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RESUMO 

Dados os problemas enfrentados na mobilidade urbana, este artigo buscou          

analisar os modelos de tomada de decisão por meio da aplicação de um             

questionário, e descobrir os principais fatores que influenciam as pessoas na           

escolha do seu meio de transporte. Observou-se nos dados levantados que:           

grande parte dos indivíduos se baseiam no custo, no tempo de deslocamento e             

na praticidade para adotar um meio de transporte; o carro ainda é um item da               

norma social; e a justificativa da não adesão de meios alternativos aparecem            

nas justificativas, trazendo conclusões acerca da espaço em que o entrevistado           

está inserido. Com base nessas informações é possível esboçar o cenário atual            

e suas adversidades e, a partir disso, propor soluções alternativas para essas            

problemáticas da mobilidade urbana no país. 
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INTRODUÇÃO 

Um dos grandes problemas das cidades brasileiras é a mobilidade urbana, a            

cada ano que passa há mais veículos individuais dificultando uma circulação           

justa. O crescimento da cidade sem um planejamento efetivo torna a vida            

nessas cidades exaustiva, principalmente pela problemática de deslocamento        

por necessidades de trabalho, estudo, serviços e lazer (MILARÉ, 2016).          

Embora o carro ainda seja o meio de transporte predominante, esse cenário            

tem mostrado mudanças, as novas gerações têm se tornado mais multimodais,           

escolhendo o meio de transporte de acordo com a necessidade de cada            

momento. (APTA, 2013). 

OBJETIVOS 

Nesse contexto a pesquisa busca compreender como é o processo de decisão            

relacionado à escolha dos modais, e como podemos melhorar o quadro da            

mobilidade urbana ao mudar o contexto de decisão dos indivíduos. 

METODOLOGIA 



A pesquisa partiu inicialmente da leitura e análise de bibliografia disponível,           

buscando entender o processo de escolha dos meios de transporte. Após essa            

leitura inicial, partiu-se para entrevistas abertas preliminares, onde recolheu-se         

pontos importantes para o questionário de múltipla escolha desenvolvido e          

aplicado em sequência. 

O processo de decisão é subjetivo e multifacetado. Embora ao tomar uma            

decisão o indivíduo analise suas opções buscando sempre a de melhor           

benefício ou utilidade (LEAL E HOLZ, 2015), esse processo também envolve           

heurísticas (atalhos que simplificam o processo de decisão), ancoragem,         

padrões culturais, hábitos, o meio social, a percepção de risco, entre outros.            

(WILSON & DOWLATABADI, 2007) 

DESENVOLVIMENTO 

O questionário foi dividido em perguntas objetivas. A primeira pergunta visa           

descobrir qual meio de transporte o entrevistado utiliza com mais frequência e            

o porquê, buscando analisar os fatores que estão influenciando seu processo           

de tomada de decisão. Na sequência, a pergunta “desconsiderando o custo do            

transporte, qual meio de transporte melhor se adequaria à sua realidade?” tira            

o limitador do custo, propondo uma nova tomada de decisão, onde podemos            

avaliar se o retrato da mobilidade atual mudaria se a realidade econômica            

fosse diferente. A terceira pergunta, “qual meio de transporte mais gostaria de            

usar”, procura uma resposta que revele os desejos individuais, que mostra, em            

comparação ao retrato atual da mobilidade urbana, o que deve melhorar para            

que um sistema mais eficiente seja adotado. Por último, o questionário indaga            

sobre qual meio de transporte o entrevistado não usaria, buscando entender           

quais são os modais com maiores barreiras, e quais são elas. 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Até o presente momento a pesquisa teve 695 participantes e contemplou todas            

as regiões do país, obtendo maior participação da região Sudeste. Acerca dos            

transportes utilizados com mais frequência, o carro próprio e o transporte           



coletivo apresentaram comportamento semelhante e expressivo, totalizando       

77,4% das respostas obtidas. Os fatores que mais motivam o uso destes            

transportes, são: (i) o tempo total de deslocamento, (ii) o custo e (iii) a              

praticidade, nessa ordem de importância. Ao desconsiderar o custo despendido          

nos meios de transportes, 67,1% dos entrevistados afirmaram que o carro           

próprio (51,7%) e o transporte coletivo (15,8%) melhor se adequariam à sua            

realidade, visto que estes possibilitam (i) praticidade e (ii) o menor tempo de             

deslocamento. Contudo, quando questionados sobre qual meio de transporte         

mais gostariam de usar, esse cenário se altera, no qual os entrevistados            

preferem o carro próprio (48,1%), bicicleta (20,9%) e o transporte coletivo           

(12,1%), buscando (i) a praticidade, (ii) o menor tempo de deslocamento e (iii)             

o bem estar físico. Entretanto, 57,4% dos entrevistados apontaram que não           

gostariam de utilizar transporte coletivo ou motocicleta devido ao receio de           

acidente e assalto, ou seja, em decorrência da falta de segurança na cidade.  
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