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SOBRE O SIPS



• O Sistema de Indicadores de Percepção 
Social (SIPS), elaborado pelo Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), é
uma pesquisa domiciliar realizada junto às 
famílias brasileiras, com a finalidade de 
conhecer suas percepções sobre bens e 
serviços públicos, oferecidos em diversas 
áreas, entre elas a mobilidade urbana.



SIPS - Mobilidade Urbana



• Objetivo principal:
– Avaliar a percepção da população em relação ao 

transporte e à mobilidade urbana.

• Coleta de dados:
– 4 a 20 de agosto de 2010

• Amostra:
– 2.786 residentes em domicílios particulares permanentes
– Aplicação em 146 municípios
– Cotas para Brasil e regiões
– Variáveis de controle: sexo, faixa etária, faixas de renda e 

escolaridade
– Parâmetros básicos - distribuições da Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) realizada em 
2008



• Trinta perguntas objetivas organizadas em 
blocos comuns e por tipo de transporte mais 
utilizado contemplando:

– Caracterização dos respondentes por tipo de 
transporte mais usado e pertencimento a RM; 

– Percepção sobre a qualidade do transporte e da 
mobilidade urbana.

Obs.: Temas já tratados no 1º comunicado SIPS –
Mobilidade Urbana, ou que não demonstraram 
variações de percepção consideráveis por tipo de 
usuários, nem por pertencimento a RM, não foram 
incluídos.



RESULTADOS
COMPLEMENTARES



Os pedestres e motociclistas são 
maiores nos municípios fora das RMs. 

TP é maior nas RMs

OBS.: PESQUISA DE PERCEPÇÃO ≠ PESQUISA O/D



Principal motivo alegado para a escolha do 
meio de transporte

 A pé Bicicleta  Carro Moto TP 

1º ser saudável 
ser mais 
rápido 

ser mais 
rápido ser mais rápido ser mais barato 

2º ser mais rápido 
ser mais 
barato 

ser mais 
confortável ser mais barato ser mais rápido 

      

3º 
sair num 
horário 
adequado 

ser 
saudável 

ser cômodo sair num horário 
adequado 

ser a única forma 
que conhece 
 

 



Principal condição para passar a usar o 
Transporte Público

 A pé Bicicleta Carro Moto 
1º estar disponível ser mais rápido ser mais rápido ser mais rápido 
2º ser mais barato* estar disponível  estar disponível  estar disponível 
3º ser mais rápido* ser mais barato ser mais confortável ser mais barato 



Característica mais importante para um bom 
transporte

 A pé  Bicicleta  Carro  Moto  TP 

1º ser rápido ser rápido ser rápido ser rápido ser rápido 

2º ser barato 
ser 
barato 

ser 
confortável 

mais de uma 
forma disponível 

mais de uma forma 
disponível 

3º 
mais de uma 
forma 
disponível 

ser 
confortáv
el 

mais de uma 
forma 
disponível 

ser confortável 
sair num horário 
adequado 

 



Avaliação do meio de transporte
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– A avaliação da qualidade das calçadas, ciclovias, TP 
e trânsito não demonstrou diferenças relevantes por 
tipo de usuário. No caso da análise por 
pertencimento a RM, apenas para o trânsito e 
calçadas houve diferença.

Avaliação da qualidade

RM outros
boa ou muito boa 17% 28%
ruim ou muito ruim 60% 41%
bom ou muito bom 17% 34%
ruim ou muito ruim 53% 33%

trânsito

calçadas
qualidade



Percepção da freqüência de 
congestionamentos por usuários de motos, 

automóveis e TP(%)
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Sensação de segurança no meio de transporte 
utilizado de acordo com o meio mais utilizado 

(%)
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meio  

de  

transporte 

frequência de sensação de  

segurança em seu meio  

de transporte mais usado 

experiência com acidente  

em seu meio de transporte 

já sofreu   nunca sofreu 

  
   

Carro 
Sempre ou na maioria das vezes 78% 89% 

nunca ou raramente 22% 

 

11% 

 
 

100% 

 

100% 

 
    

TP 
Sempre ou na maioria das vezes 40% 70% 

nunca ou raramente 60% 

 

30% 

    100%   100% 

Sensação de segurança X experiência com 
acidentes (%)



meio  

de  

transporte 

frequência de sensação de  

segurança em seu meio  

de transporte mais usado 

experiência com assalto  

em seu meio de transporte 

já sofreu   nunca sofreu 

  
   

Carro 
Sempre ou na maioria das vezes 81% 

 

89% 

nunca ou raramente 19% 

 

11% 

 
 

100% 

 

100% 

 
    

TP 
Sempre ou na maioria das vezes 38% 

 

75% 

nunca ou raramente 62% 

 

25% 

    100%   100% 

Sensação de segurança X experiência com 
assalto (%)



Considerações sobre a
percepção dos entrevistados



• A análise geral aponta para a percepção de 
grandes preocupações comuns.

– Percebeu-se uma preocupação geral com a rapidez, 
o preço e disponibilidade do transporte. Todas elas 
tendem a justificar investimentos em corredores de 
ônibus e metrôs, por exemplo, aliados a políticas 
tarifárias que permitam ampliar o número de usuários 
de TP.



• A análise por meio de transporte mais 
utilizado traz também indícios de percepções 
diferenciadas.

– Apesar de haver de forma geral três grandes 
preocupações da população com o transporte e a 
mobilidade urbana (a velocidade ou tempo, o preço e 
a disponibilidade), a pesquisa indica preocupações 
diferenciadas por modo de transporte que podem ser 
vinculadas à qualidade dos serviços, ou a imagem 
que cada usuário atribui ao seu modo de transporte. 



• Importância do acesso à informação.

– A população precisa ser esclarecida quanto às 
características de cada modo de transporte em suas 
respectivas cidades. Além de ter direito a escolha do 
meio de transporte que quiser utilizar, a população 
tem que ter acesso à informação para poder realizar 
essa escolha dentro dos critérios que considerar mais 
relevante.



• É necessário aprofundar a análise da 
percepção de segurança por tipo de usuário.

– O aparente menor efeito de experiências de assalto e 
acidente na percepção de segurança dos usuários de 
automóvel traz à discussão as causas de sensação 
de segurança que este modo de transporte gera. 



• Não foi possível identificar com clareza o 
tipo de percepção relacionada a cada tema 
ou tipo de usuário.

– Identificar se a percepção refere-se i) à primeira 
impressão; à ii) opinião formada; iii) ou à reflexão 
própria induzida pela pergunta é importante para 
determinar possíveis ações públicas: melhoria da 
qualidade do serviço X melhoria da qualidade da 
informação ao usuário. Este é o grande desafio 
para o rebatimento nas políticas públicas.



Ressalvas
• Os resultados do SIPS não são comparáveis

diretamente com as pesquisas O/D, visto que 
estas são pesquisas mais detalhadas, com
outros métodos, objetivos e universo.

• Ainda que os resultados por tipo de usuário
sirvam de indícios para compreender as 
diferentes formas de percepção do tema, os 
resultados não podem ser extrapolados para 
toda a população sem considerar a limitação a 
maiores de 18 anos.



Obrigado.


