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RESUMO 

 

Um dos assuntos mais debatidos nas empresas de transportes é a evasão dos passageiros do 

seu sistema regular para outros sistemas como o transporte clandestino, veículos próprios e o 

avião. A evasão apresentada neste estudo é explicada pelo decréscimo no número de 

passageiros transportados pelo sistema rodoviário intermunicipal. Diante desta problemática, 

o objetivo geral da pesquisa foi identificar como as estratégias genéricas propostas por 

Michael E. Porter podem ser aplicadas a este segmento para explicar a mitigação dos 

impactos causadores da evasão. Para a elaboração deste trabalho foram entrevistados 258 

passageiros potenciais na cidade de Belo Horizonte - MG, no período de primeiro a trinta de 

agosto de 2011. As principais conclusões da pesquisa de campo resultaram em que a rapidez, 

o acesso a mais localidades e a maior comodidade na aquisição de passagens, são os 

principais motivos para o passageiro optar pelo avião em detrimento do ônibus. Os 

passageiros entrevistados que optaram pela utilização do veículo próprio, demonstraram 

maior sensibilidade ao impacto do preço da tarifa. Já os motivos da escolha pelo transporte 

clandestino consistiram nas variáveis segurança equivalente e entrega porta a porta. Estas 

conclusões responderam ao primeiro objetivo específico. Os entrevistados que demonstraram 

maior sensibilidade ao preço também responderam que preferem o ônibus por ser mais barato 

que o avião e que o preço é o principal motivo pela escolha de um modal. Estes entrevistados 

responderam ainda, que o carro é o meio de transporte mais utilizado nas viagens.  Estas 

variáveis responderam ao segundo objetivo específico. Quanto ao impacto da diferenciação na 

escolha dos passageiros, a pesquisa evidenciou que esta não influencia a decisão pelo 

transporte regular. Estas constatações elucidaram o terceiro objetivo específico. As variáveis 

que demonstraram maior relevância na pesquisa relacionam-se ao enfoque ou especialidade. 

As respostas que concentraram as maiores médias foram: a segurança, o fato dos 

entrevistados não possuírem veículo ou não dirigirem nas rodovias, a tarifa do avião ainda ser 

elevada e o aproveitamento do tempo para outras atividades ou descanso. Estas conclusões 

responderam ao quarto objetivo específico. Este estudo permitiu aumentar a compreensão 

sobre o ambiente do transporte de pessoas, uma vez que o objetivo geral deste trabalho é 

compreender como as estratégias genéricas podem ser aplicadas para mitigar os impactos da 

evasão de passageiros.  

 

Palavras-chave: Estratégia e Competitividade, Transporte, Evasão de Passageiros. 



ABSTRACT 

 

 

One of the most debated subjects in transport passengers companies is the avoidance of 

passengers of your regular system to another systems, such as clandestine transportation, own 

vehicles and airplanes. The evasion shown in this study is explained by the decrease in the 

number of passengers transported by intercity bus system. Faced with this problem, the 

objective of the research was to identify how the generic strategies proposed by Michael E. 

Porter can be applied this segment to explain the mitigation of impacts causing evasion. For 

the preparation of this work were interviewed 258 potential passengers in the city of Belo 

Horizonte – MG, during the period from 1 to August 30, 2011. The main conclusions of field 

research resulted in which the speed, access to more locations and convenience in purchasing 

tickets are the main reasons to the passenger choose plane the bus instead. The respondents 

passengers who opted for the use of own vehicle, shown sensitivity to the impact of the fare. 

Even the reasons for the choice of the clandestine transportation consisted variables 

equivalent safety and delivery door to door. These conclusions responded to the first specific 

goal. Respondents who demonstrated greater price sensitivity also said they prefer the bus 

because it is cheaper than the plane and the price is the main reason for choosing a modal. 

These variables responded to the second specific goal. Regarding the impact of differentiation 

in passenger choice, the survey showed that this does not influence the decision by regular 

transportation. These findings have elucidated the third specific objective. The variables that 

showed the most relevant research related to the focus or specialty. The answers that 

concentrated the highest means were: security, the fact that respondents do not have vehicle or 

not to drive on highways, the rate of the plane is still high and there is more time for other 

activities or rest. These conclusions responded to the fourth specific objective. This study 

allowed understanding of the environment, because the overall goal of this work is to 

understand as the generic strategies can be applied to mitigate the impacts of evasion of 

passengers. 

 

Keywords:  Strategy and Competitiveness, Transportation, Passenger Evasion. 
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CAPÍTULO I 
 

Neste capítulo, o tema será apresentado considerando sua relevância para o estudo proposto. 

Também foi desenvolvida a apresentação do problema, os objetivos geral e específicos, a 

justificativa do estudo e uma breve apresentação do setor de transportes. 

1. INTRODUÇÃO:  
 

Um assunto muito em pauta nas empresas de transporte público rodoviário são as evasões de 

passageiros. O processo consiste em que o usuário utiliza outros meios de transporte para 

realizar suas viagens, preterindo a utilização de seus transportes por outros modais, gerando 

uma perda de receita para as empresas, bem como a ociosidade na operação e 

consequentemente o desequilíbrio entre as receitas e despesas do empreendimento. Os modais 

apontados como causa desta evasão são: o serviço irregular de transportes, a utilização de 

veículo e/ou motocicleta próprios, o baixo preço das passagens aéreas, entre outros fatores 

que serão analisados neste trabalho. 

Dentre os modais citados, o transporte irregular é o que mais preocupa os administradores 

públicos e as empresas, visto que o serviço oferecido é de mesma natureza e prestado em sua 

maioria também por ônibus, contudo, com maior flexibilidade de horário e até a entrega 

“porta a porta”. Pesquisas sobre a motivação do usuário na contratação de transporte irregular 

são desconhecidas, e os estudos existentes ainda são incipientes e pouco conclusivos. Porém, 

comprovadamente pelas estatísticas sobre acidentes envolvendo o transporte irregular, 

evidencia-se que este modal não oferece a segurança e a qualidade do serviço regular. Define-

se como transporte irregular, o transporte remunerado de pessoas, por pessoas não licenciadas 

para este fim, realizados sem autorização, concessão ou permissão do poder concedente, 

conforme determina a Lei 9503 de 23 de setembro de 1997 que institui o Código de Trânsito 

Brasileiro, em seu artigo 231, VIII. 

A evasão de passageiros é um problema identificado no segmento de transportes e requer 

atenção por parte de seus administradores, devido aos impactos no faturamento, assim como o 

desequilíbrio na relação receita e despesa das empresas. Para o poder público, a preocupação 

baseia-se na evasão fiscal e na falta de segurança dos passageiros que utilizam o transporte 

irregular.  
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Os administradores se vêem envoltos em um paradoxo, visto que a gestão das empresas de 

transporte deve ser respaldada pelo órgão regulador. Contudo seus gestores não possuem o 

livre arbítrio para flexibilizar horários, preços e níveis de serviço, o que pode dificultar a 

implementação de estratégias competitivas para mitigação dos impactos da evasão.  

O transporte rodoviário tem sido tema de vários estudos na literatura de negócios na área. É 

um serviço público essencial, mas realizado por empresas privadas mediante processos de 

licitação ou concessão. Vem passando por transformações, principalmente ao longo dos 

últimos dez anos. Frequentemente vem sofrendo pressões, tanto do setor público, quanto por 

parte dos passageiros e seus representantes. Estas exigências acabam por provocar mudanças 

no sistema de gestão, que passa a ser voltado para a eficácia na prestação do serviço, 

contemplando quesitos de qualidade, custo e desempenho em um ambiente onde compete com 

outros serviços substitutos. Neste ambiente, a denominação usuário mudou para passageiro, 

sendo em seguida substituída por cliente, e enquanto cliente passa a ser disputado, 

fomentando uma maior competição para o setor de transportes, assim como ocorre em outros 

segmentos. 

Rios (2006), afirma que o segmento de transporte público é o principal meio de transporte de 

pessoas no Brasil. Há de se considerar a importância deste serviço para a economia do país, 

seja na arrecadação de impostos, no consumo de bens e serviços e na absorção de mão de 

obra. Além da economia, há outros fatores relevantes a serem considerados, como a redução 

de veículos automotores nas rodovias, reduzindo o risco de acidentes e a quantidade de 

dióxido de carbono na atmosfera. 

Além do trabalho de Rios (2006), no qual o objetivo foi avaliar o nível de satisfação do 

usuário do transporte rodoviário intermunicipal do Mato Grosso, outros trabalhos foram 

utilizados como fonte de pesquisa para a elaboração do presente estudo.  Para a realização da 

pesquisa, a autora referida utilizou dois construtos: o primeiro refere-se à avaliação de 

desempenho do transporte público das linhas e concessionárias que compõem o sistema 

público de transporte, abordando-se as definições de eficiência e eficácia na prestação do 

serviço. O segundo construto apresenta uma caracterização do estado do Mato Grosso e o 

sistema de transporte público rodoviário. 

Como conclusões essenciais do trabalho da referida autora, os atributos que receberam 

menores notas na pesquisa com o usuário foram o preço da passagem e a conservação das 
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estradas, já a operação e a estrutura de apoio foram os atributos melhor pontuados. Ainda 

assim, as estatísticas apontaram que o usuário do sistema TRIP/MT 1não está satisfeito.  

Também analisando o transporte público, o trabalho de Gomide (1998), aborda o tema sob o 

aspecto das regulações econômicas do setor e a intervenção do estado nas relações público-

privadas para o segmento, apresentando o modelo brasileiro de licitação e a repercussão das 

primeiras licitações para o fomento do incentivo à qualidade dos serviços e os mecanismos de 

incentivo à competição e existência de barreiras à entrada de novos operadores. 

Diferente do foco do trabalho de Rios (2006), a pesquisa de Cançado (1999) apresenta a 

relação entre Regulador e Regulados, analisando o processo de desempenho das empresas do 

sistema municipal de transportes em Belo Horizonte, perpassando por um levantamento 

teórico de avaliação de desempenho. A autora apresenta o levantamento do desempenho das 

organizações estudadas, abordando aspectos da gestão do sistema de transportes urbanos no 

Brasil, o gerenciamento das empresas de transporte com análise dos critérios de qualidade e 

avaliação de desempenho por indicadores. 

Corroborando com o objetivo deste estudo no qual versa a identificação da aplicabilidade das 

estratégias competitivas genéricas propostas por Porter (1986) para a explicação da evasão de 

passageiros, o trabalho de Meneses (2006) propõe a utilização do modelo MEIO (Modelo de 

Estratégias, Indicadores e Operações) desenvolvido por Muller (2003), cujo objetivo é a 

integração do planejamento estratégico, a avaliação de desempenho e a gestão por processos 

em empresas de natureza privada, com regulação e características de empresas públicas. 

Sendo empresa privada, mas com regulação pelo setor público, a gestão estratégica para o 

setor de transportes deverá atender aos interesses da empresa e da sociedade, porém sem ferir 

a regulação específica. É sob esse ponto de vista que se delineia a problemática deste estudo. 

A evasão de passageiros e os agentes causadores analisados neste trabalho definem o 

problema desta pesquisa. Como premissa, assume-se que seja possível identificar a 

aplicabilidade das estratégias competitivas genéricas propostas por Porter (1986), para a 

explicação da evasão. 

 

                                                           
1
 TRIP/MT: Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Mato Grosso. 
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1.1. Problematização 
 

 Como as estratégias corporativas genéricas preconizadas por Michael E.Porter, são utilizadas 

pelas empresas de transporte rodoviário público, para conhecerem e administrarem seus 

mercados, assim como identificar as razões da evasão de passageiros? 

 Para responder a essas questões, foram definidos o objetivo geral e os específicos deste 

trabalho, que se apresentam a seguir: 

1.2. Objetivos 
 

Como objetivo geral, esta dissertação busca identificar como as estratégias competitivas 

genéricas baseadas em Liderança em Custo, Diferenciação e Enfoque propostas por Michael 

E. Porter são aplicáveis às empresas de transporte de pessoas, frente aos impactos da evasão 

de passageiros. Como objetivos específicos, este estudo pretende: 

a) Identificar os fatores que contribuem para a evasão de passageiros; 

b) Identificar e analisar o impacto dos preços das passagens nas decisões dos 

passageiros; 

c) Identificar e analisar como a diferenciação impacta na escolha dos passageiros; 

d) Identificar e analisar como o enfoque com base na especialidade e conveniência do 

transporte público impacta positivamente as preferências do passageiro. 

1.3. Justificativa 
 

Como contribuições para as empresas de transporte, este trabalho poderá cooperar para que os 

administradores desenvolvam uma compreensão acerca do ambiente interno e os fatores 

externos que interagem na organização, bem como a orientação para a definição de uma 

estratégia competitiva frente à evasão de passageiros. Justificando-se, dessa forma, a 

importância de elaboração de estudo e pesquisa, que coordenados e dirigidos, podem nortear o 

processo de análise do fenômeno “evasão” e a formulação de estratégias para mitigá-lo. 
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As contribuições para o campo científico serão sustentadas na relevância do estudo para a 

identificação de estratégias competitivas que podem ser implementadas na gestão de empresas 

de transporte público rodoviário regular, frente à evasão de passageiros. Pretende-se 

contribuir para elucidar, à luz do conhecimento, importantes elementos do transporte público 

rodoviário. Mais que respostas, com este trabalho, pretende-se estabelecer e colocar à reflexão 

acadêmica, perguntas gerais e pontuais a serem exploradas em outros estudos, sobre este 

significativo fenômeno social do transporte público. 

A sobrevivência e longevidade das empresas de transportes, foco deste estudo, apontam que 

existem estratégias implementadas, porém não formalizadas. Para Mintzberg e Quinn (2001), 

ainda que as empresas não divulguem ou formalizem estas estratégias, as mesmas são 

observadas na gestão destas empresas. Buscando identificar as estratégias implementadas 

nestas organizações com a sustentação teórica do trabalho de Porter, esta pesquisa 

contemplará um estudo detalhado sobre o tema que poderá servir como bases para pesquisas 

futuras na área. 

1.4. Estrutura do Trabalho  
 

Este trabalho compõe-se em introdução e seis capítulos.  Na introdução, é abordado o tema e 

sua relevância, o problema, os objetivos e a justificativa. Nela é realizada uma breve 

apresentação do cenário, a evasão de passageiros do transporte regular para outros meios de 

transportes.  

O segundo capítulo apresenta o referencial teórico, que é composto dos seguintes temas: 

estratégias competitivas sob o respaldo teórico do trabalho de Porter (1986), incluindo como 

pontos fundamentais o Método Clássico para formulação de estratégias, conforme apresenta 

Andrews (1971); Análise da organização, com a utilização das Cinco Forças fundamentais e 

as Três Estratégias genéricas propostas por Porter (1986), além das contribuições de outros 

autores, para a pretensão de alcançar a validade empírica das proposições do autor. 

O terceiro capítulo aborda dados sobre o transporte público intermunicipal no estado de Minas 

Gerais, como a regulação para a concessão ou permissão; Previsão de mudanças no processo 

de concessão a partir do Ato de Justificativa Prévia do processo licitatório de Concorrência 

Pública das linhas de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de 

Passageiros do Estado de Minas Gerais, publicado em junho de 2010 e outros fatores 
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responsáveis pela evasão de passageiros, como crescente demanda na aquisição de veículos e 

motos e baixo preço das passagens aéreas. 

O quarto capítulo aborda o processo metodológico adotado, apresentando a caracterização da 

pesquisa, a unidade de análise, os sujeitos e os instrumentos de coleta de dados e o modelo de 

análise. 

No quinto capítulo são apresentadas a análise dos resultados das pesquisas de campo e das 

entrevistas realizadas com os especialistas das empresas estudadas. Bem como a análise 

ambiental e das estratégica e resultados encontrados. 

No sexto capítulo são desenvolvidas as conclusões obtidas a partir da análise dos resultados 

da pesquisa, a delimitação da pesquisa e sugestões para pesquisas futuras que poderão 

contribuir para a gestão de empresas de transporte regular. 

O quadro 1 abaixo ilustra resumidamente a estrutura da pesquisa e a sequência na qual o 

trabalho foi desenvolvido. 
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Quadro 1: Estrutura da Pesquisa  
Fonte: Elaborado pela autora 

 

CAPÍTULO II 
 

Este capítulo foi desenvolvido tendo como sustentação teórica o trabalho de Porter, no qual 

são apresentadas as estratégias genéricas, Liderança em Custo, Diferenciação e Enfoque. 

Além das estratégias supracitadas, também é apresentada uma breve explanação acerca da 

formulação de estratégias, e o modelo das Cinco Forças Competitivas, do mesmo autor. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

 

Uma das maiores preocupações dos administradores das organizações competitivas sempre 

foi a relação com a concorrência, seja esta de mesmo mercado ou de mercados nos quais se 

pretende penetrar. As inquietações relacionam-se com as forças que dirigem a concorrência e 

suas atitudes, a busca de respostas às ações do concorrente, o desenvolvimento do negócio e o 

posicionamento da empresa para competir em longo prazo.  

O trabalho desenvolvido por Porter (1986) apresenta um conceito abrangente de análise de 

cenários em setores competitivos, cujo objetivo é auxiliar os administradores na formulação, 

análise e monitoramento de uma estratégia. Para o autor, “a essência da formulação 

estratégica consiste em enfrentar a competição” (PORTER, 1999, P.26).  Ohmae (1983) 

conceitua a estratégia competitiva como o conjunto de planos, políticas, programas e ações, 

visando ampliar e manter a vantagem competitiva de forma sustentável frente ao concorrente.   

Andrews (1971) complementa que a estratégia é composta principalmente por quatro 

componentes: as oportunidades do mercado, as competências e os recursos, os valores 

pessoais e as aspirações dos dirigentes e a responsabilidade social da empresa, e Ansoff 

(1965), defende que o processo de formulação deve ser sustentado por objetivos, orçamentos, 

programas e planos operacionais. 

O processo de formulação da estratégia permite aos administradores entenderem a empresa 

em sua totalidade, possibilitando-lhes a compreensão dos ambientes interno e externo, já que 

“a essência da formulação de uma estratégia competitiva é relacionar uma companhia ao seu 

meio ambiente.” (PORTER, 1986, P.22).  

Para o autor, as respostas para o processo de formulação da estratégia competitiva envolvem 

ampla análise, cujo propósito de seu trabalho denominado “Técnicas para Análise da Indústria 

e da Concorrência”, poderão fornecer respostas para questionamentos, como: a forma pela 

qual a empresa irá competir; quais as metas deveriam ser implementadas; e quais políticas e 

recursos críticos são necessários para o alcance das metas estabelecidas. 

Na figura 1, o autor relaciona o processo de formulação de estratégia competitiva com as 

questões base acima mencionadas, para o startup da formulação. 
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   Figura 1: Processo para Formulação da Estratégia Competitiva 
   Fonte: Porter (1986, p.19), adaptado pela autora  

 

A figura 1 apresenta o processo de formulação da estratégia, quanto aos questionamentos: O 

que a empresa realiza no momento? Qual é seu negócio? Em que mercado está atuando? 

Quais forças competitivas estão influenciando seu meio ambiente? Que outros bens ou 

serviços poderiam estar sendo fornecidos, aproveitando a sinergia e a curva de aprendizado da 

organização e por fim quais estratégias deverão ser implementadas para a mitigação das 

forças competitivas? 

Visando o respaldo teórico para a formulação da estratégia, neste capítulo serão avaliados o 

método clássico para formulação da estratégia, utilizando a análise do ambiente, a 

identificação das cinco forças competitivas e seu desmembramento em vantagens 

competitivas. 

2.1. A formulação de estratégia 
 

Segundo Porter (1986) a formulação de uma estratégia competitiva é o desenvolvimento de 

uma fórmula que define como a empresa irá competir, quais metas deverão ser estabelecidas e 

quais políticas e diretrizes a organização implementará para possibilitar o alcance das metas. 

A formulação da estratégia deve considerar três aspectos: a organização, o ambiente e a 

integração entre organização e ambiente, conforme apresenta Oliveira (2007). 

O método clássico para a formulação de estratégias preconizado pelas escolas de 

administração ilustra a estratégia competitiva como uma combinação dos fins (metas) e dos 

meios (políticas) para o alcance de melhores resultados. A Roda da Estratégia Competitiva na 
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figura 2 foi desenvolvida por Porter (1986) para aplicação à indústria, sendo adaptada neste 

estudo pela autora para a análise de empresas de transporte de pessoas. 

 

 
  

Figura 2: Roda da Estratégia Competitiva 
Fonte: Porter (1986, p.17), adaptado pela autora 

 

 

 
O centro da roda define as metas e os objetivos econômicos e não econômicos, enquanto que 

os raios são as políticas e diretrizes que auxiliarão a organização no alcance de suas metas. “A 

estratégia competitiva será uma combinação dos fins – objetivos desafios e metas – estratégias 

e políticas” (OLIVEIRA, 2007, p.372), estando todos os elementos conectados entre si 

promovendo o movimento giratório da roda. 

 

2.1.1. Identificação das cinco forças competitivas 
 

A avaliação do ambiente externo das organizações pode ser realizada por meio do modelo das 

cinco forças competitivas desenvolvidas por Porter em 1979 e são utilizadas para a análise da 

competição. Neste modelo compreendem: os concorrentes, os compradores, os fornecedores, 
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os entrantes em potencial e os produtos substitutos, todos concorrentes entre si, extensivos ou 

ativos, dependendo do segmento. Como assevera Porter (1999), quanto mais fracas as forças 

em termos coletivos, maiores as oportunidades para o desempenho superior ao do 

concorrente, quanto maior a capacidade da empresa se defender das forças, maior será 

também sua capacidade em influenciá-las a seu favor. 

A análise das forças competitivas deve ser realizada em profundidade a fim de identificar a 

posição atual da empresa no mercado e identificar em quais riscos ela está submetida, como 

por exemplo, sua vulnerabilidade à novos entrantes e o poder de barganha dos fornecedores, 

este conhecimento estruturará a base para a estratégia.  

 

O conhecimento das fontes subterrâneas da pressão competitiva constitui-se nos 
pilares da agenda estratégica para a ação. Elas realçam os pontos fortes e pontos 
fracos mais importantes da empresa, inspiram seu posicionamento no setor, 
iluminam as áreas em que as mudanças estratégicas talvez proporcionem o maior 
retorno e identificam os pontos em que as tendências setoriais são mais 
significativas em termos de oportunidades ou ameaças (PORTER, 1999, P.28). 

 

A análise e compreensão das forças competitivas são fundamentais para a formulação da 

estratégia. Uma empresa que não tenha sua posição de mercado ameaçada por novos entrantes 

deverá estar atenta às demais forças competitivas, transformando em prioridade estratégica o 

ponto de influência de uma ou mais destas forças, controlando assim sua vulnerabilidade.  
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A Figura 3 apresenta o modelo das Cinco Forças Competitivas que dirigem a concorrência. 

 

 
Figura 3: A estrutura das Cinco Forças Competitivas 
Fonte: Porter (1986, p.6), adaptado por Ghemawat, 2000, p.37 

 



33 

 

 

2.1.1.1. Novos entrantes e as principais barreiras à entrada 
 

Para Porter (1999) os novos entrantes em geral possuem moderna aptidão e competência, 

forte aspiração na conquista de uma parcela do mercado e recursos em demasia. O autor 

afirma, porém, que apesar das vantagens iniciais, ainda assim o sucesso dependerá das 

barreiras de entrada. Segundo o trabalho de Fagundes e Pondé (1998), Bain (1956) e Labini 

(1964) iniciaram a análise destas barreiras nos anos cinqüenta, com o objetivo de identificar e 

avaliar as determinantes de seu desempenho, se as barreiras forem altas e, se houver forte 

reação da concorrência, os novos entrantes não lograrão êxito. “As barreiras de entrada são 

fatores que precisam ser superados por novos entrantes se desejarem concorrer de forma bem 

sucedida”, (JOHNSON, SCHOLES, WHINTTINGTON, 2007, P.117). Para os autores, as 

barreiras principais, são: Economia de escala; Diferenciação; Exigências de capital; 

Desvantagens de custo; Acesso a canais de distribuição e Políticas governamentais.  

 

1ª barreira: Economia de escala 

 

A economia de escala pode ser considerada uma barreira devido à necessidade da 

multiplicação dos fatores de produção, como a mão de obra e infraestrutura, na qual se obtém 

também uma multiplicação da produção, desde que haja mercado suficiente. Somente assim 

verifica-se a redução do custo médio, entretanto, é necessário grande investimento, o que 

poderá ser um entrave para o novo entrante. Mas, segundo afirmam Johnson, Scholes e 

Whittington (2007), há segmentos através de negócios mutantes, como os negócios via 

internet, que não necessitam de investimentos de grande monta, derrubando esta barreira. 

 

2ª barreira: Diferenciação 

 

A diferenciação passa a ser considerada barreira, quando o concorrente já estabelecido no 

mercado obtém junto a seus compradores uma lealdade aos bens e serviços já inseridos 

naquele mercado. Além da lealdade dos compradores, o novo entrante também terá que inserir 

no mercado um bem ou serviço que possua atributos únicos e que estes sejam percebidos 

pelos clientes. Existe uma premissa do marketing, “percepção é realidade”, que demonstra 

que a empresa deverá se esforçar para demonstrar ao novo mercado, que seu produto ou 

serviço oferece maior benefício.  
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Para diferenciar é necessário investir, o custo de produção é maior, com diversas variáveis 

agregadas devido ao maior número de atributos e ao menor volume de produção, para o novo 

entrante, a diferenciação pode ser um risco que traga mais custos e menores vantagens para a 

empresa. Outro risco para o novo entrante, que pretende inserir um bem ou produto 

diferenciado é o pouco conhecimento do mercado desejado, o que poderá colocar à empresa 

em sérios riscos de rejeição do produto. Enfim, a diferenciação não é apenas localizar clientes 

para produtos já existentes, mas sim apresentar sempre novos bens e serviços. 

 
 

3ª barreira: Exigências de capital 

 

Para Johnson, Scholes e Whittington (2007), o custo do capital de entrada varia conforme a 

tecnologia empregada e a escala. Em alguns segmentos, a exigência de capital será necessária 

para o alcance da economia de escala, fazendo com que as barreiras subam 

significativamente, porém, esta barreira também pode ser facilmente derrubada, se o negócio 

não necessitar de grandes investimentos, como as “empresas.com”. 

 

4ª barreira: Desvantagens de custo 

 

Ainda que os novos entrantes alcancem a economia de escala, há alguns fatores que eles não 

conseguirão igualar-se aos concorrentes já estabelecidos. Estes fatores são a tecnologia 

patenteada ou os segredos industriais; a vantagem no acesso às fontes de matéria-prima ou 

ainda à adquire a preços bem menores que seus concorrentes; as instalações em localizações 

favoráveis à comercialização de seus bens e serviços; os subsídios governamentais, como 

redução de impostos e a curva de aprendizagem ou curva de experiência, em que os ocorre o 

declínio dos custos face à esta experiência. Conforme enuncia Porter (1986), os efeitos da 

experiência refletem na redução dos custos - no marketing, na produção, na distribuição, e, 

principalmente, nas ações que envolvem alto grau de participação de mão-de-obra em 

operações e tarefas complicadas. 

 

Embora, não citada pelo autor como uma das principais barreiras, o custo de mudança 

também é uma barreira. Para o comprador, a mudança de um fornecedor poderá acarretar em 

custos de mudança. Alguns custos que serão agregados com a troca podem ser a compra de 
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novos equipamentos, treinamento dos empregados, testes dos produtos e serviços e ainda 

qualificação do novo fornecedor. 

 
5ª barreira: Acesso aos canais de distribuição 

 

A distribuição dos produtos do novo entrante precisa ser planejada e garantida, antes de se 

inserir no mercado. A fim de convencer o comprador a ceder-lhe espaço em sua preferência, é 

necessário um forte planejamento de marketing, através de promessas de desconto, promoções 

ou outras ações. Porém, se o acesso aos canais de distribuição (atacado e varejo) for restrito, a 

entrada será difícil.  

Vale ressaltar que esta barreira pode ser facilmente ultrapassada pelo e-commerce, neste tipo 

de negócio, o comprador não depende destes canais, podendo inclusive ter acesso aos 

produtos diretamente do fabricante. 

 

6ª barreira: Políticas governamentais 

 

O governo, dentro de suas atribuições, tem poder para limitar ou impedir a entrada de novas 

empresas. Uma das formas mais usuais são a limitação ao acesso às matérias primas e o 

licenciamento para funcionamento. Assim como nas barreiras anteriores, a proteção de 

patentes e a regulamentação de mercado pelo governo pode ser removida, como ocorreu em 

alguns segmentos, como o farmacêutico, ou os segmentos passíveis de desregulamentação ou 

privatização. 

 

Há ainda outras barreiras que podem desestimular a entrada de novos concorrentes, como a 

Retaliação Esperada e o Preço De Entrada Dissuasivo. Na retaliação esperada os entrantes em 

potencial esperam expressivas retaliações, por parte das empresas já estabelecidas, nesse caso, 

o entrante pode desistir. A retaliação é maior quando as atuais empresas têm: um passado de 

fortes retaliações aos entrantes, alta liquidez, excesso de capacidade instalada, alto grau de 

comprometimento com a indústria, ativos pouco líquidos ou ilíquidos e crescimento lento da 

indústria; No preço de entrada dissuasivo a rentabilidade baixa desestimulam a entrada de 

novos competidores. A rentabilidade pode ser baixa pela imposição do mercado ou estratégica 

temporal das empresas estabelecidas para bloquear o novo entrante.  
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O autor ainda complementa que a própria expectativa do rival poderá ser influenciada pela 

reação dos concorrentes já dominantes no mercado, quando estes já tiverem expulsado novos 

entrantes anteriores. Os principais fatores interferentes na decisão ou não de entrada, são: a 

disponibilidade de recursos substanciais, as estratégias para a redução de preço e a dificuldade 

de absorção de novos entrantes pelo mercado em lento crescimento. 

 

Enfim, a entrada no novo mercado ficará condicionada à fatores externos e internos à 

companhia, a altura da barreira dependerá da importância dos custos como fator de 

competição; da inovação nos produtos ou processos, delineando desta forma uma curva de 

experiência nova sobrepondo os líderes de mercado em posições menos favoráveis. Por fim, 

Porter (1999) assevera que um fator, cujas conseqüências podem ser fatais, seria o caso de 

mais de uma empresa forte na curva de experiência, cessando assim o crescimento do setor2. 

2.1.1.2. Poder de barganha dos fornecedores e compradores 
 

A ascensão dos preços ou a redução do nível de qualidade dos produtos e/ou serviços, podem 

ser uma forma de exercício de poder dos fornecedores, oprimindo as margens de lucro, já que 

o setor nem sempre dispõe de liberdade para efetuar o repasse equivalente do aumento do 

custo nos preços de fornecimento. Igualmente, compradores também são peças importantes na 

dinâmica de fixação do preço de venda, já que fomentam a competição entre os concorrentes, 

forçando a queda de preços na exigência por bens e serviços de maior qualidade ou na 

cobrança de vantagens adicionais na prestação de serviços. 

 

Embora seja reconhecido o poder de negociação dos fornecedores e compradores, a relação 

destas duas forças dependerá da situação do mercado e da importância relativa das vendas ou 

compras para o setor. A partir desse ponto de vista, Porter (1999) define um fornecedor 

poderoso quando: é um fornecedor exclusivo ou cujo grupo seja dominado por poucas 

empresas; fornece bens e serviços diferenciados; possui elevados custos de mudança; não 

compete com outros bens ou produtos substitutos e quando o setor não é um comprador 

importante. 

                                                           
2
 Porter (1999) sugere como exemplo da curva de experiência, o estudo de William J. Abernathi e Kenneth 

Waine, “The limit of the Learning of the Curve”, Harvard Business Review 52, nº 5 (1974):109. 
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Da mesma maneira, o autor define o comprador também como uma força de poder, cujas 

fontes são atribuíveis aos consumidores enquanto grupo, adquirindo assim expressivo poder 

de negociação. Um grupo de compradores poderoso é aquele que: compra grandes volumes; 

compra bens ou produtos padronizados tendo como opção fornecedores alternativos; que 

busca preços mais favoráveis ou compra de forma seletiva em face do custo do produto ser 

parcela significativa em seus custos; possui margens baixas e cria fortes incentivos para a 

redução dos custos; adquire produtos cuja qualidade não é relevante para o produto final; 

interessa-se mais pela qualidade que pelo preço; quando inicia uma ameaça concreta de 

integração para trás, ou seja, realiza a própria produção do bem ou serviço de que necessita. 

 

Ainda que o comprador possua forte poder de negociação, caberá à organização a criação de 

estratégias para enfrentá-lo, uma vez que não há opção de escolha e o papel da organização é 

fornecer bens e serviços. Nessa dinâmica, a empresa poderá alcançar margens altas através da 

implementação de estratégias de liderança em custos ou diferenciação, por outro lado, se a 

empresa não adotar a posição de baixo custo ou diferenciação, estará vulnerável frente a força 

dos compradores, e “talvez tenha de concentrar coragem para recusar negócios e vender 

apenas para compradores menos poderosos.” (PORTER, 1999, P.37).  

2.1.1.3.    Produtos substitutos  
                                

A quarta força competitiva é a entrada dos produtos substitutos. O comprador substitui a 

compra de um produto por outro que possua melhor relação preço-desempenho. Nesse 

ínterim, o risco torna-se mais iminente quando o produto não representa apenas mais uma 

opção de escolha, mas uma opção que possua mais atributos, tornando-se atrativo para o 

comprador. 

 

Porter (1999) assevera que esta força competitiva, impõe um teto ao setor, limitando seu 

potencial, e complementa que, quanto mais atrativos são os produtos substitutos, mais limitam 

as margens de lucro, tanto em épocas normais, quanto em épocas de prosperidade. Segundo o 

autor, em uma situação de penetração de produtos substitutos, o setor não terá capacidade 

para elevar seus preços. Se esta elevação ocorrer, certamente promoverá uma alavancagem 

nas vendas aos produtos substitutos. 

Neste cenário, as organizações deverão estar atentas ao mercado e, principalmente, à 

movimentação dos produtos substitutos, que perscrutam silenciosas, movimentos de mercado, 
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que pode ser a redução de preços ou aumento na qualidade e desempenho, para entrar em 

cena.  

2.1.1.4. A rivalidade da concorrência 
 

Em setores veementemente rivais fazem-se necessárias as manobras pelo posicionamento, 

sejam, através da competição por menores preços, na penetração de novos bens e serviços no 

setor e/ou ainda na guerra publicitária. Em um setor em que competem numerosos 

concorrentes em posições de igualdade em termos de tamanho e poder, cujo crescimento do 

setor é lento, ocorrerá luta pela parcela de mercado. 

 

A carência de diferenciação ou de custos de mudança também podem impactar na 

manutenção da lealdade dos compradores. Por outro lado, clientes cuja necessidade seja a 

redução do preço, e os custos fixos elevados não possibilitem a manobra também tendem a 

migrar para o concorrente. O aumento da capacidade de um concorrente poderá influenciar na 

relação oferta x demanda, forçando a redução de preços. 

 

Outro ponto importante em relação aos concorrentes são as barreiras de saída altas, ou seja, 

quando ocorre o prolongamento na saída de um concorrente enfermo no setor, fator que 

provoca um excesso de capacidade, forçando os preços para baixo e impactando na 

rentabilidade dos concorrentes saudáveis. 

 

Na luta pela parcela de mercado em setores de intensa concorrência, é certo que os 

competidores utilizarão uma diversidade de estratégias, seja pela diferenciação, pelo controle 

rígido dos custos ou ainda o enfoque em setores de crescimento mais acelerado, o fato é que, 

uma vez inserido no mercado, as manobras pelo melhor posicionamento é que assegurarão a 

perenidade das organizações. 
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2.2. Análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 
 

A estratégia competitiva como uma combinação dos fins e dos meios, será formulada em um 

contexto onde sejam considerados seis fatores fundamentais: pontos fortes e pontos fracos, 

ameaças e oportunidades, valores pessoais dos implementadores e expectativas da sociedade, 

conforme apresenta Porter (1986). Estes fatores demarcarão a realização dos objetivos da 

organização. A figura 4 demonstra a relação entre a estratégia competitiva e os fatores 

internos e externos à companhia. 

 

 

Pontos fortes e pontos  
fracos da Companhia

Ameaças e 
oportunidades da 

industria (Econômicas e 
Técnicas

Valores pessoais dos 
principais 

implementadores

Expectativas mais 
amplas da sociedade

Fatores 
internos à
Companhia

Fatores 
externos à

CompanhiaEstratégia 
Competitiva

 
 Figura 4: Contexto onde a estratégia é formulada 
 Fonte: Porter (1986, p.18) 

 

Considera-se como ambiente, os fatores externos: a mutabilidade, as oportunidades e 

ameaças, estas são forças que atuam externamente à organização. O ambiente externo à 

organização comporta também: a tecnologia, a natureza de seus produtos, os clientes, os 

competidores, a localização geográfica, o clima econômico, político, e mesmo meteorológico, 

nos quais deve operar conforme afirmação de Mintzberg (1995, p.139). Os fatores internos 

são os recursos, os pontos fortes e pontos fracos, a missão, a postura estratégica, os objetivos, 

os desafios e as políticas. 

Os fatores fundamentais que atuam no ambiente interno da organização são as forças e 

fraquezas. Forças podem ser o conhecimento abrangente no segmento em que a organização 

atua ou pretende atuar, um novo produto ou serviço inovador, a localização, os ativos 
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intangíveis como os clientes, os processos, a marca e outros aspectos que agreguem valor ao 

produto/serviço. 

 

Para Cunha (1998), fraquezas são uma característica competitiva da empresa que a coloca em 

desvantagem frente aos concorrentes, e forças são uma característica que a coloca em 

vantagem em relação à concorrência. O autor assevera que as fraquezas podem ser produtos e 

serviços semelhantes aos dos concorrentes, a localização, baixa qualidade, ou outro elemento 

que produza algum tipo de fragilidade para a organização.  

 

Outros aspectos que interagem no ambiente interno da organização, são os valores pessoais 

dos principais implementadores, considerando-se as motivações e as necessidades destes para 

a formulação da estratégia, que combinados com os pontos fortes e pontos fracos irão 

determinar as limitações internas da organização. 

 

No meio ambiente mais amplo ou externo na qual a organização está inserida, “as ameaças e 

oportunidades definem o meio competitivo, com seus riscos consequentes e recompensas 

potenciais” (PORTER, 1986, P.18). Encontra-se neste ambiente o quarto fator que também 

influenciará na demarcação dos objetivos da organização, as expectativas da sociedade que 

impactarão sobre a organização através de políticas de governo, interesses sociais e outros. 

 

Para a formulação da estratégia competitiva que combina metas e políticas, Porter (1986) 

afirma que os quatros fatores, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças devem ser 

considerados, antes da organização partir para o desenvolvimento de um conjunto de metas e 

políticas.  

A análise destes quatro fatores pelos estrategistas visa o alcance de posição favorável no seu 

setor, tornando-se assim uma organização sustentável e lucrativa frente à força da 

concorrência. Para Porter (1986) a rentabilidade de uma empresa será determinada pela forma 

como a organização é capaz de lidar com a influência destas cinco forças competitivas. 

2.3. Vantagem competitiva  
 

Porter (1989) sustenta que a vantagem competitiva de uma organização é obtida em função do 

alcance superior aos resultados médios da concorrência. O autor afirma que a capacidade 

competitiva da concorrência será blindada a partir da capacidade da organização em praticar 
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preços de venda superiores à média, ser líder em custos e por fim conquistar a lealdade dos 

compradores através da venda de produtos com atributos únicos. 

 

Segundo o autor, estas estratégias comumente conhecidas como estratégias genéricas, uma 

vez implementadas poderão alcançar o êxito competitivo, dependerá apenas de como a 

organização implementa suas estratégias, onde o objetivo é posicionar a empresa 

favoravelmente.  Em outro estudo datado de 1991, o autor afirmou que as estratégias são o 

principal determinante de seu sucesso ou fracasso no cenário competitivo. Vasconcelos e 

Cyrino (2000) complementam que a vantagem competitiva é a capacidade da organização em 

ser eficiente na gestão dos custos, agregando maior valor para o cliente, cujo papel reservado 

da estratégia é proteger a organização da ação das forças competitivas.  

 

2.4. As estratégias genéricas 
 

Em um ambiente competitivo, a superação do concorrente se faz indispensável para a 

obtenção de melhores resultados. Nesse sentido, Porter (1980) desenvolveu três estratégias 

genéricas, cujas ações ofensivas e defensivas visam colocar a empresa em uma posição 

sustentável em seu segmento. Estas ações são uma resposta às Cinco Forças Competitivas 

retratadas. 

 

O conceito de estratégias genéricas é oriundo dos estudos de autores como (Miles et al., 1978; 

Porter, 1986; Hambrick, 1983a; Mintzberg, 1988) cuja tipologia possui amplitude para a 

aplicação à qualquer segmento e porte de qualquer empresa, de acordo com Hambrick 

(1983b) citado por Carneiro; Cavalcanti e Silva (1997), estas estratégias são capazes de 

capturar a essência estratégica adotada em diversas empresas de diferentes segmentos e 

tamanhos. 

 

Segundo afirmações de Porter (1986), as estratégias genéricas podem ser utilizadas 

individualmente ou serem combinadas para garantir um melhor posicionamento no mercado, 

embora o autor afirme que esta opção seja raramente possível. Já Mintzberg (1988) afirma 

que as empresas devem optar por uma das estratégias genéricas, declara ainda que a Liderança 

no Custo possa ser interpretada e reconhecida como uma Estratégia de Diferenciação, e 
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apenas duas estratégias genéricas poderiam ser consideradas, a Diferenciação e Enfoque. 

Discordando de Porter, Gilbert e Strebel (1992), asseveram que a adoção das três estratégias é 

plenamente possível, haja vista que algumas empresas japonesas bem sucedidas as adotam 

passo a passo, iniciando com baixo custo para assegurar mercados e em seguida implementam 

movimentos de diferenciação para a captura de mercados importantes, ocorrendo também a 

inversão, iniciando com diferenciação, optando posteriormente para baixo custo. 

 

A partir dos estudos de Porter (1980, 1986), serão abordadas as três estratégias genéricas 

Liderança no Custo, Diferenciação e Enfoque. Esta abordagem conceitual foi desenvolvida 

visando uma maior compreensão da utilização destas estratégias no segmento industrial, foco 

do trabalho do autor. 

2.4.1. Liderança no custo 
 

A organização cuja estratégia genérica seja a Liderança no Custo, buscará ter o menor custo 

de produção que poderá ser obtido através de um maior campo de abrangência, procurando 

atingir diversos outros segmentos, amplitude que se torna uma vantagem competitiva ao nível 

de custos através de economias de escala. A economia de escala constrói o processo produtivo 

proporcionando o alcance da utilização máxima dos fatores produtivos, objetivando como 

resultado a obtenção de baixos custos de produção e o desenvolvimento de bens e serviços. 

 

A capacidade de produção de bens e serviços expandida provoca o aumento na quantidade 

produzida não influenciando no custo de produção. Têm-se nesse processo um melhor 

resultado a um menor custo médio, Bannock et al. (1977).  Para Porter (1986) a liderança em 

custo é assegurar que a organização terá menor custo produtivo do que seu concorrente, 

conseguindo assim um mecanismo de defesa, cujas ações defensivas assegurem um maior 

poder de barganha frente à fornecedores e compradores potenciais.   

 

As ações defensivas frente aos fornecedores e compradores potenciais também fornecem 

subsídios para a atuação sob as outras três forças competitivas, como a tentativa de novos 

entrantes no segmento, o surgimento dos produtos substitutos e a concorrência. 

A organização que opta por esta estratégia possui como característica a produção  

padronizada, enfatizando a vantagem sob o custo de escala.  
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A desvantagem apontada pelo autor é a necessidade de investimento de grande monta, a 

fixação agressiva de preço, ainda que a absorção de prejuízos iniciais para que a empresa 

possa garantir sua fatia de mercado, além de estar sempre reinvestindo visando assegurar a 

manutenção de sua liderança.  

2.4.2. Diferenciação 
 

A segunda estratégia genérica desenvolvida por Porter (1986), é a de Diferenciação. A 

empresa implementa esta estratégia, almejando maior vantagem competitiva,  que poderá ser  

alcançada por meio da disponibilização de um produto ou serviço único no mercado, com  

características e atributos superiores aos da concorrência, neutralizando assim a rivalidade, 

obtendo receitas superiores ao desembolso, o que  que assegura o  posicionamento estratégico 

adotado. 

 

De forma semelhante à Liderança em custo, a Diferenciação também possui poder de atuação 

sobre as forças competitivas. O  poder dos compradores perde força, em face do produto ser 

diferenciado, sendo possível que a empresa sustente seu posicionamento de preço, reduzindo 

assim o poder de barganha destes. A fidelização do cliente e a dificuldade do concorrente em 

superar a supremacia conquistada pela empresa, promoverão barreiras à  novos entrantes no 

segmento, e consequentemente também aos produtos substitutos. A produção de margens de 

lucro mais altas a partir da adoção desta estratégia competitiva,  possibilita à empresa suportar 

o impacto do poder dos fornecedores devido a ausência de alternativas comparáveis para o 

comprador e a pouca sensibilidade ao preço, corroborando com a afirmativa de que “a 

estratégia de diferenciação não permite  à empresa ignorar os custos, mas ele não é o alvo 

estratégico primário”(PORTER, 1986, P.52). 

 

A Diferenciação apresenta alguns pontos fracos, dois deles elencados por Porter (1989), o 

risco da  imitação pela concorrência e o desinteresse do compradores na busca pelo produto 

diferenciado ora ofertado. Para Ghemawat (2000), a diferenciação pela qualidade e 

características  de desempenho,  gera uma tensão entre custos e diferenciação, visto que esta 

estratégia implica em assumir custos mais altos de produção, para entregar um bem ou serviço 

pelo qual os compradores estejam dispostos a pagar mais. Apesar da afirmação, Ghemawat, 

assevera ainda que os estrategistas ainda não chegaram ao consenso sobre a tensão entre as 
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duas estratégias genéricas, para eles as empresas podem descobrir uma forma de produzir 

produtos superiores a menores custos. 

2.4.3. Enfoque 
 

O enfoque ou foco, identificado e  desenvolvido por Porter (1986), é obtido através das 

estratégias genéricas:  Diferenciação e/ou Liderança em custo.  A empresa optante por esta 

estratégia busca atender efetivamente e eficientemente um grupo de consumidor ou mercado 

específico, e o produto ou serviço é desenvolvido conforme as necessidades invididuais dos 

compradores. Com esta estratégia a empresa alcança margens de lucro acima da média.  

 

Obstante a Liderança em Custo e a Diferenciação tenham como abrangência o mercado como 

um todo, o Enfoque tem como premissa um  alvo preciso. Esta estratégia genérica se 

transforma em estratégia de diferenciação , quando atende  mais eficientemente,  estando mais 

próxima e satisfazendo melhor as necessidades deste alvo. Quanto à estratégia de baixo custo, 

o enfoque direcionado à grandes massas de consumidores, poderá ser capaz de reduzir seu 

custo de produção através da economia de escala. A figura 5 demonstra a interrelação  e as 

diferenças entre as três estratégias. 
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   Figura 5: Vantagem Estratégica 
          Fonte: Porter (1986, p.53) 
 

ENFOQUE 
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2.4.4. Estratégia do meio-termo 
 

Há ainda uma quarta estratégia partícipe da tipologia desenvolvida por Porter (1980, 1985), 

citado por Carneiro; Cavalcanti e Silva (1997), na qual afirmam que “as empresas que 

procurassem uma estratégia híbrida ou que fracassassem na busca por uma das três estratégias 

seriam designadas como stuck-in-the-middle (expressão traduzida para o português como 

meio-termo). 

 

Para Dess e Davis (1984), o emprego da estratégia do meio termo necessita de maior 

consistência interna, além de produzir resultados inferiores, os mesmos afirmam que a 

empresa que a adota, está em uma situação estratégica pobre e usualmente mantém a posição 

de baixo custo, já que não dispõe de parcela importante no mercado e também não possui 

recursos para os investimentos necessários para a diferenciação.  

A perda de compradores de grandes volumes ocasionada pela pressão para o baixo custo e 

renúncia às altas margens, ocasionada pela fuga de mercados concorrentes de baixo custo, 

perda de negócios para as empresas focadas na diferenciação, são alguns dos fatores 

dificultadores para as empresas optantes desta estratégia. Porter (1986) é categórico ao 

afirmar que estas empresas devem tomar uma decisão fundamental, brigar pela liderança, ou 

alcançar paridade no custo, ainda assim a sugestão é que esta empresa se posicione 

estrategicamente em uma das três estratégias genéricas discutidas. O quadro 2 compara as três 

estratégias genéricas e seu relacionamento com as cinco forças competitivas. 
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Dificuldade de superação 
da supremacia adquirida 

Dificuldade de superação 
da supremacia adquirida 

PRODUTOS 
SUBSTITUTOS 

Posição favorável em 
relação ao custo de 

produção dos produtos 
substitutos 

Lealdade do consumidor 
Produtos não vulneráveis a 
batalhas publicitárias e de 

difícil introdução 

PODER DOS 
FORNECEDORES 

Maior flexibilidade para 
enfrentar o aumento dos 

insumos 

Margens acima da média, 
custo não é o alvo 

estratégico primário 

Pedidos conforme ciclo de 
compras, estoques 

reduzidos 

Quadro 2: Comparação das estratégias genéricas para a defesa contra as forças competitivas  
 Fonte: Porter (1986) adaptado pela autora 
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É fundamental que a empresa decida a implementação entre as três estratégias genéricas que 

mais se adéque ao negócio e que possua grau alto de dificuldade de imitação pelo 

concorrente, sempre considerando a parcela de mercado e a rentabilidade. Há que se 

considerar também a necessidade de recursos e habilidades e os requisitos organizacionais 

para a implementação das estratégias. 

 
 
 
ESTRATÉGIA GENÉRICA RECURSOS E HABILIDADES 

REQUERIDOS 
REQUISITOS ORGANIZACIONAIS 

COMUNS 

Liderança no Custo Total 

Investimento de capital sustentado e acesso 
ao capital 

Boa capacidade de engenharia de processo 
 
Supervisão intensa de mão-de-obra 
 

Produtos projetados para facilitar a 
fabricação 
 

Sistema de distribuição com baixo custo 

Controle de custo rígido 
 
Relatórios de controle frequentes e 
detalhados 

Organização e responsabilidade estruturadas 

Incentivos baseados em metas estritamente 
quantitativas 

Diferenciação 

Grande habilidade de marketing 

Engenharia do produto 

Tino criativo 

Grande capacidade em pesquisa básica 

Reputação da empresa como líder em 
qualidade ou tecnologia 

Longa tradição na indústria ou combinação 
ímpar de habilidade trazida de outros 

Forte cooperação dos canais 

Forte coordenação entre funções em P&D, 
desenvolvimento do produto e marketing 

Avaliação e incentivos subjetivos ao invés 
de medidas quantitativas 

Ambiente ameno para atrair mão-de-obra 
altamente qualificada, cientistas ou pessoas 

 

Enfoque 

Combinação das políticas acima dirigidas 
para a meta estratégica em particular 

Combinação das políticas acima dirigidas 
para a meta estratégica em particular 

Quadro 3: – Estratégias Genéricas, Recursos e Requisitos  
Fonte: Porter (1986, p.54) 

 

 
Conforme explicitado no quadro 3, a implementação eficaz das estratégias ficará 

condicionada aos recursos e requisitos organizacionais. Mas há de se citar também a relação 

dinâmica entre a estrutura organizacional e sua estratégia, conforme analisado por Chandler 

(1998), em seu trabalho intitulado “Strategy and struture: chapters in the history of fe 

american industrial enterprise”. 
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2.4.5. Relação entre a estrutura e estratégia 
 

A análise da estrutura apresentada no trabalho de Michael Porter no anos 80 demonstrou que a 

estrutura influencia significativamente as regras competitivas, e até as determina. David 

(2002), afirma que a estrutura organizacional também pode influenciar a estratégia, entretanto 

sustenta que a estrutura deve ser desenhada para proporcionar o alcance estratégico da 

organização. Já Pearce e Robinson (2000), concluíram que a estrutura apropriada é aquela que 

se vincula à estratégia, devendo estar alinhada com as necessidades estratégicas.  

Peters e Waterman (1982), citados por Almeida et. al. (2006), declaram que a eficácia 

organizacional não somente depende da estrutura e da estratégia, mas depende também da 

relação com outros elementos, como: os sistemas, o estilo, as habilidades, pessoas e valores 

compartilhados. A figura 6 demonstra a inter-relação entre os sete elementos do modelo dos 7 

S’s da McKinsey.   

 

 Figura 6: Modelo dos 7 elementos desenvolvido pela McKinsey Company  
 Fonte: Almeida ET. Al., 2006, p.20 
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O modelo representa a relação entre a estrutura e a estratégia. Chandler (1998) observou que 

este dois elementos se formam de maneiras interdependentes, na qual um influencia e é 

influenciado pela outro, e ambos são influenciados e também influenciam o ambiente. O autor 

afirma ainda que a estrutura exerce ação sobre as mudanças estratégicas. Na figura 7, o autor, 

expõe a sistemática em que ocorrem estas mudanças. 

 

 
Figura 7: Relacionamento entre estratégia e estrutura por Chandler 
Fonte: Almeida et. Al., 2006, p.20 
 

 

Corroborando com o objetivo deste estudo, que é verificar como e em que nível as Estratégias 

Genéricas de Porter possuem aplicabilidade ao segmento de transporte de passageiros, Hitt, 

Ireland e Hoskisson (2008), afirmam que para assegurar a realização eficaz das estratégias, é 

necessário que aconteçam modificações na estrutura. Os autores sugerem como estrutura 

ideal, a funcional, cujas características de especialização, centralização e formalização, 

garantem que esta implementação eficaz aconteça de fato. 

David (2002) e Mintzberg (2003), afirmam que estruturas diferentes possuem um conjunto de 

opções diferentes. Assim, não há um desenho ou estrutura organizacional ótimo para uma 

determinada estratégia ou para a organização, visto que as forças do ambiente interno e 

externo as influenciam. Então manifestar uma ação de mudança da estrutura para o 

enfrentamento destas forças sempre que elas ocorrerem poderia levar a organização ao caos. 

Nicolau (2001) corrobora com os autores, ao assegurar que a elaboração das estratégias é um 

processo permanente de desenvolvimento e que nem sempre as organizações as desenvolvem 

dentro de processos formais, ordenados e explícitos, mas por meio da aprendizagem acerca de 

seu relacionamento com o ambiente, entretanto, o autor sustenta que essa abordagem não 

exclui a sugerida por Hitt, Ireland e Hoskisson (2008), uma vez que o desenho da estratégia 
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pode ocorrer em processos concomitantes e que de certa forma, a análise da estrutura perpassa 

pela cultura, capacidades e recursos. 

2.5. Riscos da implementação das estratégias genéricas 
 

Porter (1986) afirma que existem dois riscos distintos na implementação das estratégias 

genéricas. O primeiro é sustentado pela falha ou a dificuldade na manutenção da posição de 

liderança e o segundo risco, é que a própria evolução do mercado desvalorize a vantagem 

estratégica. O quadro 4 resume os riscos associados às estratégias genéricas, visando uma 

compreensão mais abrangente e favorecendo desta forma, uma análise perante a opção por 

uma delas. 

 
 

ESTRATÉGIA 
 

FOCO RISCOS 

Liderança em custo Custo de produção 

Mudança tecnológica. 

Aprendizado de baixo custo por novas 

empresas. 

Obsolescência no produto, gerada pelo 

foco no custo 

Inflação. 

Diferenciação 

Diferenciação por custo 

 

Diferenciação no produto 

Dificuldade em manter a diferenciação 

em custo, em relação às empresa de baixo 

custo. 

Queda na necessidade de diferenciação do 

comprador. 

Imitação 

Enfoque Mercado 

Paridade em custo no atendimento ao 

grupo de foco, competindo com empresas 

diferenciadas em custo. 

Redução das diferenças nos produtos e 

serviços (paridade em produto). 

Desfocalização gerado pela penetração da 

concorrência em mercado focado. 

Quadro 4: Riscos de implantação das estratégias genéricas 
Fonte: Porter (1986) adaptado pela autora 
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2.6. As críticas às estratégias genéricas desenvolvidas por Porter 
 

Os estudos acadêmicos e os cases empresariais encontrados na literatura sobre negócios, 

possuem amplas referências à utilização das estratégias genéricas de Michael Porter, bem 

como a aplicação do Modelo das Cinco Forças para diagnóstico de mercado. Entretanto, 

encontram-se também algumas críticas ao trabalho do autor. No estudo de Carneiro, Cavalcanti 

e Silva (1997), intitulado “A análise crítica da tipologia estratégica do mestre”, foi realizada 

ampla pesquisa acerca destas críticas, através da revisitação à obra de Porter sob o ponto de 

vista de diversos autores, conforme demonstrado a seguir: 

Segundo Mintzberg (1988); Faulkner e Bowman (1992), as estratégias genéricas, não são três, 

e sim duas, já que a Diferenciação e Liderança em custo referem a “como” implementar ações 

que possam melhorar o desempenho da empresa, enquanto que Enfoque seria “onde” ou qual 

o mercado estas estratégias poderiam ser implementadas. 

Faulkner e Bowman (1992) criticaram Liderança em Custo, pois afirmam que as empresas 

usualmente a relacionam com a oferta de serviços e/ou produtos de baixo preço. Corroboram 

com os autores, Partridge e Perren (1994), ao afirmarem que ser um fornecedor de menor 

custo, necessariamente não implica em ofertar o menor preço. Sharp (1991) afirma ainda, que 

se houver uma movimentação dos concorrentes em “imitar” a empresa que aplica somente 

esta estratégia, o mercado tende a ficar homogêneo, de forma que todos praticariam o mesmo 

custo, havendo menor oferta de produtos e serviços diferenciados. A similaridade de atributos 

entre serviços e produtos e o preço praticado, poderia fortalecer o concorrente que 

implementa a Diferenciação. Coyne (1986); Faulkner e Bowman (1992) e Mintzberg (1988) 

afirmam que nesse caso, as empresas optantes pela Liderança em custo, perderiam vantagem 

competitiva por não conseguirem manter a economia de escala, o que lhes garante a liderança 

em custo. 

Quanto à Diferenciação, as críticas de Miller (1987, 1992), Kim e Lim (1988) e Mintzberg 

(1988) basicamente não referem à estratégia em si, mas na ausência da subdivisão encontrada 

no mercado e não referenciada por Porter (1980 1985). Para os autores, a Diferenciação se 

divide nas especificações e atributos dos produtos e no nível de qualidade destes. Miller 

(1992) encontrou ainda três tipos de diferenciações: qualidade, pioneirismo e força de vendas. 

Outras críticas relacionam-se à utilização das estratégias Diferenciação e Custo 

simultaneamente, para Porter (1985, p.19-20), isto somente seria possível em raros casos e 
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que somente seriam bem sucedidas as empresas que estivessem competindo em um mercado 

em que os competidores a utilizem também a estratégia de Meio Termo, quando o mercado 

determina fortemente o custo ou quando a empresa possua patente sobre produto ou serviço 

com forte inovação. 

Outros autores como Wright (1987), Mintzbert (1988), Dess e Davis (1984), White (1986) e 

Miller e Dess (1993), afirmaram ter identificado empresas bem sucedidas que implementam 

simultaneamente ambas as estratégias. Miller e Dess (1993) sugerem uma nova tipologia, na 

qual os conceitos de custo, diferenciação e enfoque fariam parte de uma dimensão de 

posicionamento estratégico. As empresas então assumiriam uma posição ao longo desta 

dimensão, conforme suas necessidades estratégicas, ora utilizando-se de apenas uma das 

estratégias propostas, ora utilizando-se do conjunto formado pela Liderança em Custo, 

Diferenciação e Enfoque. Ainda que o trabalho de Porter seja amplamente criticado, observa-

se que o mesmo serve de base para outros autores desenvolverem suas teorias, sempre tendo 

como fundamentos o aprimoramento do trabalho do autor, firmando assim a aplicabilidade 

estratégica para qualquer empresa. 

2.7. Emprego do modelo das Cinco Forças para análise do segmento de Transportes 
 

Segundo Ghemawat (2000), Joe Bain publicou nos anos 50 um estudo que explicava como 

um grupo importante de vendedores podia elevar seus preços acima do nível competitivo sem 

atrair novos concorrentes. Neste estudo, Bain, identificou que a provável causa para o 

fenômeno era a presença de barreiras à entrada. O autor identificou três dessas barreiras: (1) 

vantagem de custo da empresa já estabelecida; (2) grau significativo de diferenciação do 

produto; e (3) economia de escala.  

Dando continuidade à obra de Bain, em 1980, Michael Porter publicou seu primeiro livro, 

Competitive Strategy, no qual desenvolveu o modelo conhecido como as Cinco Forças 

Competitivas, cuja facilidade de aplicação segundo o próprio autor, era indicada à 

profissionais que precisavam desenvolver estratégias para as empresas, bem como aos 

estudantes que queriam compreender a concorrência. Para Mintzberg; Ashlstrand e Lampel 

(2000), o trabalho de Porter passou a ser considerado como um novo padrão de pensamento 

estratégico, com apoio significativo da prática empresarial, através do uso de uma ferramenta 
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abrangente para a tomada de decisões estratégicas, atraindo a atenção de muitas empresas e 

escolas de administração.  

Outros autores como Maximiano (2006), Serra, Torres e Torres (2004) e Aaker (2007)  

afirmam que o entendimento das Cinco Forças é fundamental para o desenvolvimento da 

estratégia. O modelo pode ser utilizado para a compreensão do ambiente externo e a 

identificação das forças que afetam a competitividade e influenciam a lucratividade. 

Dada a importância e justificativa teórica para a aplicação do modelo proposto por Porter,  o 

segmento de transportes será analisado através de pesquisa à especialistas de seis empresas do 

ramo. Para a análise, serão apresentadas as principais forças competitivas: (1) transporte 

irregular; (2) veículos particulares; (3) empresas aéreas e, (4) transporte rodoviário regular. 

Como impacto principal da influência destas forças sobre o ramo de transporte de passageiros, 

observa-se uma diminuição de passageiros transportados pelo sistema regular, ou seja, o 

passageiro substitui um serviço de transporte por outro serviço com funções semelhantes. 

Conforme abordado no capítulo 2, são forças competitivas: Fornecedores, Compradores, 

Concorrência, Novos Entrantes e Serviços substitutos. A contextualização no segmento 

estudado será a identificação dos personagens no cenário concorrencial e a correlação destes 

com as cinco forças. 

Na figura 8 a proposta foi apontar as personagens geradoras das forças competitivas e não 

somente outras empresas de transporte como definição estreita e pouco abrangente da 

concorrência. A definição explicitada se dá pela percepção e experiência dos especialistas 

consultados.  
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Figura 8: Análise das empresas de Transporte de Passageiros pelo Modelo das Cinco Forças de Porter 
Fonte: Porter (1986), p.23, adaptado pela autora. 

 

 

A análise das forças atuantes no setor de transporte de pessoas foi desenvolvida utilizando-se 

da entrevista aos especialistas das empresas estudadas e da fundamentação teórica encontrada 

na literatura acadêmica. O Capítulo 5 abordará mais amplamente a metodologia utilizada para 

esta análise. 

 

Força 1: Rivalidade entre Concorrentes 

Conforme afirma Ghemawat (2000), a rivalidade entre concorrentes é a força mais óbvia 

dentre as cinco, sendo focalizada historicamente pelos estrategistas. No entanto, o autor 

afirma que provavelmente a maior contribuição de Porter é a sugestão de que a rivalidade é 

apenas uma das forças que determinam a atratividade do setor. O setor de transporte de 
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passageiros demonstra igual comportamento, quando analisado do ponto de vista do modelo 

das Cinco Forças. 

A competição com empresas do transporte regular se dá pela participação dos processos de 

concessão, no qual o poder público delega a prestação de serviço mediante licitação, à pessoa 

que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo 

determinado. Em Minas Gerais, o DER-MG é o órgão responsável pela concessão ou 

permissão para a exploração comercial do serviço de transporte intermunicipal, enquanto o 

transporte interestadual é regulado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres-ANTT. 

Ainda que o setor seja determinado por empresas privadas operando sob concessão do poder 

público e cada uma delas “possua” o direito sobre determinado trecho ou linha, outras 

empresas de transporte regular, também transportam os passageiros em concessões que não 

lhes pertence. As empresas que trafegam nas mesmas rodovias e adentram nas mesmas 

localidades terão valores de tarifa superiores aos da empresa que detém a concessão, visando 

assim desestimular o passageiro de utilizar os serviços da empresa com tarifas superiores. 

Entretanto há evidências de empresas concorrentes que implementam estratégias relacionadas  

aos serviços, como tarifa com desconto,  diferenciação, parcelamento no cartão de crédito, 

mudança de horários, buscando aumentar o número de passageiros transportados, melhorando 

seu índice de ocupação, que conforme demonstraram as estatísticas da Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas-FIPE, o setor registrou queda anual média de 8,09 pontos percentuais 

nos períodos de 2006 a 2010. O custo fixos elevados, capacidade ociosa, crescimento lento e 

falta de diferenciação são fatores que fomentam a rivalidade no setor. 

Outros tipos de concorrentes como os fabricantes de veículos, as empresas de aviação e o 

transporte irregular serão discutidos no item “Serviços Substitutos”, que apesar de 

concorrerem ofertando meios de transporte, oferecem serviço semelhante. 

 

Força 2: Entrantes potenciais e as barreiras de entrada 

A análise estrutural proposta por Porter (1980), para o setor de transporte de passageiros, deve 

perpassar pelas barreiras de entrada, visto que a ameaça à novos entrantes é regulada, até certo 

ponto,  por estas barreiras. Para Caves e Porter (1977), o entrante potencial avalia a decisão de 

entrada em um mercado, segundo os fatores: (1) o lucro auferido pelos concorrentes; (2) os 

tipos de barreiras; (3) a retaliação esperada dos concorrentes estabelecidos; (4) Outros 
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entrantes potenciais interessados no mercado foco; (5) a disponibilidade de recursos e (6) os 

custos irreversíveis para instalar-se no mercado. Ghemawat (2000), também menciona o 

comprometimento irreversível de recursos como barreira à entrada. Para o autor as barreiras 

podem assumir diversas formas, assumindo “obstáculos intrínsecos, físicos ou legais”. 

O setor de transporte de passageiros possui concessão para operar no estado de Minas Gerais. 

O Ato de Justificativa Prévia, do processo licitatório de Concorrência Pública das linhas de 

ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do 

Estado de Minas Gerais, publicado em junho de 2010, determina que as linhas existentes e as 

novas passem a ser licitadas nos moldes da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993. Esta mudança 

poderá atrair novos entrantes no setor. Conforme trechos da lei supracitada, em seu artigo 3º, 

parágrafo 1º, o principio  constitucional da isonomia, determina que seja vencedor o 

proponente com proposta mais vantajosa para a administração, sendo vedado aos agentes 

públicos: 

I- admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 
de outubro de 1991. (LEI 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993). 
 
II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, 
previdenciária ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive 
no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamentos, mesmo quando 
envolvidos financiamentos de agências internacionais, ressalvado o disposto no 
parágrafo seguinte e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. (LEI 
8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993). 
 
 
 

As políticas governamentais podem ser uma barreira à entrada, já que o governo dentro de 

suas atribuições pode limitar ou impedir a entrada de empresas em um determinado setor, 

através de restrições como tipo de capital e a nacionalidade do entrante e a comprovação da 

capacidade de atendimento ao escopo da licitação. Entretanto, a proposta em utilizar o 

processo de licitação determinado pela Lei 8.666 supracitada, efetua a quebra desta barreira, 

abrindo espaço para novos entrantes.  

Se por um lado as políticas governamentais, com a mudança para o processo de licitação, 

possibilitam a inserção do concorrente no mercado, por outro viés, o custo de capital de 

entrada poderá ser uma barreira. A Exigência de Capital necessário para a instalação de uma 
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empresa é alto. A operação dependerá de instalações prediais, garagem, manutenção, 

veículos, licenças de operação, a contratação de mão de obra especializada entre outros 

investimentos. Ainda poderá ocorrer a ampliação da barreira se o tempo de instalação da 

operação superar o prazo do início do contrato. 

Outra barreira relacionada à exigência de capital é a Desvantagem de Custo na aquisição de 

produtos e serviços, uma vez que as empresas já estabelecidas no mercado possuem alguma 

vantagem no acesso às fontes de insumos necessários à operação. Outro fator relevante para 

esta análise é a curva de aprendizagem ou curva de experiência que as empresas inseridas 

possuem. Porter (1986), afirma que os efeitos da experiência refletem na redução dos custos - 

no marketing, na produção, na distribuição, e, principalmente, nas ações que envolvem alto 

grau de participação de mão-de-obra em operações e tarefas complicadas. 

Outras barreiras à entrada tratadas no capítulo II também possuem atuação sobre o novo 

entrante, no entanto em menor grau, devido à similaridade entre os serviços de transporte 

fornecido pelas empresas. A regulação do serviço pelos órgãos gestores e as cláusulas 

contratuais relativas à qualidade do serviço prestado, determinam a semelhança de serviço 

ofertado pelo mercado concorrente. Dentre as barreiras com menor impacto estão a 

Distribuição, ou convencimento do comprador; a Economia de Escala e a Diferenciação. 

Reforça-se, porém, estas barreiras não são inexistentes, mas também não são um fator 

determinante para a desistência à entrada, permanecendo como barreiras significativas a 

Exigência de Capital e a Desvantagem de Custo. 

Força 3: Produtos e Serviços Substitutos 

Porter (1986) caracteriza como Produto Substituto, aquele produto ou serviço em que o 

comprador recorre para satisfazer a mesma necessidade através de funções semelhantes. 

Ghemawat (2000) acrescenta que a substituição pode se dar tanto à disposição dos 

compradores, como também à disposição de fornecedores para prover os insumos. 

Os substitutos no setor de transporte são os principais responsáveis pela evasão de 

passageiros. Os Serviços identificados como Substitutos neste setor são: (1) o transporte 

irregular, (2) a utilização de veículos e motocicletas próprios e (3) o baixo preço das 

passagens aéreas. As estatísticas da FIPE demonstradas no item 3.3, retratam uma redução no 

número de passageiros transportados através do transporte regular por ônibus em Minas 

Gerais. Em contrapartida, as estatísticas divulgadas pela ANFAVEA, demonstram uma 
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elevação na aquisição de veículos de passeio e motocicletas, seguindo a mesma tendência, a 

ANAC divulgou também significativa elevação nos índices de passageiros transportados pelas 

empresas aéreas. 

Força 4: Poder dos Compradores 

Ghemawat (2000) afirma que a capacidade de barganha dos compradores em um setor 

competitivo, principalmente com grande oferta de Serviços Substitutos definem o Poder dos 

Compradores. No setor de transportes, a decisão ao demandar maior qualidade e preço, dão-

lhes poderes para escolher qual o tipo de serviço irá utilizar, seja este serviço regular ou 

outros modais de transporte.  

No segmento regular, as empresas oferecem serviços padronizados e sem grande 

diferenciação entre si, enquanto os serviços substitutos na relação preço-desempenho definem 

a motivação da escolha do comprador. A prática de preços menores, maior rapidez, 

comodidade no embarque e desembarque e a utilização do próprio veículo são as principais 

forças motrizes deste poder, frente às empresas de transporte regular. 

As margens de lucro estreitas no setor de transporte e a dificuldade na redução dos custos 

operacionais, em um setor em que não se permite a flexibilização dos preços devido ao 

tabelamento determinado pelos órgãos reguladores e a exigência por serviços de melhor nível 

potencializam o poder de barganha do comprador. Porter (1986) espelha o poder do 

comprador ao poder do fornecedor, sugerindo que há forte similaridade na forma de ação 

destas forças. 

Força 5: Poder dos Fornecedores 

Porter (1986) afirma que os fornecedores podem ameaçar a rentabilidade de uma empresa 

quando aumentam o preço de seus insumos ou reduzem a qualidade do produto/serviço 

fornecido. O segmento de transportes demanda grande monta de capital para girar seu 

negócio, cujos maiores custos são o combustível, o pneu, manutenção e a folha de pagamento, 

sendo estes custos responsáveis por mais de 1/3 do faturamento bruto. Além destes custos 

fixos, o segmento exige grande investimento na aquisição de novos ônibus periodicamente, a 

fim de manter a idade média mínima compatível com a determinação dos contratos e 

requisitos de qualidade exigidos pelo comprador/passageiro. 
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Como em outros setores, os preços de venda destes insumos podem sofrer variações conforme 

o porte da empresa compradora, ou seja,  o valor varia conforme o volume negociado. Outro 

tipo de fornecedor fundamental e muitas vezes desconsiderado como tal, é a mão de obra 

sindicalizada que por meio das ações coletivas podem buscar negociações salariais e 

benefícios incompatíveis com o nível de equilíbrio receita x custo da empresa. 

A utilização do método das Cinco Forças para avaliação do setor de transportes traz como 

implicações a análise do mercado através dos riscos e o poder defensável da empresa perante 

estas forças. Esta metodologia direciona a avaliação com foco na concorrência. Grant (2005) 

sugestiona a utilização da metodologia para diagnóstico das causas estruturais de mudanças 

mercadológicas, proporcionando sustentação frente às decisões estratégicas, além de 

viabilizar o entendimento da concorrência e prever as mudanças de rentabilidade devido ao 

reflexo destas forças.  A afirmação do autor corrobora com a mudança no processo de 

licitação e a ameaça de novos entrantes, anteriormente relatados. 

Alguns autores criticam a utilização do Modelo das Cinco Forças desenvolvido por Porter 

(1980), e justificam que o autor idealizou um mercado em concorrência perfeita e estático. 

Um mercado composto por alto risco de concorrência, alto risco de novos entrantes,  produtos 

substitutos e poder de barganha dos fornecedores e compradores. O trabalho de Armanino 

(2005) traz considerações consistentes de críticas e pontos defendidos pelo próprio Porter. 

Barney (2002) critica a afirmação de Porter acerca do aumento da rentabilidade obtida pela 

implementação de estratégias baseadas na análise das Cinco Forças. Para o autor, em um 

ambiente de concorrência perfeita, os lucros superiores seriam imediatamente eliminados pela 

ação destas forças sobre o mercado. 

Já Caves (1996) e Oster (1999), defendem a importância da utilização do modelo para a 

estruturação do pensamento analítico. Mcgahan e Porter (2002) defendem que a análise em 

longos períodos, a qualidade dos dados e a delimitação correta da indústria abrangendo 

empresas realmente concorrentes, demonstram que os retornos obtidos são influenciados 

pelos componentes estruturais. A análise estrutural do segmento de transportes com a 

utilização do modelo das Cinco Forças possibilita a identificação dos vários personagens que 

compõem o este mercado. Como Porter afirmou, o mercado influencia o desempenho 

financeiro da empresa e atuação de forças como a rivalidade dos concorrentes e a utilização 

dos serviços substitutos no segmento de transporte de pessoas geram as evasões de 
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passageiros, tendo como principal conseqüência a perda de receita, e como reforça o autor, é 

praticamente inconcebível que o  mercado não influenciem o desempenho de uma empresa. 
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CAPÍTULO III  
 

Neste capítulo será apresentado o segmento de transportes rodoviário de passageiros. A 

análise será realizada sob dois enfoques. Primeiramente, o segmento será apresentado quanto 

à forma legal de existência e legislação pertinente, as relações sindicais, o cenário atual, as 

dificuldades enfrentadas pelas empresas e as perspectivas futuras. 

No segundo enfoque serão identificadas as forças competitivas e as barreiras à entrada. 

3. O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 

3.1. Forma legal de existência 
 

No Brasil, o modelo de concessão para a prestação de serviço público é regido pelas leis 

8.987, de 13 de fevereiro de 1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos e a lei 8.866 de 1993. Esta legislação define as relações entre o 

poder público, que regula a prestação de serviço e o poder privado, responsável pela operação 

mediante delegação. 

Ainda, conforme estabelece a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 175, o transporte 

coletivo rodoviário é de competência do Poder Público. 

Art. 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

 

No estado de Minas Gerais, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais, DER-

MG é o órgão responsável pela concessão ou permissão para a exploração comercial do 

serviço de transporte intermunicipal regular.  



61 

 

 

O Regulamento de Serviço de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal do Estado de 

Minas Gerais – RSTC de 22 de agosto de 2008 define o transporte coletivo como serviço 

público de competência do DER-MG. 

 

Art. 1º- O transporte coletivo rodoviário intermunicipal realizado no território do 
Estado é serviço público de competência do Departamento de Estradas de Rodagem 
do Estado de Minas Gerais - DER-MG, podendo ser prestado diretamente ou por 
delegação, e se regerá pelas normas deste. 
 
 
 

A regulação e concessão do transporte público intermunicipal no Estado de Minas Gerais é de 

competência da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas – SETOP, criada 

através do Decreto nº. 44.608 de 05 de setembro de 2007, na qual dispôs sobre a organização 

de Estado de Transportes e Obras Públicas atribuindo suas atividades e funções de 

gerenciamento de serviços de transportes e obras do estado. 

Conforme demonstrado na figura 9, cabe à SETOP as atribuições de planejar, projetar, 

coordenar, controlar e integrar as ações inerentes à atividade de transporte, bem como, 

conceder, permitir ou explorar diretamente os serviços públicos de transporte coletivo 

rodoviário intermunicipal no Estado de Minas Gerais. 
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Figura 9: Estrutura Organizacional – SETOP 
Fonte: http://www.transportes.mg.gov.br 

 

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG, Órgão 

Concedente Estadual, é responsável pela concessão para a prestação de serviço de 

administração e exploração de transportes, sob regime de concessão, mediante a cobrança de 

tarifa dos usuários.   

Conforme explicitado no edital da SETOP Nº 01/2007 sob o título “Concorrência para a 

concessão de serviço de transporte público”, a concessão rege-se pelas Leis Federais 8.987, de 

13 de fevereiro de 1.995, 9.074, de 07 de julho de 1.995 e 8.666, de 21 de junho de 1.993, 

com suas respectivas alterações, Leis Estaduais 6.763, de 26 de dezembro de 1.975 e 11.403, 

de 21 de janeiro de 1.994, 13.452, de 12 de janeiro de 2.000, com todas as modificações nelas 

introduzidas, as Leis Delegadas n°s 128 e 164 de 25 de janeiro de 2007, os Decretos 41.027 
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de 27 de abril de 2000 e o Decreto 44.603 de 22/08/2007 e suas alterações, leis que regulam a 

repressão ao abuso do poder econômico e à defesa da concorrência, nas normas da defesa do 

consumidor. Além das demais normas legais e complementares pertinentes. 

O referido edital determina através da Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1.995 que a 

prestação de serviços vise o pleno atendimento aos usuários, satisfazendo as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

aplicação e modicidade das tarifas. 

Para fins do atendimento ao previsto considera-se: 

a) Regularidade: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no Contrato de 

Concessão; 

b) Continuidade: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços; 

c) Eficiência: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em 

padrões satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a excelência dos serviços, 

e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e das 

metas da concessão; 

d) Segurança: prestação do serviço de acordo com o estabelecido no Código de Trânsito 

Brasileiro, no RSTC, no Contrato de Concessão, no Edital e seus anexos e na 

legislação pertinente; 

e) Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua 

conservação e manutenção, bem como a melhoria e expansão do serviço na medida 

das necessidades dos usuários; 

f) Generalidade: universalidade da prestação dos serviços, isto é, serviços iguais, sem 

qualquer discriminação, com presteza, rapidez e segurança para todos os usuários; 

g) Cortesia na prestação dos serviços: tratamento com urbanidade, respeito, polidez e 

conforto para todos os usuários; 

h) Modicidade da tarifa: a justa correlação entre os custos do serviço e a indenização 

pecuniária paga pelos usuários, expressa no valor da tarifa fixada pela SETOP. 



64 

 

 

A tarifa fixada pela SETOP é reajustada anualmente, ou sempre que forem criados, alterados 

ou extintos tributos ou encargos legais, modificações nos coeficientes de consumo, pela 

melhoria do itinerário ou decorrente de atualizações tecnológicas, bem como pelas 

disposições legais, de comprovada repercussão na tarifa estabelecida, para todo o Sistema de 

Transporte Coletivo Metropolitano de Passageiros.  

3.1.1. Outras legislações pertinentes ao segmento de transporte 
 

Além das legislações supracitadas que sustentam o segmento de transporte, há que se citar 

outras de igual importância, pertinentes à operação, relacionadas diretamente com a prestação 

de serviço ao usuário. Dentre as principais, estão: 

a) Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990: Dispõe sobre a proteção dos direitos do 

consumidor, sendo o instrumento utilizado pelo PROCON para o atendimento às 

reclamações oriundas das relações de consumo. 

b) Decreto 6523 de 31 de Julho de 2008: Regulamenta a Lei no 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, e fixa normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC 

por telefone no âmbito dos fornecedores de serviços regulados pelo Poder Público 

federal. Ainda que somente a ANTT-Agência Nacional de Transportes Terrestres 

tenha publicado a Resolução 3535 de 21 de Junho de 2010 regulamentando o 

atendimento ao Decreto, alguns Procons já entendem que o cumprimento ao decreto 

também se estende às empresas de transporte intermunicipal, cuja regulação é 

realizada pelo DER. 

c) Lei Federal 11975 de 07 de Julho de 2009: Dispõe sobre a validade dos bilhetes de 

passagem no transporte coletivo rodoviário de passageiros e regula os processos de 

revalidação e devolução de passagens. 

d) Lei 10406 de 10 de Janeiro de 2002-Código Civil: Cujas regras gerais serão dadas 

pelos artigos 730 a 756 do Código Civil. Esta lei em seu artigo 740, § 3o, regulamenta 

a importância máxima que poderá ser retida do passageiro quando o mesmo efetuar 

uma devolução de passagem por simples desistência. Este respaldo legal se faz 

necessário, visto que a Lei 11975 sancionada para este fim permite a retenção, mas 

não estabelece os limites.  
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e) Lei 8069 de 13 de Julho de 1990: Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, e regulamenta as regras para o transporte de crianças e adolescentes. 

A legislação apresentada é a que mais se evidencia durante a operação. Portanto, seu 

cumprimento não fica a cargo somente do departamento jurídico, fiscal ou outro pertinente, 

devendo constar nos manuais de operação do pessoal que executas tarefas operacionais, como 

motoristas, cobradores, agentes de tráfego, callcenters e sistema de gestão da qualidade, 

sobretudo, porque o usuário tem demonstrado cada vez mais pleno conhecimento das 

legislações que regem o negócio, e as falhas no consumo respaldadas nas mesmas, têm 

provocado significativo crescimento nas ações judiciais por danos morais. 

Além da legislação tratada neste trabalho, há ainda aquelas que se aplicam à todos os tipos de 

negócios, como a legislação tributária, trabalhista, regulação urbana, de trânsito, ambientais 

entre outras. 

3.2. As relações sindicais 
 

Os sindicatos têm como objetivo principal a defesa dos interesses econômicos, profissionais, 

sociais e políticos dos seus associados. As empresas do segmento de transporte de passageiros 

em Minas Gerais são filiadas a três entidades sindicais composta por três organismos 

distintos: A Federação das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais 

(FETRAM), entidade sindical criada em 1987 para representar os sindicatos e empresas do 

setor de transporte de passageiros perante os poderes públicos. Sua atuação tem como foco a 

melhoria nas condições das estradas, a humanização do trânsito e a qualidade de vida para os 

trabalhadores do transporte. A entidade também compõe o Conselho Nacional do SEST e do 

SENAT através de seu representante. 

O Serviço Social do Transporte (SEST) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

(SENAT) são entidades civis sem fins lucrativos criadas com o objetivo de valorizar os 

trabalhadores do setor de transporte. Sua criação se deu em 14 de setembro de 1993, pela Lei 

8.706, a entidade é organizada e administrada pela Confederação Nacional do Transporte-

CNT. 

Já o SINDPAS  -  Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas 

Gerais foi criado em 13 de Dezembro de 1972. Seus principais objetivos são congregar e 
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representar a categoria das empresas que prestam o serviço de transporte rodoviário de 

passageiros no estado de Minas Gerais, assim como a FETRAM, também atua perante os 

poderes públicos. 

As entidades sindicais às quais os empregados do transporte são filiados são os sindicatos dos 

trabalhadores, responsáveis pela organização de greves e manifestações voltadas para a 

melhoria salarial e das condições de trabalho da categoria. Em Minas Gerais, os trabalhadores 

do transporte rodoviário tem como entidades sindicais a FETTROMINAS-Federação dos 

Trabalhadores no Transporte Rodoviário de Minas Gerais e as entidades sindicais sediadas 

nos municípios. A Figura 10 ilustra a relação sindical sob o ponto de vista da empresa e do 

empregado. 

 

Figura 10: As entidades sindicais no transporte rodoviário de Minas Gerais 
Fonte: Elaborado pela autora 

3.3. Cenário do transporte rodoviário no Brasil e no Estado de Minas Gerais 
 

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas-FIPE realiza pesquisas sobre o transporte 

público coletivo interestadual e intermunicipal no Brasil a partir de 1996, cujas fontes de 

dados sobre o segmento são o cadastro da Relação Anual das Informações Sociais (RAIS 

Estabelecimentos) do Ministério do Trabalho, completado pelos cadastros da Associação 

Brasileira das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal, Interestadual e 

Internacional de Passageiros (ABRATI), Associação Nacional das Empresas de Transportes 

Urbanos (NTU), Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São 

Paulo (SETPESP), Departamentos de Estradas de Rodagem dos estados da federação, 
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Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), federações e sindicatos de 

passageiros. 

Como resultado das pesquisas, foi desenvolvido um painel fixo de empresas, que fornece 

informações mensais para a geração do IDET-FIPE/CNT para o transporte rodoviário de 

passageiros. 

O levantamento realizado pela FIPE demonstrou que existem no Brasil cerca de 1006 

empresas que atuam no transporte intermunicipal de passageiros e 205 empresas que atuam no 

transporte interestadual, tornando este modal o mais utilizado pelos usuários do transporte 

público. 

A tabela 1 demonstra a movimentação de passageiros do transporte rodoviário intermunicipal 

de passageiros entre os anos de 2001 a 2010. Já a tabela 2 demonstra a quantidade de 

passageiros transportados no estado de Minas Gerais e a variação na quantidade de pessoas 

transportadas no período avaliado. 

 
TABELA 1: Transporte Intermunicipal de Passageiros - Brasil 

 

Ano Passageiros transportados 
no Brasil 

Parcela do Estado de 
Minas Gerais 

2001 608.276.951 19,34% 

2002 593.413.036 17,84% 

2003 584.055.432 17,45% 

2004 588.250.424 17,31% 

2005 600.976.108 16,86% 

2006 556.386.062 18,04% 

2007 672.767.091 14,51% 

2008 580.526.630 16,69% 

2009 624.414.046 15,20% 

2010 651.149.969 14,75% 
Fonte: FIPE 2011 
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Gráfico 1: Passageiros transportados no Brasil -Transporte Intermunicipal em milhões  
Fonte: Elaborado pela autora: Dados tabela FIPE 
 

 

TABELA 2 - Transporte Intermunicipal de Passageiros – Minas Gerais 

Ano Passageiros transportados 
em Minas Gerais 

Variação registrada 
entre períodos 

2001 117.669.166 - 

2002 105.884.829 -10,01% 

2003 101.912.388 -3,75% 

2004 101.847.552 -0,06% 

2005 101.353.067 -0,49% 

2006 100.376.343 -0,96% 

2007 97.648.424 -2,72% 

2008 96.896.185 -0,77% 

2009 94.904.559 -2,06% 

2010 96.073.876 1,23% 
Fonte: FIPE 2011 
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Gráfico 2: Passageiros transportados em Minas Gerais – (milhões) 
Fonte: Elaborado pela autora: Dados tabela FIPE 
 

 O período de análise foram os anos de 2001 a 2010 extraídos da pesquisa da FIPE e 

contemplam todos os estados brasileiros. A tabela 2 demonstra a participação de Minas Gerais 

no transporte rodoviário intermunicipal. Uma análise da mesma tabela demonstra um 

crescimento de 3,71 pontos percentuais no total de passageiros transportados entre 2006 a 

2010 no Brasil.  

Em relação aos passageiros transportados no estado mineiro, a tabela 2 demonstrou uma 

queda de 8,09 pontos percentuais entre os anos de 2006 a 2010, o que pode ser confirmado 

pelo gráfico 2. 

Os dados divulgados confirmam uma redução na utilização do transporte rodoviário público 

no estado, e, remetem às dificuldades observadas pelas empresas pesquisadas neste estudo.  

3.4. Dificuldades enfrentadas pelas empresas de transporte 
 

O segmento de transporte nos últimos anos vêm enfrentando algumas dificuldades 

relacionadas à evasão de passageiros. Segundo pesquisas sobre o setor, basicamente gerada 

por dois fatores o transporte irregular ou clandestino e a substituição por outros tipos de 

transporte como o avião e os veículos próprios. 
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3.4.1. Evasão de passageiros: Transporte Irregular 
 

A ineficiência do sistema regular de transportes nos atributos de segurança, conforto, tempo 

de viagem e preços de tarifas elevados, e conforme afirma Aragão et al. (2000) a baixa 

qualidade e competitividade do sistema, somados à crise econômica do país contribuíram para 

o crescimento do transporte irregular. 

Estudos realizados pelo Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais-DER/MG 

(2003) e pelo Plano Diretor e Operacional do Transporte Intermunicipal de Passageiros - 

PDOTIP/CE (2004), este segundo citado no trabalho de SILVA (2010), apontaram elevação 

no número de passageiros transportados pelo sistema irregular, ilegal ou clandestino.  

A intensificação desse tipo de transporte se deu no final do ano de 1990 e início de 2000, e 

“surgiu como conseqüência da insatisfação dos usuários ao não atendimento ou atendimento 

precário da qualidade, oferta temporal, preço e/ou quantidade do serviço de transporte 

regular” (SILVA 2010. P.1). 

O transporte clandestino usualmente situa-se nas proximidades das Rodoviárias, nesta área 

“os bilhetes” são vendidos abertamente e os passageiros assediados, havendo inclusive um 

tipo de "fiscal" para organizar a lotação dos veículos e reprimir a entrada de novos 

interessados. 

O DER-MG, as polícias civil e militar e o SINDPAS atuam no combate ao  transporte 

clandestino de passageiros e as ações oriundas desta atuação são divulgadas pela mídia, 

porém ainda com pouca abrangência. Observa-se também que não há campanhas de 

conscientização aos passageiros. 

Em 2011 foram registrados um maior número de notícias acerca das ações de repressão 

ostensiva ao transporte clandestino. Em agosto de 2011, o Departamento de Estradas de 

Rodagem de Minas Gerais (DER/MG), em parceria com órgãos federais, estaduais e 

municipais, estabeleceu um grupo para debater as estratégias a serem adotadas para o combate 

à este tipo de transporte. 

Conforme notícia divulgada no jornal Estado de Minas em 27 de agosto de 2011, na qual o 

Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER/MG) realizou força-

tarefa para o combate ao transporte clandestino, com resultados de cerca de 25 mil 
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passageiros que retornaram para o sistema oficial de transporte, o que representa um aumento 

na demanda. 

Em outra notícia também no Estado de Minas, datado de 28 de julho do mesmo ano, o DER-

MG prometeu manter fiscalização efetiva para combater o transporte clandestino de 

passageiros na MG-010, rodovia que liga Belo Horizonte ao Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves, em Confins. O órgão recebeu o apoio da Polícia Militar Rodoviária 

Estadual, e sua atuação consiste em fiscalizar, autuar os motoristas e apreender os veículos 

que prestam o transporte irregular. 

O papel do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais-

SINDPAS, consiste em manter frequentes contatos com os órgãos estatais de fiscalização,  

DER-MG, as Polícias Militar, Rodoviária Federal e Civil, além de apresentar denúncias de 

incidência de transporte clandestino. 

O DER-MG realizou uma pesquisa em 2003 sobre o sistema regular de transporte e divulgou 

uma queda de 21% dos passageiros transportados, apontando uma evasão de 11.000.000 (onze 

milhões de passageiros) em 2003. 

Entre os anos de 2003 e 2010 outros fatores tornaram-se relevantes para a análise da evasão 

de passageiros, sendo que estes fatores não foram citados no estudo do DER-MG (2003), cujo 

tema foi o transporte irregular de passageiros. 

Semelhantemente no Estado do Ceará, evidenciou-se que a situação é ainda mais grave, visto 

que apenas cerca de 40% do transporte de passageiros é realizado pelo transporte regular, 

ficando os outros 60% atendidos pelo sistema irregular. 

Durante a realização deste estudo, foram localizados apenas alguns trabalhos que tratam do 

tema “evasão” no transporte intermunicipal de passageiros, sendo o transporte urbano mais 

explorado acerca do tema. 

Segundo o trabalho de Silva (2010), o transporte irregular oferece vantagens aos passageiros 

como o deslocamento porta-a-porta, flexibilidade no preço, no horário e até pagamento a 

prazo. 

O sistema regular é penalizado com perdas relacionadas à evasão de passageiros e redução do 

índice de empregabilidade, já que para cada ônibus do sistema regular, 4,5 homens são 

empregados. Do ponto de vista do usuário as perdas são: regularidade conforme demanda, ou 
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seja, a viagem somente ocorrerá se houver passageiros; a não garantia em caso de acidentes, 

onde o usuário estará desamparado frente à necessidade de indenizações para o custeio de 

assistência médica, lucro cessante e/ou outros prejuízos (DER 2003). 

O estudo realizado pelo DER-MG (2003) elucida que o transporte irregular dá margem para 

diversos questionamentos importantes, como: baixa segurança, aumento da tarifa em função 

da baixa ocupação, a ineficácia dos órgãos regulamentadores como também: 

a) Viola as leis trabalhistas determinadas pela CLT; 

b) Não recolhe tributos gerando evasão fiscal; 

c) Promove concorrência desleal e ruinosa; 

d) É exercício ilegal da profissão de motorista; 

e) Dificulta a apuração da responsabilidade objetiva; 

f) Não atende o interesse público; 

g) Não possui universalidade para o serviço prestado; 

h) Não dispõe de continuidade, regularidade e confiabilidade; 

i) Não possui padrão de qualidade; 

j) Não possui controle ambiental rigoroso frente às emissões de gás carbônico. 

Apesar do DER-MG ter realizado o estudo no ano de 2003, somente no ano de 2011 é que 

iniciaram as ações de combate ao transporte clandestino. Em janeiro de 2011, foi publicada 

em Minas Gerais a Lei 19.445 que estabelece as normas para coibir o transporte clandestino 

de passageiros no Estado. As penalidades previstas são multa de até 500 UFEMG's (unidades 

Fiscais do Estado de Minas Gerais) que representam um valor em Reais um mil e noventa 

reais, podendo ser duplicado, em caso de reincidência, além da multa, a apreensão do veículo 

e ainda a instauração de processo administrativo.  

Além do transporte irregular, outros dois fatores também têm contribuído para o fenômeno da 

evasão de passageiros. A estabilidade econômica alcançada desde o Plano Real e a decorrente 

expansão do mercado de automóveis abriu o acesso ao carro particular, Aragão et al (2000). A 

facilidades na aquisição de veículos de passeio e motocicletas, a redução da alíquota do IPI 
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sobre estas categorias de veículos, a redução da taxa de juros e flexibilidade no número de 

parcelas possibilitou ao consumidor a aquisição destes bens.  

Outro fator que pode ser considerado como causa para a evasão de passageiros é a queda no 

preço das passagens aéreas, conforme demonstram as estatísticas divulgadas no anuário da 

Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC em 2008. 

3.4.2. Evasão de Passageiros: Fatores Secundários 
 

As estatísticas demonstram que a evasão de passageiros não se dá somente pela ação do 

transporte irregular, mas também para outros meios de transporte, como a utilização de meios 

de locomoção próprios através da utilização de veículos e motocicletas e também da crescente 

e utilização de serviços aéreos. 

3.4.2.1. Crescimento na aquisição de veículos e motocicletas 
 

Conforme informações da Associação Brasileira de Fabricantes de Veículos Automotores – 

ANFAVEA, o aumento nas vendas de veículos zero quilometro se deve em grande parte ao 

subsidio no Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. 

Segundo dados estatísticos da associação, entre os anos de 2006 e 2010 (agosto) foram 

licenciados no Brasil nove milhões e seiscentos mil novos automóveis categoria passeio, zero 

quilômetro conforme demonstra a tabela 3. 

TABELA 3 – Nº Licenciamento de Veículos de Passeio Zero Quilometro no Brasil 2006 a 2010 
 

CATEGORIA 2006 2007 2008 2009 2010 Total 

Automóveis 1.556.220 1.975.518 2.193.277 2.474.764 1.409.038 9.608.817 

* 2010 – Dados até agosto de 2010 

Fonte: Associação Brasileira de Fabricantes de Veículos automotores (ANFAVEA). 

Os dados estatísticos divulgados no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – 

DETRAN-MG e Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN, demonstraram o 

crescimento da frota de automóveis entre os anos de 2006 e 2010, segundo a tabela 4. 
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TABELA 4 - Evolução histórica da frota de Automóveis e Motocicletas   
em Minas Gerais - 2006 a 2010 

 

Categoria 2006 2007 2008 2009 2010 % 2006  
a 2010 

Automóvel 
 (passeio) 

       2.844.079         3.053.052         3.308.626         3.600.042         3.686.628  29,62% 

Motocicleta           966.369         1.149.831         1.358.179         1.515.804         1.566.399  62,09% 

Fonte: Adaptada das estatísticas do DENATRAN 

 

O crescimento da frota de veículos no estado de Minas Gerais foi apresentado na mesma 

pesquisa estatística divulgada no site do Departamento de Trânsito-DETRAN, abrangendo os 

anos de 1999 a 2005. Destaca-se que a variação percentual apresentada nas tabelas 4 a 7 

referem-se a este mesmo período. 

 

TABELA 5 - Evolução histórica da frota de veículos, por categoria em Minas Gerais – 1999/2005 
 

CATEGORIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % 1999 e 
2005 

Automóvel 2.012.348 2.108.229 2.206.465 2.315.572 2.435.443 2.550.864 2.688.963 34% 

Camioneta 313.831 320.230 99.685 100.939 104.147 108.927 115.052 -63% 

Caminhonete 0 17.520 276.265 291.398 306.242 321.321 341.347 24% 

Caminhão 165.022 170.130 175.157 180.041 184.353 190.139 197.965 20% 

Ônibus 31.790 32.931 34.606 36.073 37.245 38.811 40.741 28% 

Moto 417.003 456.723 513.859 581.306 656.361 736.202 830.379 99% 

Outros 144.702 150.185 168.196 186.631 204.777 225.600 248.679 72% 

TOTAL 3.084.696 3.255.948 3.474.233 3.691.960 3.928.568 4.171.864 4.463.126 45% 

Fonte: Estatísticas do DETRAN-MG 
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TABELA 6 - Evolução histórica da frota de veículos, por categoria em Belo Horizonte – 1999/2005 
 

CATEGORIA 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % 1999 e 
2005 

Automóvel 491.332 508.731 532.747 552.626 580.706 601.962 628.303 28% 

Camioneta 67.732 68.406 29.126 29.433 30.307 31.411 33.369 -51% 

Caminhonete 0 4.757 49.005 52.027 54.435 55.945 59.788 22% 

Caminhão 23.347 23.493 24.019 24.429 24.068 23.970 23.998 3% 

Ônibus 5.863 5.870 6.128 6.055 5.950 6.142 6.134 5% 

Moto 44.634 48.415 54.690 62.860 69.774 75.495 82.799 86% 

Outros 22.319 20.055 22.160 24.031 25.311 26.828 28.526 28% 

TOTAL 655.227 679.727 717.875 751.461 790.551 821.753 862.917 32% 

Fonte: Estatísticas do DETRAN-MG 

Conforme as tabelas 5, 6 e 7 as estatísticas demonstraram relação diretamente proporcional 

entre o aumento da frota e um aumento significativo no número de carteiras de habilitação 

emitidas.  

TABELA 7 - Evolução Histórica de CNH´s Emitidas em Minas Gerais - 1999 a 2005 
 

Meses 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 % 1999 e 
2005 

Jan 42.776 54.692 59.709 73.882 98.654 78.353 99.364 132% 

Fev 37.302 52.938 43.949 60.635 67.558 73.022 91.807 146% 

Mar 44.504 51.150 67.439 65.559 84.200 87.466 115.721 160% 

Abr 43.966 45.102 53.596 78.773 82.096 74.288 86.571 97% 

Mai 45.341 56.198 66.255 71.529 90.149 74.014 87.790 94% 

Jun 42.986 50.308 60.559 61.958 73.625 80.908 106.587 148% 

Jul 45.790 52.806 70.359 83.867 92.244 83.790 107.837 136% 

Ago 55.764 59.523 75.958 84.034 87.128 87.474 87.211 56% 

Set 51.152 49.977 54.790 77.068 108.445 87.442 80.058 57% 

Out 50.272 55.871 69.214 78.600 90.740 84.205 81.230 62% 

Nov 59.014 50.572 61.451 73.221 85.282 85.408 87.678 49% 

Dez 62.429 59.115 60.993 78.354 87.500 87.500 95.702 53% 

Total 581.296 638.252 744.272 887.480 1.047.621 983.870 1.127.556 94% 

Fonte: Estatísticas do DETRAN-MG 
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Com base nos dados estatísticos e informações divulgadas pela ANFAVEA (2010) sinaliza-se 

que o aumento na aquisição de veículos e motocicletas pode contribuir para a evasão de 

passageiros. 

3.4.2.2. Crescimento da  movimentação  de  passageiros na aquisição de passagens 
aéreas 

 

A queda no preço das passagens aéreas demonstra ter provocado um aumento de 43% no 

movimento de passageiros nos vôos domésticos comparado ao mesmo período em 2009. 

Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil-ANAC, este foi o maior crescimento 

registrado desde o ano de 2003, ano em que os dados começaram a ser computados. 

Segundo anuário de 2008 da ANAC, a oferta de assentos-quilômetros apresentou crescimento 

em 2008, a indústria3 ofertou 17,6% a mais de assentos-quilômetros e teve um crescimento 

14,3% de passageiros-quilômetros.   

 

 
Gráfico 1:  Tráfego Doméstico de Passageiros – Evolução Mensal de Assentos x Km e Passageiros x km 
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil - Anuário  

 

 

                                                           
3 INDÚSTRIA – Relação de todas as empresas de aviação doméstica avaliadas no anuário de 2008 da ANAC 
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Gráfico 2:  Aproveitamento Mensal – Linhas Domésticas 
Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil - Anuário 

 

Segundo informações do anuário, comparado ao primeiro semestre de 2007, a indústria no 

primeiro semestre de 2008 aumentou a oferta em 17,6%, conforme demonstrado nas tabelas 8 

e 9. 

TABELA 8 – Aproveitamento por Assentos-Quilômetros Pagos 1º Semestre Tráfego Doméstico 
 

 

ANO INDÚSTRIA GOL TAM VARIG VASP VRG TRANSBRASIL OUTRAS 

2000 15.994.658 - 735.648 5.432.832 3.297.895 - 2.960.753 3.567.530 

2001 22.355.093 784.476 6.979.798 6.112.960 3.093.107 - 2.170.866 3.213.886 

2002 22.995.069 2.108.682 8.535.924 5.890.756 3.079.825 - - 3.379.882 

2003 21.110.930 3.508.467 7.119.738 6.177.137 2.785.735 - - 1.519.853 

2005 22.273.135 5.511.066 9.569.974 6.320.518 - - - 817.577 

2006 27.001.031 8.158.166 11.851.997 4.999.199 - - - 1.991.669 

2007 30.523.239 12.372.800 14.793.928 200 - 1.693.276 - 1.663.035 

2008 35.891.286 14.175.908 16.786.786 - - 2.432.673 - 2.495.919 

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil - Anuário 2008 
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Em comparação com a tabela 8, na qual demonstra o aproveitamento por quilometragem, a 

tabela 9 apresenta uma redução do aproveitamento percentual por assentos-quilômetros. 

 
 

TABELA 9 – Aproveitamento por Assentos-Quilômetros Pagos 1º Semestre Tráfego Doméstico 
 

ANO INDÚSTRIA GOL TAM VARIG VASP VRG TRANSBRASIL OCEANAIR WEBJET 

2000 48,5% - 39,9% 56,0% 45,6% - 39,8% - - 

2001 46,2% 45,0% 43,2% 50,2% 47,1% - 43,8% - - 

2002 57,6% 63,3% 56,4% 59,1% 56,1% - - - - 

2003 57,3% 62,4% 53,5% 60,1% 56,0% - - - - 

2004 62,6% 69,9% 60,7% 63,5% 56,6% - - 45,2% - 

2005 68,2% 71,6% 68,1% 67,2% - - - 46,8% - 

2006 70,8% 72,9% 73,2% 64,4% - - - 49,9% 32,4% 

2007 69,0% 69,4% 71,5% 72,0% - 56,3% - 55,5% 54,2% 

2008 66,8% 65,0% 69,9% - - 58,5% - 64,3% 65,9% 

Fonte: Agência Nacional de Aviação Civil - Anuário 2008 

As estatísticas extraídas no anuário (2008) da ANAC, do DETRAN (2005), DENATRAN 

(2010) e ANFAVEA (2010), demonstram que os setores estão em evolução, podendo estar 

contribuindo efetivamente para a evasão de passageiros. 

Em março de 2011 a Folha.com publicou reportagem sobre a evasão de passageiros para o 

sistema de transporte aéreo, cujo número de passageiros de avião superou o de viajantes de 

ônibus interestaduais pela primeira vez no Brasil.   

Em 2010, o país registrou 66 milhões de passageiros de avião em ligações entre estados. No 

primeiro bimestre de 2011 foi registrado um crescimento de 10% na utilização dos serviços 

aéreos.  Segundo a Folha.com, o total de viajantes de ônibus aproximou-se de 67 milhões em 

2005, e entre 2002 e 2010, o número de passageiros de avião cresceu 115%, e o de 

passageiros de ônibus informado pelas empresas caiu 31%. Para a Folha.com, a Melhoria da 

renda da população, sobretudo a partir de 2007, e condições favoráveis para a aviação são 

apontadas como os motivos para a mudança.  
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Os gráficos a seguir ilustram a situação explicitada na reportagem, publicada em 22/03/2011. 

 

 

Gráfico 3: Atração de passageiros avião x ônibus 
Fonte: Folha Online (2011) 
 

 

 

Figura 11: Número de passageiros de avião por Região 
Fonte: Folha Online (2011) 
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Confirmando as estatísticas do Anuário da Aviação de 2008, a Folha Online divulgou em 
2011, que a compra das passagens aéreas com antecedência podem ter seus preços reduzidos 
ao valor da tarifa do ônibus, conforme aponta a tabela 10. 
  

 
TABELA 10 – Preço das Passagens 

 

 

Fonte: Folha Online (2011) 
 

 

As estatísticas demonstram um crescimento na evasão de passageiros para o transporte aéreo. 

Esta evasão causa impactos econômicos para as empresas de transportes, fazendo com que a 

relação faturamento e custo se torne cada vez mais desproporcional frente às perdas 

financeiras geradas pela queda da ocupação dos ônibus. 

Nesta perspectiva, os administradores das empresas de transporte deverão definir estratégias 

para o transporte público de passageiros, respaldada na garantia da qualidade dos serviços 

prestados; gestão adequada dos custos e enfoque no público alvo dos serviços. Neste contexto 

as estratégias genéricas de Porter (1986) podem ser um norteador para os administradores 

deste segmento.  
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3.5. Perspectivas: Mudanças no processo de concessão/permissão para o modelo de 
licitação 

 

Como perspectiva para o processo de concessão ou permissão pelo poder concedente, DER-

MG, foi publicada em junho de 2010, ”Ato de Justificativa Prévia do processo licitatório de 

Concorrência Pública das linhas de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário 

Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais:  

Serão selecionados empresas ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade 
para a prestação dos serviços licitados, em caráter de exclusividade, sob o 
gerenciamento da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP e 
fiscalização do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais 
(MINAS GERAIS, 2010, Caderno I, Paginas 47 a 49) 

As delegações de transporte coletivo sob competência da SETOP dividem-se em dois 

conjuntos: as concessões e as permissões. As concessões foram outorgadas, através de 

licitações, já as permissões foram outorgadas com cláusula expressa definida que vigoraram 

até que fossem realizadas as licitações.  

O artigo 1º da resolução 025 de 26 de junho de 2009, da SETOP, considera que todas as 

permissões e concessões vencidas são consideradas precárias, logo não haverá renovação 

automática da concessão, ensejando o processo licitatório conforme determina o artigo 3º da 

mesma resolução, na qual autoriza o início dos processos licitatórios necessários à concessão 

das linhas do sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros, constituído pelas 

concessões e permissões.  

O critério adotado será o da melhor proposta conforme previsto no Art. 15, inciso III, da Lei 

Federal nº 8.987/95. O critério melhor proposta abrange o julgamento técnico e preço 

ofertado, pelo valor de outorga, inviabilizando a participação de empresas ineficientes 

desprovidas de experiência no segmento. 

A mudança no processo de exploração comercial do transporte coletivo intermunicipal de 

passageiros tem trazido algumas preocupações para os empresários do setor, tais como a 

abertura para o mercado estrangeiro, o desarranjo na distribuição de linhas que poderá 

favorecer o transporte irregular, a frustração do empresário frente à baixa ocupação e 

consequentemente a frustração do estado frente à evasão fiscal. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. METODOLOGIA 
 

A metodologia auxilia a ação de pesquisar, determinando as etapas metodologicamente, 

cuidando dos procedimentos, ferramentas e caminhos a serem percorridos para  a obtenção do 

conhecimento científico. Para Demo (1987), a metodologia é uma ferramenta, cuja maior 

prioridade é auxiliar o seu usuário a “fazer ciência”. 

O autor assevera que a atividade básica da ciência é a pesquisa, na qual ocorre o fenômeno 

fundamental da geração do conhecimento, antecedendo a transmissão e aprendizagem deste. 

Rauen (2002) cita Alves Mazzotti e Gewandsznajder (1999) quando afirma que metodologia 

são normas que visam resolver um determinado problema, real e passível de solução. 

Corroborando com a afirmação, Demo sustenta, que a pesquisa visa descobrir a realidade, 

porém sem nunca findá-la, e por mais perfeitos que sejam os esquemas explicativos, esta, será 

sempre mais exuberante. 

A pesquisa é, então, um processo infindável, onde sempre haverá algo a desvendar, “é um 

fenômeno de aproximações sucessivas e nunca esgotado, não é uma situação definitiva, diante 

da qual já não haveria o que descobrir.” (DEMO, 1987, p.23). 

Neste capítulo, será discutido o direcionamento metodológico para a realização da pesquisa. 

O capítulo é composto por seis etapas: (1) Estratégia da Pesquisa, (2) Caracterização da 

Pesquisa, (3) Delimitação do Universo da Pesquisa, (4) Método de Pesquisa Adotado, (5) 

Definição do Instrumento de Coleta de Dados e (6) Referências que Estruturaram a Pesquisa. 

Este estudo se define como um pesquisa aplicada, e seu objetivo é a obtenção do 

conhecimento sobre o segmento de transportes, as dificuldades enfrentadas neste setor e como 

e em que nível as estratégias genéricas de Porter são  implementadas para mitigar os impactos 

causados pela evasão de passageiros.   

4.1. Estratégia de Pesquisa 
 

Inicialmente a pesquisa foi desenvolvida através do levantamento de ordem teórica que 

fundamenta os temas: As estratégias Genéricas de Porter e o Transporte Rodoviário de 
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Passageiros. Em seguida partiu-se para a pesquisa factual em campo abrangendo uma pequena 

amostra de usuários e especialistas das seis empresas pesquisadas, que ocupam cargos de 

gerência. Para Gil (1999), o processo formal e sistemático da pesquisa, permite o 

desenvolvimento do método científico. 

O estudo descreve uma situação/problema real vivida no segmento de transporte, e propõe 

identificar como e em que níveis as estratégias competitivas genéricas desenvolvidas por 

Michael Porter (1986) se aplicam ao segmento,  frente à evasão de passageiros. 

4.2. Tipologia de Pesquisa 
 

A pesquisa foi delineada como Descritiva, dado os objetivos estabelecidos neste estudo: 

Descrever o fenômeno “evasão de passageiros no transporte rodoviário” e a relação da 

aplicação das estratégias genéricas para a mitigação dos impactos que esta evasão causa às 

empresas de transporte. O estudo caracterizou-se como corte transversal, e a partir da seleção 

da amostra da população alvo, a pesquisa foi realizada em um período de 30 dias. Collis e 

Hussey (2005) asseveram que neste tipo de estudo de corte transversal, os dados são coletados 

apenas uma vez, em um período curto de tempo, antes da análise e relatos. 

Segundo Gil (1999) este tipo de pesquisa descreve o estabelecimento  de relações entre 

variáveis. Nesse sentido, a pesquisa descritiva visa identificar, relatar e comparar os dados 

pesquisados. Já segundo Andrade (1995), a preocupação da pesquisa descritiva é observar, 

registrar, analisar, classificar e interpretar o fenômeno, sem que o pesquisador interfira ou 

manipule os dados pesquisados, cabendo ainda o emprego de técnicas estatísticas. Collis e 

Hussey (2005), afirmam que este tipo de pesquisa descreve o comportamento dos fenômenos. 

4.3. Abordagem da Pesquisa 
 

A abordagem adotada neste estudo foi a pesquisa quantitativa e qualitativa, sendo a pesquisa 

quantitativa utilizada para a identificação da preferência do usuário na escolha do transporte 

regular de passageiros, possibilitando entender a motivação na utilização de outros modais, 

fator gerador da evasão de passageiros. O mesmo modelo de pesquisa quantitativa foi 

aplicado aos especialistas visando a comparação do conhecimento do segmento com a 

realidade do setor de transportes de passageiros. 
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Collis e Hussey (2005) deram importante contribuição ao substituir o termo quantitativo por 

positivismo e qualitativo por fenomenológico. Os autores defendem que é possível que um 

paradigma positivista produza dados qualitativos e vice-versa, alertam ainda que é muito 

comum os autores associarem um paradigma positivista à mensuração de dados. Entretanto, 

neste trabalho serão adotados os termos, “quantitativo” e “qualitativo”.  

Quanto à pesquisa qualitativa, o objetivo foi identificar como e em que nível as estratégias 

genéricas de Porter (1986) se aplicam no setor de transportes e se estas são mitigadoras dos 

impactos gerados pela evasão de passageiros.  Para Richardson (1999), a pesquisa qualitativa 

permite a descrição de um problema complexo e com possibilidade de análise da interação 

das variáveis e características não observadas por meio do estudo quantitativo. 

Liebscher (1998) corrobora com o autor, em afirmar que quando o fenômeno é complexo, de 

natureza social, sem tendências à quantificação, é necessário, observar, registrar e analisar as 

interações do problema estudado, o que pode concebido com maior proximidade da realidade 

através do estudo qualitativo. Gil (1999) assevera que esta abordagem é a mais indicada para 

as ciências sociais, permitindo a obtenção de informações acerca do conhecimento, vivências, 

razões e explicações das pessoas sobre determinado fenômeno. 

A entrevista foi realizada pessoalmente e individualmente com cada especialista das 

empresas, cuja premissa era a entrevista à pessoas que ocupam cargos gerenciais e qualificada 

para prestar informações acerca das estratégias implementadas em sua unidade de negócio. A  

entrevista foi baseada em roteiro, possibilitando um aprofundamento e flexibilidade dos 

assuntos surgidos no decorrer da entrevista, segundo Godoi e Matos (2006). O roteiro 

contemplou três cartões explicativos acerca da conceituação das três estratégias genéricas de 

Porter (1986), que foi lido e explicado pela entrevistadora a fim de garantir o entendimento 

conceitual antes da condução da entrevista. Foram entrevistados seis especialistas que ocupam 

cargos gerenciais das seis empresas pesquisadas neste estudo. 

Para as pesquisas aplicadas aos usuários e aos especialistas, a abordagem utilizada foi a 

quantitativa, através de fonte primária com levantamento estruturado Survey,  na qual se 

optou pela escala Líkert de cinco pontos. Segundo Gil (1999) as pesquisas Survey são 

caracterizadas pela interrogação direta às pessoas, objetivando o conhecimento de seu 

comportamento. Babbie (1999), corrobora com esta abordagem ao afirmar que este tipo de 

pesquisa de opinião pública são voltadas para as preferências do consumidor a partir de uma 

amostra da população.  
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A pesquisa documental foi a terceira fonte de informações e dados utilizada. Estes dados 

secundários serviram para conhecimento e análise do problema deste estudo, sendo 

apresentados através de painéis operacionais e financeiro, relatórios e planejamento 

estratégico nas organizações estudadas 

Em síntese, este trabalho é consistente nas abordagens quantitativa e qualitativa, ou positivista 

e fenomenológica. Para Roesch (1999), a pesquisa quantitativa busca a identificação e relação 

entre as variáveis, enquanto a qualitativa captura as tendências dos entrevistados, em um 

modelo semiestruturado. E ainda como salientam Vieira e Zouain (2006), “é por vez difícil 

classificar um método como qualitativo ou quantitativo, informações qualitativas podem ser 

contadas e informações quantitativas podem ser interpretadas”. 

4.4. Delimitação do universo e amostra para aplicação da pesquisa  
 

A população da pesquisa é formada pelos passageiros que utilizam o transporte público 

regular embarcando ou desembarcando na rodoviária de Belo Horizonte. A realização da 

pesquisa neste local possibilita uma grande abrangência de respostas, visto que trafegam 

naquele local, inúmeras pessoas de várias cidades e estados brasileiros. Buscou-se no 

processo, entrevistar pessoas com características heterogêneas com variação quanto aos 

horários das viagens, idade, sexo, renda e dias da semana. 

 A amostra foi escolhida por conveniência e obedeceu à todas as premissas definidas para a 

população. Conforme assevera Collis e Hussey (2005), a amostra é retirada de uma população 

e estudada para fazer inferências sobre toda população. Para a composição desta amostra, 

foram entrevistadas 258 pessoas. 

4.5. Procedimento adotado para a coletas de dados 
 

A partir da coleta de dados e informações obtidas através de fontes primárias (pesquisa e 

entrevistas) e fontes secundárias (análise documental), foi possível a triangulação de dados e 

informações. Para Yin (2005), este processo permite maior confiabilidade aos resultados. A 

triangulação foi realizada em três momentos: (1) análise documental, (2) análise quantitativa 

das informações da pesquisa quantitativa, aplicada aos passageiros e aos especialistas e (3) 

análise das informações apanhadas na pesquisa qualitativa. 
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Análise documental 

Para a análise documental foram utilizados relatórios gerenciais, o planejamento estratégico e 

painéis de indicadores operacionais, financeiros e de qualidade dos anos de 2008 a setembro 

de 2011. A análise foi realizada a partir da mensuração dos indicadores, não havendo até 

aquela data definição de metas para geração de avaliação de desempenho. A pesquisadora 

optou pela análise documental prévia antes da aplicação da pesquisa e entrevista. O objetivo 

foi construir instrumentos de coleta que explicassem os resultados avaliados na 

documentação, buscando assim dirimir quaisquer distorções. 

Análise quantitativa e qualitativa 

A partir da análise da documentação, foram desenvolvidas a pesquisa quantitativa e 

qualitativa. A primeira versa sobre os fatores motivacionais na utilização ou não do transporte 

regular, com foco nos passageiros e especialistas, e a segunda, retrata a identificação das 

estratégias genéricas de Porter aplicadas às empresas de transporte, foco deste estudo. 

Procedimentos 

A triangulação de dados permitiu a análise em conjunto dos dados das três fontes pesquisadas 

e os resultados desta análise são explicitados no item 5.8 deste capítulo. 

4.6. Instrumentos de coleta dos dados  

4.6.1. Instrumento de coleta 01 
 

a) Aplicação: Campo 

b) Abordagem: Positivista/Quantitativa 

c) Pesquisa: Questionário estruturado 

d) Alvo: Passageiros e Especialistas 

 

 A pesquisa foi dividida em dois instrumentos de coleta de dados: Um questionário 

estruturado e uma entrevista semiestruturada. O questionário foi desenvolvido com escala tipo 

Likert de cinco pontos, nas quais os entrevistados passageiros e especialistas das empresas 
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pesquisadas neste estudo, optaram por uma alternativa, conforme o nível de concordância ou 

discordância, Mattar (2007).  A escala variou de 1 a 5, sendo: discordo  totalmente (1), 

discordo parcialmente (2), não concordo nem discordo (3), concordo parcialmente (4) e 

concordo totalmente (5). 

Este instrumento visou a identificação dos fatores que motivam a preferência do passageiro na 

utilização de outros modais, preterindo assim, o uso do transporte regular. As questões foram 

desenvolvidas com base nos aspectos: preço, diferenciação e enfoque, buscou-se também a 

resposta aos objetivos geral e específico na elaboração do questionário. 

 O mesmo instrumento foi aplicado aos passageiros e aos especialistas, objetivando a 

comparação do conhecimento, experiência e percepção destes especialistas, com os resultados 

reais medidos na pesquisa aos passageiros. As perguntas relativas aos aspectos citados são 

expressas nos quadros 5, 6 e 7. 

 

V15 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se o preço da passagem aérea 
fosse mais barato 

V16 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se o preço do transporte 
clandestino fosse mais barato 

V17 
Prefiro viajar de carro quando viajo com mais pessoas, assim o custo do combustível é 
menor que o preço da passagem 

V18 O preço é o principal motivo da minha escolha por um meio de transporte 

V24 
Utilizo o transporte regular por ônibus, porque o preço das passagens aéreas ainda é 
elevado 

 Quadro 5: Questionário estruturado – Estratégia Genérica: Liderança em Custo 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

No quadro 5 foram trabalhadas as questões relativas à estratégia genérica “Liderança em 

Custo”. O objetivo específico “Identificar e analisar o impacto dos preços das passagens nas 

decisões dos passageiros”  foi respondido pelas variáveis 15, 16, 17, 18 e 24. 

Para Porter (1986), uma empresa optante por esta estratégia, tende a fixar agressivamente seu 

de preço de venda, o que é possível através da economia de escala e baixo custo de produção. 

Ainda que o setor de transporte regular não possa fixar preços menores que os concorrentes 
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devido ao tipo de regulação, a autora pretendeu com estas questões, avaliar se a preferência 

pelo transporte clandestino relaciona-se com o preço da tarifa praticada. 

 

 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se outro meio de transporte 
fosse mais rápido 

V12 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se outro meio de transporte 
oferecer mais horários disponíveis 

V13 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se outro meio de transporte 
atender a mais localidades 

V19 
Prefiro um serviço de transporte que ofereça maior facilidade no embarque e 
desembarque, como por exemplo a descida na porta de casa 

V20 
Prefiro um serviço de transporte que ofereça um canal eficaz de comunicação com o 
cliente, como SAC, Ouvidoria, Site e acesso fácil às gerências 

V21 
Prefiro um serviço de transporte com o máximo de conforto (água, café, TV, ar 
condicionado, cobertor, agente de bordo, cartão fidelidade e lanche) 

V22 
Prefiro um serviço de transporte com o máximo em comodidade na aquisição de 
passagens (venda online, quiosque de auto-atendimento, venda a cartão de débito e 
crédito e tele-entrega) 

V23 
Prefiro o transporte regular em ônibus pois oferece maior segurança que outros tipos 
de transporte 

 Quadro 6: Questionário estruturado – Estratégia Genérica: Diferenciação 
Fonte: Elaborado pela autora 

No quadro 6 foram trabalhadas as questões relativas à estratégia genérica “Diferenciação”.  O 

objetivo específico “Identificar e analisar como a diferenciação impacta na escolha dos 

passageiros” foi respondido pelas variáveis 11, 12, 13, 19, 20, 21, 22 e 23. 

A implementação desta estratégia tem como premissa o incremento de diferenciais  nos  

produtos e serviços de uma determinada empresa. Para Porter (1986) a diferenciação 

possibilita o alcance de uma maior vantagem competitiva., uma vez que o consumidor de 

produtos e serviços com atributos superiores aos da concorrência, não prioriza o preço de 

venda, o que confere também às empresas uma maior margem de lucro. 

Para o desenvolvimento dos questionários e entrevistas, a autora deste trabalho, considerou 

que  no segmento de transportes, há forte concorrência com os serviços substitutos (transporte 

clandestino, revendas de veículos e motocicletas). Outro fator preponderante no setor é o 

preço fixado pelas agências reguladoras. As questões objetivaram identificar qual a 
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importância e impacto da diferenciação para os consumidores que utilizam o transporte 

regular por ônibus. 

 

V15 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se o preço da passagem aérea 
fosse mais barato 

V16 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se o preço do transporte 
clandestino fosse mais barato 

V18 O preço é o principal motivo da minha escolha por um meio de transporte 

V19 
Prefiro um serviço de transporte que ofereça maior facilidade no embarque e 
desembarque, como por exemplo, a descida na porta de casa 

V21 
Prefiro um serviço de transporte com o máximo de conforto (água, café, TV, ar 
condicionado, cobertor, agente de bordo, cartão fidelidade e lanche) 

V22 
Prefiro um serviço de transporte com o máximo em comodidade na aquisição de 
passagens (venda online, quiosque de auto-atendimento, venda a cartão de débito e 
crédito e tele-entrega) 

V27 
Com base em todos os aspectos apresentados anteriormente, eu ainda prefiro o 
transporte regular por ônibus 

 Quadro 7: Questionário estruturado – Estratégia Genérica: Foco na especificidade ou conveniência 
Fonte: Elaborado pela autora 

No quadro 7 foram trabalhadas as questões relativas à estratégia genérica “Enfoque”.  O 

objetivo específico “Identificar e analisar como o enfoque com base na especialidade e 

conveniência do transporte público impacta positivamente as preferências dos passageiros” 

foi respondido pelas variáveis 15, 16, 18, 19, 21, 22 e27. 

 

A empresa optante por esta estratégia busca atender efetivamente e eficientemente um grupo 

de consumidor ou mercado específico, e o produto ou serviço é desenvolvido conforme as 

necessidades individuais dos compradores. Para Porter (1986), esta estratégia é obtida através 

da implementação das outras duas estratégias Liderança em Custo e Diferenciação. 

As questões desenvolvidas para o questionário aos passageiros, buscaram identificar se é 

existente a possibilidade  de foco a um determinado público ou linha. O setor de transporte 

rodoviário opera sob regulação dos DER’s e ANTT, não podendo diferir significativamente 

das demais empresas concorrentes, visto que as regras do transporte quanto ao tipo de veículo, 

idade média, tarifa, qualidade e segurança são determinadas em contrato e fiscalizadas. O 

objetivo do questionário e das entrevistas realizadas com os especialistas, foi a identificar se a 

estratégia Diferenciação é implementada para um público ou linha específico, visando a 

neutralização da concorrência. 
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4.6.2. Instrumento de coleta 02 
 

a) Aplicação: Empresas 

b) Abordagem: Fenomenológica/Qualitativa 

c) Pesquisa: Questionário semiestruturado 

d) Alvo: Especialistas 

A pesquisa fenomenologia ou qualitativa foi desenvolvida buscando alcançar o objetivo geral 

deste estudo: “Identificar como as estratégias competitivas genéricas propostas por 

Porter, são aplicáveis às empresas de transporte de pessoas, frente aos impactos da 

evasão de passageiros.” 

Para a realização da pesquisa qualitativa foi desenvolvido um questionário abordando 

questões semiestruturadas acerca da implementação das três estratégias: (1) Liderança em 

Custo, (2) Diferenciação e (3) Enfoque. Para o pleno entendimento conceitual,  foi elaborado 

um  cartão explicativo, no qual a entrevistadora leu antes ao entrevistado e explicou 

minuciosamente para certificar-se do entendimento, visando desta forma garantir respostas 

fidedignas ao que se pretendia identificar. 

As entrevistas foram realizadas individualmente com os especialistas, e posteriormente 

alocadas em tabelas que possibilitaram comparação e a identificação de linearidade e padrão 

entre as respostas. A pesquisa na íntegra encontra-se no apêndice e os resultados serão 

apresentados no capítulo 5 “Análise interpretação dos resultados”.  

4.6.3. Relação entre os instrumentos de coleta de dados e o desenvolvimento teórico 
 

Os quadros 8 e 9 demonstram a relação entre o referencial teórico e os as questões trabalhadas 

nos instrumentos de coleta de dados, bem como a relação entre o referencial e os objetivos 

deste trabalho. 

No quadro 8, os objetivos geral e específicos foram desenvolvidos tomando-se por base a 

pesquisa teórica acerca das estratégias genéricas e o segmento de transportes de pessoas. Na 

teoria que trata o segmento, foram apresentados: a forma de regulação, as relações sindicais, 
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as dificuldades enfrentadas e uma análise estrutural, tomando-se por base o modelo das Cinco 

Forças de Porter (1980). 

 

Referencial Teórico Autor/Referências Objetivo Pesquisa Quantitativa Pesquisa Qualitativa

Identificação das cinco forças 
competitivas (Concorrentes, 
Substitutos, Entrantes, 
Compradores e Fornecedores)

Porter (1979, 1986,1999), 
Ghemawat(2000), Fagundes e 
Pondé (1998), Bain(1956) e Labini 
(1964),Jhonson, Scholes, 
Whinttington(1998)

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

Caracterização legal do segmento
Lei 8.987 (1995), Lei 8.866 
(1993),  Gomide (1998), C.F 
(1988), Decreto 44.603 (2007)

16 1,11, 14

As estratégias genéricas

Porter (1980, 1986) , Mintzberg e 
Quinn (2001), Miles et al.(1978), 
Hambrick (1983),  
Mintzberg(1988) , Gilbert e 
Strebel (1992),  Bannock et al. 
(1977), Ghemawat(2000), 
Carneiro; Cavalcanti e Silva 
(1997), Dess e Davis (1984)

 14, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27

1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17

Relação entre a estrutura e 
estratégia

Chandler (1998), David (2002),  
Pearce e Robinson (2000), Peters e 
Waterman (1982),  Hitt, Ireland e 
Hoskisson (2001), David (2002) e 
Mintzberg (2003), Nicolau (2001) 

 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24

1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17

Riscos da implementação das 
estratégias genéricas

Porter (1986)
 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24

1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17

As críticas às estratégias genéricas 
desenvolvidas por Porter

Mintzberg (1988); Faulkner e 
Bowman(1992), Partridge e Perren 
(1994), Sharp (1991) , Coyne 
(1986), Miller (1987, 1992); Kim e 
Lim (1988), Wright (1987), Dess e 
Davis (1984), White (1986) e 
Miller e Dess (1993)

 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 24

1, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17

Análise das forças, fraquezas, 
oportunidades e ameaças

Porter (1986), Mintzberg (1995),  
Cunha (1998)

9, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 26, 27 9, 10, 11, 12, 13, 15

Vantagem competitiva Porter (1989), Cyrino(2000) 20, 21, 22 1, 5, 12, 14, 15, 

Cenário do transporte rodoviário 
no Brasil e no Estado de Minas 
Gerais

Rios (2006), Cançado (1999), 
FIPE, ABRATI, NTU, DER, 
DNER, ANAC, Silva (2010), 
ANFAVEA, DENATRAN, 

9, 10, 15, 16, 17, 19, 
24

3, 4,8, 15, 16,

Emprego do modelo das Cinco 
Forças para análise do segmento 
de Transportes

Porter (1979, 1986,1999), 
Ghemawat(2000), Fagundes e 
Pondé (1998), Bain(1956) e Labini 
(1964),Jhonson, Scholes, 
Whinttington(1998), 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

Objetivo Geral 
Aplicação das 

Estratégias 
Genéricas para o 

segmento de 
transportes de 

pessoas

         Objetivos 
Específicos:

Fatores internos: 
Diferenciação, 

Enfoque, 
Fatores externos: 
Evasão, Tarifa, 
Conveniência

 

 Quadro 8: Cruzamento entre o referencial teórico x Objetivos 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Referencial Teórico Autor/Referências
Pesquisa 

Quantitativa
Pesquisa 

Qualitativa

Identificação das cinco forças competitivas 
(Concorrentes, Substitutos, Entrantes, 
Compradores e Fornecedores)

Porter (1979, 1986,1999), Ghemawat(2000), 
Fagundes e Pondé (1998), Bain(1956) e Labini 
(1964),Jhonson, Scholes, Whinttington(1998), 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 

Análise das forças, fraquezas, oportunidades e 
ameaças

Porter (1986), Mintzberg (1995),  Cunha 
(1998)

9, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 23, 24, 
26, 27

9, 10, 11, 12, 13, 
15

Vantagem competitiva Porter (1989), Cyrino(2000) 20, 21, 22 1, 5, 12, 14, 15, 

As estratégias genéricas

Porter (1980, 1986) , Mintzberg e Quinn 
(2001), Miles et al.(1978), Hambrick (1983),  
Mintzberg(1988) , Gilbert e Strebel (1992),  
Bannock et al. (1977), Ghemawat(2000), 
Carneiro; Cavalcanti e Silva (1997), Dess e 
Davis (1984)

 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27

1, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17

Relação entre a estrutura e estratégia

Chandler (1998), David (2002),  Pearce e 
Robinson (2000), Peters e Waterman (1982),  
Hitt, Ireland e Hoskisson (2001), David (2002) 
e Mintzberg (2003), Nicolau (2001) 

 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24

1, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17

Riscos da implementação das estratégias 
genéricas

Porter (1986)
 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24

1, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17

As críticas às estratégias genéricas 
desenvolvidas por Porter

Mintzberg (1988); Faulkner e Bowman(1992), 
Partridge e Perren (1994), Sharp (1991) , 
Coyne (1986), Miller (1987, 1992); Kim e Lim 
(1988), Wright (1987), Dess e Davis (1984), 
White (1986) e Miller e Dess (1993)

 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 24

1, 5, 6, 8, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17

Caracterização legal do segmento
Lei 8.987 (1995), Lei 8.866 (1993),  Gomide 
(1998), C.F (1988), Decreto 44.603 (2007)

16 1,11, 14

Cenário do transporte rodoviário no Brasil e no 
Estado de Minas Gerais

Rios (2006), Cançado (1999), FIPE, ABRATI, 
NTU, DER, DNER, ANAC, Silva (2010), 
ANFAVEA, DENATRAN, 

9, 10, 15, 16, 17, 
19, 24

3, 4,8, 15, 16,

Emprego do modelo das Cinco Forças para 
análise do segmento de Transportes

Porter (1979, 1986,1999), Ghemawat(2000), 
Fagundes e Pondé (1998), Bain(1956) e Labini 
(1964),Jhonson, Scholes, Whinttington(1998), 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 
27

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 

FORMULAÇÃO DE ESTRATÉGIAS

O TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

 

 Quadro 9: Cruzamento entre o referencial teórico x questionários  
 Fonte: Elaborado pela autora 
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No quadro 9 procurou-se evidenciar a relação existente entre o desenvolvimento teórico deste 

trabalho e as questões propostas no questionário e entrevista aos especialistas. A autora 

pretendeu identificar como e em que nível os especialistas podem implementar  as estratégias 

genéricas em um segmento “engessado”, no qual as políticas de preços, a qualidade dos 

serviços e a flexibilidade de horários são determinadas pelo órgão regulador. Na pesquisa de 

campo buscou-se identificar os fatores que motivam a escolha dos passageiros na utilização 

do transporte regular por ônibus. 
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CAPÍTULO V 
 

5. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 
 

5.1. Pesquisa quantitativa 
 

Com a finalidade de verificar os fatores influentes na evasão de passageiros relacionados ao 

transporte rodoviário por ônibus procedeu-se à análise dos dados levantados. Para a análise, 

foram utilizados os softwares SPSS 17® e Microsoft Excel®. Optou-se por manter neste 

capítulo somente as principais tabelas e análises, relatando análises secundárias em apêndices. 

5.1.1. Caracterização da amostra 
 

As unidades de observação deste estudo foram usuários do transporte rodoviário regular,  na 

rodoviária na cidade de BH,  num total de 258 respondentes. As características da amostra são 

apresentadas a seguir. 

50,8% dos entrevistados são do sexo feminino, conforme demonstra o gráfico abaixo. 

 

 Gráfico 4: Distribuição do sexo dos entrevistados 
 Fonte: Dados da pesquisa 
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30,6% dos entrevistados declararam ter grau de instrução acima do ensino superior, 27,6% até 

o ensino superior e 25,6% até o ensino médio, como pode ser visto no gráfico 5. 

 

 Gráfico 5: Distribuição do grau de instrução dos entrevistados  
   Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

41,5% dos respondentes estão na faixa etária entre 26 e 40 anos e 40,3% acima de 40 anos, 

conforme se apresenta no gráfico 6. 

 

 Gráfico 6: Distribuição faixa etária dos entrevistados  
  Fonte: Dados da pesquisa 
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43% dos respondentes têm renda até R$ 1080,00 reais e 20,5% entre R$ 2001,00 e R$ 

5000,00, como demonstrado no gráfico 7. 

 

        Gráfico 7: Distribuição da renda dos entrevistados 
      Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
50,8% dos respondentes declararam fazer viagens eventuais e 26% viagens mensais. 

 

Gráfico 8: Distribuição da freqüência de viagem dos entrevistados  
  Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Questionados sobre os três principais motivos de viagens, 43% dos entrevistados apontaram o 

lazer, 31% o trabalho e 18% outros motivos, tal como demonstra o gráfico 9. 
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Gráfico 9: Distribuição do motivo de viagem dos entrevistados 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

O gráfico 10, apresenta o principal tipo de viagem, considerando-se as respostas múltiplas, 

feito pelos entrevistados é intermunicipal (62%) e interestadual (35%) 

 

 

Gráfico 10: Distribuição do tipo de viagem mais freqüente dos entrevistados  
 Fonte: Dados da pesquisa 

A distância média das viagens declarada pelos respondentes é entre 301 e 600 km (36% das 

respostas) e acima de 601Km (28,7% das respostas), tal como se demonstra o gráfico 11. 
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Gráfico 11: Distribuição da distância média das viagens dos entrevistados       
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Considerando-se as respostas múltiplas, 47,9% dos respondentes declararam utilizar o 

transporte rodoviário regular em suas férias e 28,4% o avião, assim como apresentado no 

gráfico 12. 

 

Gráfico 12: Distribuição do tipo de transporte normalmente utilizado nas férias pelos 
entrevistados 

      Fonte: Dados da pesquisa 
 
 

Considerando-se as respostas múltiplas para os modais mais utilizados em viagens, 50,5% dos 

entrevistados declararam utilizar o transporte rodoviário regular e 28,5% o automóvel, 

conforme o gráfico 13. 
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Gráfico 13: Distribuição dos modais mais utilizados em viagens pelos entrevistados  
   Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2. Análise descritiva  
 

Antes de iniciar a análise dos dados, os indicadores e respectivas variáveis são apresentados 

No quadro  10 para facilitar a demonstração das relações e resultados. 

Indicador Variável 

EVASÃO1 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se outro meio de transporte 
fosse mais rápido 
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EVASÃO2 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se outro meio de transporte 
oferecer mais horários disponíveis 

EVASÃO3 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se outro meio de transporte 
atender a mais localidades 

EVASÃO4 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se outro meio de transporte 
oferecer segurança equivalente 

PREÇO1 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se o preço da passagem 
aérea fosse mais barato 

PREÇO2 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se o preço do transporte 
clandestino fosse mais barato 

PREÇO3 
Prefiro viajar de carro quando viajo com mais pessoas, assim o custo do 
combustível é menor que o preço da passagem 

PREÇO4 O preço é o principal motivo da minha escolha por um meio de transporte 

DIFERENCIAÇÃO1 
Prefiro um serviço de transporte que ofereça maior facilidade no embarque e 
desembarque, como por exemplo a descida na porta de casa 

DIFERENCIAÇÃO2 
Prefiro um serviço de transporte que ofereça um canal eficaz de comunicação com 
o cliente, como SAC, Ouvidoria, Site e acesso fácil às gerências 

DIFERENCIAÇÃO3 
Prefiro um serviço de transporte com o máximo de conforto (água, café, TV, ar 
condicionado, cobertor, agente de bordo, cartão fidelidade e lanche) 

DIFERENCIAÇÃO4 
Prefiro um serviço de transporte com o máximo em comodidade na aquisição de 
passagens (venda online, quiosque de auto-atendimento, venda a cartão de débito e 
crédito e tele-entrega) 

ESPECIALIDADE1 
Prefiro o transporte regular em ônibus pois oferece maior segurança que outros 
tipos de transporte 

ESPECIALIDADE2 
Utilizo o transporte regular por ônibus, porque o preço das passagens aéreas ainda 
é elevado 

ESPECIALIDADE3 
Utilizo o transporte regular por ônibus, porque não possuo veículo ou não dirijo 
nas rodovias 

ESPECIALIDADE4 
Utilizo o transporte regular por ônibus, porque aproveito o tempo fazendo outras 
tarefas ou descansando 

OPÇÃOONIBUS 
Com base em todos os aspectos apresentados anteriormente, eu ainda prefiro o 
transporte regular por ônibus 

 Quadro 10: Indicadores e Respectivas Variáveis 
Fonte: Elaborado pela autora 

 
Fonte: Questionário da pesquisa 

Conforme sugerem diversos autores (TABACHNICK e FIDEL, 2001 e HAIR et al., 1998, 

dentre outros), o processo de purificação e limpeza dos dados é uma etapa que deve proceder 

a análise de qualquer tipo de teoria ou modelo. Neste estudo considerou-se a análise agregada, 

isto é, a análise de todo o banco de dados como proveniente de uma única população. 

A primeira etapa da análise de dados consistiu em verificar estatísticas descritivas da escala, 

por meio do cálculo da média e do desvio padrão amostral dos indicadores observáveis. As 

variáveis, de uma maneira geral, apresentam médias elevadas devido ao método de construção 

do questionário adotado. 

Antes da análise dos dados da pesquisa, procedeu-se à verificação da extensão dos dados 

perdidos, o que, conforme Hair et al. (2005), pode comprometer a generalização dos 
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resultados de uma pesquisa.  Na análise dos dados identificaram-se 4 casos que apresentavam 

elevado número de dados ausentes. Estes casos foram retirados da amostra. Com os 254 casos 

restantes (tabela 11) pode-se observar que nenhum indicador apresentou mais do que 1,5% de 

dados ausentes. Para atestar a aleatoriedade dos dados ausentes, fez-se uma série de testes 

MCAR (Missings Completely At Random) de aleatoriedade dos dados ausentes, não sendo 

encontrado nenhum resultado significativo. Sendo assim, procedeu-se ao método de 

substituição dos dados ausentes pelas médias dos indicadores. 

TABELA 11 – Análise dos dados ausentes 

Indicador 
 

N Média 
Desvio 
Padrão 

Dados Ausentes No. de Extremos 
N % Baixo Alto 

EVASÃO1 254 3,70 1,626 0 ,0 0 0 
EVASÃO2 254 3,63 1,484 0 ,0 0 0 
EVASÃO3 252 3,62 1,514 2 ,8 0 0 
EVASÃO4 253 4,28 1,239 1 ,4 27 0 
PREÇO1 254 3,72 1,655 0 ,0 0 0 
PREÇO2 253 1,45 1,048 1 ,4 . . 
PREÇO3 252 3,36 1,564 2 ,8 0 0 
PREÇO4 253 2,59 1,521 1 ,4 0 0 
DIFERENCIAÇÃO1 253 4,30 1,064 1 ,4 19 0 
DIFERENCIAÇÃO2 253 4,20 1,138 1 ,4 23 0 
DIFERENCIAÇÃO3 254 4,41 ,944 0 ,0 12 0 
DIFERENCIAÇÃO4 253 4,42 1,046 1 ,4 17 0 
ESPECIALIDADE1 254 3,69 1,512 0 ,0 0 0 
ESPECIALIDADE2 254 3,37 1,580 0 ,0 0 0 
ESPECIALIDADE3 254 2,98 1,802 0 ,0 0 0 
ESPECIALIDADE4 254 3,74 1,473 0 ,0 0 0 
OPÇÃOONIBUS 254 3,82 1,430 0 ,0 0 0 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 
 

Para a identificação de outliers ou pontos fora de observação, empregou-se o critério do 

número de desvios em relação à média, conforme sugerem Hair et al. (2005). Na tabela 11 

identificam-se outliers univariados pelo critério de três desvios padrão em relação à média (|Z| 

> 3). Pode-se observar que alguns indicadores apresentam alguns outliers. Este 

comportamento é típico das escalas utilizadas e do comportamento dos respondentes.  

Já os outliers multivariados foram identificados por meio da distância de Mahalanobis (D2), 

conforme sugerem Tabachnick e Fidel (2001). Segundo as autoras, quando existe a 

normalidade multivariada dos dados a distância de Mahalanobis se distribui como uma 

estatística qui-quadrado com k graus de liberdade, em que k é o número de variáveis 

analisadas (MINGOTI, 2005). Com base nesse critério, não foram encontradas observações 

com probabilidade inferior a 0,1%, sendo então mantida a amostra de 254 casos. 
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5.1.3. Análise da normalidade e da linearidade 
 

A análise da tabela 12 com os indicadores do teste de normalidade Kolmogorov-Smirnov 

aponta para a ausência de normalidade dos indicadores trabalhados nesta pesquisa. Este 

resultado já é suficiente para evidenciar a violação da normalidade multivariada, já que a 

distribuição normal de todas as variáveis em um bloco é um requisito para a existência da 

normalidade multivariada de todas as combinações lineares destas variáveis (TABACHNICK 

e FIDEL, 2001). 

TABELA 12 – Teste Kolmogorov -Smirnov 

INDICADOR N Estatística Sig. (bi-caudal) 
EVASÃO1 256 4,727 ,000 

EVASÃO2 255 4,184 ,000 

EVASÃO3 253 3,746 ,000 

EVASÃO4 254 6,077 ,000 

PREÇO1 254 5,157 ,000 

PREÇO2 253 7,268 ,000 

PREÇO3 252 3,277 ,000 

PREÇO4 253 3,497 ,000 

DIFERENCIAÇÃO1 253 5,431 ,000 

DIFERENCIAÇÃO2 254 5,383 ,000 

DIFERENCIAÇÃO3 255 5,790 ,000 

DIFERENCIAÇÃO4 254 6,248 ,000 

ESPECIALIDADE1 254 4,266 ,000 

ESPECIALIDADE2 254 3,411 ,000 

ESPECIALIDADE3 254 4,100 ,000 

ESPECIALIDADE4 254 3,964 ,000 
OPÇÃOONIBUS 254 4,459 ,000 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS. 

5.1.4. Análise da unidimensionalidade 
 

A validação do instrumento de pesquisa considera como fundamental a avaliação das escalas 

utilizadas. A verificação da unidimensionalidade dos construtos considera a homogeneidade 

dos itens componentes, ou seja, a quantidade de fatores ou dimensões subjacentes a uma 

matriz de correlações. Esse pressuposto é essencial para o cálculo de estatísticas como Alfa de 

Cronbach (NETEMEYER et al., 2003). 
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A verificação da homogeneidade é normalmente feita por meio da análise fatorial exploratória 

(AFE) com extração de fatores por componentes principais com rotação ortogonal (varimax) 

(GERBING e ANDERSON, 1988; DUNN, SEAKER e WALLER, 1994). Os padrões 

sugeridos apontam que o número de fatores extraídos com autovalores maiores que 1 (critério 

de Kaiser) corresponde ao número de dimensões latentes de um conjunto de dados.  

 

Existem três critérios para avaliar a qualidade da solução fatorial:  

a) A variância extraída na solução fatorial deve ser superior a pelo menos 50% (HAIR et 

al.,2005);  

b) A medida KMO da solução deve ser no mínimo de 0,7; e  

c) As comunalidades (h2) devem ter o patamar de 40% (DUNN, SEAKER e WALLER, 

1994). 

 

Segundo Hair et. al. (2005), a análise fatorial concentra-se na exploração dos padrões de 

relações entre algumas variáveis. Quando apresentam elevadas cargas sobre um fator, elas se 

tornam descritoras da dimensão inerente. Somente com o exame das cargas das variáveis 

sobre os fatores é que o pesquisador identifica o caráter da dimensão inerente.  

Foi feita a AFE do conjunto de indicadores para verificação da dimensão inerente dos 

construtos e, posteriormente, realizada a análise fatorial confirmatória (AFC) para a 

confirmação da estrutura dos construtos desenhada. 

TABELA 13 – Análise fatorial exploratória 
 

Indicadores 
Fator 

1 
Fator 

2 
Fator 

3 
Fator 

4 
Fator 

5 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

EVASÃO1 ,822  
  

 ,822 ,734 
EVASÃO2 ,908  

  
 ,908 ,852 

EVASÃO3 ,873  
  

 ,873 ,769 
EVASÃO4 ,636  

  
 ,636 ,587 

PREÇO1   
 

,756  
 

,735 
PREÇO2   

  
,807 

 
,670 

PREÇO3   
 

,590 ,411 
 

,528 
PREÇO4   

  
,595 

 
,497 

DIFERENCIAÇÃO1   ,532 
 

 
 

,405 
DIFERENCIAÇÃO2   ,663 

 
 

 
,589 
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DIFERENCIAÇÃO3   ,701 
 

 
 

,558 
DIFERENCIAÇÃO4   ,768 

 
 

 
,627 

ESPECIALIDADE1  ,789 
  

 
 

,686 
ESPECIALIDADE2  ,719 

  
 

 
,650 

ESPECIALIDADE3  ,699 
  

 
 

,554 
ESPECIALIDADE4  ,748 

  
 

 
,597 

Variância Explicada 62,747 

KMO 0,725 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
�� 1114,298 

df 120 
Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 

 

Como se pode ver na tabela 13, os indicadores utilizados na pesquisa se agruparam 

adequadamente, com exceção do construto preço, que apresentou carga fatorial em dois 

construtos. Os resultados para o KMO e variância explicada se mostraram dentro dos 

parâmetros recomendados pela literatura. Para confirmar esta divisão, foi utilizada também a 

análise fatorial confirmatória para cada construto. 

O construto evasão foi formado por quatro indicadores, e teve sua unidimensionalidade 

confirmada pela análise fatorial, apresentando um KMO de 0,762  dentro do limite 

recomendado, como pode ser visto na tabela 14. 

Observa-se que o construto preço não constitui grupo bem definido, concentrando sua carga 

apenas nos fatores 4 e 5. 

 

TABELA 14 – Análise de dimensionamento do construto 
Evasão 

 

Indicadores 
Carga 

Fatorial 
Comunalidade 

EVASÃO1   ,832 ,692 
EVASÃO2   ,923 ,852 
EVASÃO3 ,877 ,769 
EVASÃO4   ,631 ,399 

Variância Explicada    67,79 

KMO 0,762 

Teste de Esfericidade 
de Bartlett 

�� 487,735 

df 6 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
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Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

O construto preço apresentou carga fatorial em dois fatores diferentes, o que justifica o KMO 

inferior ao recomendado. 

TABELA 15 – Análise de dimensionalidade do construto Preço 
 

Indicadores 
Carga Fatorial 

Comunalidade 
Fator 1 Fator 2 

PREÇO1 
 

,883 
 

,785 

PREÇO2 
 

 ,761 ,588 

PREÇO3 
 

,743 
 

,661 

PREÇO4 
 

 ,794 ,635 

Variância Explicada 67,79 

KMO ,577 

Teste de Esfericidade de Bartlett 
�� 75,516 

df 6 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 

 

O construto diferenciação apresentou unidimensionalidade para seus quatro indicadores 

componentes, com resultados para o KMO e variância explicada dentro dos parâmetros 

indicados. 

TABELA 16 – Análise de dimensionalidade do construto 
Diferenciação 

 

Indicadores Carga 
Fatorial Comunalidade 

DIFERENCIAÇÃO1   ,518 ,268 
DIFERENCIAÇÃO2   ,776 ,602 
DIFERENCIAÇÃO3 ,787 ,620 
DIFERENCIAÇÃO4   ,710 ,504 

Variância Explicada    49,861 

KMO ,705 

Teste de Esfericidade 
de Bartlett 

�� 145,850 

df 6 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 

 

Também o construto especialidade apresentou unidimensionalidade para os quatro 

indicadores componentes, com resultados adequados aos parâmetros recomendados. 
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TABELA 17 – Análise de dimensionalidade do construto 
Especialidade 

 

Indicadores Carga 
Fatorial Comunalidade 

ESPECIALIDADE1   ,823 ,678 
ESPECIALIDADE2   ,469 ,220 
ESPECIALIDADE3 ,712 ,506 
ESPECIALIDADE4   ,780 ,608 

Variância Explicada    67,79 

KMO ,681 

Teste de Esfericidade 
de Bartlett 

�� 163,064 

df 6 

Sig. ,000 

Método de Extração: Análise do Componente Principal 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 

 

A análise das tabelas anteriores demonstra que todos os construtos, com exceção do preço, 

apresentam resultados adequados ao recomendado na literatura. 

5.1.5. Confiabilidade das escalas 
 

Os desafios para a construção de uma boa escala começam com sua primeira premissa: uma 

boa escala deve apresentar boas propriedades psicométricas – confiabilidade e validade 

(SPECTOR, 1992: 4) - donde decorre a necessidade de um alto investimento em esforço e 

tempo, além de expertise para se conseguir a colaboração dos respondentes-alvos, sem abrir 

mão da qualidade e da quantidade desejáveis desses respondentes. 

 

Para Spector (1992), se a escala mede “alguma coisa” de forma consistente, satisfaz ao 

quesito confiabilidade. Para este parâmetro, existe o teste de aferição, que é o coeficiente de 

consistência interna (Alfa de Cronbach) para a confiabilidade. 

 

Conforme Devils (1991), uma escala é internamente consistente se os itens que a compõem 

são altamente intercorrelacionados, o que sugere que tais itens estão avaliando a mesma coisa. 

Para Litwin (2003), assegurar confiabilidade de uma escala é garantir que todos os itens desta 

escala medem aspectos distintos, mas do mesmo conceito. 

 

Spector (1992) destaca que a falta de intercorrelação entre os itens de uma escala é um 

sintoma de que eles não representam um construto subjacente comum. Contrariamente, a 
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constatação de que a consistência interna entre os itens forma um construto é um sintoma de 

que eles estão desfrutando de uma variância comum; isto é, eles são possivelmente 

indicadores de um mesmo construto subjacente. É considerado aceitável para o exame de 

confiabilidade das medidas um coeficiente superior a 0.70 (NUNNALLY e BERNSTEIN, 

1994). Para Hair et al. (2005), o limite inferior para o alfa de Cronbach geralmente aceito é de 

0,70, apesar de se aceitar até 0,60 em pesquisa exploratória. 

 

A análise dos dados da tabela 18  demonstra que em todos os construtos não se recomenda a 

retirada de nenhum dos indicadores, que apresentaram resultados inferiores ao alfa encontrado 

para o construto. O construto preço, entretanto, apresentou coeficiente Alfa inferior ao 

recomendado pela literatura, justificando a análise de ausência de unidimensionalidade do 

mesmo, como apresentado anteriormente. 

 

 

TABELA 18 – Coeficiente Alfa de Cronbach para indicadores e construtos da 
escala 

Construto Indicadores 
Coeficiente 

Alfa 

Coeficiente 
Alfa se item 

deletado 

Evasão 

EVASÃO1 

0,839 

,796 

EVASÃO2 ,720 

EVASÃO3 ,760 

EVASÃO4 
 

,827 

Preço 

PREÇO1 

0,503 

,475 

PREÇO2 ,461 

PREÇO3 ,291 

PREÇO4 ,473 

Diferenciação 

DIFERENCIAÇÃO1 

0,752 

,681 

DIFERENCIAÇÃO2 ,526 

DIFERENCIAÇÃO3 ,525 

DIFERENCIAÇÃO4 ,587 

Confiança 

ESPECIALIDADE1 

0,750 

,489 

ESPECIALIDADE2 ,694 

ESPECIALIDADE3 ,581 

ESPECIALIDADE4 ,543 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
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Optou-se então pela permanência de todos os indicadores e construtos, com exceção do 

construto preço, que deverá ser dividido em dois subconstrutos. 

 

5.1.6. Regressão múltipla  
 

Para Hair et al (2005) a análise de regressão múltipla é uma técnica estatística multivariada, 

que pode ser usada para analisar a relação de causa e efeito entre uma única variável 

dependente (critério ou explicada) e diversas variáveis independentes (preditoras ou 

explicativas). 

A análise de regressão múltipla tem por objetivo, conforme Fávero et al (2009), estimar o 

impacto do incremento de cada variável independente – que se traduz no peso de cada 

variável independente – sobre a respectiva variação da variável dependente. 

 

Os pesos denotam a contribuição relativa das variáveis independentes para a previsão geral e 

facilitam a interpretação sobre a influência de cada variável explicativa em fazer a previsão 

apontam Hair et al (2005). 

 

O conjunto de variáveis independentes ponderadas forma a variável estatística de regressão, 

isto é, uma combinação linear das variáveis independentes que melhor explica a variável 

dependente – aponta Malhotra (2006). O modelo que representa a regressão múltipla é dado 

por: 

 

[1] 
tal que: 

_ Y é o fenômeno em estudo (variável dependente); 

_ α  representa o intercepto (constante); 

_ βk (k = 1, 2, 3, ..., n) são os coeficientes de cada variável (coeficientes angulares); 

_ Xk  são as variáveis explicativas; 

_ ε  é o termo do erro (diferença entre o valor real – medido – e o valor previsto da variável 

dependente por meio do modelo para cada observação). 
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O erro e, também chamado de resíduo para Malhotra (2006), representa possíveis variáveis 

que não foram inseridas no modelo, mas também contribuiriam para a explicação de  Y. 

 

Neste estudo, o objetivo foi identificar uma combinação linear das avaliações de evasão de 

passageiros com itens específicos dos processos que permita explicar com a maior precisão 

possível a evasão global em uma determinada modalidade de transporte. Quando se 

empregam modelos de regressão múltipla, estimam-se os pesos individuais de cada variável 

no construto dependente (PESO) e seu erro padrão (ERRO). Os pesos indicam a relação 

existente entre os aspectos específicos dos processos e a avaliação global do processo.  

Cabe ressaltar que só é confiável interpretar critérios que tenham pesos estatisticamente 

significativos, ou seja, com valores de significância (SIG.) inferiores a 0,05. Os indicadores 

que não forem significativos são interpretados como fatores que podem ter relevância 

isoladamente ou em outro contexto, mas, quando levamos em conta o efeito dos demais 

critérios presentes naquela avaliação, tornam-se irrelevantes. 

 

Quando se ajustam modelos de regressão é importante verificar algumas características e 

suposições subjacentes. Em primeiro lugar, deve-se observar a capacidade do modelo prever 

adequadamente a variável dependente, este valor é medido pelo R2 e pelo R2 ajustado. Apesar 

de não existirem limites mínimos aceitáveis para esta medida, pode-se supor que, 

considerando uma boa confiabilidade da variável dependente (pelo menos 80% de 

confiabilidade), um valor de R2 da ordem de 0,60 indique uma capacidade de explicação de 

grande parcela da evasão, no caso, ou seja, os itens (indicadores) mensurados conseguem 

explicar adequadamente a evasão dos usuários com os indicadores avaliados.  

 

No caso específico desta pesquisa, procurou-se identificar e avaliar os fatores que contribuem 

para a evasão de passageiros do transporte regular por ônibus. Sendo assim, a variável 

dependente do modelo de regressão múltipla seria a opção pelo transporte regular por ônibus 

(OPÇÃOONIBUS) e as variáveis independentes as identificadas no quadro 11. 
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Tipo de variável Indicador Variável 

Variáveis 
Independentes 

EVASÃO1 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se 
outro meio de transporte fosse mais rápido 

EVASÃO2 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se 
outro meio de transporte oferecer mais horários 
disponíveis 

EVASÃO3 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se 
outro meio de transporte atender a mais localidades 

EVASÃO4 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se 
outro meio de transporte oferecer segurança equivalente 

PREÇO1 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se 
o preço da passagem aérea fosse mais barato 

PREÇO2 
Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: se 
o preço do transporte clandestino fosse mais barato 

PREÇO3 
Prefiro viajar de carro quando viajo com mais pessoas, 
assim o custo do combustível é menor que o preço da 
passagem 

PREÇO4 
O preço é o principal motivo da minha escolha por um 
meio de transporte 

DIFERENCIAÇÃO1 
Prefiro um serviço de transporte que ofereça maior 
facilidade no embarque e desembarque, como por 
exemplo, a descida na porta de casa 

DIFERENCIAÇÃO2 
Prefiro um serviço de transporte que ofereça um canal 
eficaz de comunicação com o cliente, como SAC, 
Ouvidoria, Site e acesso fácil às gerências 

DIFERENCIAÇÃO3 
Prefiro um serviço de transporte com o máximo de 
conforto (água, café, TV, ar condicionado, cobertor, 
agente de bordo, cartão fidelidade e lanche) 

DIFERENCIAÇÃO4 

Prefiro um serviço de transporte com o máximo em 
comodidade na aquisição de passagens (venda online, 
quiosque de auto-atendimento, venda a cartão de débito e 
crédito e tele-entrega) 

ESPECIALIDADE1 
Prefiro o transporte regular em ônibus pois oferece maior 
segurança que outros tipos de transporte 

ESPECIALIDADE2 
Utilizo o transporte regular por ônibus, porque o preço 
das passagens aéreas ainda é elevado 

ESPECIALIDADE3 
Utilizo o transporte regular por ônibus, porque não 
possuo veículo ou não dirijo nas rodovias 

ESPECIALIDADE4 
Utilizo o transporte regular por ônibus, porque aproveito 
o tempo fazendo outras tarefas ou descansando 

Variável  
dependente 

OPÇÃOONIBUS 
Com base em todos os aspectos apresentados 
anteriormente, eu ainda prefiro o transporte regular por 
ônibus 

  Quadro 11: Tipos de variáveis  
  Fonte: Questionário da pesquisa 
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Aplicando-se a regressão múltipla através do método enther chegou-se ao seguinte resultado: 
 
 

TABELA 19 – Resultados do modelo 

 

Modelo R R2 R2 Ajustado 
Erro Padrão 

Estimado 
F Sig 

1 ,758a ,575 ,546 ,9637 20,026 0,000 

a. Variáveis Preditoras: (Constante), ESPECIALIDADE4, EVASÃO3, DIFERENCIAÇÃO4, PREÇO3, 

ESPECIALIDADE2, PREÇO2, DIFERENCIAÇÃO1, PREÇO4, ESPECIALIDADE3, EVASÃO4, 

DIFERENCIAÇÃO3, PREÇO1, DIFERENCIAÇÃO2, ESPECIALIDADE1, EVASÃO1, EVASÃO2 

 
A identificação dos pesos de cada variável preditora no modelo é apresentada na tabela a 
seguir. 
 

TABELA 20 – Coeficientes da regressão múltipla 

Variáveis Preditoras 
Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

Padronizados t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 (Constant) ,888 ,474  1,873 ,062 

EVASÃO1 -,050 ,058 -,057 -,874 ,383 

EVASÃO2 -,155 ,078 -,161 -1,991 ,048 

EVASÃO3 ,077 ,065 ,081 1,169 ,243 

EVASÃO4 ,077 ,059 ,067 1,315 ,190 

PREÇO1 -,113 ,044 -,130 -2,571 ,011 

PREÇO2 -,151 ,063 -,111 -2,396 ,017 

PREÇO3 ,052 ,044 ,056 1,175 ,241 

PREÇO4 ,008 ,045 ,008 ,169 ,866 

DIFERENCIAÇÃO1 ,027 ,063 ,020 ,426 ,671 

DIFERENCIAÇÃO2 -,054 ,067 -,043 -,800 ,425 

DIFERENCIAÇÃO3 ,040 ,079 ,027 ,511 ,610 

DIFERENCIAÇÃO4 ,134 ,071 ,097 1,889 ,060 

ESPECIALIDADE1 ,407 ,054 ,431 7,561 ,000 

ESPECIALIDADE2 ,108 ,045 ,119 2,411 ,017 

ESPECIALIDADE3 ,162 ,040 ,204 4,070 ,000 

ESPECIALIDADE4 ,137 ,052 ,141 2,640 ,009 
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Variáveis Preditoras 
Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

Padronizados t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 (Constant) ,888 ,474  1,873 ,062 

EVASÃO1 -,050 ,058 -,057 -,874 ,383 

EVASÃO2 -,155 ,078 -,161 -1,991 ,048 

EVASÃO3 ,077 ,065 ,081 1,169 ,243 

EVASÃO4 ,077 ,059 ,067 1,315 ,190 

PREÇO1 -,113 ,044 -,130 -2,571 ,011 

PREÇO2 -,151 ,063 -,111 -2,396 ,017 

PREÇO3 ,052 ,044 ,056 1,175 ,241 

PREÇO4 ,008 ,045 ,008 ,169 ,866 

DIFERENCIAÇÃO1 ,027 ,063 ,020 ,426 ,671 

DIFERENCIAÇÃO2 -,054 ,067 -,043 -,800 ,425 

DIFERENCIAÇÃO3 ,040 ,079 ,027 ,511 ,610 

DIFERENCIAÇÃO4 ,134 ,071 ,097 1,889 ,060 

ESPECIALIDADE1 ,407 ,054 ,431 7,561 ,000 

ESPECIALIDADE2 ,108 ,045 ,119 2,411 ,017 

ESPECIALIDADE3 ,162 ,040 ,204 4,070 ,000 

ESPECIALIDADE4 ,137 ,052 ,141 2,640 ,009 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
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Como se pode observar na tabela 20, as variáveis EVASÃO1, EVASÃO3, EVASÃO4, 

PREÇO3, PREÇO4, DIFERENCIAÇÃO1, DIFERENCIAÇÃO2,  DIFERENCIAÇÃO3 e  

DIFERENCIAÇÃO4 não foram estatisticamente significativas na determinação da opção 

pelo transporte regular por ônibus, como definido no modelo original. 

 

A partir destes dados, optou-se pela retirada das variáveis independentes não 

estatisticamente significativas na explicação do modelo. Rodou-se novamente a regressão 

múltipla com a retirada das variáveis mencionadas e os resultados são apresentados na 

tabela a seguir. 

 

 

TABELA 21 – Resultados do modelo Corrigido 

 

Model

o 
R R2 R2 Ajustado 

Erro Padrão 

Estimado 
F Sig 

1 ,747a ,558 ,545 ,9647 44,327 0,000 

a. Variáveis Preditoras: (Constante), ESPECIALIDADE4, EVASÃO2, ESPECIALIDADE2, 

PREÇO2, PREÇO1, ESPECIALIDADE3, ESPECIALIDADE1 

 
Os dados da tabela indicam que a opção pelo transporte regular por ônibus é explicada em 

54,5%, o que indica um bom poder de explicação do modelo, próximo dos parâmetros 

apontados na literatura. Um R2 de 54,5% significa que um conjunto de variáveis não 

trabalhadas no modelo podem influenciar na explicação pela opção pelo transporte regular por 

ônibus. 
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Os coeficientes das variáveis preditoras no novo modelo estão relacionados na tabela a seguir. 

 

 
TABELA 22 – Coeficientes da regressão múltipla novo modelo 

 

Variáveis Preditoras 
Coeficientes não padronizados 

Coeficientes 

Padronizados t Sig. 

B Erro Padrão Beta 

 (Constant) 1,751 ,281  6,237 ,000 

EVASÃO2 -,107 ,043 -,111 -2,458 ,015 

PREÇO1 -,077 ,040 -,089 -1,925 ,045 

PREÇO2 -,159 ,060 -,116 -2,666 ,008 

ESPECIALIDADE1 ,395 ,051 ,417 7,708 ,000 

ESPECIALIDADE2 ,116 ,042 ,128 2,728 ,007 

ESPECIALIDADE3 ,179 ,038 ,226 4,676 ,000 

ESPECIALIDADE4 ,158 ,050 ,163 3,155 ,002 

a. Variável dependente: OPÇÃO ONIBUS 
Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

 
A análise dos dados da tabela indica que a variável com maior peso na explicação da opção 

pelo transporte regular por ônibus é a ESPECIALIDADE1, Prefiro o transporte regular em 

ônibus pois oferece maior segurança que outros tipos de transporte (Beta = 0,417), seguido 

pela variável ESPECIALIDADE3, Utilizo o transporte regular por ônibus, porque não possuo 

veículo ou não dirijo nas rodovias (Beta = 0,226). As variáveis com peso negativo 

identificadas no modelo foram PREÇO2, Eu deixaria de utilizar o transporte regular por 

ônibus: Se o preço do transporte clandestino fosse mais barato (Beta = -0,116), EVASÃO2, 

Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: Se outro meio de transporte oferecer 

mais horários disponíveis (Beta = -0,111). 

 

Como se pode observar, a dimensão do construto especialidade é a que tem maior peso na 

explicação da opção pelo transporte regular por ônibus, e parcialmente os construtos evasão, 

com peso negativo significativo somente considerando-se a variável EVASÃO2, e o construto 

preço, considerando-se somente as variáveis PREÇO1 e PREÇO2. O construto diferenciação 
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não contribuiu significativamente para a explicação da opção pelo transporte regular por 

ônibus. 

5.1.7. Comparação das médias para grupos diferentes 
  

Inicialmente, procurou-se analisar a estatística descritiva para cada uma das variáveis 

empregadas neste estudo e, posteriormente, identificar as diferenças entre as médias das 

variáveis dos grupos de respondentes participantes deste estudo. A verificação do grau de 

significância das diferenças foi feita por meio do teste t  para amostras independentes e do 

teste Levene (TAB. 23).  

 

TABELA 23 – Estatística descritiva 

 

Variável N Média Desvio Padrão 

EVASÃO1 254 3,705 1,6259 

EVASÃO2 254 3,626 1,4844 

EVASÃO3 254 3,619 1,5081 

EVASÃO4 254 4,281 1,2369 

PREÇO1 254 3,720 1,6552 

PREÇO2 254 1,451 1,0457 

PREÇO3 254 3,357 1,5577 

PREÇO4 254 2,589 1,5183 

DIFERENCIAÇÃO1 254 4,300 1,0617 

DIFERENCIAÇÃO2 254 4,198 1,1353 

DIFERENCIAÇÃO3 254 4,409 ,9439 

DIFERENCIAÇÃO4 254 4,423 1,0440 

ESPECIALIDADE1 254 3,689 1,5120 

ESPECIALIDADE2 254 3,370 1,5795 

ESPECIALIDADE3 254 2,976 1,8023 

ESPECIALIDADE4 254 3,740 1,4729 

OPÇÃOONIBUS 254 3,819 1,4304 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

A análise dos dados da tabela 23 aponta que as variáveis com maior média são 

DIFERENCIAÇÃO4, Prefiro um serviço de transporte com o máximo em comodidade na 

aquisição de passagens (média = 4,423), DIFERENCIAÇÃO3, Prefiro um serviço de 

transporte com o máximo de conforto (média = 4,409), DIFERENCIAÇÃO1, Prefiro um 

serviço de transporte que ofereça maior facilidade no embarque e desembarque, como por 
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exemplo a descida na porta de casa (média = 4,3) e EVASÃO4, Eu deixaria de utilizar o 

transporte regular por ônibus: Se outro meio de transporte oferecer segurança equivalente 

(média = 4,281). 

 

As variáveis que apresentaram as menores médias, por outro lado, foram PREÇO2, Eu 

deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: Se o preço do transporte clandestino fosse 

mais barato (média = 1,451), PREÇO4, O preço é o principal motivo da minha escolha por 

um meio de transporte (média = 2,589) e ESPECIALIDADE3, Utilizo o transporte regular 

por ônibus, porque não possuo veículo ou não dirijo nas rodovias (média = 2,976). 

 

Comparando-se as médias por gênero dos respondentes obteve-se os seguintes resultados 

apresentados na tabela a seguir. 

 

TABELA 24 – Comparativo entre médias por gênero 

 

SEXO Feminino Masculino 
Sig. (bi 
caudal) VARIÁVEL N Média 

Desvio 
Padrão 

N Média 
Desvio 
Padrão 

EVASÃO1 130 3,577 1,6975 124 3,839 1,5428 ,278 

EVASÃO2 130 3,500 1,5860 124 3,758 1,3637 ,381 

EVASÃO3 130 3,494 1,5652 124 3,750 1,4406 ,232 

EVASÃO4 130 4,218 1,2938 124 4,347 1,1759 ,424 

PREÇO1 130 3,815 1,6462 124 3,621 1,6655 ,250 

PREÇO2 130 1,303 ,8682 124 1,605 1,1881 ,015 

PREÇO3 130 3,336 1,5764 124 3,379 1,5439 ,872 

PREÇO4 130 2,443 1,5697 124 2,742 1,4532 ,083 

DIFERENCIAÇÃO1 130 4,302 1,1852 124 4,298 ,9193 ,203 

DIFERENCIAÇÃO2 130 4,340 1,1103 124 4,048 1,1466 ,008 

DIFERENCIAÇÃO3 130 4,485 ,9420 124 4,331 ,9433 ,056 

DIFERENCIAÇÃO4 130 4,496 1,0427 124 4,347 1,0441 ,047 

ESPECIALIDADE1 130 3,854 1,4473 124 3,516 1,5643 ,087 

ESPECIALIDADE2 130 3,308 1,6132 124 3,435 1,5473 ,623 

ESPECIALIDADE3 130 3,192 1,8473 124 2,750 1,7326 ,039 

ESPECIALIDADE4 130 3,862 1,4667 124 3,613 1,4745 ,104 

OPÇÃOONIBUS 130 3,946 1,3883 124 3,685 1,4671 ,171 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

Em termos gerais, não existe diferença entre a ordem de avaliação das variáveis quando se 

considera o gênero dos respondentes. Também, em termos gerais não existem diferenças 
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estatisticamente significativas entre as médias dos dois sexos, com exceção nas variáveis 

PREÇO2, DIFERENCIAÇÃO2, DIFERENCIAÇÃO4, ESPECIALIDADE3 E 

OPÇÃOONIBUS. 

 

TABELA 25 – Comparativo entre médias por escolaridade 

ESCOLARIDADE 

Até o ensino 
fundamental 

Até o ensino 
médio 

Até o ensino 
superior 

Acima do 
ensino 

superior 
Sig. (bi 
caudal) 

N Média N Média N Média N Média 

EVASÃO1 41 2,951 72 3,625 65 3,954 76 3,974 ,048 

EVASÃO2 41 3,073 72 3,611 65 3,738 76 3,842 ,221 

EVASÃO3 41 2,991 72 3,625 65 3,686 76 3,895 ,071 

EVASÃO4 41 4,098 72 4,347 65 4,497 76 4,132 ,069 

PREÇO1 41 2,780 72 4,042 65 3,769 76 3,882 ,007 

PREÇO2 41 1,488 72 1,542 65 1,392 76 1,395 ,992 

PREÇO3 41 3,415 72 3,694 65 3,221 76 3,123 ,045 

PREÇO4 41 2,756 72 2,458 65 2,671 76 2,553 ,677 

DIFERENCIAÇÃO1 41 4,463 72 4,625 65 4,205 76 3,987 ,000 

DIFERENCIAÇÃO2 41 4,390 72 4,556 65 4,111 76 3,829 ,000 

DIFERENCIAÇÃO3 41 4,634 72 4,542 65 4,477 76 4,105 ,000 

DIFERENCIAÇÃO4 41 4,268 72 4,472 65 4,545 76 4,355 ,145 

ESPECIALIDADE1 41 4,707 72 4,319 65 3,508 76 2,697 ,000 

ESPECIALIDADE2 41 3,049 72 3,944 65 3,446 76 2,934 ,000 

ESPECIALIDADE3 41 3,585 72 3,736 65 2,908 76 1,987 ,000 

ESPECIALIDADE4 41 4,439 72 4,181 65 3,585 76 3,079 ,000 

OPÇÃOONIBUS 41 4,659 72 4,472 65 3,831 76 2,737 ,000 

Valid N (listwise) 41   72   65   76     

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

Na tabela comparativa das médias considerando-se a faixa etária dos respondentes, só foram 

encontradas diferenças significativas nos indicadores EVASÃO4, ESPECIALIDADE1, 

ESPECIALIDADE2, ESPECIALIDADE3 e OPÇÃOONIBUS. 
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TABELA 26 – Comparativo entre médias por faixa etária 

 

IDADE 
18 a 25 anos 26 a 40 anos acima de 40 Sig. (bi 

caudal) N Média N Média N Média 

EVASÃO1 42 4,048 105 3,781 103 3,544 ,338 

EVASÃO2 42 3,786 105 3,810 103 3,427 ,459 

EVASÃO3 42 3,729 105 3,829 103 3,404 ,257 

EVASÃO4 42 4,452 105 4,495 103 3,964 ,024 

PREÇO1 42 4,000 105 3,743 103 3,573 ,674 

PREÇO2 42 1,595 105 1,514 103 1,344 ,366 

PREÇO3 42 3,643 105 3,343 103 3,250 ,354 

PREÇO4 42 2,976 105 2,562 103 2,491 ,237 

DIFERENCIAÇÃO1 42 4,429 105 4,181 103 4,362 ,577 

DIFERENCIAÇÃO2 42 4,357 105 4,210 103 4,109 ,452 

DIFERENCIAÇÃO3 42 4,310 105 4,505 103 4,330 ,492 

DIFERENCIAÇÃO4 42 4,357 105 4,581 103 4,266 ,170 

ESPECIALIDADE1 42 4,262 105 3,457 103 3,650 ,015 

ESPECIALIDADE2 42 4,048 105 3,267 103 3,184 ,005 

ESPECIALIDADE3 42 3,833 105 2,543 103 3,049 ,000 

ESPECIALIDADE4 42 4,071 105 3,638 103 3,699 ,213 

OPÇÃOONIBUS 42 4,452 105 3,590 103 3,757 ,003 

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

Considerando-se a faixa de renda dos respondentes, só não foram encontradas diferenças 

significativas entre as médias dos indicadores  EVASÃO1, EVASÃO4, DIFERENCIAÇÃO1, 

DIFERENCIAÇÃO2, DIFERENCIAÇÃO3, ESPECIALIDADE1, ESPECIALIDADE2, 

ESPECIALIDADE3, ESPECIALIDADE3 e OPÇÃOONIBUS. 
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TABELA 27 – Comparativo entre médias por faixa de renda 

 

RENDA 
Até 1080,00 De 1081,00 a 

2000,00 
De 2001,00 a 

5000,00 
Acima de 
5001,00 Sig. (bi 

caudal) 
Média 

Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

EVASÃO1 3,306 1,8230 3,735 1,5782 4,431 ,7812 3,837 1,6025 ,021 

EVASÃO2 3,342 1,6760 3,714 1,4434 4,098 1,0051 3,698 1,3546 ,163 

EVASÃO3 3,321 1,6948 3,809 1,4815 3,961 1,0763 3,767 1,3599 ,248 

EVASÃO4 4,288 1,3973 4,536 ,9352 4,392 ,8962 3,837 1,3616 ,009 

PREÇO1 3,288 1,8310 4,082 1,4554 4,098 1,3001 3,977 1,5506 ,024 

PREÇO2 1,360 ,9890 1,662 1,2642 1,451 1,0453 1,442 ,9077 ,129 

PREÇO3 3,441 1,6878 3,232 1,6361 3,517 1,2370 3,093 1,4608 ,425 

PREÇO4 2,694 1,6503 2,379 1,4951 2,804 1,3269 2,302 1,3721 ,227 

DIFERENCIAÇÃO1 4,414 1,0742 4,455 1,1721 4,118 ,9088 4,047 1,0225 ,000 

DIFERENCIAÇÃO2 4,432 1,0236 4,249 1,3617 3,980 1,0486 3,791 1,1032 ,000 

DIFERENCIAÇÃO3 4,523 ,8618 4,571 1,0607 4,216 ,9233 4,163 ,9742 ,001 

DIFERENCIAÇÃO4 4,315 1,2283 4,641 ,9017 4,510 ,7842 4,349 ,9228 ,159 

ESPECIALIDADE1 4,477 ,9986 3,959 1,3379 2,843 1,3910 2,349 1,5412 ,000 

ESPECIALIDADE2 3,604 1,6964 3,408 1,5264 3,255 1,3542 2,860 1,4893 ,015 

ESPECIALIDADE3 3,712 1,7497 2,959 1,8253 1,961 1,3261 2,302 1,5817 ,000 

ESPECIALIDADE4 4,261 1,2114 3,898 1,4030 3,235 1,4365 2,814 1,6074 ,000 

OPÇÃOONIBUS 4,613 ,9551 3,980 1,2827 2,980 1,2246 2,581 1,4676 ,000 

Valid N (listwise) 111   49   51   43     

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

Comparando-se as médias dos indicadores considerando-se o tipo de transporte mais utilizado 

nas férias observou-se que a maioria dos indicadores apresenta diferença, exceção para os 

indicadores EVASÃO2, EVASÃO3, EVASÃO4, PREÇO1, PREÇO2, DIFERENCIAÇÃO3 e 

DIFERENCIAÇÃO4. Estas diferenças apontam para uma menor média quando o meio de 

transporte é o avião. 
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TABELA 28 – Comparativo entre médias por tipo de transporte mais utilizado nas férias 

 

UTILIZA1 
Ônibus Rodoviário Avião Seu carro 

Sig. (bi 
caudal) Média 

Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

EVASÃO1 3,333 1,7726 4,109 1,4741 4,000 1,3457 ,009 

EVASÃO2 3,431 1,6351 3,691 1,4513 3,893 1,2033 ,425 

EVASÃO3 3,509 1,6359 3,739 1,3360 3,707 1,4216 ,879 

EVASÃO4 4,341 1,2664 4,205 1,1448 4,227 1,2689 ,245 

PREÇO1 3,512 1,7896 3,964 1,5392 3,920 1,4497 ,358 

PREÇO2 1,382 ,9795 1,317 ,8571 1,613 1,1843 ,105 

PREÇO3 3,352 1,6982 2,752 1,2963 3,787 1,3486 ,000 

PREÇO4 2,545 1,5902 2,065 1,2555 3,013 1,4472 ,002 

DIFERENCIAÇÃO1 4,488 ,9265 3,824 1,2793 4,333 1,0045 ,000 

DIFERENCIAÇÃO2 4,455 1,0102 4,022 1,0802 3,933 1,2663 ,000 

DIFERENCIAÇÃO3 4,496 ,9698 4,309 ,9403 4,347 ,9078 ,052 

DIFERENCIAÇÃO4 4,358 1,1674 4,626 ,7282 4,413 ,9877 ,586 

ESPECIALIDADE1 4,390 1,1354 2,673 1,4663 3,293 1,5402 ,000 

ESPECIALIDADE2 3,683 1,6413 2,764 1,4652 3,320 1,4347 ,000 

ESPECIALIDADE3 3,772 1,7406 2,109 1,4615 2,333 1,5711 ,000 

ESPECIALIDADE4 4,293 1,2462 2,982 1,5335 3,413 1,4341 ,000 

OPÇÃOONIBUS 4,528 1,0506 2,764 1,4652 3,467 1,3083 ,000 

N válido 123   55   75     

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

 

Quando o comparativo entre médias utiliza o tipo de modal não foram encontradas diferenças 

significativas nos indicadores EVASÃO2, EVASÃO3, PREÇO1, PREÇO3, PREÇO4 e 

DIFERENCIAÇÃO4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

 

TABELA 29 – Comparativo entre médias por tipo de modal 

MODAIS1 
Ônibus Rodoviário Avião Seu carro 

Sig. (bi 
caudal) Média 

Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão 

EVASÃO1 3,417 1,7523 4,318 1,2346 3,980 1,3615 ,011 

EVASÃO2 3,462 1,6240 3,727 1,3005 3,980 1,1271 ,380 

EVASÃO3 3,508 1,6235 3,841 1,2378 3,755 1,3774 ,752 

EVASÃO4 4,380 1,2612 3,977 1,3027 4,184 1,1119 ,008 

PREÇO1 3,577 1,7526 4,205 1,4237 3,878 1,4381 ,115 

PREÇO2 1,304 ,8605 1,273 ,8174 1,796 1,2244 ,001 

PREÇO3 3,351 1,6325 2,932 1,3708 3,612 1,4262 ,058 

PREÇO4 2,536 1,5792 2,295 1,3044 2,796 1,3841 ,267 

DIFERENCIAÇÃO1 4,470 1,0181 3,795 1,1926 4,224 ,9413 ,000 

DIFERENCIAÇÃO2 4,444 1,0422 3,932 1,1493 3,776 1,1773 ,000 

DIFERENCIAÇÃO3 4,558 ,9033 4,227 ,8315 4,102 1,1039 ,000 

DIFERENCIAÇÃO4 4,426 1,1127 4,568 ,6954 4,449 ,9143 ,630 

ESPECIALIDADE1 4,340 1,0984 2,318 1,4749 2,898 1,5172 ,000 

ESPECIALIDADE2 3,647 1,5976 2,614 1,4819 3,245 1,3468 ,000 

ESPECIALIDADE3 3,615 1,7615 1,864 1,3740 2,122 1,3637 ,000 

ESPECIALIDADE4 4,218 1,2510 2,591 1,5450 3,347 1,4076 ,000 

OPÇÃOONIBUS 4,513 ,9804 2,273 1,3005 3,102 1,2289 ,000 

Valid N (listwise) 156   44   49     

Fonte: Dados da pesquisa trabalhados no SPSS 
 

 

Considerando-se, principalmente os indicadores constituintes do construto especialidade, que 

apresentou maior grau de influência na determinação da opção pelo transporte regular por 

ônibus, as maiores médias para tais indicadores foram encontradas nos segmentos com até 

ensino fundamental, entre 18 e 25 anos, com renda até R$ 1.080,00, que utilizam o ônibus em 

férias e utilizam o modal ônibus como aqueles que tendem a apresentar menor evasão na 

opção por transporte regular por ônibus. Ou seja, aqueles que mais utilizam este tipo de 

transporte são os que mais tendem a ser fiel ao mesmo. 

 

Os principais fatores que diferenciam o transporte regular por ônibus seriam a sua 

especialização, principalmente a segurança e a disponibilidade de tempo para fazer outras 

coisas, além do fato de não se possuir veículos ou não se dirigir em rodovias. 

 

A evasão se daria com maior força, principalmente, então, entre os segmentos com maior 

renda, com idade entre 26 e 40 anos e que utilizam com maior regularidade o avião. 
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5.2. Pesquisa qualitativa 
 

A pesquisa qualitativa foi desenvolvida por meio de uma entrevista semiestruturada com 18 

questões divididas em três blocos, conforme as estratégias competitivas genéricas de Porter: 

Liderança em Custo, Diferenciação e Enfoque. Foram entrevistados os especialistas das seis 

empresas de transportes, qualificadas neste estudo como E1, E2, E3, E4, E5 e E6. 

 

A entrevista foi realizada individualmente com cada especialista e a transcrição das respostas 

anotadas pela entrevistadora na íntegra, as respostas foram lidas ao final e validadas pelo 

entrevistado, dispensando o uso do gravador. Após a conclusão das entrevistas e validação 

pelos especialistas, foram realizadas várias leituras sistemáticas visando a identificação de 

informações de maior relevância para o estudo e relacionadas ao desenvolvimento teórico 

deste trabalho, as estratégias genéricas e o transporte regular por ônibus. 

 

Os principais objetivos da entrevista foram confirmar os achados nas pesquisas teóricas e 

dados estatísticos da pesquisa quantitativa realizada junto aos passageiros. Além desta 

confirmação, a autora buscou a compreensão do ambiente e o processo perceptivo dos 

especialistas destas empresas frente à evasão de passageiros através dos principais fatores de 

motivação para a evasão e as estratégias implementadas nestas empresas. 

5.2.1. Entrevista com os especialistas das empresas foco 
 

As informações apresentadas neste item são trechos das entrevistas realizadas com os 

especialistas, conforme objetivos acima mencionados: (a) A confirmação dos achados da 

pesquisa teórica e quantitativa e (b) compreender o ambiente interno e a percepção dos 

especialistas acerca da evasão de passageiros. Os comentários mais relevantes destes 

especialistas serão destacados. 

5.2.1.1. Ambiente 
 

Abaixo são apresentados trechos extraídos da entrevista semiestruturada realizada com os 

especialistas das seis empresas. As questões relacionadas ao ambiente foram inseridas durante 

a entrevista, tomando-se por base a análise SWOT, desenvolvida por Andrews e Christensen 
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nos anos 60, como assevera Públio (2008). SWOT é uma sigla inglesa para Forças e  

Fraquezas (ambiente interno) e Oportunidades  e Ameaças (ambiente externo). 

 

A análise SWOT, apresentada no quadro 12 consiste em um modelo de avaliação competitiva 

e funciona como uma ferramenta para a implementação de planejamentos estratégicos e a 

análise de cenários. Interessante observar que algumas ameaças apontadas por um 

especialista, foram apontadas como oportunidades por outro especialista. 

 

“A mudança no processo de concessão para licitação, conforme o Ato de 
Justificativa Prévia para o transporte coletivo rodoviário é uma ameaça pois a Lei da 
Licitação (Lei 8.666 de junho de 1993) permitirá que quaisquer empresas possuidora 
de capital, incluindo o capital estrangeiro poderá participar da licitação. Hoje o 
estado conta com todas os contratos vencidos (E3)” 

 

Para outro especialista a mudança oferece algum risco, mas é também encarada como uma 

oportunidade, pois a empresa poderá participar de licitações de linhas dominadas pela 

concorrência. 

“Existe o risco de perdermos uma linha estratégica, mas a expertise na operação dará 
alguma vantagem na formalização da proposta. Existem peculiaridades  em cada 
linha que somente a empresa concessionária terá acesso. Por outro ponto vista, a 
empresa poderá também “brigar” por linhas da concorrência (E1)” 
 
 

Percebe-se a conexão da análise SWOT com as análise das Cinco Forças Competitivas, como 

por exemplo a presença da concorrência, considerada pelos analistas como Oportunidade e 

também como ameaça. Para os especialistas das empresas (E1), (E6) e (E4) se a concorrência 

decide vender uma linha sob sua concessão, a empresa que a adquire elimina a concorrência 

naquele trecho e possivelmente expandirá seu campo de atuação na região. 

 

 

A mudança na legislação para o segmento de transporte também encontrou divergência na 

opinião dos especialistas, conforme trechos abaixo descritos: 

“Se uma nova lei é sancionada e demanda uma mudança complexa de processos ou 
investimentos que impactem diretamente na margem de lucros, pode-se considerar 
isso uma barreira para empresas interessadas e uma oportunidade para as empresas 
instaladas”(E1). 
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Para os especialistas das empresas (E4) e (E2) a mudança na legislação somente impactaria as 

empresas já instaladas, discordando do especialista da empresa (E1), quando este menciona 

que a mudança na legislação seria uma oportunidade, devido ao fato das empresas instaladas 

já possuírem a expertise do segmento. 

“Sempre que há mudanças na legislação, esta vem acompanhada de mudanças nos 
processos existentes, neste momento faz-se necessária a disponibilização de recursos 
para revisão e manutenção do novo processo” (E4). 
 
“A obrigatoriedade na implantação de um SAC nos moldes do decreto 6523 ou 
resolução 3535 da ANTT, nas quais obriga a instalação de um Serviço de 
Atendimento ao Cliente 24 horas, com gratuidade nas chamadas e aporte 
tecnológico para este atendimento, gera uma despesa não compreendida na planilha 
de tarifa” (E2). 

 

Todos os especialistas se manifestaram quanto a subjetividade no julgamento nas ações cíveis 

por dano moral. Segundo os mesmos, a decisão é baseada na reparação à parte frágil. Outra 

ameaça na qual todos os especialistas foram unânimes, é a evasão de passageiros para o 

transporte clandestino e para o transporte aéreo. O transporte clandestino ou irregular é uma 

preocupação presente nas discussões estratégicas das empresas de transporte e dos sindicatos 

destas empresas, já que a presença deste serviço substituto desequilibra o sistema de planilha 

de custo para elaboração da tarifa. 

Quanto à estagnação de novas linhas e privatização das rodovias também houve unanimidade 

na opinião dos especialistas, uma vez que o esgotamento de novas linhas impactam a 

expansão das empresas. Em relação á privatização das estradas, para os especialistas,  onerará 

os serviços devido ao custo dos pedágios, provocando o aumento da tarifa o que de certa 

forma favorece ao clandestino. 

Apenas a empresa (E5) citou como ameaça o relacionamento com a comunidade, já que o 

crescimento urbano aproximou várias residências da empresa, gerando conflitos quanto aos 

impactos ambientais de ruído, trânsito intenso de ônibus e pessoas na região. 

Quanto às forças citadas, a opinião dos especialistas são muito próximas, excetuando-se a 

empresa (E5) que possui concessão em municípios com grande riqueza turística e presença de 

universidades federais, garantindo demanda importante de passageiros. 

As fraquezas que registraram maior concentração de opiniões foram: a ausência de processos 

maduros de controle de fluxo de caixa e dificuldades na reposição de profissionais como 
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motoristas e agentes de bordo, a alta rotatividade e absenteísmo destes profissionais impactam 

a operação diretamente, gerando reflexos na qualidade os serviços. 

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças
1) Imagem consolidada no 
mercado

1)Baixa integração com os 
processos de gestão do Grupo  

1)Decisão de venda de empresas 
do concorrente, aumentando o 
campo de atuação

1) Utilização de trecho de 
concessão por concorrentes

2) Riqueza turística nas 
localidades atendidas - 
Exploração Estrada Real

2)Não realização de análises 
técnicas de fluxos de caixa para 
determinação dos investimentos 
(Pay-back,TIR, EVA etc.).

2)Mudanças na legislação do 
segmento

2) Baixo preço das linhas aéreas

3) Concessão para exploração 
em municípios com grandes  
Universidades Federais

3)Baixo investimento em 
tecnologia para controle das 
vendas intermediárias

3)Violência  nos grandes centro, 
deslocando a demanda de 
turismo para as cidades 
históricas

3) Evasão de passageiros para o 
transporte irregular

4)Baixa Sazonalidade na 
demanda, permitindo maior 
planejamento quanto aos 
investimentos

4)Dificuldade na reposição do 
quadro de motoristas e agentes 
de bordo

4) Mudança no processo de 
concessão para licitação

4) Mudança no processo de 
concessão para licitação

5) Grande experiência no 
segmento de transportes

5) Eventuais mudanças no 
sistema de financiamento de 
veículo (aquisição a custo a 
mais baixo).

5) Criação de Novas Leis (Lei 
11975, Decreto 6523 e Resol. 
3535), onerando o serviço, sem 
contrapartida na tarifa.

6) Recursos intangíveis e Gestão 
de Competências na criação de 
vantagem competitiva

6) Subjetividade na análise de 
reclamações em casos de ações 
com condenações por danos 
morais

7) Esgotamento de 
oportunidades para crescimento 
( aquisição de novas linhas).

8) Conflitos de interesses com a 
comunidade próxima à empresa 
(impacto ambiental)

9) Privatização das estradas 
mineiras, onerando a tarifa, 
podendo gerar a evasão

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO

  
 Quadro 12: Análise SWOT das empresas estudadas 
 Fonte: Trechos extraídos do Questionário da pesquisa 

 

5.2.1.2. Estratégias Genéricas 
 

O objetivo deste estudo é compreender como e em que nível as estratégias genéricas 

desenvolvidas por Porter (1980) são implementadas nas empresas de transporte para a 

mitigação dos impactos da evasão de passageiros. Para compreensão de como estas estratégias 

permeiam no ambiente organizacional deste segmento, foi preciso entender o fenômeno da 
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evasão e porque ele ocorre. Para o alcance deste objetivo foram realizadas a pesquisa de 

campo com os passageiros,  explicitada no item 5.1 deste estudo, e uma pesquisa qualitativa 

com os especialistas.  

A pesquisa qualitativa foi realizada através de entrevista semiestruturada aos especialistas de 

seis empresas de transporte regular por ônibus e abordou questões relativas à implementação 

das estratégias Liderança em Custo, Diferenciação e Enfoque, conforme destacam os quadros 

13, 14 e 15. Neste bloco os trechos em destaque correspondem às respostas fornecidas pelos 

entrevistados. 

1º Bloco – Liderança em Custo 

1. Como se dá a implementação da estratégia liderança em custo em um segmento onde os preços são 
fixados e fiscalizados por um órgão regulador? 

2. Há alguma flexibilização no preço da tarifa? Se positivo, a empresa utiliza-se deste recurso para 
ofertar serviços com menores tarifas ao passageiro? 

3. O resultado desta estratégia é aferido? Observa-se maior ocupação durante as promoções? 

4. A organização acompanha o preço das tarifas dos concorrentes, sejam estes regulares e irregulares? 

5. A organização tem política constante de redução de custos de sua operação como uma de suas 
características principais?  

6. Em sua opinião, como se dá o engajamento da alta direção e gerências no processo de redução de 
custos? 

7. O resultado desta estratégia é aferido? Observa-se redução efetiva do custo operacional? 

Quadro 13: Entrevista com os especialistas das empresas estudadas – Liderança em Custo 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

No bloco 1 a entrevista foi desenvolvida objetivando a compreensão de como é a 

implementação da Liderança em Custo no setor de transportes. Neste bloco todos os 

especialistas responderam que as gerências e a alta direção dedicam algum esforço ao controle 

de custos, sem deixar que a qualidade dos serviços prestados seja impactada. 

“Todo produto tarifado é constituído conforme planilha de remuneração. Em uma 
ordem de grandeza temos lucro, tributos, investimentos e custos operacionais. Uma 
forma de implementar a estratégia Liderança em custo é trabalhar disciplinadamente 
o custo, este é o ponto que deve ser "atacado"(E5). 
 
“Através da gestão de menor custo conseguimos ofertar de melhores serviços  como 
o investimento em treinamento e capacitação, ônibus com maior tecnologia e com 
menor idade média da frota e principalmente qualidade de atendimento ao 
cliente”(E2). 
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O controle rígido do custo possibilita à empresa uma defesa contra as cinco forças 

competitivas, conforme assevera Porter (1985), a liderança em custo é direcionada para 

empresas com acesso favorável à matéria-prima, produtos de fácil produção, ampla linha de 

produtos afins, possuidora de generosa carteira de clientes e alta flexibilidade de preços 

devido à economia de escala. Nesse sentido, o segmento de transportes rodoviários de 

passageiros, salvo raros casos, não possui flexibilização no preço da tarifa. Esta possibilidade 

daria à empresa a oportunidade de utilizar-se deste recurso para ofertar serviços com menores 

tarifas ao consumidor. Neste tópico, os especialistas responderam que em algumas linhas, 

principalmente as interestaduais é possível a autorização do órgão regulador para a aplicação 

de algum tipo de desconto. 

Ao serem questionados sobre os resultados desta estratégia e se é registrada maior ocupação 

durante as promoções, os especialistas das empresas (E5), (E3) e (E4) divergiram dos 

especialistas das empresas (E1), (E2) e (E6). No trecho abaixo, os especialistas deram 

respostas semelhantes quanto à medição não sistemática dos resultados da promoção, mas 

informaram que há  um aumento na demanda da linha com desconto. 

“O resultado é aferido, mas não sistematicamente, no entanto, observa-se maior 
ocupação (percentual de ocupação médio de passageiros, em relação ao número de 
assentos ofertados pelo veículo), durante as promoções”(E5). 
 

Os especialistas das empresas (E1) e (E2)e (E6) responderam que não há flexibilização do 

preço da tarifa nas linhas sob suas concessões e reforçaram que a estratégia para o aumento da 

demanda é a oferta de serviços com maior qualidade que a concorrência. 

Questionados sobre o acompanhamento do preço das tarifas da concorrência regular e da 

concorrência irregular, no caso os serviços substitutos como vans, ônibus clandestinos e 

motos-táxi, os especialistas das empresas (E3), (E5) e (E6) responderam que há o 

acompanhamento do preço da concorrência, porém de forma não sistemática. A não há 

flexibilização de preços, não permite que a empresa realize estratégias para competição por 

preços.  Já as empresas (E1), (E2) e (E4) responderam que não acompanham o preço da 

concorrência, concordando com os demais em relação à dificuldade de estabelecer preços 

competitivos. 

O foco da Liderança em custo é ofertar produtos e serviços mais baratos e conquistar clientes 

com maior sensibilidade ao preço. Detectada a inflexibilização no preço dos serviços, 
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conforme respostas anteriores, a entrevistadora questionou aos especialistas se a dificuldade 

na implementação desta estratégia incentiva as organizações a possuírem políticas constantes 

de redução dos custos operacionais, visando assim um equilíbrio entre a receita e a despesa.   

Para esta questão, os especialistas das empresas (E5) e (E4) responderam que existe uma 

política de redução, porém de forma moderada, pouco sistemática e de ações isoladas como 

redução de horas extras e custo de manutenção. 

“A redução do custo operacional ainda não é o foco da organização, trabalhamos 
alguns custos isolados, como folha de pagamento e as despesas de manutenção, mas 
não se observa este item como política da organização”(E5). 
 

O especialista da empresa (E2) respondeu que em sua organização existe uma política 

constante de redução de custos e que o foco é a redução de horas extras trabalhistas e o custo 

de manutenção. Complementou ainda que desde a implantação e estabelecimento de metas, 

vem registrando bons resultados. Já os demais especialistas disseram não haver política 

sistemática de redução do custo como uma característica principal da empresa. 

Questionados sobre o engajamento da alta direção e gerências no processo de redução de 

custos, todos os especialistas, exceto o especialista da empresa (E2), reconheceram que a 

inclinação para a redução é moderada e a busca por redução de custos ainda não é adequada 

para a organização, o foco das gerências e alta direção concentra-se mais nos resultados 

financeiros. Já o especialista da empresa (E2), apresentou resposta diferente dos demais. 

“A diretoria é participativa na cobrança e controle do custo operacional. A gerência 
atua efetivamente na redução de custos, porém até determinado ponto. Há um 
patamar máximo aceitável desta redução, sem perda de qualidade. Quando a redução 
atinge este patamar parte-se para outras frentes de trabalho, buscando outras receitas 
a partir da ampliação do negócio, como por exemplo a inclusão dos serviços 
agregados”(E2). 

 

Finalizando o bloco 1, Liderança em Custo e complementando a questão anterior sobre a 

implementação destas estratégias, a entrevistadora questionou aos especialistas se quando 

implementada, os resultados são medidos e se há observância de redução efetiva do custo. 

Conforme respostas anteriores, as empresas (E4) e (E5) possuem ações isoladas e pouco 

sistemáticas. Para estas empresas a liderança em custo não é uma diretriz da organização, 

existindo apenas alguns pontos isolados de análise. As empresas (E1), (E3) e (E6) 

responderam que não há mensuração, uma vez que não há política de redução de custo 
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implementada. Apenas o especialista da empresa (E2) respondeu que a redução é medida por  

indicadores. 

“Sim, a empresa mede a redução pelos indicadores, sendo observadas não somente a  
redução do custo, mas também a melhoria dos resultados. Temos indicadores para 
medição do consumo de diesel,  redução das horas extras na folha de pagamento,  
quantidade de passageiros transportados e índice de ocupação de passageiros”.(E2). 
 
 

2º Bloco – Diferenciação 

8. A organização tem como objetivo possuir serviços diferentes de seus concorrentes, visando manter e 
atrair novos clientes? 

9. A marca pode ser associada como diferencial? Como o posicionamento e a identificação da marca 
no mercado, influenciam a decisão na utilização da empresa? 

10. A organização fornece todos os recursos necessários para desenvolver novos serviços?  

11. Como é equilíbrado os custos gerados para a oferta de serviços diferenciados e a inflexibilização das 
tarifas? 

12. Há planejamento de verbas anuais para novos projetos? 

13. Em sua opinião, qual o grau de engajamento das gerências e líderes no desenvolvimento de novos 
projetos? 

14. Quando implementada uma redução do custo operacional, esta é devolvida ao cliente através da 
oferta de serviços diferenciados, quando não é permitida a redução do preço da tarifa 

Quadro 14: Entrevista com os especialistas das empresas estudadas - Diferenciação 
Fonte: Elaborado pela autora 

                                                                                                                         
 

Neste bloco, as questões relacionam-se à utilização da Estratégia de diferenciação, proposta 

por Porter (1986). Para o autor a diferenciação ocorre quando a empresa define que seu 

produto, possuirá algum atributo que o diferenciará dos produtos concorrente existentes no 

mercado. Esta estratégia, permite às  empresas  obter  maior margem de lucro devido ao preço 

mais  elevado, já que o consumidor do produto diferenciado possui menor sensibilidade ao 

preço. O autor salienta, porém que a diferenciação somente é vantajosa se a lucratividade for  

superior  aos custos de produção necessários para realizá-la.  

Como apresentado anteriormente no bloco 1, o preço das tarifas no segmento de transporte 

não possui flexibilidade para redução ou aumento, salvo os aumentos anuais para ajustes 

inflacionários e sindicais. Neste sentido, as questões deste bloco, remetem à dificuldades na 

oferta de serviços diferenciados sem repasse do custo ao passageiro.  
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“O segmento de transporte ainda é um "serviço engessado", o serviço é uma 
commodities, cujas características são muito similares aos da concorrência. 
Normalmente a oferta de diferenciais se dá pela utilização de veículos com menor 
idade média;oferta de mais horários; facilidade na compra como venda pela internet, 
por telefone, tele-entrega,  parcelamento no cartão etc.”(E5). 
 
 

Questionados se a organização tem como objetivo possuir serviços diferentes de seus 

concorrentes, visando manter e atrair novos clientes, todos os especialistas responderam que o 

segmento de transporte possui um paradoxo nesta questão, pois há forte presença de 

concorrência e serviços substitutos. A empresa não poderá reduzir o custo para atrair mais 

clientes, restando-lhe como alternativa a oferta de serviços diferenciados, porém, sem repasse 

do custo ao passageiro. Ainda assim, observou-se nas respostas de todos, a preocupação na 

oferta de serviços diferenciados se comparados com os serviços substitutos, uma vez que a 

concorrência possui atributos muito próximos neste segmento. 

“Com exceção de uma outra linha,  a empresa ainda não tem como objetivo a 
diferenciação de serviços. Todas as empresas competem em igualdade no que tange 
à veículos novos e capacitação dos funcionários”(E4). 
 
“A organização trabalha de forma a ter condições de igualdade com a concorrência 
no que tange à diferenciação”(E3). 

 

As empresas de transporte estudadas estão estabelecidas há vários anos e possuem 

posicionamento que integra os três fatores que determinam o futuro de uma empresa: 

estratégia competitiva; domínio setorial; atributos da marca. Isto posto, a entrevistadora 

questionou como o posicionamento e a identificação da marca no mercado, influenciam a 

decisão na utilização da empresa. Para todos os especialistas o tempo de mercado, a 

identificação da marca com responsabilidade social, cumprimento dos deveres para com a 

sociedade, funcionários e governo influencia significativamente a decisão dos passageiros. 

“A marca sempre foi forte, uma empresa sexagenária influencia bastante a opção de 
compra do passageiro, a credibilidade de uma empresa é o seu maior 
patrimônio.”(E4). 
 

A prestação de serviços diferenciados proporcionam uma posição vantajosa e sustentável de 

uma marca em relação à concorrência, isto do ponto de vista da percepção de um público-

alvo. Para a manutenção da oferta de serviços diferenciados, é necessário investimentos 

constantes na diferenciação. Assim sendo, os entrevistados foram questionados quanto aos 

fornecimento de todos os recursos necessários para ofertar serviços diferenciados. Os 

especialistas das empresas (E5), (E2) e (E4) responderam que recebem da organização todos 

os recursos necessários para o desenvolvimento de novos serviços. Os especialistas das 
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empresas (E1), (E3) e (E6) responderam que organização ainda não oferece todos os recursos 

necessários para o desenvolvimento de novos serviços e que o investimento em diferenciação 

é realizado somente se estes influenciarem em resultados financeiros favoráveis. 

Para os especialistas que confirmaram que a organização efetua investimentos em novos 

serviços, foi questionado como se dá o equilíbrio dos custos gerados para a oferta de serviços 

diferenciados e a inflexibilização das tarifas que não possibilita o repasse ao cliente. 

“O controle efetivo do custo e o investimento em veículos novos reduzem o custo de 
manutenção, além da obtenção de melhores receitas com a venda do ativo, ao fim de 
sua depreciação”(E5). 
 
“A concessionária apresenta planilhas ao órgãos concedentes englobando os 
investimentos e com base nos índices (ocupação, lucro, custo) para definição de 
tarifa adequada aos investimentos. Outra forma de equilibrar a relação é a redução 
dos custos”(E2). 
 
“O equilíbrio é alcançado pela atratividade do serviço diferenciado”(E4). 
 

Para os especialistas das empresas (E1), (E3) e (E6) que responderam que a organização ainda 

não efetua investimentos sistemáticos em novos serviços, muitas vezes não há equilíbrio entre 

os custos para a geração dos serviços diferenciados e a receita obtida. 

Mesmo para os especialistas que responderam que o investimento em novos serviços que 

objetivam a diferenciação, observou-se que estes investimentos não estão contemplados no 

planejamento estratégico, e não há medições sistemáticas ou avaliação de continuidade e 

manutenção da estratégia. 

“Existe o investimento em serviços diferenciados, mas não há definição formal 
acerca do percentual ou valor investido. A disponibilização do capital se dá pela 
necessidade mercadológica do momento”(E2). 
 

A entrevistadora questionou aos especialistas se a falta de investimento ou o investimento não 

sistemático, formalizado em planejamento estratégico, possuía relação com o grau de 

engajamento das gerências e líderes no desenvolvimento de novos projetos. Os trechos 

abaixo, referem-se às respostas dos especialistas das empresas (E5), (E2) e (E4). 

“Razoável. Observa-se muitos projetos iniciados e não terminados, ou ainda projetos 
pouco fundamentados no que concerne ao custo real e viabilidade”(E5). 
 
“Ainda não é trabalhado na sua totalidade. A tomada de decisão é feita com base em 
dados ainda não confiáveis”(E2). 
 
“O engajamento está elevado, porém a implantação é lenta, devido ao grande 
número de projetos”(E4). 
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Todos os especialistas reconhecem que o modesto investimento em diferenciação se dá pelo 

grau de engajamento das lideranças frente à novos projetos, principalmente devido a grande 

quantidade de projetos em andamento ou à baixa confiabilidade dos dados resultantes destes 

projetos. 

Questionados sobre as fontes de recursos para o investimento em diferenciação, os 

especialistas responderam que esta pode surgir a partir do desembolso de capital ou do 

repasse de capital obtido com a redução do custo operacional. Sob este ponto de vista, os 

mesmos foram questionados se esta redução de custo é devolvida ao cliente através da oferta 

de serviços diferenciados. 

Os especialistas das empresas (E2)e (E3) responderam que a estratégia para o aumento da 

demanda é a oferta de serviços com maior qualidade que a concorrência. O especialista da 

empresa (E5) respondeu que ocorre o repasse, porém não é de forma sistematizada. E os 

especialistas das empresas (E1) e (E6) responderam que somente repassam a redução de custo 

em serviços diferenciados onde há forte presença de concorrência ou serviços substitutos. Já o 

especialista da empresa (E4) respondeu que não há o repasse de serviços diferenciados 

quando da redução do custo operacional. 

3º Bloco – Enfoque 

15. A organização fornece serviços específicos somente para uma determinada linha, região ou cliente, 
onde a concorrência é mais ativa? 

16. Como ocorre o processo de identificação da necessidade de fornecer serviços específicos onde a 
concorrência é mais ativa? 

17. Existe um equilíbrio entre custo e diferenciação neste mercado focado? 

18. Com base na conceituação e avaliação de suas respostas, responda qual a estratégia competitiva 
genérica é utilizada pela organização. 

Quadro 15: Entrevista com os especialistas das empresas estudadas – Enfoque  
Fonte: Elaborado pela autora 

 
A Estratégia de especialização ou enfoque é implementada quando a  concorrência  é  intensa.  

A vantagem competitiva do enfoque ou diferenciação consiste na oferta de custos mais  

baixos  ou na  de  oferta de serviços diferenciados, conforme  exigências e preferências dos 

compradores naquele nicho. Para Porter (1986), esta é uma boa estratégia quando se observa 

perda de atratividade no mercado em que a empresa atua. A empresa optante por esta 

estratégia busca atender efetivamente e eficientemente um grupo de consumidor ou mercado 
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específico, e o produto ou serviço é desenvolvido conforme as necessidades individuais dos 

compradores. 

Conforme as respostas anteriores, no setor de transporte de passageiros, as características do 

serviço são muito semelhantes tanto se comparadas com todos serviços que a empresa 

fornece, quanto se comparadas com o serviço que a concorrência fornece. A inflexibilidade 

das tarifas também foi citada pelos entrevistados como um dificultador para a implementação 

de serviços de menor custo. A entrevistadora, então questionou se a organização fornece 

serviços específicos somente para uma determinada linha, região ou cliente, e se esta 

estratégia ocorre onde a concorrência é mais ativa. Com exceção dos especialistas das 

empresas (E1) e (E6), que disseram que suas empresas não focam este tipo de estratégia, 

todos os especialistas responderam positivamente à questão. 

“Os serviços diferenciados são ofertados em linhas com maior presença de 
concorrentes. Tipos de serviços diferenciados: Veículos modernos; baixa idade 
média; treinamento e capacitação aos funcionários, principalmente aos que lidam 
diretamente com o cliente”(E5). 
 
“Há algumas regiões onde o passageiro terá  tratamento especifico, pois ele é mais 
suscetível a concorrência”(E2). 
 
“Em nossa empresa mantemos o foco nas linhas longas, devido à maior 
concorrência. Temos um padrão do veículo e Motorista com boa formação e 
capacitação, para estas linhas a empresa disponibiliza equipe de elite”(E3). 
 
“Nosso passageiro difere conforme a região ou perfil. Os serviços específicos se dão 
pela exigência do passageiro, como por exemplo os passageiros de Viçosa e 
Diamantina, ou pela forte concorrência, exemplo da linha de Ribeirão Preto”(E4). 
 
 

 Para os especialistas que responderam positivamente acerca da implementação da estratégia 

de enfoque, a entrevistadora questionou como ocorre o processo de identificação da 

necessidade de fornecer serviços específicos. Já os especialistas que responderam 

negativamente sobre a implementação de estratégia de enfoque, não responderam à esta 

questão. 

“O conhecimento do mercado de atuação. Observação da concorrência e 
conhecimento do perfil do passageiro”(E5). 
 
“Ter conhecimento profundo da área de atuação. Conhecer as grandes empresas 
situadas na região,  empresas com mais empregabilidade, necessidades das empresas 
no transporte de seus funcionários e o crescimento populacional”(E2). 
 
“Pela experiência no segmento e utilização das informações geradas pelas 
ferramentas de comunicação como Serviço de atendimento ao cliente,  pesquisas de 
satisfação, manifestações nas redes sociais e no fale conosco de nosso site”(E4). 
 



134 

 

 

“As características da viagem como perfil do passageiro e distância da viagem é que 
definem a necessidade no fornecimento de serviços diferenciados ”(E3). 
 

 

A estratégia de enfoque pode assumir características das estratégias Liderança em Custo ou 

Diferenciação. Conforme respostas anteriores a Liderança em custo se dá pelo controle rígido 

dos custos com repasse ou não aos passageiros através de serviços diferenciados. Sob este 

foco, os entrevistados foram argüidos sobre a existência de equilíbrio entre custo e 

diferenciação nos mercados focados. 

Os especialistas que implementam esta estratégia responderam que a busca pelo equilíbrio se 

dá pela maior ocupação, obtida pela diferenciação através de serviços superiores aos da 

concorrência, mas enfatizaram que nem sempre há equilíbrio e que o ganho na implementação 

desta estratégia enfoque com diferenciação está na manutenção dos passageiros. 

Buscando o fechamento da entrevista e reforçando a aplicabilidade das Estratégias Genéricas, 

questionou-se aos especialistas qual seria a estratégia competitiva mais utilizada pela 

organização. Os especialistas das empresas (E1), (E2), (E3), (E4 e (E5) responderam que a 

estratégia competitiva mais marcante é a Diferenciação e que a implementação desta 

estratégia se dá pela forte presença de serviços substitutos, principalmente o transporte 

irregular e pela inflexibilidade dos preços. Mesmo o especialista da empresa (E4) que 

declarou que a empresa não tem como objetivo a diferenciação e que todas as empresas 

competem igualmente, manteve a Diferenciação como estratégia mais marcante. 

Já o especialista da empresas (E6) respondeu que a estratégia mais marcante em sua empresa 

é Liderança em custos, partindo do pressuposto que a implementação se dá através do 

controle rígido do custo. Este controle possibilita a oferta de serviços com maior qualidade 

que a concorrência. O mesmo defende que o objetivo está no custo, mesmo que ao final haja o 

repasse desta redução para o cliente, como forma de serviços diferenciados. 

Ao considerar que as Estratégias Genéricas propostas por Michael E. Porter, são aplicáveis à 

todos os tamanhos e segmentos de empresas e com base nas respostas fornecidas pelos 

especialistas das seis empresas estudadas, verifica-se que a hipótese da aplicabilidade destas 

estratégias frente à evasão de passageiros não foi refutada, tendo em vista a análise dos dados 

qualitativos obtidos na entrevista aos especialistas. 
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5.2.1.3. Percepção do ambiente de negócio 
 

Concomitantemente com a entrevista, os especialistas responderam também ao questionário 

quantitativo,  abrangendo as mesmas questões trabalhadas na pesquisa de campo aplicada aos 

passageiros. O objetivo desta pesquisa foi comparar a percepção dos especialistas com a 

realidade identificada na pesquisa. 

As respectivas variáveis contidas na pesquisa quantitativa aplicada aos especialistas são 

apresentadas no quadro 16. 

Indicador Variável 

EVASÃO1 
Em sua opinião, o usuário deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus se: 
 Outro meio de transporte fosse mais rápido 

EVASÃO2 
Em sua opinião, o usuário deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus se: 
Outro meio de transporte oferecer mais horários disponíveis 

EVASÃO3 
Em sua opinião, o usuário deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus se: 
Outro meio de transporte atender a mais localidades 

EVASÃO4 
Em sua opinião, o usuário deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus se: 
Outro meio de transporte oferecer segurança equivalente 

PREÇO1 
Em sua opinião, o usuário deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus se: O 
preço da passagem aérea fosse mais barato 

PREÇO2 
Em sua opinião, o usuário deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus se: O 
preço do transporte clandestino fosse mais barato 

PREÇO3 
Em sua opinião, o usuário deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus se: Ao 
viajar de carro com mais pessoas, o custo do combustível for menor que o preço da 
passagem 

PREÇO4 
Em sua opinião, o usuário deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus se: 
Houver qualquer outro modal com menor preço. Preço é o principal motivo da 
escolha do usuário 

DIFERENCIAÇÃO1 
Em sua opinião, a preferência do usuário é determinada por: Uma maior facilidade 
no embarque e desembarque, como por exemplo a entrega porta a porta 

DIFERENCIAÇÃO2 
Em sua opinião, a preferência do usuário é determinada por: Um canal eficaz de 
comunicação com o cliente, como SAC, ouvidoria, Site e acesso às gerências 

DIFERENCIAÇÃO3 
Em sua opinião, a preferência do usuário é determinada por: Pelo máximo de 
conforto (água, café, TV, ar condicionado, cobertor, agente de bordo e lanche etc.). 

DIFERENCIAÇÃO4 
Em sua opinião, a preferência do usuário é determinada por: Pelo máximo em 
comodidade na aquisição de passagens (venda online, quiosque auto-atendimento, 
venda a cartão de crédito, tele-entrega e programas de fidelização. 

ESPECIALIDADE1 
Em sua opinião, o usuário prefere o transporte regular em ônibus, pois: Oferece 
maior segurança que outros tipos de transportes 

ESPECIALIDADE2 
Em sua opinião, o usuário prefere o transporte regular em ônibus, pois: É mais barato 
que as passagens aéreas 

ESPECIALIDADE3 
Em sua opinião, o usuário prefere o transporte regular em ônibus, pois: Não possui 
veículo ou não dirige nas rodovias 
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ESPECIALIDADE4 
Em sua opinião, o usuário prefere o transporte regular em ônibus, pois: Aproveita o 
tempo fazendo outras tarefas ou descansando 

OPÇÃOONIBUS 
Com base em todos os aspectos apresentados anteriormente, o usuário sempre optará 
pelo transporte regular por ônibus. 

  Quadro 16: Indicadores da pesquisa de campo                                                                                                     
  Fonte: Questionário da pesquisa 

Nos gráficos será demonstrada uma comparação entre os resultados encontrados na pesquisa 

de campo e as respostas dos especialistas. As respostas foram representadas a partir da escala 

Líkert, conforme quadro abaixo. 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo parcialmente 

3. Não concordo e Não discordo 

4. Concordo parcialmente 

5. Concordo totalmente 

 

Nos gráficos apresentados a seguir serão representadas as diferenças entre a percepção dos 

especialistas quanto às preferências do passageiro na utilização do transporte regular por 

ônibus e as respostas dos passageiros na pesquisa de campo. 

A pesquisa quantitativa aplicada aos passageiros foi aplicada também aos especialistas para 

que fosse possível efetuar a comparação entre as respostas dos passageiros e percepção dos 

especialistas. Os gráficos 14 a 18 demonstram esta lacuna. O apêndice 4 também aborda o gap 

existente, porém a partir da comparação entre as empresas. 
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Gráfico 14: Gap respostas empresa (E1) e Passageiros 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 15: Gap respostas empresa (E2) e Passageiros 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 16: Gap respostas empresa (E3) e Passageiros 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 17: Gap respostas empresa (E4) e Passageiros 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 18: Gap respostas empresa (E5) e Passageiros 

        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 
Gráfico 19: Gap respostas empresa (E6) e Passageiros 

        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Nesta etapa, procurou-se fazer uma comparação entre as respostas obtidas na pesquisa de 

campo com a percepção dos especialistas. Os gaps 1, 2, 3, 4 , 5 e 6 encontrados são 
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explicados pelas lacunas entre as respostas dos especialistas e os resultados encontrados na 

pesquisa de campo. 

 

A análise dos gráficos ilustra a comparação entre as respostas dos passageiros e a percepção 

dos especialistas. As preferências na utilização ou não do transporte regular são obtidas 

através da correlação das variáveis independentes com a variável dependente 

OPÇÃOONIBUS. 

 

Conforme pode ser observado nos gráficos acima, o maior gap registrado entre as respostas 

dos especialistas e os passageiros refere-se à substituição do transporte regular por ônibus, 

caso o transporte clandestino tenha preço mais baixo. A estatística demonstrou que o preço 

não é o principal motivo pela escolha deste tipo de transporte, segundo avaliação dos 

especialista. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O sistema regular de transportes vem sofrendo queda no número de passageiros transportados, 

conforme demonstraram as estatísticas entre os anos de 2001 a 2010. Segundo pesquisas, esta 

evasão se explica pela concorrência do sistema irregular ou clandestino, pelo sistema 

individual de transporte (veículos e motos) e pelo baixo preço das passagens aéreas. A evasão 

de passageiros é um fenômeno que acomete todo país, conforme dados da tabela FIPE. 

Segundo a mesma tabela, existem 1006 empresas de transporte rodoviário intermunicipal e 

205 empresas de transporte rodoviário interestadual no país. 

Após o Plano Real, o país vem apresentando significativa estabilidade econômica, e com o 

aumento da renda houve também  o crescimento do mercado de automóveis, deslocando parte 

da demanda de passageiros para a utilização do próprio meio de transporte. 

Neste cenário, as empresas de transporte regular vivem um paradoxo, pois registram cada vez 

menor ocupação no número de passageiros e consequentemente redução das receitas. Para a 

manutenção dos passageiros, se vê obrigada a realizar mais investimentos em tecnologia, 

redução da idade média da frota e aperfeiçoamento dos funcionários. Aos administradores 

cabe o desenvolvimento de estratégias capazes de atrair e manter os passageiros, buscando 

assim mitigar os impactos da evasão. 

Por outro lado, os passageiros têm buscado alternativas de transporte que ofereçam maior 

rapidez no deslocamento, menores preços e segurança. Questionados sobre os motivos da 

preferência na utilização do transporte regular, as respostas mais relevantes foram a 

segurança, o fato de não possuir veículos ou dirigir nas rodovias.  

Somando-se às dificuldades que as empresas vem enfrentando frente à evasão, torna-se mais 

evidente que o consumidor está mais preocupado e consciente de seus direitos resguardados 

pelas leis estando mais exigente. A tríade preço, qualidade e atendimento permeiam as 

relações de consumo. Infelizmente o conhecimento acerca da legislação que rege o segmento 

de transportes muitas vezes vem sendo  utilizada como “cabides de emprego”, o que pode ser 

confirmada pelo número crescente de ações por de danos morais.  
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O consumidor que utilizava uma empresa tradicional de mercado, e mantém seus hábitos de 

utilização em função da identificação com a marca, espera que esta venha atender à todas as 

suas expectativas.  A frustração desta expectativa poderá rapidamente ser divulgada através da 

infinidade de canais de comunicação como as redes sociais. O monitoramento da satisfação 

do cliente deve ser estabelecido como um processo estratégico contínuo, para este segmento 

com altos registros de evasão. 

A evasão de passageiros, a necessidade de investimentos que visam a manutenção de clientes  

e a nova consciência do consumidor são apenas alguns fatores de preocupação para os 

administradores. No modelo atual as empresas de transporte operam por concessão, sendo que 

em Minas Gerais foi publicado em Junho de 2010, o Ato de Justificativa Prévia do processo 

licitatório de Concorrência Pública das linhas de ônibus do Sistema de Transporte Coletivo 

Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de Minas Gerais. 

A preocupação acerca desta publicação gira em torno do fato de a maioria das empresas em 

Minas Gerais estarem com seus contratos vencidos e até então com prorrogações automáticas. 

O processo para licitação das linhas existentes conforme a LEI 8.666 que institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública de 1993, poderá ser uma ameaça para as 

empresas já instaladas. 

Este estudo foi desenvolvido a partir da busca pela compreensão de um cenário permeado de 

dificuldades,  pelas quais as empresas atuantes no segmento de transporte rodoviário vem 

passando nos últimos anos. Então, visando identificar como as estratégias genéricas são 

aplicadas neste setor, e , partindo do pressuposto de que estas são aplicáveis a qualquer tipo e 

porte de segmento, foram propostos pela autora os objetivos geral e específicos. 

O objetivo geral pretendido foi: Identificar como as estratégias competitivas genéricas 

propostas por  Porter são aplicadas às empresas de transporte de pessoas, frente aos impactos 

da evasão de passageiros.  A partir da metodologia definida para este trabalho e tomando-se 

por base os resultados encontrados na pesquisa qualitativa realizada com os especialistas das 

empresas (E1), (E2), (E3), (E4), (E5) e (E6), foi possível concluir que as empresas de 

transporte também operam em um segmento bastante competitivo, com forte presença de 

serviços substitutos como o transporte clandestino, o carro próprio e o avião. A partir da 

análise ambiental, foi possível identificar semelhança nas respostas dos especialistas quando 

mencionaram as ameaças e oportunidades do segmento. Concluiu-se que todas as empresas 

implementam em maior ou menor grau, as estratégias genéricas, tendendo a implementar com 
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maior veemência a estratégia Diferenciação, pois devido à forma de regulação deste segmento 

a Liderança em Custo, com o objetivo de ofertar produtos e serviços mais baratos e conquistar 

clientes com maior sensibilidade ao preço não é possível de ser implementada. 

Além do objetivo geral deste trabalho, também foram definidos os objetivos específicos:  (a) 

Identificar os fatores que contribuem para a evasão de passageiros; (b) Identificar e analisar o 

impacto dos preços das passagens nas decisões dos passageiros; (c) Identificar e analisar 

como a diferenciação impacta na escolha dos passageiros e (d) Identificar e analisar como o 

enfoque com base na especialidade e conveniência do transporte público impacta 

positivamente as preferências do passageiro. A partir da pesquisa teórica e da confirmação da 

teoria pela pesquisa de campo foi possível responder aos objetivos específicos deste trabalho.  

O primeiro objetivo específico é a identificação dos fatores que contribuem para a evasão de 

passageiros. A pesquisa de campo identificou as variáveis não significativas para a escolha do 

transporte regular por ônibus. Logo, se estas variáveis não apresentaram grau importante de 

significância na escolha por este tipo de transporte, o passageiro optará outro modal, 

caracterizando a evasão trabalhada neste estudo. 

As variáveis não significativas nas quais se pode inferir o avião como modal responsável pela 

evasão são a “Rapidez”, o “Acesso a mais localidades” e “Maior comodidade na aquisição 

de passagens”.  Já os passageiros que responderam que “preferem viajar de carro quando 

viajam com mais pessoas” e os que responderam que o “preço é o principal motivo pela 

escolha de um modal”, apontam o veículo de passeio como modal de evasão. Quanto aos 

outros modais responsáveis pela evasão, a pesquisa registrou maior concentração nas 

respostas ônibus, mesmo que as variáveis não sejam significativas para a escolha do 

transporte regular. Nesse sentido, pode-se inferir que o modal ônibus a que estes passageiros 

se referem, é o modal “ônibus irregular” ou clandestino. As variáveis aqui demonstradas são, 

“Segurança equivalente” e “Desembarque na porta de casa”.  

Assim como há variáveis responsáveis pela evasão, há variáveis significativas para a escolha 

na utilização do transporte regular por ônibus. Dentre os motivos pela preferência na 

utilização deste meio de transporte, os passageiros apontaram que utilizam ônibus pois “o 

preço das passagens aéreas ainda é elevado”, o “transporte por ônibus oferece maior 

segurança que outros tipos de transporte”, “Utilizo ônibus, pois não possuo carro ou não 

dirijo nas rodovias” e “utilizo o ônibus pois aproveito o tempo fazendo outras atividades 

ou descansando”. 
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As variáveis “disponibilidade de mais horários” e a “substituição do transporte regular 

pelo transporte clandestino, caso esse fosse mais barato” , registraram médias negativas, 

apontando que estes motivos não ameaçam o transporte regular frente à evasão. 

O segundo objetivo específico pretende identificar e analisar o impacto do preço nas decisões 

dos passageiros. Quanto às questões relacionadas ao preço, a pesquisa apontou que existem 

três pontos a discutir: (a) impacto do preço como influência positiva na utilização do 

transporte regular por ônibus, (b) impacto do preço como influência negativa na utilização do 

transporte regular por ônibus e, (c) o impacto do preço sem influência na escolha do 

transporte regular por ônibus. 

O preço como impacto positivo na escolha do ônibus, foi respondido pelos passageiros que 

disseram que “utilizam o ônibus pois são mais baratos que o avião” . Sob esse aspecto deve 

ser observado que, ainda que o preço da passagem aérea seja mais acessível, este tipo de 

transporte não possui a mesma abrangência do ônibus, principalmente o interior dos estados, 

ou cidades históricas de Minas Gerais, onde a pesquisa foi realizada. 

O preço como influência negativa e significativa causa de evasão, foi identificado na pesquisa 

para os passageiros que responderam que “preferem viajar de carro quando viajam com 

mais pessoas” e os que responderam que o “preço é o principal motivo pela escolha de um 

modal” , estes passageiros concentraram também as maiores médias na utilização do carro 

próprio, quando perguntados qual o tipo de transporte mais utilizado. 

 

 A Variável, “Eu deixaria de utilizar o transporte regular por ônibus: Se o preço do 

transporte clandestino fosse mais barato” apresentou média negativa, indicando que os 

passageiros questionados não demonstraram inclinação à substituir o transporte regular, pelo 

transporte clandestino, mesmo que este apresente valores de tarifas menores. Diante desta 

avaliação, o impacto do preço como fator de decisão na escolha de um tipo de transporte, 

influencia a decisão do passageiro que faz uso do veículo próprio. Dessa forma, pode-se 

inferir que o preço não é o principal motivo pela utilização do transporte clandestino. 

 

O terceiro objetivo específico é a identificação e análise de como a diferenciação impacta na 

escolha dos passageiros. Conforme demonstrado estatisticamente, ainda que Diferenciação 

tenha registrado as maiores médias, quando utilizado o modelo de regressão múltipla 

cruzando com a variável dependente OPÇÃOONIBUS, verificou-se que a diferenciação não 
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influencia a decisão dos passageiros na utilização do transporte regular. Outro fato 

interessante é que as mulheres são mais exigentes quanto à diferenciação, principalmente no 

tocante aos canais de comunicação, conforto e comodidade, sendo que as passageiras que 

responderam à esta pergunta apontaram o avião como principal tipo de transporte para as suas 

viagens. 

O quarto e último objetivo específico é identificar e analisar como o enfoque na especialidade 

e conveniência do transporte público impacta positivamente as preferências do passageiros. A 

Especialidade foi a variável mais significativa estatisticamente para a escolha do transporte 

regular por ônibus. A maior relevância concentrou-se nas respostas “Prefiro o transporte 

regular em ônibus, pois oferece maior segurança que outros tipos de transporte” e 

“Utilizo o transporte regular por ônibus, porque não possuo veículo ou não dirijo nas 

rodovias”. Outras respostas que impactam positivamente na utilização pelo transporte em 

ônibus , relaciona-se à utilização do ônibus devido ao fato da tarifa do avião ainda ser elevado 

e à utilização do ônibus visando o aproveitamento do tempo para outra atividades ou 

descanso. 

As respostas aos objetivos específicos obtidas a partir da pesquisa demonstraram que os 

fatores principais pela atração dos passageiros para o transporte regular por ônibus seriam a 

sua especialização, principalmente a segurança, a disponibilidade de tempo para fazer outras 

coisas, além do fato de não se possuir veículos ou não se dirigir em rodovias. Através dos 

objetivos específicos ficaram evidenciados os motivos causadores da evasão de passageiros, 

esclarecendo que a evasão ocorre com maior força, principalmente com os passageiros com 

maior renda, com idade entre 26 e 40 anos e que utilizam com maior regularidade o avião. 

Sobre o processo estratégico, os resultados da análise da pesquisa qualitativa realizada com os 

especialistas, demonstraram que a estratégia mais utilizada é a Diferenciação. Foi verificado 

também que a maioria das decisões estratégicas não são planejadas e formalmente registradas, 

elas tendem a ser mais intuitivas, tomadas de forma coletiva e com base nos fatores 

ambientais. 

Sendo estas decisões intuitivas tomadas com base na percepção dos especialistas, o processo 

estratégico requer maior análise das mudanças do ambiente, principalmente no que tange à 

análise das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Cabe avaliar também que apesar da 

diferenciação não ter sido apontada como fator principal pela escolha do transporte regular, 

esta se faz imprescindível para a manutenção dos clientes já existentes. 
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Como contribuição teórica, o estudo apontou os motivos das causas da evasão de passageiros. 

O modelo deve ser melhor ajustado, principalmente no que diz respeito ao construto 

diferenciação, que, apesar de apresentar unicidade dos indicadores, não contribuiu 

estatisticamente para a explicação da opção pelo ônibus. Já como contribuição gerencial, foi 

demonstrado que os passageiros que apresentam menor disposição a continuarem optando 

pelo ônibus seriam aqueles com maior renda e idade e que utilizam o avião esporadicamente. 

Este perfil de passageiro é o que trocaria o ônibus, caso o avião oferecesse mais vantagens, 

como atendimento a distâncias menores e preços competitivos.  

Contudo, as empresas devem investigar em profundidade outros atributos que contribuem na 

decisão do usuário em utilizar o serviço irregular em detrimento do serviço regular, visto que 

as variáveis trabalhadas no estudo corresponderam à 54,5%  das decisões na utilização do 

ônibus, evidenciando que existem outros fatores que influenciam o passageiro na escolha pelo 

transporte regular por ônibus. 

Frente ao transporte clandestino faz-se necessária uma atitude mais intervencionista do Estado 

na opressão ao transporte irregular, bem como um alinhamento dos interesses dos passageiros 

com os interesses econômicos das empresas concessionárias 

Por ter sido escolhida uma amostra de 258 entrevistados em um período de 30 dias, na 

rodoviária de Belo Horizonte, os resultados não permitem que se tenha informações 

generalizadas acerca das preferências dos passageiros, quando da utilização do transporte 

regular por ônibus e dos motivos na escolha do transporte irregular. A ampliação deste estudo 

ajudará a fortalecer o campo teórico, para a avaliação das causas da evasão e definição de 

estratégias mais consistentes. 

Outra limitação da pesquisa é que os dados somente se referem ao perfil de entrevistados e 

que, para melhor aprofundamento, deveriam ser investigadas também pessoas que utilizam o 

transporte clandestino, para comparação de perfis e motivos de opção. 

Durante o desenvolvimento deste estudo não foram localizadas pesquisas acerca da evasão de 

passageiros no transporte rodoviário, não permitindo a comparação dos resultados 

encontrados na pesquisa quantitativa. Dos materiais pesquisados que foram utilizados para o 

desenvolvimento deste estudo foram as estatísticas da tabela FIPE, dados da ANFAVEA e 

ANAC, que confirmaram que há uma evasão, porém, não permitiram um aprofundamento 

quanto aos fatores que causam este fenômeno. Diante do exposto, sugere-se uma pesquisa  de 

maior abrangência, quanto à amostra, quanto ao tempo de pesquisa e capitais pesquisadas. 
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Enfim, como contribuições gerenciais elaboradas a partir das pesquisas realizadas para o 

desenvolvimento deste estudo, recomenda-se: 

a) Combinar o investimento nos requisitos de qualidade com o controle rígido dos custos, 

a partir da mensuração e acompanhamento; 

b) Estabelecer planejamento estratégico consistente com a análise ambiental, 

considerando as mudanças do ambiente, da legislação pertinente e a mudança 

socioeconômica do país; 

c) Considerar o desenvolvimento e capacitação profissional das lideranças no que tange à 

formulação de estratégias que regerão os negócios; 

d) Desenvolver programas específicos de relacionamento com o cliente, dado o grau de  

conscientização acerca dos direitos do consumidor; 

e) Desenvolver núcleo de estudos estratégicos, priorizando a identificação das mudanças 

ambientais no segmento estudado. 

 
Anseia-se que a elaboração e desenvolvimento deste estudo possa contribuir para o 

fortalecimento do campo teórico das estratégias implementadas ao segmento de transporte de 

passageiros. 
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APÊNDICES 
 

 
A aplicação da pesquisa qualitativa com as gerências e lideranças das empresas estudadas, foi 

realizada com emprego de cartões explicativos sobre as estratégias genéricas propostas por 

Michael Porter, Vantuil (2009). 

 

Apêndice 1a- Cartão Explicativo Sobre as Estratégias Genéricas Propostas por Porter 

 

As estratégias genéricas desenvolvidas por Michael Porter, são assim conhecidas, pois se 

deseja que possuam amplitude para a aplicação à qualquer segmento de negócio e porte. São 

três as estratégias genéricas: A Liderança em Custo; Diferenciação e Enfoque. 

 

Liderança em Custo 

 

É a capacidade da organização assegurar um menor custo produtivo do que seu concorrente, 

conseguindo assim um mecanismo de defesa, cujas ações defensivas assegurem um maior 

poder de barganha frente à fornecedores e manutenção da carteira de clientes.   

 

Diferenciação 

 

 A empresa implementa esta estratégia, almejando maior vantagem competitiva,  que poderá 

ser  alcançada por meio da disponibilização de um produto ou serviço único no mercado, com  

características e atributos superiores aos da concorrência. A diferenciação requer maior 

desenbolso e investimentos, elevando os custos operacionais, no entanto, as empresas 

optantes por este tipo de estratégia auferem também margens de lucro maior.  

 

Enfoque 

 

A empresa optante por esta estratégia busca atender efetivamente e eficientemente um grupo 

de consumidor ou mercado específico, e o produto ou serviço é desenvolvido conforme as 

necessidades invididuais dos compradores.  
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Apêndice 1b – Entrevista com os especialistas 

 

1. Como se dá a implementação da estratégia liderança em custo em um segmento onde 

os preços são fixados e fiscalizados por um órgão regulador? 

2. Há alguma flexibilização no preço da tarifa? Se positivo, a empresa utiliza-se deste 

recurso para ofertar serviços com menores tarifas ao consumidor? 

3. O resultado desta estratégia é aferido? Observa-se maior ocupação durante as 

promoções? 

4. A organização acompanha o preço das tarifas dos concorrentes, sejam estes regulares e 

irregulares? 

5. A organização tem política constante de redução de custos de sua operação como uma 

de suas características principais?  

6. Em sua opinião, como se dá o engajamento da alta direção e gerências no processo de 

redução de custos? 

7. O resultado desta estratégia é aferido? Observa-se redução efetiva do custo 

operacional? 

8. A organização tem como objetivo possuir serviços diferentes de seus concorrentes, 

visando manter e atrair novos clientes? 

9. A marca pode ser associada como diferencial? Como o posicionamento e a 

identificação da marca no mercado, influenciam a decisão na utilização da empresa? 

10. A organização fornece todos os recursos necessários para desenvolver novos serviços?  

11. Como é equilíbrado os custos gerados para a oferta de serviços diferenciados e a 

inflexibilização das tarifas? 

12. Há planejamento de verbas anuais para novos projetos? 

13. Em sua opinião, qual o grau de engajamento das gerências e líderes no 

desenvolvimento de novos projetos? 

14. Quando implementada uma redução do custo operacional, esta é devolvida ao cliente 

através da oferta de serviços diferenciados, quando não é permitida a redução do preço 

da tarifa  
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15. A organização fornece serviços específicos somente para uma determinada linha, 

região ou cliente, onde a concorrência é mais ativa? 

16. Como ocorre o processo de identificação da necessidade de fornecer serviços 

específicos onde a concorrência é mais ativa? 

17. Existe um equilíbrio entre custo e diferenciação neste mercado focado? 

18. Com base na conceituação e avaliação de suas respostas, responda qual a estratégia 

competitiva genérica é utilizada pela organização. 
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19. Apêndice 2 – Pesquisa de Campo – Rodoviária  
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Apêndice 3 – Pesquisa Quantitativa – Especialistas 
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Apêndice 4 – Apresentação dos GAP’s existentes entre as respostas dos passageiros na 

pesquisa quantitativa e da percepção das gerências, segundo a escala Líkert de 5 pontos. 

 

1. Discordo totalmente 

2. Discordo parcialmente 

3. Não concordo e Não discordo 

4. Concordo parcialmente 

5. Concordo totalmente 

 

 

 

 

  

 

Gráfico 20: Gap Transporte mais rápido 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 21: Gap Disponibilidade de horários 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 22: Gap Oferta de mais localidades 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 23: Gap Segurança equivalente 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 24: Gap Passagem aérea mais barata 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 25: Gap Preço da passagem do transporte clandestino 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 26: Gap Utilização de veículo próprio 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 27: Gap Opção por modal com menor preço 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 28: Gap Entrega porta a porta 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 29: Gap Canal eficaz de comunicação 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 30: Gap Conforto 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 31: Gap Comodidade na aquisição de passagens 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 32: Gap Maior segurança 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 33: Gap Mais barato que o avião 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 34: Gap Passageiro não possui veículo ou dirige nas rodovias 
        Fonte: Dados da pesquisa 
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Gráfico 35: Gap Aproveitamento do tempo 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 

 

Gráfico 36: Gap Opção pelo transporte regular 
        Fonte: Dados da pesquisa 

 


