônibus com a implantação das faixas e corredores

A variável visou identificar se a implantação das faixas e corredores 
impactou no aumento do uso de ônibus pelos cidadãos, e a resposta foi 
positiva já que a maioria dos usuários disse ter passado a usar mais ônibus 
devido ao aumento no número de faixas e corredores no município. Esta 
questão é um complemento das questões que relacionam o aumento das 
faixas e corredores com a melhora e consequente aumento no uso de 
ônibus.
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CONCORDAM    1652 81,1%

DISCORDAM     282 13,8%

NÃO SEI       23 1,1%

DEPENDE       81 4%

CONCORDAM    1652 81%

DISCORDAM     322 15,8%

NÃO SEI       55 2,7%

DEPENDE       11 0,5%

•	 Lotação dos ônibus

As respostas indicaram que mesmo com a implantação e aumento 
do número de faixas e corredores os veículos de transporte público 
continuam lotados. Esse fator ocorre principalmente nos horários de 
pico. Isso demonstrou que as faixas e corredores não são a única solução 
para o problema de superlotação dos ônibus. Sendo assim, foi salientado 
pela maioria dos entrevistados que a solução para esse problema seria o 
aumento do número de ônibus na frota.

•	 Necessidade do aumento de corredores e faixas de ônibus

Essa variável teve como objetivo identificar a opinião e aprovação acerca 
da intensificação das faixas e corredores de ônibus no município de 
São Paulo. Nesse sentido, 1652 (81%) concordaram que é necessário o 
aumento das faixas e corredores e apenas 15,8% (322), discordaram. Dos 
que discordaram muitos citaram como principal motivo a dinâmica de 
problemas relacionados à implantação da infraestrutura (condição das 
vias que ficam esburacadas, mudanças de pontos de ônibus, obras).
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Percepções dos usuários: 2014 e 2016. 
Figura 05 – Comparação da avaliação dos usuários de ônibus entre os 
anos de 2014 e 2016



Boletim Técnico 58     |     27

Boletim Técnico 58 CET

3.4. Sugestões para faixas e corredores

As sugestões foram livres e as respostas compiladas em grupos afins para 
melhor visualização e análise.

Tabela 07 – Sugestões e/ou opiniões sobre as faixas e corredores de ônibus

A sugestão mais recorrente em todas as estações, exceto Pirituba (onde 
a resposta mais frequente foi ampliar o número de ônibus), foi implantar 
mais faixas e corredores ao longo do município de São Paulo (34,3% das 
respostas). A segunda maior resposta foi ampliar a frota de ônibus, com 
18,1% do total. As opções de mais fiscalização e infraestrutura ficaram com 
14,3% e 12,6%, respectivamente. A opção “outros”, que conteve sugestões 
ou opiniões não especificadas ou mais peculiares, como dar preferência 
para corredores em áreas arborizadas, mais atenção ao pedestre nas 
travessias dos corredores, ficou com cerca de 10% das respostas.
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Figura 06 - Sugestões para faixas e corredores de ônibus
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3.5. Frequência de utilização do ônibus, ar condicionado e wi-fi

A Tabela 08 traz a frequência de utilização de ônibus por dia de acordo 
com as respostas dos 2041 respondentes, obtendo-se um total de 6155 
transferências para o ônibus.

Tabela 08 – Frequência de utilização de ônibus
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A maioria dos usuários utilizam de dois a seis ônibus diariamente, sendo, 
em ordem decrescente, 2 (41,5%), 4 (25,4%), 3 (13,7%), 1(7,9%) e 6 (5,6%) 
os cinco mais sinalizados.

A maioria dos usuários (70,7% ou 1443 pessoas) alegaram não perceber a 
existência de wi-fi nos ônibus que utilizam.

Quanto à presença do ar condicionado nos ônibus utilizados pelos usuários 
diariamente, 47,8% não percebem a existência e 51,1% percebem a 
existência de ar em pelo menos um ônibus do qual se utiliza. A percepção 
de frequência da presença de wi-fi e ar condicionado nos ônibus estão 
demonstrados na tabela a seguir.

Tabelas 09 e 10 – Percepção de frequência da presença de wi-fi e ar 
condicionado

A razão entre a percepção dos usuários da existência de ônibus com wi-fi 
e ar condicionado e o número de transferências efetivadas para o ônibus é 
de 0,12 e 0,24, respectivamente.
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3.6. O Wi-Fi nos ônibus

A maioria dos usuários não sabia determinar a qualidade do serviço de 
wi-fi presente nos ônibus, visto que é um item de conforto recentemente 
adotado que tem se intensificado nos últimos tempos. Assim, a dúvida dos 
usuários quanto ao serviço pode estar relacionada ao seu desconhecimento.

 Tabela 11 – Opinião dos usuários quanto à qualidade do wi-fi

Muitos usuários diziam não saber da presença ou como se utilizar do 
serviço. Os que conheciam o serviço manifestaram um parecer positivo 
quanto ao uso do wi-fi, com um total de 19,5% das respostas como “bom” 
e 2,2% como ótimo. Em contraposição 9,2% das pessoas dizia ser ruim e 
4,9% péssimo.

Dos respondentes entrevistados no terminal Cachoeirinha 3,9% disseram 
ser ótimo o serviço de wi-fi no transporte público, enquanto que 32,8%, 
no mesmo lugar, disseram ser bom. No terminal Campo Limpo, 15,1% 
disseram que o serviço é ruim e 10,2% que é péssimo. Na verdade, 64,2% 
do total dos entrevistados (1290) não soube responder, sendo que o maior 
percentual de “não sei” ocorreu no terminal Princesa Isabel (78,6%). A 
maioria das pessoas respondeu “não sei” pelo fato de não haver wi-fi no 
ônibus, ou por não saber que possui.
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Tabela 12 – Faixa Etária. Opinião sobre a qualidade do wi-fi

A opção de resposta “não sei” foi a mais citada quando questionados 
sobre a qualidade do wi-fi. Após cruzamento de dados percebeu-se que 
o desconhecimento pela oferta de serviço está diretamente relacionado 
à faixa etária dos respondentes: quanto maior a faixa etária maior o 
desconhecimento ou interesse pela oferta do serviço.

Figura 07 – Faixa Etária. Desconhecimento do wi-fi
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Figura 08 - Aprovação da qualidade do wi-fi
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Tabela 13 – Qualidade do wi-fi por região
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Figura 09 – Aprovação do wi-fi por região

Sugestões para wi-fi

Tabela 14 – Sugestões e opiniões sobre o wi-fi
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A sugestão de “implantar em todos os ônibus” ficou com 57% do total 
das respostas, e teve predominância nas estações Cachoerinha, Pirituba, 
Carrão, Penha, Sacomã, Pq. Dom Pedro e Princesa Isabel. A segunda 
sugestão mais dada foi a de melhorar o serviço, ficando com 41,4% das 
respostas e predominantemente nas estações Pinheiros, Campo Limpo e 
Grajaú. Esta discrepância pode ser devido ao fato de maior quantidade 
de ônibus com wi-fi passar por estes terminais, onde a opção “melhorar” 
foi predominante. Retirar o wi-fi ficou com 0,22 % e outras respostas não 
especificadas, como gerar um “login universal” ou ser gratuito ficou com 
1,34%.

Figura 10 - Sugestões para o wi-fi
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3.7. O ar condicionado nos ônibus

Tabela 15 - A qualidade do ar condicionado

A maioria dos usuários manifestou-se satisfeita quanto ao oferecimento 
de ar condicionado, sendo que 58,8% dos usuários afirmaram ter uma 
qualidade boa, e 9,4% ótima. Dentre os que não souberam opinar (25,3%) 
as principais justificativas foram a ausência de uso de ônibus que possui 
o serviço e a superlotação dos transportes que inibe a sensação do ar 
condicionado. O local onde o ar condicionado teve maior aprovação foi 
Campo Limpo, com 85,4% dos usuários. Em contraponto, o local onde 
houve maior reprovação para o ar foi em Pirituba, onde 7,3% dos usuários 
diziam ser ruim e 2,4% dizia ser péssimo. No Terminal Carrão houve um 
predomínio da resposta não sei, com 41,7% do total das respostas.
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Figura 11 - Opinião sobre a qualidade do ar condicionado na Cidade de 
São Paulo
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Tabela 16 – A qualidade do ar condicionado por região

Figura 12 – Percentual de aprovação do ar condicionado por região
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Tabela 17 – Sugestões e opiniões sobre o ar condicionado

Expandir para toda a frota foi a resposta mais dada em todos os terminais 
de ônibus, com 64,7% do total. Em seguida, a opção “controlar/adequar 
a temperatura” ficou com 17,1% do total, e, durante as entrevistas, uma 
crítica frequente dos entrevistados foi a inadequada temperatura em 
relação ao ambiente externo. A alternativa para melhorar o serviço envolve 
questões relativas à eficiência e manutenção do ar condicionado, e obteve 
12,6% das respostas. Outras respostas não especificadas como ter ar 
condicionado, mas poder abrir as janelas, ou ter somente em linhas que 
têm mais de uma hora de percurso, ficou com 3,7% das respostas. Retirar 
o ar condicionado ficou com 1,9% porque segundo os entrevistados o ar 
facilitaria a propagação de doenças.
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Figura 13 - Sugestões para o ar condicionado
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3.8. Respostas por gênero

As respostas por gênero, quando comparadas, não apresentaram variações:

•	 93,9% dos homens e 94% das mulheres aprovam a intensificação e 
implantação das faixas e corredores, classificando a medida como boa 
ou ótima;

•	 90/5 dos homens e 86,8% das mulheres afirmam que a viagem ficou 
mais rápida;

•	 23,2% das mulheres e 26% dos homens substituem outro meio de 
transporte (carro, moto, bicicleta, trem, metrô, ou a pé), para utilizar 
ônibus;

•	 75,2% dos homens e 70,2% das mulheres dizem utilizar mais ônibus 
com a implantação da prioridade para os ônibus;

•	 88,8% dos homens e 88% das mulheres afirmam que a viagem ficou 
menos estressante com a priorização do transporte coletivo;

•	 82,8% dos homens e 82,1% das mulheres têm suas necessidades 
atendidas pelos itinerários.

As tabelas a seguir detalham o cruzamento de dados em relação ao gênero 
e às diversas variáveis já apresentadas, demonstrando que o gênero 
não interfere na opinião e avaliação sobre a política de priorização do 
transporte coletivo no sistema viário.
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Tabela 18 – Gênero. Opinião sobre faixas e corredores

Tabela 19 – Gênero. Mudança de transporte para o ônibus

Tabela 20 – Gênero. Necessidade de aumento de faixas e corredores
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Tabela 21 – Gênero. Opinião sobre o nível de estresse após implantação

Tabela 22 – Gênero. Utilização de ônibus após implantação

Tabela 23 – Gênero. Lotação dos ônibus após implantação
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Tabela 24 – Gênero. Rapidez das viagens por ônibus após implantação

Tabela 25 – Gênero. Tempo de espera nos pontos e plataformas após 
implantação
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Tabela 26 – Gênero. Previsão do horário de chegada após implantação

Tabela 27 – Gênero. Itinerários e necessidade dos usuários após 
implantação
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PRINCIPAIS CONCLUSÕES

Quanto à avaliação da satisfação dos usuários sobre as implantações das 
faixas e corredores de ônibus percebe-se que a maioria 94,0%, manifestou-
se positivamente ao aumento das faixas e corredores e somente 6,0% 
demonstrou insatisfação, julgando ruim ou péssimo.
Tomando isoladamente cada uma das regiões da cidade, a aprovação se 
mantém alta, sendo a zona Sul com maior aprovação 95,2% e a menor na 
zona Leste com 91,6% das aprovações.

O percentual de usuários que substituiu algum meio de transporte para 
dar preferência ao ônibus é de 24,3%. Entre os modais, o mais substituído 
pelo ônibus foi o carro (48,18% ou 238), seguido do metrô (32,59% ou 
161), trem (15,79% ou 78), moto (2,23% ou 11) e, por fim, bicicleta e andar 
a pé, com 0,61% ou três pessoas cada. A percepção dos entrevistadores no 
decorrer das entrevistas levanta como hipótese que a substituição pelo 
carro pode estar associada à questão do tempo, do estresse e questões 
econômicas. 

Ao se realizar o cruzamento de dados entre as respostas da questão “se 
substitui algum modal de transporte para utilizar ônibus” e a região de 
residência desses respondentes temos que os usuários residentes na 
Região Metropolitana de São Paulo foram os que mais substituíram algum 
tipo de modal para utilizar o ônibus.

Quando questionados se tinham alguma sugestão para a política dos 
corredores e faixas, a mais recorrente em todas as estações, exceto Pirituba 
(onde a resposta mais frequente foi ampliar o número de ônibus), foi 
implantar mais faixas e corredores ao longo do município de São Paulo, 
34,3% das respostas.

A segunda resposta mais frequente foi ampliar a frota de ônibus, com 
18,1% do total das respostas.

A maioria dos usuários utilizam de dois a seis ônibus diariamente, sendo, 
em ordem decrescente, 2 (41,5%), 4 (25,4%), 3 (13,7%), 1(7,9%) e 6 (5,6%) 
os  mais sinalizados.
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Quanto ao serviço de wi-fi, grande parte (70,7%) alegou não perceber a 
existência de wi-fi nos ônibus que utilizam. A maioria dos usuários não 
sabia determinar a qualidade do serviço de wi-fi presente nos ônibus, visto 
que é um item de conforto inserido recentemente. Portanto, a dúvida dos 
usuários quanto ao serviço pode estar relacionada ao não conhecimento 
por parte deles da presença do serviço. Muitos usuários diziam não saber 
da presença ou como se utilizar do serviço. Os que conheciam o serviço 
manifestaram um parecer positivo quanto ao uso do wi-fi, com um total de 
19,5% das respostas como “bom” e 2,2% como ótimo, em contraponto, 9,2% 
das pessoas disseram ser ruim e 4,9% péssimo. A sugestão de “implantar 
em todos os ônibus” ficou com 57% do total das respostas. A segunda 
sugestão mais dada foi a de melhorar o serviço (predominantemente, 
sinal), ficando com 41,4% das respostas. A opção de resposta “não sei” 
foi a mais citada quando questionados sobre a qualidade do wi-fi. Após 
cruzamento de dados percebeu-se que o desconhecimento pela oferta 
de serviço está diretamente relacionado à faixa etária dos respondentes: 
quanto maior a faixa etária maior o desconhecimento ou desinteresse pela 
oferta do serviço.

A maioria dos usuários manifestou-se satisfeita quanto ao oferecimento 
do serviço do ar condicionado, sendo que 58,8% afirmaram ter uma 
qualidade boa, e 9,4% ótimo. Dentre os que não souberam opinar (25,3%),  
as principais justificativas foram a ausência de uso de ônibus que possui 
o serviço e a superlotação dos transportes que inibe a sensação do ar 
condicionado.

Quanto às sugestões “expandir em toda a frota” foi a resposta mais dada 
em todos os terminais de ônibus, com 64,7% do total. Em seguida a opção 
de “controlar a temperatura”, para adequar ao ambiente externo ficou 
com 17,1% do total, e durante as entrevistas uma crítica frequente dos 
entrevistados foi a temperatura inadequada em relação ao ambiente 
externo. A alternativa para melhorar o serviço envolve questões relativas à 
eficiência e manutenção do ar condicionado, e obteve 12,6% das respostas.
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A razão entre a percepção dos usuários da existência de ônibus com wi-fi 
e ar condicionado e o número de transferências efetivadas para o ônibus é 
de 0,12 e 0,24, respectivamente.

O cruzamento de dados em relação ao gênero e as diversas variáveis 
apresentadas na pesquisa trazem como resultado que não há variação 
significativa nas respostas entre gênero.

Ao compararmos pesquisa realizada em 2014 com o estudo agora de 
2016 percebe-se que houve aumento nos percentuais de satisfação dos 
usuários de ônibus em relação aos corredores e faixas de ônibus, apesar 
dos dados de 2014 já se mostrarem bastante elevados.
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