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presente artigo aborda a importân-
cia da avaliação do transporte ro-

doviário interestadual e internacional de 
passageiros através dos critérios de quali-
dade priorizados pelos clientes. acredita-
se que somente o usuário delimitará as 
dimensões reais do serviço de qualidade. 
através dessa ótica, o administrador po-
derá priorizar as suas ações na empresa, 
visando a satisfação do viajante deste 
modal de transporte. 

É importante destacar que, no caso es-
pecífico do transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passageiros, as ga-
rantias de qualidade destes atributos devem 

A IMPORTÂNCIA

Para avaliar a qualidade do transporte rodoviário interestadual 
e internacional de passageiros faz-se necessário o questionamento 
acerca do serviço oferecido ao usuário e como por ele é percebido. 

O objetivo deste artigo é avaliar os critérios de qualidade e a 
sua relação com a satisfação dos usuários deste serviço. Através 
deste estudo, observou-se que os critérios mais priorizados pelos 

usuários se referem ao conforto e segurança nos pontos de parada. 
Cabe ressaltar que, para satisfazer os usuários deste modal de 

transporte não basta reduzir o preço da passagem, é mais relevante 
investimento nos atributos que eles avaliam como 

essenciais para o serviço de qualidade
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ser mantidas, devido à importância que este 
serviço possui no Brasil.

Foram reunidos alguns preceitos da 
gestão da Qualidade Total, a fim de de-
terminar o foco ideal que deve ser dado 
a um serviço tão importante no Brasil 
quanto o transporte rodoviário interes-
tadual e internacional de passageiros. a 
partir destes preceitos, foram analisadas 
as expectativas do usuário do transporte 
rodoviário interestadual e internacional de 
passageiros. isto se deu através de dados 
relacionados à percepção deste cliente em 
relação aos diversos atributos da presta-
ção do serviço, como o veículo, os pontos 

de parada e o preço cobrado pelo bilhete 
de passagem. 

convém salientar que o objetivo deste 
artigo é comprovar que através da gestão 
pela Qualidade Total no transporte rodovi-
ário interestadual e internacional de pas-
sageiros, as expectativas e necessidades de 
seus clientes seriam focadas, resultando em 
sua satisfação, através da prestação do ser-
viço de qualidade. 

A IMPORTÂNCIA DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

NO BRASIL 
a agência Nacional de Transportes Ter-
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critérios de qualidade priorizados pelos clientes
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restres, aNTT, define transporte rodoviário 
de passageiros como aquele que conduz 
pessoas e transpõe estados da federação 
ou fronteiras de países – o interestadual e 
o internacional. cabe ressaltar que o foco 
estratégico da aNTT é a melhoria da quali-
dade dos serviços de transporte de passa-
geiros. concomitantemente, visa subsidiar 
a fiscalização preventiva e corretiva e fixar 
diretrizes com o propósito de regulamentar 
o setor.

segundo Palhares (2002), o transpor-
te rodoviário, em função da acessibilidade, 
não apenas compreende boa parte da rede 
de transporte de uma região, mas também 

serve como meio de interligação entre os 
outros modais de transporte. um exemplo 
que pode ser citado é o de transporte ro-
doviário de passageiros. dessa forma, para 
um país como o Brasil, com uma malha ro-
doviária de aproximadamente 1,8 milhão de 
quilômetros, sendo 146 000 asfaltados (ro-
dovias federais e estaduais), a existência de 
um sólido sistema de transporte rodoviário 
de passageiros é vital.

de acordo com a aNTT (2006), o trans-
porte rodoviário interestadual e internacio-
nal de passageiros, no Brasil, é um serviço 
público essencial, pois o mesmo é respon-
sável por uma movimentação superior a 

140 milhões de usuários/ano. O grau de im-
portância desse serviço pode ser medido 
quando se observa que o transporte rodo-
viário por ônibus é a principal modalidade 
na movimentação coletiva de usuários, nas 
viagens de âmbito interestadual e interna-
cional. O serviço interestadual, especial-
mente, é responsável por quase 95% do 
total dos deslocamentos realizados no país. 
sendo assim, sua participação na economia 
brasileira é expressiva, já que assume um 
faturamento anual superior a 2,5 bilhões 
de reais na prestação dos serviços regulares 
prestados pelas empresas permissionárias, 
onde são utilizados 13 400 ônibus.

     da avaliação do transporte rodoviário  
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O sistema de transpor-
te rodoviário de passageiros 
contribui para a ocupação do 
território brasileiro, expansão 
das fronteiras econômicas e 
sociais, fixação da população 
no interior do país, ampliação 
das oportunidades de explo-
ração dos recursos naturais e 
consolidação do processo de 
integração social (gômara, 
1999).

desta forma, baseado nas 
contribuições apontadas, po-
de-se afirmar que o transpor-
te rodoviário de passageiros é 
muito importante do ponto de 
vista estratégico.

A IMPORTÂNCIA 
DA GESTÃO PELA 

QUALIDADE TOTAL
Fernandes apud cobra 

(2001) comenta que definir 
a qualidade em serviço não é fácil, pois 
quem define o que é qualidade é o con-
sumidor, sendo assim, qualidade depende 
do valor percebido pelo cliente. desta for-
ma, define-se aqui a gQT como um novo 
modelo gerencial centrado no controle do 
processo, tendo como meta a satisfação 
das necessidades das pessoas. Maximiano 
(2000, p. 78) ressalta que “a qualidade de 
um produto ou serviço pode ser definida 
como o conjunto total das características 
de marketing, engenharia, fabricação ma-
nutenção do produto ou serviço que sa-
tisfazem às expectativas do cliente”.

em relação à avaliação da qualidade, 
vargas e slongo (1998) advertem que ela é 
realizada, quantitativamente, através de ín-
dices que medem resultados da empresa em 
vários de seus processos.

drumond (1994) salienta que organiza-
ções de sucesso são as que valorizam o recur-
so humano em todos os seus aspectos, sendo 
hoje um dos fatores fundamentais da lucrati-
vidade e competitividade das empresas. 

de acordo com Maximiano (2000) é 
importante considerar as definições de Fei-
genbaum sob a ótica de ishikwa, que prevê 

a “company wide qualitity control”, ou seja, 
a qualidade é uma responsabilidade de to-
dos, coordenada e orientadada por uma 
gerência de qualidade. esses princípios 
evoluíram, resultando gestão pela Quali-
dade Total.

dentre os princípios que norteiam a 
gestão pela Qualidade Total destacam-se: 
identificar os problemas e atuar segundo as 
prioridades, gerenciar ao longo do processo, 
valorizar o cliente, prevenir problemas, res-
peitar os empregados, definir e executar as 
metas da empresa dentre outros. com re-
lação à gestão pela Qualidade Total, vargas 
e slongo (1998), destacam que o ítem de 
satisfação do cliente é usado para julgar a 
qualidade.

desta forma, é possível afirmar que para 
uma empresa oferecer produtos e serviços 
de qualidade, a sua gerência deve se aten-
tar para o que o cliente deseja. No caso de 
serviços, o foco no cliente torna-se uma 
necessidade. segundo gianesi e corrêa 
(1994) em operações de serviços, o cliente 
tem papel especialmente importante, o que 
normalmente não ocorre em manufatura: 
ele tem poder de influência no processo de 

prestação, pois ele é parte deste 
processo. desse modo, sua atua-
ção pode influenciar sua própria 
percepção de qualidade do ser-
viço prestado, além de ter impli-
cações claras para a eficiência de 
utilização de recursos e até a per-
cepção de qualidade para outros 
clientes.

de acordo com  drumond 
(1994), faz-se necessário deter-
minar quem é esse cliente e suas 
necessidades, determinar tam-
bém o seu grau de satisfação, 
a fim de definir atributos do 
produto ou serviço em função 
da qualidade esperada. É impor-
tante ressaltar que o feedback é 
essencial, pois em um ambiente 
de constante mudanças, o clien-
te exige em contrapartida evo-
luções. a satisfação do cliente é 
fator fundamental nas empre-
sas, desta forma, é importante 

elaborar pesquisas dentre outras me-
didas, a fim de proporcionar melhorias 
contínuas.

Para drumond (1994), os benefícios 
de enfocar cliente, a necessidade de com-
promisso em longo prazo, e o processo 
de evolução contínua da qualidade, es-
tão no enfoque tempo. Nunca perder de 
vista o que o cliente quer, satisfazer suas 
necessidades. além disso, é importan-
te adotar o conceito market-in, ou seja, 
primeiro como o cliente. Neste caso, os 
viajantes. se as empresas continuarem 
no conceito de product-out, após algum 
tempo, a satisfação do seu cliente irá di-
minuir. É possível afirmar que diminuirão 
também, na mesma proporção, a utili-
zação do serviço e a produtividade das 
empresas. 

segundo vargas e slongo (1998), o 
objetivo da administração da qualidade 
consiste em alavancar a produtividade e a 
competitividade da empresa, visando ma-
ximinizar a sua rentabilidade. Neste con-
texto é importante destacar que “a quali-
dade de um produto ou serviço pode ser 
definida como o conjunto total das carac-

Tabela 1 - Atributos mais importantes com relação às 
empresas de ônibus de acordo com os entrevistados

Resposta %

Conforto do ônibus 18

Pontualidade 15,4

Segurança na condução do ônibus 14

Limpeza do ônibus 11,7

Cordialidade no atendimento, educação/cortesia dos func. 10,3

Estado de conservação do ônibus 9,5

Respeito à capacidade de lotação do ônibus 5,7

Limpeza dos banheiros do ônibus 5,4

Serviço de atendimento ao consumidor 3,1

Rapidez na solução de problemas com ônibus na estrada 2,8

Facilidade de compra e devolução de passagem 2,2

Diversidade da forma de pagamento 1,5

Não sabem/não responderam 0,1
Fonte: Pesquisa Datamétrica / ANTT (2005)
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terísticas de marketing, engenharia, fabri-
cação manutenção do produto ou serviço 
que satisfazem às expectativas do cliente” 
(Maximiano 2000, p. 78).

METODOLOGIA
Para a realização deste artigo, foi feita 

uma pesquisa bibliográfica, a fim de pro-
porcionar o entendimento maior sobre a 
importância da gestão da Qualidade no 
transporte rodoviário interestadual e in-
ternacional de passageiros. Para destacar 
a importância do transporte rodoviário de 
passageiros no Brasil, foram utilizados os 
preceitos de aNTT (2006), Palhares (2002) 
e  gômara (1999). 

em relação à gestão de Qualidade To-
tal, foram analisadas as óticas de drumond 
(1994), gianesi e corrêa (1994), Maximiano 
(2000) e vargas e slongo (1998).

após isto, foi realizada a análise dos 
critérios de qualidade priorizados pelo 
cliente em relação ao modal de transporte 
citado. essa análise foi feita a partir da 
pesquisa de satisfação realizada pela da-
tamétrica/aNTT, na cidade de Recife entre 
os meses de junho a agosto de 2005. essa 
pesquisa forneceu subsídios para apon-
tar quais são atributos de qualidade de 
prestação de serviços de qualidade prio-
rizados pelos clientes do transporte ro-
doviário interestadual e internacional de 
passageiros.

Por último, os dados foram analisados e 
concluídos na forma do presente 
artigo.

RESULTADOS
Os usuários do transporte 

interestadual e internacional 
de passageiros foram questio-
nados a respeito dos atributos 
mais importantes para eles 
com relação às empresas de 
ônibus. Os cinco mais votados, 
merecendo mais de 10% de 
preferência dos usuários foram, 
respectivamente: conforto no 
ônibus (18%); pontualidade 
(15,4%); segurança na condu-
ção do ônibus (14%); limpeza 

do ônibus (11,7%); cordialidade no aten-
dimento, cortesia, educação dos fun-
cionários (10,3%). esses critérios e suas 
respectivas porcentagens encontram-se 
dispostos na tabela 1.

cabe ressaltar que os critérios referen-
tes ao bilhete de passagem foram os menos 
votados, que são a facilidade de compra e 
devolução de passagem com 2,2% e diver-
sidade na forma de pagamento, com 1,5% 
dos votos dos entrevistados.

Os atributos mais importantes nos 
pontos de paradas foram avaliados pelos 
usuários do transporte rodoviário inte-
restadual e internacional de passageiros. 
a relação dos critérios de qualidade e a 
porcentagem de votos encontram-se dis-
postas na tabela 2.

Os cinco critérios mais votados foram, 
respectivamente: segurança no local (16,9 
%); conforto no local (15,4%); qualidade 
dos alimentos servidos (14,3%); limpeza do 
restaurante/bar/lanchonete (13,1%); educa-
ção/cortesia dos funcionários dos pontos de 
parada (11%).

destaca-se que o critério preço dos lan-
ches e refeições mereceu 10,4% dos votos, 
ficando em antepenúltimo lugar nos crité-
rios mais votados.

em relação ao preço da passagem 
de ônibus interestadual e internacional, 
aproximadamente a metade dos usuários 
considera o preço justo, nem caro nem 
barato. entretanto, para aproximadamen-

te 40% dos entrevistados as passagens 
são caras ou muito caras. Os que consi-
deram os preços baratos ou muito baratos 
correspondem a cerca de 7,4% dos entre-
vistados, e a grande maioria (49,1%) acre-
dita que as passagens não são nem caras 
nem baratas, como pode ser comprovado 
no gráfico 1.

CONCLUSÃO
Neste artigo, sugere-se que sejam ado-

tados critérios de administração pela quali-
dade total (wide quality control), que torna 
a responsabilidade de todos os envolvidos 
na prestação do serviço, coordena e orienta 
por uma gerência pautada na qualidade. Os 
benefícios de se enfocar o cliente resultaria 
em sua satisfação. 

O transporte rodoviário de passagei-
ros deve ser melhor trabalhado, devido às 
suas contribuições passadas e sua atual 
importância enquanto serviço essencial 
no Brasil.

em relação aos atributos mais impor-
tantes para os usuários do transporte ro-
doviário interestadual e internacional de 
passageiros em relação ao serviço pres-
tado neste modal, destacam-se conforto 
no ônibus (18%); pontualidade (15,4%); 
segurança na condução do ônibus (14%); 
limpeza do ônibus (11,7%); cordialidade no 
atendimento, cortesia, educação dos fun-
cionários (10,3%). Os critérios referentes 
ao bilhete de passagem foram os menos 

votados, que são a facilidade 
de compra e devolução de pas-
sagem com 2,2% e diversidade 
na forma de pagamento, com 
1,5% dos votos dos entrevis-
tados. desta forma, é possível 
concluir que o conforto duran-
te a viagem é muito valorizado 
pelos clientes, seguido de pon-
tualidade e segurança.

Os atributos mais importan-
tes nos pontos de paradas fo-
ram avaliados pelos usuários do 
transporte rodoviário interesta-
dual e internacional de passagei-
ros, respectivamente: segurança 
no local (16,9%); conforto no 

Tabela 2 - Atributos mais importantes no ponto de 
parada segundo os entrevistados

Resposta %

Segurança no local 16,9

Conforto no local 15,4

Qualidade dos alimentos servidos 14,3

Limpeza do restaurante/bar/lanchonete 13,1

Educação/cortesia dos funcionários dos pontos de parada 11

Preço dos lanches e refeições 10,4

Estado de conservação e limpeza dos banheiros 9,7

Estado de conservação do local 9,3
Fonte: Pesquisa Datamétrica / ANTT (2005)
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local (15,4%); qualidade dos alimentos ser-
vidos (14,3%); limpeza do restaurante/bar/
lanchonete (13,1%); educação/cortesia dos 
funcionários dos pontos de parada (11%). 
cabe ressaltar que o critério preço dos lan-
ches e refeições mereceu 10,4% dos votos, 
ficando em antepenúltimo lugar nos crité-
rios mais votados.

as expectativas dos clientes do trans-
porte rodoviário interestadual e interna-
cional de passageiros em relação a parada 
referem-se, principalmente, à segurança e 
ao conforto, seguidos pela qualidade dos 
alimentos servidos. É importante salientar 
que o preço ficou em antepenúltimo lugar 
nesta avaliação.

em relação ao preço da passagem 
de ônibus interestadual e internacional, 
aproximadamente a metade dos usuários 
considera o preço justo, nem caro nem 
barato. entretanto, para aproximadamen-
te 40% dos entrevistados as passagens 
são caras ou muito caras. Os que consi-
deram os preços baratos ou muito baratos 
correspondem a cerca de 7,4% dos entre-
vistados. 

conclui-se que qualidade no transpor-
te rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros para os clientes refere-se 
ao conforto no ônibus, à segurança no 
ponto de parada, e que os clientes, estão, 

em sua maioria, satisfeitos com o preço do 
bilhete, por não considerar nem cara nem 
barata.  desta forma, é possível afirmar 
que a gerência deve atentar mais no con-
forto do veículo e na segurança de pontos 
de parada para satisfazer as necessidades 
dos usuários do transporte rodoviário de 
passageiros. 

RECOMENDAÇÕES
a partir deste artigo, recomenda-se que 

a administração das empresas de transporte 
rodoviário de passageiros invista no con-
forto do ônibus, e escolha pontos de para-
da mais seguros em suas viagens, pois foi 
percebido que os clientes priorizam estes 
quesitos.

É importante destacar a necessidade 
de uma pesquisa entre as empresas per-
missionárias, que realizam o transporte 
rodoviário interestadual e internacional 
de passageiros, a fim de avaliar quais são 
os critérios de qualidade utilizados por 
elas na prestação deste serviço. desta 
forma, verificar se os critérios prioriza-
dos pelas empresas coincidem com os 
dos usuários.
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