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Análise dos resultados da segunda tomada da pesquisa com 

usuários do Detran.SP 

 

Este relatório integra o projeto “Avaliações de Impacto de Programas Públicos 

no Estado de São Paulo”, objeto de contrato entre a Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional – SPDR e a Fundação Seade, destinado à prestação de 

serviços técnicos especializados para o desenvolvimento de metodologias de 

avaliação de programas públicos. 

São apresentados os resultados da segunda tomada da pesquisa com usuários 

de serviços do Detran de São Paulo e comparados com aqueles obtidos na tomada 

anterior, buscando compreender a percepção desse público associada aos diferentes 

estágios de implementação do novo modelo de prestação do serviço. Esses estágios 

são retratados pelos dados captados na primeira tomada de pesquisa de campo, 

realizada entre novembro e dezembro de 2013, e na segunda tomada, entre maio e 

junho de 2014. 

Em linhas gerais, na maior parte das dimensões observadas, a percepção dos 

usuários quanto à qualidade dos serviços melhorou no segundo estágio do programa, 

confirmando os avanços na transição para o novo modelo. Isso não significa, no 

entanto, que não exista espaço para melhoras importantes a serem perseguidas no 

futuro próximo, como será destacado ao longo do texto. 

Além disso, o estágio da implementação de mudanças no órgão, retratado no 

momento da segunda pesquisa, ainda não representava a transição plena para o novo 

modelo, conforme demonstrado na análise exclusivamente dedicada aos resultados 

desta tomada. Tais dados não expressam a síntese do novo modelo do órgão, mas 

refletem as mudanças ou o processo de transição em curso, sobretudo, na sua 

comparação com o momento anterior do programa, representado, na época, pela 

presença de unidades do antigo modelo. 
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SUMÁRIO EXECUTIVO 

No comparativo entre as tomadas de pesquisa, destacam-se os seguintes 

aspectos: 

 houve variação no perfil dos usuários em relação ao sexo e à faixa de renda 

familiar, ampliando-se, na segunda tomada, a predominância de homens e 

registrando-se o aumento relativo de usuários nos extremos das faixas de 

rendimento: inferior e superior;  

 verificou-se pequena redução dos serviços de habilitação nesta segunda 

tomada de pesquisa. Em contrapartida, houve um ligeiro aumento dos casos 

de serviços de veículos e infração; 

 o programa Detran apresentou significativos avanços nos indicadores de 

satisfação avaliados. Evidencia-se, mais uma vez, a percepção de melhora por 

parte dos usuários no decorrer da implantação das mudanças; 

 o indicador de satisfação com o item “quantidade de atendentes”, ponto que se 

apresentou como possibilidade de melhoria na primeira tomada, mostrou 

expressiva evolução. Isso deve-se à contratação de funcionários ocorrida no 

interstício entre as tomadas de pesquisa; 

 mesmo com a troca de grande efetivo de funcionários experientes por novos 

concursados, não houve descontinuidade na qualidade do atendimento. 

Evidencia-se, dessa forma, a eficiência do programa de treinamento dos 

funcionários adotado pelo órgão; 

 a resolutividade dos serviços também apresentou melhora significativa no 

comparativo entre as tomadas para todos os grupos de serviços, exceto para o 

de primeira habilitação; 

 ainda existe espaço para melhoras no que diz respeito às percepções 

consideradas mais positivas (são os casos das categorias de avaliação: “ótimo” 

e “muito satisfeito”), cujos indicadores apresentaram pouca variação em 

diferentes dimensões investigadas, tais como instalações físicas, atendimento 

e prazos praticados para os serviços; 
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 houve aumento no uso de canais de informação oficiais, diante da diminuição 

de usuários que necessitaram buscar informações nas unidades de 

atendimento; 

 a percepção de satisfação com os canais de informação – Internet e telefone – 

apresentaram tendência de melhora; 

 as taxas de uso e de intenção de uso de intermediários mostraram-se menores 

no segundo estágio do programa para todos os grupos de serviços, refletindo 

a percepção de transparência e de eficiência na prestação dos serviços. 

Por fim, no que diz respeito aos resultados da segunda tomada da pesquisa, 

detalhando aspectos da transição em curso, verifica-se que existem significativas 

diferenças nos indicadores na comparação entre unidades do Detran dentro e fora do 

Poupatempo. Tais diferenças são, sistematicamente, mais favoráveis às primeiras. 

Isso se explica, em parte, pela imagem já consolidada do programa Poupatempo 

perante a população do Estado, bem como, possivelmente, pelas características das 

unidades de grande porte (unidades fora do Poupatempo), que possuem dificuldades 

operacionais peculiares. Para uma compreensão mais precisa deste comportamento, 

caberia uma investigação mais aprofundada com a participação dos gestores do 

Detran. 

INTRODUÇÃO 

A presente análise aborda os resultados da segunda tomada da pesquisa com 

usuários do Detran.SP, destinada a compreender suas percepções acerca do padrão 

de atendimento em um novo estágio do programa, mais maduro em relação ao 

representado na primeira tomada de pesquisa.1 Assim como na tomada anterior, a 

investigação esteve orientada pelos principais objetivos do Programa Novo 

Detran.SP, que se referem à melhoria na qualidade da prestação dos serviços ao 

cidadão.  

O principal objetivo analítico deste relatório é investigar o padrão de 

atendimento e funcionamento do programa Novo Detran, segundo a percepção dos 

usuários, em dois momentos distintos de sua implementação. Para tanto, são 

                                                           
1 Sobre isso ver Produto 6. Análise dos resultados da primeira tomada da pesquisa com usuários dos serviços do 
Detran-SP. Março 2014. 
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comparados os resultados observados na segunda investigação com aqueles obtidos 

na tomada anterior.2 Essa análise comparativa leva em conta o conjunto das unidades 

do programa, já que o modelo de gestão Novo Detran encontra-se amplamente 

implantado, diferindo da situação anteriormente investigada.3  

De fato, é importante destacar que, entre o final da primeira tomada – dezembro 

de 2013 – e o início da segunda – maio de 2014 –, ocorreram significativas mudanças 

no órgão em estudo, refletindo o processo de transição em curso. Foram realizadas 

ações cujos efeitos influenciaram os indicadores da pesquisa, evidenciando o decisivo 

avanço no estágio de implementação do programa. Entre essas ações, destacam-se: 

 convocação dos aprovados no concurso do Detran. Foram admitidos 600 

agentes de trânsito (nível superior) e 600 oficiais de trânsito (nível médio); 

 realização de campanha de mídia visando dar maior divulgação de serviços 

disponibilizados no site do órgão, bem como orientar o cidadão no sentido de 

se informar no site antes de comparecer na unidade de atendimento; 

 mudanças no site do órgão, objetivando maior acessibilidade e clareza de 

informações; 

 assunção de todas as Ciretrans pela nova gestão. Ainda que muitas estejam 

em processo de transição de modelo, não há mais a presença de funcionários 

de carreira policial, tampouco a prestação de serviços em delegacias de polícia; 

 intensificação do processo de inauguração de unidades no novo modelo. 

Nessa direção, a apropriação de todas as Ciretrans pela nova gestão destaca-

se como ação das mais determinantes para caracterizar os diferentes estágios do 

programa retratados nas duas pesquisas realizadas. Vale lembrar que, na época da 

primeira tomada, ainda havia unidades operando no antigo modelo de gestão e de 

prestação dos serviços, que eram realizados, em grande parte, em delegacias de 

polícia e contando com a presença de profissionais de carreira policial, especialmente 

nos cargos de chefia. 

                                                           
2 A coleta anterior foi realizada entre novembro e dezembro de 2013. Sobre isso ver Anexo 2 – Tabelas. 
3 As características das unidades pesquisadas se alteraram com o avanço do programa, especialmente no que se 
refere às unidades categorizadas como Ciretrans Antigas na tomada anterior. No momento da segunda pesquisa 

algumas dessas unidades já haviam migrado completamente para o novo modelo, enquanto outras ainda não 
haviam passado pelas reformas de adequação do espaço físico. 
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Por conseguinte, existiam no momento das tomadas diferentes tipos de 

unidades de atendimento, refletindo avanços na implementação do Novo Detran, 

diferenças estas expressas em categorias analíticas distintas. Na primeira tomada, as 

categorias utilizadas foram: Ciretrans modelo antigo, Ciretrans modelo novo e postos 

do Poupatempo. Essa categorização, inclusive, foi o foco principal da análise naquele 

momento, buscando refletir o estágio de implementação do programa, que já 

evidenciava os avanços observados nas unidades que haviam migrado de modelo em 

comparação àquelas que permaneciam no modelo antigo.   

Já na segunda tomada, refletindo a transição em curso, como mencionado 

anteriormente, as unidades do modelo antigo já tinham sido assumidas pela nova 

gestão do órgão e encontravam-se em diferentes estágios de implementação. Nesse 

caso, conforme sugerido pelos gestores do programa, as unidades foram 

categorizadas em Unidades com reforma estrutural e Unidades sem reforma 

estrutural. As primeiras são aquelas que já migraram de modelo por completo, 

enquanto as últimas são unidades em que as instalações físicas ainda não condizem 

com as diretrizes do programa, carecendo, por exemplo, de reforma e instalação de 

equipamentos. Destaque-se, entretanto, que em todas as unidades pesquisadas já 

houve a capacitação dos funcionários e a adoção de fluxos e procedimentos 

padronizados pela nova gestão, configurando a transição para o modelo Novo Detran. 

Ademais, compõem a categorização das unidades, nesta segunda etapa 

retratada, as Unidades dentro do Poupatempo e os Postos do Poupatempo. As 

primeiras equivalem às Unidades com reforma estrutural, porém, diferenciam-se pelo 

fato de operarem integralmente dentro de instalações do Poupatempo. Já os Postos 

do Poupatempo são unidades que também funcionam em equipamentos desse 

programa, mas não realizam a totalidade dos serviços do Detran, diferenciando-se, 

desse modo, das Unidades dentro do Poupatempo.  

A metodologia da pesquisa foi a mesma usada na investigação anterior, 

prevendo coletas por amostragem nas mesmas unidades de atendimento do Detran 

anteriormente pesquisadas, bem como a aplicação presencial do mesmo questionário. 

A população-alvo da coleta foi composta pelos usuários dos serviços do Detran.SP. 

O plano amostral para a pesquisa foi dimensionado em 1.501 entrevistas, executadas 
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nos municípios com maior frota do Estado de São Paulo.4 A coleta de dados ocorreu 

entre 26 de maio e 30 de junho de 2014, com a realização de todas as entrevistas 

previstas.  

O relatório segue organizado em duas partes e contém dois anexos. A primeira 

parte dedica-se à comparação dos resultados das duas tomadas para o conjunto das 

unidades pesquisadas, reproduzindo as dimensões analíticas abordadas na 

sistematização da primeira pesquisa. A segunda parte desagrega alguns resultados 

da segunda tomada entre os tipos de unidades constituídas pelo programa, permitindo 

algumas considerações acerca do atual estágio de implementação do Novo Detran.   

  

                                                           
4 Sobre isso ver Anexo Metodológico – Lista das unidades. 
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PARTE 1 – COMPARATIVO ENTRE AS DUAS TOMADAS DE PESQUISA 

Caracterização dos usuários e dos serviços 

Esta parte do relatório apresenta os aspectos relacionados à caracterização 

dos usuários do Detran.SP e dos serviços demandados, bem como a condição de 

resolutividade desses. É avaliada também a percepção sobre o tempo de atendimento 

dos serviços concluídos em uma única visita à unidade do Detran. 

Caracterização dos usuários 

O comparativo dos dados obtidos nas tomadas da pesquisa com relação ao 

perfil dos usuários dos serviços do órgão (Tabela 1) evidencia uma concentração 

ainda maior na segunda tomada de frequentadores do sexo masculino e com 

escolaridade de nível médio completo ou superior. A classificação por gênero variou 

de 66,3% de usuários homens, na primeira tomada, para 76,6%, na segunda. Uma 

possível explicação para parte deste comportamento é o aumento verificado na 

procura de serviços relativos a veículos (de 46,3% para 50,8%, entre as duas 

tomadas), serviços esses cujos usuários demandantes costumam ser 

majoritariamente do sexo masculino. 

Já a classificação dos usuários de acordo com sua escolaridade demonstra 

que, na primeira apuração, 73,1% deles possuíam pelo menos o nível médio 

completo, proporção que passou para 80,0% na segunda tomada. 

Outro aspecto do perfil do usuário que apresenta variação nos diferentes 

períodos diz respeito às faixas de renda familiar. Embora a maioria dos entrevistados 

continue nas faixas de menor renda (até 3.500 reais), notam-se, de uma tomada para 

outra, variações relativas nos extremos das faixas consideradas, cujas proporções se 

elevam. O limite inferior (até R$ 2.100) variou de 28,7% para 33,1%, enquanto o limite 

superior (mais de R$ 7.000) passou de 4,7% para 8,7%. Destaca-se que as faixas 

intermediárias pouco mudaram entre as pesquisas. O crescimento dos extremos 

ocorreu em contrapartida a uma diminuição dos usuários que não sabiam ou não 

quiseram informar sua renda, cujo registro variou de 19,9% para 12,1%, entre as duas 

coletas. 

Com relação à idade média dos frequentadores, não houve variação 

significativa, permanecendo em torno de 40 anos. 
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Tabela 1 
Distribuição dos usuários do Detran, por tomada da pesquisa,  

segundo perfil etário e socioeconômico 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em porcentagem 

Perfil dos usuários Primeira tomada Segunda tomada 

Sexo   

Homens  66,3 76,6 

Mulheres  33,7 23,4 
    

Faixa etária    

Idade média (em anos) 40 39 
    

Instrução    

Sem instrução 0,0 0,0 

Fundamental incompleto  4,5 2,2 

Médio incompleto  22,4 17,9 

Médio completo ou mais  73,1 80,0 
    

Renda    
Até R$ 2.100 28,7 33,1 

Mais de R$ 2.100 a R$ 3.500 27,6 25,7 

Mais de R$ 3.500 a R$ 7.000 19,1 20,4 

Mais de R$ 7.000 4,7 8,7 

Não sabe/não quis informar 19,9 12,1 
    

Total  100,0 100,0 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

Serviços demandados: características e resolutividade 

A análise a seguir compara, nas duas tomadas, os serviços demandados pelos 

usuários no dia da entrevista, categorizados nos três grandes grupos de serviços 

prestados pelo Detran: habilitação, infrações e veículos. A Tabela 2 demonstra a 

incidência menor, na segunda tomada, de serviços correspondentes ao grupo 

habilitação, em contrapartida à maior ocorrência de serviços nas áreas de infrações e 

veículos. 

  



 

SEADE 10 

Tabela 2 
Distribuição dos usuários do Detran, por tomada da pesquisa,  

segundo serviços procurados 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em porcentagem 

Serviços procurados Primeira tomada Segunda tomada 

Habilitação/CNH 47,9 41,6 

Infrações 5,9 7,5 

Veículos 46,3 50,8 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Para as análises referentes aos aspectos que envolvem a resolução dos 

serviços oferecidos pelo Detran, serão avaliados indicadores relativos à taxa de 

conclusão do serviço, à satisfação com o tempo de permanência na unidade e aos 

motivos de não conclusão. 

Verificou-se expressivo crescimento no indicador de resolutividade dos 

serviços5. A proporção de usuários que declararam estar saindo da unidade de 

atendimento com seu serviço concluído passou de 78,2%, na primeira tomada da 

pesquisa, para 88,8%, na segunda (Gráfico 1).  

Na análise por tipo de serviço, observa-se comportamento uniforme de valores 

mais favoráveis obtidos na segunda rodada. Destaca-se o grupo habilitação – outros 

como o item de maior diferença captada, com taxa de conclusão variando de 69% 

para 90,8%. Merecem destaque, também, os serviços de infrações, cujo indicador 

aumentou de 62,6% para 82,5%, o serviço de renovação da habilitação (de 76,3% 

para 89,1%) e os serviços de veículos (de 83,1% para 91,0%) (Gráfico 1). 

Esses comparativos evidenciam importantes avanços obtidos pelo órgão e 

indicam menor possibilidade de um usuário ir ao Detran e não ter seu serviço 

concluído. Corrobora esse entendimento a observação da taxa de não conclusão dos 

serviços, que diminuiu de 21,8% para 11,2% entre os períodos. 

                                                           
5 A resolutividade refere-se à parcela dos usuários que informaram ter concluído o serviço em relação ao total de 
usuários entrevistados. 
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Por outro lado, ao se analisar isoladamente o serviço de primeira habilitação, 

nota-se pouca evolução em sua taxa de conclusão entre as tomadas da pesquisa. 

Ademais, este serviço apresenta o menor indicador de resolutividade entre todos os 

grupos de serviços avaliados na segunda etapa. Tal comportamento é explicado pela 

complexidade e peculiaridades deste serviço, que se divide em diversas etapas, como 

coleta biométrica e os exames teórico e prático. Assim, é mais comum a ocorrência 

de realização de apenas uma de suas etapas no dia da pesquisa, sem que seja 

necessariamente possível a conclusão do serviço por completo. Porém, a avaliação 

da possibilidade de melhoria deste indicador para este serviço não deve ser 

desconsiderada. 

Gráfico 1 
Taxa de conclusão, por serviço procurado, segundo tomada da pesquisa 

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 
 

Em% 

 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

De forma a complementar as informações anteriores, os usuários foram 

indagados a respeito do motivo da não conclusão do serviço no dia da pesquisa. Essa 

situação pode ocorrer por diversos motivos (Tabela 3), entre os quais se destaca, em 

ambas as tomadas, a falta de documentação como impedimento à resolutividade, 

com, respectivamente, 9,0% e 5,2% do total de usuários. Este comportamento sugere 

que o aprimoramento da qualidade das informações prestadas pelo órgão e o 

incentivo ao maior uso de canais de informações oficiais, ações que já fazem parte 
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das diretrizes da nova gestão do órgão, devem continuar sendo tratados como 

prioridade. 

Tabela 3 
Usuários do Detran que não concluíram o serviço procurado,  

segundo motivos da não conclusão 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em porcentagem 

Motivos da não conclusão do serviço Primeira tomada Segunda tomada 

Serviços não concluídos 21,8 11,2 

  Falta de documentação 9,0 5,2 

  Fazer exame médico/coleta da biometria 5,6 1,9 

  Realizar prova teórica ou prática 0,7 1,1 

  Fazer vistoria do veículo 0,3 0,6 

  Pagar taxas 1,9 0,7 

  Aguardar análise ou avaliação do Detran 1,9 0,9 

  Houve problema no sistema 0,3 0,7 

  Recebeu informações erradas 1,5 0,9 

  Desistiu de esperar, estava demorando muito 0,4 0,1 

  Não pode esperar, estava com pressa ou atrasado 0,0 0,1 

  Outro 1,8 0,2 

  Não sabe 0,1 0,0 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

Nota: A questão solicitada aceitava mais de uma alternativa de resposta. 

 

De outro lado, para os usuários que declararam ter seu serviço concluído em 

uma única visita – cerca de dois terços – apurou-se a satisfação com relação ao tempo 

despendido, no dia, para a obtenção do serviço. A Tabela 4 traz os dados referentes 

a esse indicador, confirmando ser a percepção do usuário muito similar nos diferentes 

estágios de implantação do programa avaliados. As elevadas proporções indicando a 

satisfação por parte dos entrevistados, em ambos os períodos, sugerem que a 

oportunidade de atendimentos sob essa formatação representa um diferencial 

importante na percepção dos usuários, provavelmente agregando reconhecimento 

aos serviços prestados pelo Detran. 
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Tabela 4 
Distribuição dos usuários do Detran que foram uma única vez ao posto  

para obter o serviço, segundo condição de satisfação em  
relação ao tempo de permanência 

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 
 

Em porcentagem 

Condição de satisfação em 
relação ao tempo de 
permanência no posto 

Primeira tomada Segunda tomada 

Muito satisfeito 27,7 27,9 

Satisfeito 60,4 62,2 

Pouco satisfeito 6,9 5,5 

Insatisfeito 5,0 4,4 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Fontes de informações acessadas  

Conforme destacado anteriormente, no intervalo de tempo entre as tomadas de 

pesquisa, o Detran manteve a realização de ações objetivando a melhoria na 

qualidade de informação oferecida pelo site e disque Detran, bem como executou 

ações de divulgação destes instrumentos informativos ao usuário, especialmente do 

site.  

Alinhada a essas diretrizes do órgão, a pesquisa buscou captar a evolução 

desses aspectos, indagando aos usuários os canais de informação utilizados para se 

informar sobre os procedimentos necessários para obtenção do serviço. Os dados da 

Tabela 5 mostram a significativa redução no uso de fontes não oficiais, como 

despachantes, Centros de Formação de Condutores (CFCs) e familiares. Observa-se, 

também, o aumento de usuários que declararam conhecimento prévio de 

procedimentos e documentação necessária.  
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Tabela 5 
Distribuição dos usuários do Detran, por tomada de pesquisa,  

segundo fontes de informação utilizadas 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em porcentagem 

Fontes de informação utilizadas Primeira tomada Segunda tomada 

Fontes oficiais (2) 43,9 48,4 

Outras fontes (3) 32,7 21,7 

Não foi necessário/já sabia  24,0 31,6 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

(2) Foram consideradas fontes oficiais de informações as unidades do Detran, postos do 

Poupatempo, Disque Detran, website, e-mail, carta ou outros comunicados emitidos pelo próprio órgão. 

(3) Foram consideradas outras fontes (não oficiais) os parentes, amigos, conhecidos, despachantes, autoescolas/CFCs e 
outros. 

 

Para um dimensionamento mais preciso a respeito da taxa de uso de canais de 

informação oficiais, a Tabela 6 traz esses mesmos dados, mas com a exclusão da 

opção Não foi necessário/já sabia. Verifica-se um expressivo aumento no uso deste 

tipo de fonte, cuja frequência de acesso evoluiu de 57,7% para 70,2%, entre as duas 

tomadas. Ainda assim, este ponto apresenta possibilidades de melhora, pois 31,5% 

dos usuários que buscam informação ainda o fazem por meio de fontes não oficiais. 

Tabela 6 
Distribuição dos usuários do Detran, por tomada de pesquisa,  

segundo fontes de informação utilizadas 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em porcentagem 

Fonte de Informação Primeira tomada Segunda tomada 

Fontes oficiais (2) 57,7 70,2 

Outras fontes (3) 42,9 31,5 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

(2) Foram consideradas fontes oficiais de informações as unidades do Detran, postos do 

Poupatempo, Disque Detran, website, e-mail, carta ou outros comunicados emitidos pelo próprio órgão. 

(3) Foram consideradas outras fontes (não oficiais) os parentes, amigos, conhecidos, despachantes, autoescolas/CFCs e 
outros. 

 

De forma a complementar esta análise, o Gráfico 2 traz o detalhamento das 

fontes de informação utilizadas. Observa-se que, mesmo entre os usuários que 

buscam fontes de informações oficiais, há grande frequência dos que o fazem na 
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unidade de atendimento, prática adotada por 21,5% dos usuários pesquisados no 

segundo estágio da investigação. Em contrapartida, a busca por informações no site 

foi realizada por 12,5% dos usuários e no Disque Detran, por apenas 1,6%. Esta 

situação merece atenção, pois, conforme demonstrado anteriormente, ainda há 

considerável incidência de não resolutividade dos serviços por falta de documentação, 

fato que pode ser amenizado com o aumento de usuários que busquem informações 

nos canais oficiais antes de se dirigir à unidade de atendimento. 

Porém, o panorama geral do comparativo entre as etapas apresenta melhora. 

Destaca-se comportamento positivo na taxa de uso do site do órgão, que se ampliou 

de 9% para 12,5%, diante da diminuição de usuários que buscaram informações nas 

unidades, cuja ocorrência variou de 24,4% para 21,5%, entre as duas tomadas 

(Gráfico 2). Assim, o aumento no uso de fontes oficiais anteriormente destacado, 

associado à diminuição da prática de busca por informações na unidade de 

atendimento do Detran, expressa situação favorável à fluidez na prestação dos 

serviços, em relação tanto à agilidade quanto à resolutividade. Além disso, vale dizer 

que o acesso a informações e orientações, quando promovido diretamente pelo 

próprio Detran, revela o cuidado e o respeito para com seus usuários, contribuindo 

para a constituição de imagem positiva do programa. Nessa direção, meios de 

informação como o Disque Detran e o e-mail para o Detran apresentam-se como 

oportunidades a serem mais exploradas pelos gestores do programa. 
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Gráfico 2 
Proporção dos usuários do Detran, por formas de obtenção de informações 

sobre os serviços, segundo tomada de pesquisa 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 

Em% 

 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Condição de agendamento dos serviços6  

As oportunidades reveladas pela possibilidade do agendamento do 

atendimento tendem a representar ganhos importantes à gestão, permitindo o 

planejamento do fluxo da demanda e a melhor racionalização dos serviços prestados, 

sendo percebidas pelos usuários como expressão de capacidade de organização e 

eficiência. No entanto, a disponibilidade do agendamento prévio não se estende a 

todos os serviços prestados pelo Detran, devido às especificidades de suas etapas de 

execução. Nesse sentido, tal opção demandaria cuidadosa abordagem destacando 

                                                           
6 Sobre isso ver Anexo Metodológico – Questionário, questão 10. Para a construção deste indicador, foram 
somados os percentuais relativos às respostas “Sim, pela internet”, “Sim, diretamente na unidade” e “Não, foi 
agendado pela autoescola/CFC”. 
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cada tipo de serviço, suas oportunidades e limitações em relação ao recurso do 

agendamento.  

Os resultados mostram recuo nas práticas de agendamento, passando de 

36,6% para 28,6%, entre uma investigação e outra (Gráfico 3). Esse comportamento 

pode estar associado à característica dos serviços demandados no período 

investigado. Vale lembrar que houve acréscimo dos serviços de veículos e daqueles 

relacionados à infração, o que pode ter influenciado esse comportamento dada a 

variedade de solicitações envolvidas em cada um deles.  

Desde logo, esse cenário pode representar oportunidades à revisão de fluxos 

dos serviços citados, na perspectiva das oportunidades reveladas pelo agendamento 

prévio. Essa possibilidade pode ser bastante interessante, sobretudo para as 

demandas relacionadas à infração, vindo a amenizar o costumeiro sentimento de 

descontentamento do usuário ao demandar esse tipo de serviço.   

Gráfico 3 
Distribuição dos usuários do Detran, por tomada de pesquisa, segundo 

condição de agendamento dos serviços 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em% 

 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 
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Percepção dos usuários sobre a qualidade dos serviços oferecidos 

Esta parte do relatório analisa os resultados obtidos pela pesquisa no que se 

refere aos elementos que compõem a satisfação dos usuários em relação às 

dimensões que permitem acompanhar a trajetória do Detran.SP no período em 

estudo. Assim como no relatório referente à primeira tomada das pesquisas, serão 

objeto de análise as seguintes dimensões: qualidade do atendimento 

(atendentes/funcionários); condições das instalações físicas (unidades); prazos para 

execução dos serviços; canais de informação disponíveis; e tempo de permanência 

na unidade para obtenção dos serviços. 

Em conformidade com a análise realizada para a tomada anterior, os aspectos 

supramencionados foram observados de forma detalhada, avaliados em diversos 

indicadores diferentes, representados pelas respectivas escalas de satisfação. Para 

os aspectos referentes à qualidade do atendimento (atendentes), condições das 

instalações físicas e tempo de permanência na unidade, a percepção dos usuários foi 

captada utilizando-se as seguintes opções de resposta:7 muito satisfeito, satisfeito, 

insatisfeito e muito insatisfeito. 

De forma análoga, a avaliação dos prazos para a execução dos serviços e 

canais de informação8 baseou-se nas seguintes categorias:9 ótimo, bom, ruim e 

péssimo. 

Assim, os tópicos a seguir destacam os resultados obtidos para cada aspecto 

investigado, com comparações entre as tomadas de pesquisa. 

Condições de satisfação com os atendentes 

Esta dimensão foi investigada a partir dos seguintes critérios: clareza nas 

informações prestadas; cortesia; agilidade; conhecimento sobre o serviço 

demandado; entendimento das necessidades do usuário; capacidade na solução dos 

problemas; e quantidade de atendentes em serviço. 

                                                           
7 Sobre isso ver Anexo Metodológico. Questionário. Destaque para: questão 16 (satisfação com atendentes); 
questão 17 (satisfação com instalações físicas); e questão 7 (satisfação com tempo de permanência na unidade). 
Nesses casos investigados, as alternativas de respostas “Não sabe avaliar” e “Não existe na unidade” foram 
excluídas do universo de análise, de modo a priorizar as respostas que expressam de forma objetiva a percepção 
do entrevistado. 
8 Os canais de informações investigados foram: serviços telefônicos e sites oficiais; Internet e e-mail – Detran e 
Poupatempo.  
9 Sobre isso ver Anexo Metodológico. Questionário. Destaque para: questão 18 (aspectos avaliados na prestação 
de serviços). 
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Conforme demonstrado no Gráfico 4, a comparação dos resultados obtidos 

entre as tomadas evidencia a tendência de consolidação da imagem positiva do 

Detran perante o usuário, captada na tomada anterior. Destaca-se, de maneira geral, 

o fato de os dados da primeira pesquisa já demonstrarem bons índices de satisfação, 

em torno de 90% (incluindo satisfeitos e muito satisfeitos). 

Gráfico 4 
Usuários do Detran, por tomada de pesquisa, segundo grau  

de satisfação com os atendentes 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em% 

 
 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Assim, variações positivas da ordem de 4 pontos percentuais, observadas nos 

critérios clareza nas informações, cortesia e agilidade, são bastante expressivos e 

resultam, em parte, da incorporação por completo das unidades de atendimento pela 

nova gestão do órgão no momento da segunda tomada. 

Já nos quesitos conhecimento sobre o serviço, entendimento de suas 

necessidades e capacidade na solução dos problemas, as variações observadas, 

embora sempre positivas, apresentam-se mais modestas, com variações entre 0,5 e 

2,3 pontos percentuais. 
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Nota-se um padrão de comportamento na análise dos resultados das duas 

tomadas, com o primeiro grupo de indicadores (clareza, cortesia e agilidade) 

representando resultados mais favoráveis em relação ao segundo (conhecimento 

sobre o serviço, etc.), conforme demonstrado anteriormente. Esse comportamento 

talvez justifique-se pelo fato de indicadores desse primeiro grupo serem relacionados 

ao resultado de ações tomadas pelos gestores do programa, que exigiram ruptura 

cultural no padrão de atendimento, pouco voltado ao usuário dos serviços do órgão, 

redefinindo claramente seus parâmetros.    

Já indicadores como conhecimento sobre o serviço, entendimento de suas 

necessidades e capacidade na solução dos problemas estão mais relacionados a 

fatores como a experiência do funcionário. Neste momento de transição de modelo 

retratado na época da segunda tomada, em que muitos funcionários novos haviam 

recentemente substituído servidores com maior experiência, corria-se o risco, 

inclusive, de uma possível diminuição dos indicadores para esses quesitos em um 

primeiro momento, hipótese não confirmada pelos dados captados.  

No entanto, a despeito das menores variações percentuais, as análises nos 

parágrafos anteriores evidenciam a eficiência do programa de treinamento e 

capacitação dos atendentes realizados pela nova gestão do órgão. 

Como outro ponto de destaque, tem-se o fato de que, conforme expectativas 

apontadas na análise da tomada anterior, o indicador referente à satisfação com a 

quantidade de atendentes apresentou expressiva evolução. Cabe lembrar que esta 

expectativa baseava-se na previsão de incorporação dos funcionários classificados 

no concurso público realizado pelo órgão. Conforme já apontado, ocorreu a 

convocação de 600 funcionários de nível médio, alocados, em grande parte, no 

atendimento das unidades. Apesar desse avanço, o índice de satisfação de 90% para 

a quantidade de atendentes continua sendo o item de menor satisfação observada. 

Mas vale notar que a insatisfação com este item (Gráfico 5) caiu pela metade, 

expressando de forma muito intensa os resultados favoráveis obtidos com as ações 

empreendidas. 

Por outro lado, a análise das percepções por parte dos usuários que remetem 

às melhores avaliações (muito satisfeito) apresenta resultados bastante semelhantes 

no comparativo entre as tomadas, fato que, conforme relatado na análise da tomada 

anterior, sugere a possibilidade de melhorias nestes indicadores, buscando-se o 
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aumento da proporção de usuários muito satisfeitos. Uma vez mais, o item com 

maiores oportunidades, na comparação aos demais, corresponde à quantidade de 

atendentes. Vale notar que isso não se refere, necessariamente, a mais ou novas 

contratações, podendo estar associado à revisão e racionalidade da gestão do 

atendimento.  

De forma complementar à análise anterior, a declaração de insatisfação com 

os atendentes mostra índices menores na segunda tomada em comparação à 

primeira. Destaca-se a observação praticamente residual da avaliação muito 

insatisfeito em todos os itens avaliados. Esse dado corrobora o entendimento de que 

ocorreram avanços na consolidação da imagem pública do órgão entre as tomadas 

da pesquisa de campo. Além disso, esse resultado evidencia a intensidade 

representada pela melhoria atribuída à quantidade de atendentes, item anteriormente 

responsável pela maior proporção de insatisfação, o que reforça como ganhos do 

novo modelo as condições criadas com a alocação ou contração de pessoal.  

 

Gráfico 5 
Usuários do Detran, por tomada de pesquisa, segundo grau  

de insatisfação com os atendentes 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em% 

 

 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 
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Condições de satisfação com as instalações físicas  

A avaliação da satisfação dos usuários com as instalações físicas das unidades 

pesquisadas foi realizada segundo os seguintes itens: balcão de informações ou 

triagem; sinalização indicativa; local de espera; mesa de atendimento; conforto do 

mobiliário; e higiene e limpeza.  

A percepção dos usuários quanto às condições das instalações físicas nas 

unidades de atendimento (Gráfico 6) difere de forma significativa entre as tomadas, 

apresentando melhores indicadores na segunda tomada em relação à primeira, para 

todos os itens avaliados.  

Essa diferença se explica, em parte, pela ausência de unidades antigas no novo 

estágio do programa, bastante identificadas com instalações físicas nem sempre 

adequadas ao atendimento ao público, comprometendo itens de avaliação 

importantes como as condições de conforto, ou ainda higiene e limpeza. Porém, há 

ainda unidades que não migraram de modelo por completo, carecendo de reformas 

para se adequar ao padrão de atendimento exigido pelas novas diretrizes do órgão. 

Dessa forma, espera-se uma evolução ainda maior com a futura migração de modelo 

por completo de todas as unidades de atendimento, especialmente em itens cujas 

manifestações de satisfação, apesar de elevadas, ainda guardam possibilidades de 

crescimento, como o conforto do mobiliário (88,3%), sinalização indicativa (91,1%) e 

local de espera (92,8%). 

Por outro lado, vale destacar a presença de critérios com indicadores 

superiores a 95% de satisfação, como é o caso da mesa de atendimento (95,8%) e 

higiene e limpeza (95,4%), o que reforça a capacidade, por parte da gestão do 

programa, em ampliar e manter entre as unidades recém assumidas os padrões de 

funcionamento desejáveis ao Novo Detran.  

Por outro lado, ao se compararem as avaliações consideradas as mais 

positivas, representadas pela categoria muito satisfeito, notam-se alguns indicadores 

com valores inferiores no estágio do programa retratado na segunda tomada para os 

critérios balcão de atendimento/triagem, sinalização indicativa e mesa de 

atendimento. Novamente, essa situação pode ser explicada, em parte, pelo momento 

peculiar na operação de algumas unidades, visto que parte delas está passando por 

um momento de transição e adequação das instalações. Dessa forma, assim como 

na análise anterior, espera-se melhoria nesses indicadores com a finalização do 
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processo de adequação das unidades de atendimento aos padrões estabelecidos pelo 

novo modelo de operação destas unidades.  

Gráfico 6 
Usuários do Detran, por tomada da pesquisa,  

segundo grau de satisfação com as instalações 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em% 

 
 
 
 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Complementando a análise anterior, confirma-se a baixa incidência da 

declaração de extrema insatisfação (muito insatisfeito) por parte dos usuários para 

todos os aspectos avaliados, em ambas as etapas retratadas (Gráfico 7). Notam-se 

variações de pequena escala para todos os itens, exceto para o conforto do mobiliário, 

quesito que apresentava indicador de 4,1% na primeira tomada, diminuindo de forma 

intensa para 1,3% na segunda tomada. 
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Gráfico 7 
Usuários do Detran, por tomada da pesquisa,  

segundo grau de insatisfação com as instalações 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em% 

 

 
 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Condição de satisfação com os prazos 

Diferentemente das análises que abordaram a satisfação dos usuários com o 

atendimento e as instalações físicas, aquela que se destina a investigar a percepção 

dos entrevistados em relação aos prazos de prestação dos serviços mereceu alguns 

cuidados analíticos. Nesse sentido, os dados foram segmentados pelos diferentes 

tipos de serviço prestados no órgão, uma vez que os prazos são um aspecto peculiar 

de cada um deles, podendo gerar percepção diversa no usuário conforme o caso 

específico. 

Assim como nas análises de percepção do usuário quanto ao atendimento e 

instalações físicas das unidades, a análise da percepção positiva dos prazos (ótimo e 

bom) demonstra, de maneira geral, melhorias consideráveis no comparativo entre as 

tomadas de pesquisa (Gráfico 8). Notam-se indicadores mais favoráveis ao estágio 

do programa retratado na segunda tomada, em comparação ao da primeira, para 
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todos os serviços, com exceção do serviço de primeira habilitação, cujos resultados 

são muito semelhantes. 

Os serviços que apresentaram maiores índices de satisfação quanto aos 

prazos, na segunda tomada, pertencem aos grupos renovação da habilitação (87,3%) 

e veículos (86,7%). 

Já os dados que remetem às melhores avaliações apuradas – expressas na 

categoria ótimo –registraram baixa ocorrência para os serviços de infração, ainda que 

em valor maior na segunda tomada (5,81%) em relação à primeira (2,42%). Este item, 

inclusive, apresenta os menores índices de satisfação com os prazos decorridos em 

ambas as tomadas, totalizando valores de 56,4% e 68,6%, respectivamente. Assim, é 

oportuno destacar o fato de que essa categoria de serviços apresenta uma 

peculiaridade em relação às demais, visto que em sua maioria envolve o pagamento 

de multas de trânsito, fato que gera uma predisposição negativa por parte do usuário. 

Entretanto, devido ao sistemático desempenho aquém dos demais serviços, caberia 

uma investigação por parte dos gestores do órgão a respeito de possíveis melhorias 

na prestação deste grupo de serviços.  

Prosseguindo a análise das avaliações que classificam os prazos praticados 

nos serviços como ótimo, merece destaque a evolução do conjunto habilitação – 

outros, cujo indicador na primeira tomada era bastante inferior aos demais serviços 

(3,1%), aumentando significativamente na segunda (18,9%). Dada a variedade de 

serviços de habilitação inclusos nesse grupo analítico, investigações mais detalhadas 

associadas às práticas dos mesmos podem agregar conhecimento que possibilitem 

melhorias em sua prestação. 
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Gráfico 8 
Usuários do Detran, por tomada da pesquisa, segundo grau de satisfação com 

prazos para execução dos serviços 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em% 

 

 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Já a análise dos indicadores de grau de insatisfação com os prazos decorridos 

(Gráfico 9) evidencia valores significativos para a avaliação mais negativa – 

classificada na categoria péssimo – atribuída para os serviços habilitação – outros e 

infração, com resultados de 8,11% e 8,14%, respectivamente, na segunda tomada de 

pesquisas.  

Ademais, para o serviço de primeira habilitação, observa-se a incidência de 

avaliação péssimo com maior frequência na segunda tomada da pesquisa (4,31%), 

contra uma ocorrência residual na tomada anterior. Assim, esse aspecto merece 

atenção para o entendimento de seu comportamento diverso nos diferentes estágios 

do programa retratados, o que pode ser decorrência de fatores pontuais, como 

mudanças nos procedimentos e adequação das unidades novas. 

 

 

62,3 62,9 60,3 62,3
69,2

62,2
54,0

62,8
55,2

61,8

16,7 16,4 22,1
25,0

3,1 18,9

2,4

5,8 25,2

24,9

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Primeira
Tomada

Segunda
Tomada

Primeira
Tomada

Segunda
Tomada

Primeira
Tomada

Segunda
Tomada

Primeira
Tomada

Segunda
Tomada

Primeira
Tomada

Segunda
Tomada

Habilitação -
Primeira

Habilitação -
Renovação

Habilitação -
Outros

Infração Veiculos



 

SEADE 27 

Gráfico 9 
Usuários do Detran, por tomada de pesquisa, segundo grau de insatisfação 

com prazos para execução dos serviços 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em% 

 

 
 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Outro ponto a se destacar quanto à avaliação dos prazos praticados refere-se 

ao fato de terem sido captadas diferenças significativas, entre as duas pesquisas, na 

ocorrência de respostas não sabe avaliar,10 com valores de 24,4% na primeira rodada 

e 10,6% na segunda. Tal comportamento, bastante positivo, é indício de um maior 

conhecimento do usuário a respeito dos prazos do serviço, decorrente de uma maior 

qualidade na informação oferecida ao usuário dos serviços do Detran. Nesse caso, 

corroborado pelo já mencionado acréscimo do acesso às fontes oficiais de 

informações, como meio de consulta e orientação por parte dos entrevistados. 

 

                                                           
10 Sobre isso ver Anexo 2 – Tabelas. 
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Avaliação dos canais de informação do Detran 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 7,11 observa-se a tendência 

de melhora na avaliação do serviço de informação oferecido pelo site do órgão, 

inclusive, para o serviço de primeira habilitação, em que já havia sido detectado índice 

bastante elevado de aprovação na primeira pesquisa (ótimo e bom – 96,5%), o que 

se confirma na segunda tomada com valores ainda maiores (98,61%). 

Ainda com relação às informações fornecidas no site, nota-se, também, uma 

significativa diferença na avaliação positiva para os serviços de veículos, cujos valores 

variaram de 76,1%, na primeira pesquisa, para 83,2%, na segunda, comportamento 

semelhante ao observado para o serviço de renovação da habilitação, mas com 

ganhos percentuais ainda mais favoráveis. 

Como exceção a este comportamento de melhora na percepção dos usuários 

em relação às informações oferecidas pelo site, tem-se o conjunto de serviços 

representados pelo item outros – habilitação, em que se observa uma ligeira queda 

de avaliações positivas, de 83,5% para 80,47% (Tabela 7). 

No que diz respeito aos serviços de informação por telefone, os indicadores 

captados na segunda tomada apresentam valores significativamente mais positivos 

em relação à tomada anterior, o que reflete mudanças adotadas pela gestão do 

serviço telefônico do órgão entre as duas pesquisas. 

Ademais, ressalta-se que a avaliação dos canais de informações por Internet, 

quando segmentada pelos serviços demandados, registra maiores valores para o 

serviço de primeira habilitação. Cabe lembrar que esse comportamento ocorreu 

também para a avaliação dos serviços telefônicos na primeira etapa. Os indicadores 

mais favoráveis aos serviços de primeira habilitação são, possivelmente, decorrentes 

de um conjunto de fatores, tais como a provável adequação entre a padronização das 

etapas do serviço e os conteúdos das orientações que lhes são correspondentes. É 

possível também que os usuários na primeira habilitação, normalmente mais jovens e 

mais afeitos ao uso da Internet, tenham maior facilidade de acesso à informação. 

 

                                                           
11 A primeira tomada não apresentou amostragem suficiente para a avaliação dos Serviços de telefone para os 
serviços de Primeira Habilitação e Outros - Habilitação. A segunda tomada não apresentou amostragem suficiente 
para a avaliação dos Serviços de telefone para os serviços de Primeira Habilitação, Outros – Habilitação e Primeira 
Habilitação. Ambas as tomadas não apresentaram ocorrências suficientes para a avaliação do serviço de 
Infrações, tanto para Internet e e-mail quanto para os Serviços de telefone. 
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Por fim, comparando-se os indicadores auferidos para os canais de informação 

pesquisados, observam-se índices de satisfação maiores com as fontes de Internet 

em relação aos serviços telefônicos, assim como já observado na primeira tomada da 

pesquisa. 

Tabela 7 
Proporção de usuários do Detran satisfeitos com canais  

de informação, por tomada de pesquisa 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2012 

 

Em porcentagem

Avaliação dos serviços de 
informações (Q18) 

Serviços Primeira tomada Segunda tomada 

Internet e e-mail 

Primeira habilitação 96,5 98,6 

Renovação da 

habilitação 
80,9 83,2 

Outros – habilitação 83,5 80,5 

Veículos 76,1 83,2 

Serviços de telefone 

Primeira habilitação 89,9 * 

Renovação da 

habilitação 
56,6 76,3 

Veículos 53,4 61,1 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP -– 
Tomadas 1 e 2.  

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Intermediários e taxas 

Conforme ressaltado no relatório da análise da primeira tomada, a pesquisa 

com os usuários do Detran buscou apurar eventuais melhorias nos serviços prestados 

pelo órgão sob a ótica das mais diversas variáveis possíveis. Além de indicadores 

diretos de percepção do usuário, buscou-se a captação de elementos mais sutis que 

auxiliam a compreensão dos processos de mudança e evolução do órgão de uma 

forma mais abrangente. 

Entre estes aspectos estão: a declaração de conhecimento, por parte do 

usuário, sobre a taxa paga pelo serviço (Tabela 8); a menção à utilização de 

intermediários para agilizar o serviço, além da intenção de uso futuro deste expediente 

para as próximas demandas ao Detran (Gráfico 10). Esses indicadores representam, 

em alguma medida, as diretrizes do programa Novo Detran na busca por maior 
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transparência na prestação dos serviços. Vale supor que o conhecimento sobre a taxa 

de pagamento dos serviços e o uso de intermediários estão, em parte, relacionados à 

qualidade e disponibilidade da informação ao cidadão. Nessa direção, o conhecimento 

prévio do valor da taxa cobrada pelo órgão pode ser um importante instrumento para 

esclarecimento e decisão do usuário quanto à utilização de intermediários. 

Posto isso, com relação ao uso atual de intermediários,12 nota-se que essa 

opção se fez menos presente na segunda tomada para todos os grupos de serviços 

avaliados, em comparação à coleta anterior. Os maiores destaques foram para os 

serviços habilitação – outros e de infração. A exceção foi o serviço de renovação da 

habilitação, com indicadores que se assemelham nas duas tomadas: 6,3% na primeira 

e 6,2% na segunda. Destacam-se, por outro lado, os baixos valores registrados para 

os serviços de veículos, com indicadores de 1,9% e 0,5%, respectivamente. 

Em paralelo, observa-se comportamento semelhante para as taxas de intenção 

de uso futuro de intermediários. Nota-se a diminuição deste indicador para todos os 

serviços na segunda etapa em relação à primeira, sugerindo percepção positiva, por 

parte dos usuários, acerca das condições oferecidas na prestação desses serviços. 

Destaca-se o comportamento destes valores para os serviços de veículos, cuja 

intenção de uso de intermediários declinou de 9,4%, no primeiro levantamento, para 

3,3%, no segundo, e para os serviços outros – habilitação, cujas taxas reduziram-se 

de 13,0% para 6,2%. 

Ressalta-se, também, que o uso efetivo de intermediários captado na segunda 

tomada é menor do que a taxa de intenção de uso auferido na primeira tomada para 

todos os serviços. Como diferenças mais significativas, nota-se para os serviços 

outros – habilitação intenção de uso de 13%, no primeiro levantamento, diante do uso 

efetivo de 5%, observado no segundo. Análise idêntica se faz para o grupo de serviços 

infração, com indicadores de 12,8% na intenção inicialmente declarada, contra 1,4% 

de uso efetivo, e para o grupo de veículos, com respectivamente 9,4% e 0,5%. 

Os dados avaliados nos parágrafos anteriores corroboram o entendimento de 

que o uso deste expediente deverá seguir tendência de diminuição em estágios 

futuros de implementação do programa e expressam bons resultados obtidos com os 

                                                           
12 O serviço de primeira habilitação não compôs a análise devido a peculiaridade do mesmo, que possui diversas 
etapas, sendo que muitas delas envolvem a participação compulsória de terceiros (CFCs/autoescolas/ 
médicos/psicólogos). 
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esforços visando a desburocratização de procedimentos e transparência na prestação 

dos serviços, diretrizes estabelecidas pela nova gestão do órgão. 

 

Gráfico 10 
Taxa de uso atual e intenção de uso de intermediários, por tomada de 

pesquisa, segundo categorias de serviço 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 

Em% 

 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Com relação ao conhecimento prévio, por parte do usuário, do valor da taxa 

paga pelo serviço realizado (Tabela 8), os resultados mostram-se mais favoráveis na 

segunda tomada. Este comportamento é, provavelmente, fruto de melhor 

comunicação visual nas unidades de atendimento no segundo estágio retratado, bem 

como dos esforços realizados para melhorar a qualidade da informação prestada ao 

cidadão, como revisão do site e melhorias no serviço de atendimento telefônico. 
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Tabela 8 
Distribuição dos usuários do Detran, por tomada da pesquisa, segundo 

conhecimento sobre a taxa paga pelos serviços procurados 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013/2014 

 
Em porcentagem 

Conhecimento do valor 
pago pelo serviço 

Primeira tomada Segunda tomada 

Sabe 66,2 72,3 

Não sabe 33,8 27,7 

Total 100,0 100,0 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomadas 1 e 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

Por fim, ressalta-se que o conhecimento sobre a taxa tende a melhorar com a 

transição por completo de todas as unidades e o consequente estabelecimento de 

comunicação visual condizente às diretrizes do programa na totalidade das unidades 

de atendimento. 
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PARTE 2 – ANÁLISE DOS DADOS DA 2ª TOMADA 

Esta parte do relatório retoma alguns dos indicadores analisados, 

desagregando-os entre os diferentes tipos de unidades do Detran que representam o 

estágio de implementação do programa retratado à data da segunda tomada de 

pesquisa. Com isso, busca-se sinalizar os avanços e desafios associados ao curso 

das ações implementadas. Assim, as unidades de atendimento nesta segunda tomada 

foram categorizadas em quatro tipos: 

 com reforma estrutural – a transição para o novo modelo ocorreu e o 

ambiente físico foi inteiramente reformado;  

 sem reforma estrutural – a transição para o novo modelo ocorreu apenas em 

termos operacionais e a reforma ainda será realizada; 

 dentro do Poupatempo – a transição para o novo modelo ocorreu e o Detran 

passou a operar integralmente dentro do Poupatempo; 

 posto do Poupatempo – não é unidades própria do Detran, mas sim unidade 

do programa Poupatempo e não realiza a totalidade dos serviços do Detran.  

As diferenças que caracterizam os tipos de unidade acima merecem algumas 

considerações. Vale notar que as unidades dentro do Poupatempo, além de 

realizarem todos os serviços do Detran, já estabelecem um padrão factível de 

atendimento a ser seguido por todas as demais. Nesse sentido, essas unidades 

constituem um referencial analítico importante, diferindo muito daquelas denominadas 

postos do Poupatempo, que oferecem apenas determinados serviços, com padrões 

muito específicos que podem, inclusive, resultar no encaminhamento de parcela das 

demandas, se mais complexas, a uma unidade do Detran. Diante disso, a análise que 

a seguir priorizou a comparação entre os três primeiros tipos de unidades, que 

prestam todos os serviços oferecidos pela instituição.  

Insatisfação com instalações 

O primeiro ponto a ser destacado sob esta perspectiva de análise é o indicador 

referente à percepção de insatisfação com as instalações das unidades de 

atendimento (Gráfico 11). Observam-se valores muito maiores para as unidades sem 

reforma em todos os itens investigados. Essa situação, porém, ocorre devido ao 
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momento retratado pela segunda tomada das pesquisas, em que muitas unidades 

haviam sido incorporadas pela nova gestão do órgão há pouco tempo. Assim, a 

tendência é que, em um estágio mais avançado do programa, esses indicadores 

evoluam para valores próximos aos observados nos demais tipos de unidades. 

Merece destaque, também, o fato de as unidades com reforma, de modo geral, apresentarem 

indicadores próximos aos observados nas unidades dentro do Poupatempo, o que evidencia 

o sucesso na replicação do modelo de unidade deste programa às unidades do Detran. 

 

Gráfico 11 
Usuários do Detran, por tipo de unidade, segundo grau de  

insatisfação com instalações 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) –2014 

Em% 

 
 
 
 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomada 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

Satisfação com atendentes  

Outro dado de destaque nesta avaliação comparativa entre os tipos de 

unidades diz respeito aos índices de satisfação com os atendentes. Os valores 

maiores observados nas unidades dentro do Poupatempo (Gráfico 12) evidenciam 

situação diferenciada neste tipo de unidade. Decerto, uma parte desse 
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comportamento pode ser explicado pela imagem positiva já enraizada pelo programa 

Poupatempo em contrapartida aos esforços ainda necessários para melhorar a 

imagem do Detran. 

Destaca-se, também, o fato de que, apesar de as condições físicas ainda não 

serem as ideais nas unidades sem reforma, essa situação não parece ter induzido o 

usuário a eventual insatisfação na percepção atribuída aos atendentes, haja vista os 

indicadores similares de satisfação observados nas unidades com reforma e unidades 

sem reforma. 

Gráfico 12 
Usuários do Detran, por tipo de unidade, segundo grau  

de satisfação com os atendentes 
Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2014 

Em% 

 
 

 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomada 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

Resolutividade dos serviços 

A análise dos indicadores de resolutividade dos serviços demandados para os 

diferentes tipos de unidade (Gráfico 13) evidencia, novamente, valores mais 

favoráveis àquelas dentro do Poupatempo (94,1%), acompanhados de perto pelas 

unidades sem reforma (90,3%), decrescendo para 81,7% naquelas com reforma. 

A maior evidência de não resolução do serviço entre as unidades com reforma 

talvez deva-se à peculiaridade das unidades de grande porte mais frequentes nesse 
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grupo, do que propriamente a uma condição associada à classificação dessas 

unidades no atual estágio do programa. Cabe, dessa forma, investigar se tal situação 

decorre de procedimentos diferentes adotados nestas unidades (como prazos de 

entrega, por exemplo), ou se o volume de serviços em si tem causado problemas nas 

rotinas nestas unidades, o que poderia sugerir a necessidade da revisão de 

procedimentos.  

Paralelamente, no que diz respeito às maiores proporções de resolutividade 

dos serviços observadas nas unidades dentro do Poupatempo, ressalta-se o fato de 

que ainda que questões envolvendo a imagem desse programa possam ser 

determinantes para uma maior pré-disposição à satisfação por parte dos usuários 

dessas unidades, conforme mencionado anteriormente, essa situação não seria 

suficiente para explicar o comportamento do indicador de resolutividade. Assim, os 

dados aqui retratados sugerem haver outras características presentes nas unidades 

dentro do Poupatempo capazes de contribuir para uma maior resolutividade e, por 

conseguinte, maior satisfação com atendentes. Dessa forma, um entendimento mais 

detalhado das causas desta situação configura-se como oportunidade de 

aprimoramento na gestão dos fluxos e procedimentos dos serviços. 

Gráfico 13 
Taxa de conclusão, por serviço procurado, segundo tipo de unidade 

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2014 
Em% 

 
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomada 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 
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Demais indicadores 

A situação evidenciada nas análises referentes à satisfação com atendentes e 

resolutividade, em que as unidades dentro do Poupatempo apresentam melhores 

indicadores, também se repete para outros aspectos pesquisados, conforme 

demonstrado na Tabela 9.13 

 

Tabela 9 
Indicadores pesquisados, por tipo de unidade 

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2014 
 

Em porcentagem 

Indicador  
Unid. com 
reforma 

estrutural 

Unid. sem 
reforma 

estrutural 

Unid. dentro 
do 

Poupatempo 

Satisfação – Prazos 80,1 74,5 87,6 

Uso de intermediários 10,9 6,7 2,1 

Intenção de uso de intermediários 6,7 7,8 3,8 

Conhecimento sobre taxa 68,1 53,2 75,2 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP – 
Tomada 2. 

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 

 

O conjunto de resultados acima sinaliza diferença na percepção dos usuários 

das unidades que passaram pela reforma estrutural em comparação aos daquelas 

que ainda não sofreram esse tipo de intervenção.  

Os melhores resultados, entretanto, seguem entre as unidades dentro do 

Poupatempo, nas quais nota-se maior satisfação do usuário em relação aos prazos 

praticados (87,6%) e maior conhecimento sobre o valor da taxa de serviço (75,2%), 

além de menor utilização de intermediários e sua intenção de uso. 

Esses resultados, mais uma vez, sugerem possíveis oportunidades de melhoria 

para as unidades fora do Poupatempo. Pode contribuir para essa perspectiva a 

identificação de características das unidades dentro do Poupatempo, suas práticas de 

gestão e funcionamento que, eventualmente, possam ser replicadas ou adaptadas às 

demais unidades. 

                                                           
13 Valores para o total da amostra.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme demonstrado no decorrer do relatório, o segundo estágio de 

implantação do novo modelo do Detran apresentou, de maneira geral, substanciais 

evoluções para os critérios avaliados. Esse comportamento, inclusive, ocorreu para 

diversos pontos que haviam apresentado possibilidades de melhoria na primeira etapa 

de pesquisas, entre os quais destacam-se: 

 ampliação do uso de canais oficiais de informação (de 57,3% para 69%); 

 evolução da satisfação com quantidade de atendentes (de 78,9% para 90%);  

 diminuição no uso e na intenção de uso de intermediários para todos os grupos 

de serviço; 

 aumento do grau de conhecimento sobre a taxa cobrada (de 66,2% para 

72,3%); 

 melhoria na resolutividade dos serviços de infrações (de 62,6% para 82,5%) e 

habilitação – outros (de 69% para 90,8%). 

Por outro lado, a análise dos dados da segunda tomada, desagregados pelos 

tipos de unidade, explicitam situação que deve merecer atenção dos gestores do 

órgão, tendo em vista as unidades dentro do Poupatempo sistematicamente 

apresentarem indicadores superiores aos observados nas demais unidades do 

Detran. Dessa forma, o entendimento deste comportamento e a investigação das 

possibilidades de replicar características dessas unidades nas demais, objetivando a 

otimização dos fluxos e procedimentos nessas unidades, configuram-se como um 

próximo passo importante ao processo de evolução do órgão. 

  



Anexo I
• Metodologia
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Este anexo apresenta os aspectos metodológicos das duas tomadas de 

pesquisa realizadas com os usuários do Detran.SP, que visaram avaliar sua 

percepção quanto ao impacto da mudança no padrão de atendimento que vem sendo 

paulatinamente implantada nas unidades desse departamento no Estado de São 

Paulo, no que se refere à qualidade dos serviços prestados. 

Para tanto, em sua primeira tomada, a pesquisa entrevistou usuários atendidos 

em unidades que atuam de acordo com o modelo novo e o antigo, a saber: unidades 

Ciretran – modelo novo; Ciretran – modelo antigo; e unidades alocadas em postos do 

Poupatempo.  

Os objetivos da pesquisa e o escopo da avaliação foram estabelecidos ao longo 

das discussões técnicas entre o Seade, a SPDR e os gestores do programa, como 

uma comparação do padrão de atendimento e funcionamento das unidades do modelo 

novo, em relação às unidades do modelo antigo. Com isso, busca-se obter uma 

avaliação de resultados da implementação do novo modelo, propiciando informações 

relevantes ao aprimoramento do programa. 

O foco da pesquisa foi, portanto, a qualidade da prestação dos serviços, sendo 

os usuários indagados sobre aspectos do atendimento – resolutividade, qualidade no 

atendimento e satisfação – em unidades dos diferentes modelos de gestão presentes 

nos 40 municípios de maior frota registrada.  

Durante as discussões que levaram ao desenvolvimento da pesquisa, ficou 

claro que, diante da extensão das ações do Novo Detran.SP (reorganização do padrão 

de atendimento, do layout das unidades, ampliação das informações aos usuários, 

oferta de serviços eletrônicos, entre outros aspectos) e da existência de serviços do 

Detran nos Poupatempos das maiores cidades do Estado, o modelo de avaliação com 

grupo controle, completamente isento da influência das ações do programa avaliado, 

não seria mais viável. Isso deve-se ao fato de que, mesmo nas cidades onde ainda 

figura o modelo antigo do Detran (possível grupo controle), o padrão de atendimento 

pode estar sendo influenciado pelas ações do Novo Detran.SP, que abrangem todo o 

Estado. Em especial nos municípios maiores, é possível que boa parte da demanda 

por serviços das antigas unidades tenha se deslocado para o Poupatempo. Por isso, 

optou-se pelo foco na qualidade da prestação dos serviços em perspectiva 

comparativa entre unidades dos diferentes modelos de gestão. 
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A abordagem metodológica fundamentou-se em dois aspectos: aplicação de 

técnicas estatísticas que possibilitam a construção de indicadores para análise dos 

resultados da implementação do novo modelo, com base em pesquisa amostral; e 

elaboração de um questionário estruturado com perguntas claras e objetivas, que 

garanta a uniformidade de entendimento dos entrevistados. 

POPULAÇÃO-ALVO E AMOSTRA 

A população-alvo foi composta pelos usuários dos serviços do Detran.SP. A 

unidade amostral corresponde à unidade prestadora de serviços, segmentada da 

seguinte forma: Ciretran modelo novo; Ciretran modelo antigo; e Poupatempo com 

serviços do Detran. 

O plano amostral para a pesquisa foi dimensionado em 1.501 entrevistas, nos 

municípios considerados, sendo 510 em unidades que trabalham no modelo antigo, 

641 que já trabalham no modelo novo e 350 em unidades de Poupatempo.  

A coleta de dados ocorreu entre 07 de novembro e 20 de dezembro de 2013, 

atingindo a amostra prevista de 1.501 entrevistas. 

A partir desses quantitativos, poderão ser feitas análises segundo essas 

divisões com erro amostral aceitável. Outros recortes devem considerar um aumento 

no erro de estimação.  

O sistema de referência para seleção da amostra baseou-se no cadastro de 

unidades localizadas nos 40 municípios que, juntos, abrigam quase 70% da frota de 

veículos do Estado. 
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Fonte: Detran.SP. 

 

Com base no sistema de referência da pesquisa, foi elaborada uma seleção de 

unidades e, em cada unidade selecionada, pesquisadores treinados realizaram em 

dias previamente definidos pesquisa de opinião com usuários. A seleção de unidades 
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em cada estrato foi feita de forma aleatória. O Mapa 1 apresenta os municípios 

selecionados para a pesquisa.  

 

Estratificação 

Com o objetivo de a amostra conter representantes em todas as modalidades 

de atendimento, optou-se por estratificá-la segundo tipologia de unidades. Também 

visando resguardar a representatividade dos resultados, o município de São Paulo, 

pela sua magnitude de frota e de atendimentos, foi considerado um estrato à parte.  

A estratificação final foi estruturada da seguinte forma: 

 estrato 1: Ciretran modelo novo – MSP; 

 estrato 2: Ciretran modelo novo – Guarulhos, Osasco e São Bernardo; 

 estrato 3: Ciretran modelo novo – sem Poupatempo; 

 estrato 4: Ciretran modelo antigo – sem Poupatempo; 

 estrato 5: Ciretran modelo antigo – com Poupatempo; 

 estrato 6: Poupatempo. 
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A Tabela 2 traz a distribuição de unidades selecionadas e a quantidade de 

entrevistas por unidade.  

 

Deve ser registrado que sete unidades foram modernizadas durante o processo 

da pesquisa e passaram a operar no novo modelo: Araçatuba, Araraquara, Marília, 

Presidente Prudente, Rio Claro, São Carlos e Mogi das Cruzes. 

Em sua segunda tomada, entre maio e junho e 2014, a pesquisa prosseguiu 

com os objetivos da avaliação, sendo realizada com base nos procedimentos 

estabelecidos, entrevistando usuários das mesmas unidades de atendimento, as 

quais se encontravam integralmente assumidas pelo programa Novo Detran, embora 

em momentos distintos quanto às mudanças promovidas. Assim, no momento da 

pesquisa, foram constatadas as seguintes situações: unidades com reformas físicas 

avançadas; unidades ainda sem a realização das reformas; unidades plenamente 

incorporadas ao programa Poupatempo; e unidades como posto do programa 

Poupatempo, conforme lista apresentada no final desse anexo.    

DEFINIÇÃO DE TEMAS E VARIÁVEIS 

Para auferir a satisfação dos usuários quanto à qualidade dos serviços 

prestados nas unidades da pesquisa, foram definidos, em conjunto com técnicos da 

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional – SPDR e Detran-SP, os 

temas e variáveis apresentados a seguir. 

 Características do serviço demandado 

 Tipo de serviço 
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 Resolutividade 

 Conhecimento suficiente sobre a documentação necessária 

 Tempo de atendimento 

 Custo 

 Uso de intermediário (despachante, autoescola/CFC) 

 Grau de satisfação 

 Clareza das informações 

 Conhecimento do atendente 

 Cordialidade do atendente 

 Quantidade de atendentes 

 Adequação das instalações 

 Qualidade do atendimento 

 Canais de atendimento utilizados 

 Serviços de telefone 

 Sistemas informatizados 

 Prazos 

 Perfil do usuário 

 Sexo 

 Idade 

 Escolaridade 

 Renda 

Elaboração do Instrumento de coleta de dados 

Elaboração de versão de questionário para pré-teste 

O desenho da versão de questionário para pré-teste considerou a formulação 

de questões e alternativas capazes de captar, mais facilmente e com maior rapidez e 

grau de precisão possível, as variáveis relevantes aos objetivos desta pesquisa. 
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Realização, avaliação do pré-teste e finalização do instrumento de coleta 

O pré-teste do questionário foi orientado, sobretudo, para verificação da 

aplicabilidade das questões elaboradas para este levantamento, além de permitir 

observar a precisão das questões formuladas, o fluxo da entrevista, a adequação das 

alternativas de resposta, as durações médias de aplicação do questionário e eventuais 

resistências ou dificuldades de resposta a determinadas questões. 

O pré-teste foi realizado em 26 e 27 de agosto de 2013, com um total de 42 

usuários entrevistados, divididos em dois postos localizados no Município de São 

Paulo: unidade Armênia (20 entrevistas) e unidade Itaquera (22 entrevistas). O tempo 

médio de realização das entrevistas com os usuários ficou entre sete e dez minutos e 

demonstrou a viabilidade de aplicação das entrevistas.  

O encadeamento das questões mostrou-se adequado e o resultado do pré-

teste indicou apenas a necessidade de tornar mais preciso o fluxo relativo à 

quantidade de visitas ao Detran para obtenção dos serviços. Quanto às questões, o 

pré-teste revelou a necessidade de ajuste nas alternativas da pergunta sobre as fontes 

de informação para conhecimento de procedimentos ou documentação necessária 

para o serviço demandado, bem como na formulação da investigação sobre custo. 

Findo o pré-teste, foram elaborados a versão definitiva do questionário e o roteiro de 

instruções ao entrevistador. 
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IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DETRAN

Município Unidade (Poupatempo ou Ciretran)

Endereço completo

BLOCO I – CARACTERIZAÇÃO DO SERVIÇO 

1. Que serviço você veio obter no Detran?

Descreva o serviço que o entrevistado deseja obter.

1 Habilitação / CNH

2 Infrações 

3 Veículos

2. O serviço foi concluído?

1 Sim, plenamente concluído

2 Não, está aguardando documento ou comprovante do serviço

3 Não Siga 3

3. Por que o serviço não foi concluído?

Descreva:

Não ler as alternativas e marcar todas as mencionadas.

(     ) 01 Falta de documentação (por parte do usuário) (     ) 07 Houve problema no sistema 

(     ) 02 Fazer exame médico / coleta da biometria (     ) 08 Recebeu informações erradas

(     ) 03 Realizar prova teórica ou prática (     ) 09 Desistiu de esperar, estava demorando muito

(     ) 04 Fazer vistoria do veículo (     ) 10 Não pode esperar, estava com pressa ou atrasado

(     ) 05 Pagar taxas  (     ) 11 Outro

(     ) 06 Aguardar análise ou avaliação do Detran (     ) 12 Não sabe 

4. Como você se informou sobre os procedimentos ou documentos para obtenção desse serviço?

Não ler as alternativas e marcar todas as mencionadas.

(     ) 01 Parentes, amigos ou conhecidos (     ) 09 Serviço de mensagem de texto (SMS, torpedo)

(     ) 02 Despachante (     ) 10 Telefone do Poupatempo

(     ) 03 Diretamente na unidade do Detran (     ) 11 Diretamente no Poupatempo 

(     ) 04 E-mail  para o Detran (Fale com o Detran) (     ) 12 Autoescola / CFC

(     ) 05 Disque Detran (     ) 13 Redes sociais (Twitter / Youtube )

(     ) 06 Ouvidoria do Detran (     ) 14 Outro. Qual?

(     ) 07 (     ) 15 Não foi necessário / já sabia

(     ) 08 Carta ou notificação via correio

Código do serviçoCategoria do serviço procurado

PESQUISA COM USUÁRIOS DO DETRAN-SP

2013

Sites / Internet (Detran, Poupatempo, Serviço 

de Informações ao Cidadão  – SIC)

Passe para 4

►

Não preencher

Município Entrevistador

Dia NomeAnoMês

Unidade Nº questionário Data da entrevista

1



5. Quantas vezes você veio ao Detran para obter esse serviço?

Considerar também o dia da entrevista.

Se uma vez Siga 6

Se mais de uma vez – serviço concluído Passe para 8

Se mais de uma vez – serviço não concluído Passe para 9

6. Quanto tempo você ficou hoje no Detran?

Considerar o tempo total de permanência no posto. horas minutos

7. Em relação a esse tempo, você ficou:

1 Muito satisfeito 3 Pouco satisfeito

2 Satisfeito 4 Insatisfeito

8. Por que você precisou vir mais de uma vez para obter este serviço?

Descreva:

Não ler as alternativas e assinalar todas as mencionadas.

(     ) 01 É da natureza do serviço (é assim mesmo, é necessário vir várias vezes)

(     ) 02 Problemas do sistema (queda, dificuldade de acesso, sistema lento)

(     ) 03 Desistiu de esperar, estava demorando muito

(     ) 04 Não pode esperar, estava com pressa ou atrasado

(     ) 05 Recebeu informações erradas 

(     ) 06 As informações no site  foram insuficientes ou complexas

(     ) 07 Erro na emissão do documento

(     ) 08 Documentação incompleta / desatualizada (por parte do usuário)

(     ) 09 Falta de pagamento 

(     ) 10 Outro

9. Quanto tempo faz que você iniciou esse serviço? meses dias

10. Você fez agendamento desse serviço?

Não ler as alternativas e marcar somente uma.

1 Sim, pela Internet 4 Não, porque não existe agendamento para este serviço

2 Sim, diretamente na unidade 5 Não, porque não sabia que podia agendar

3 Não, foi agendado pela autoescola / CFC 6 Não, preferiu vir direto

11. Para você, ter a opção de agendar esse serviço é: 

Ler as alternativas e marcar somente uma.

1 Muito importante 3 Pouco importante 5 Não sabe

2 Importante 4 Sem importância

►

►

►

Passe para 10

quantidade

2



12. Quanto você pagou ou pagará por esse serviço?

1 R$ , Siga 13

2 Não sabe

3 O serviço é gratuito 

13. Deste valor, quanto corresponde à taxa cobrada pelo Detran?

1 R$ , 2 Não sabe

14. Você utilizou despachante para agilizar esse serviço?

1 Sim Siga 15

2 Não Passe para 16

15. O valor pago ao despachante está incluído no total?

Mencionar o valor registrado na questão 12.

1 Sim

2 Não.  Quanto pagou ao despachante? R$ ,

BLOCO II – QUALIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

16. Qual seu grau de satisfação com os atendentes quanto a:

Ler cada uma das alternativas e a escala de avaliação.

17. Em relação às instalações desta unidade do Detran, qual seu grau de satisfação quanto a:

Quando o item avaliado não existir na unidade, marcar a última coluna.

Caso exista, ler cada uma das alternativas e a escala de avaliação.

Conforto do mobiliário

Higiene e limpeza

Capacidade na solução dos problemas 

Muito 

satisfeito
Satisfeito

65

Não existe 

na unidade

Clareza nas informações prestadas

Muito 

satisfeito
Satisfeito Insatisfeito

Muito 

insatisfeito

Não sabe 

avaliar

1 2 3 4 5

►

Insatisfeito
Muito 

insatisfeito

Não sabe 

avaliar

1 2 3 4

Balcão de informações ou triagem

Sinalização indicativa

Local de espera

Mesa de atendimento

Cortesia

Agilidade

Conhecimento sobre o serviço

Entendimento de suas necessidades

Quantidade de atendentes

►

►

Passe para 14

3



18. Como você avalia os seguintes aspectos na prestação dos serviços pelo Detran:

Ler cada uma das colunas e a escala de avaliação.

19.

Ler as alternativas e marcar somente uma.

1 Virá pessoalmente

2 Usará  despachante 

3 Usará outro intermediário 

BLOCO III – PERFIL DO ENTREVISTADO

20. Sexo:

Observação do pesquisador.

1 Masculino 2 Feminino

21. Idade: anos completos

22. Grau de instrução:

Considerar o grau de escolaridade concluído pelo entrevistado.

1 Fundamental incompleto 4 Superior completo 

2 Fundamental completo e médio incompleto 5 Analfabeto / sem escolaridade

3 Médio completo e superior incompleto

23. Renda familiar total:

1 Até R$ 2.100,00 4 Mais de R$ 7.000,00

2 Mais de R$ 2.100,00 até R$ 3.500,00 5 Não sabe  / não quer informar

3 Mais de R$ 3.500,00 até R$ 7.000,00

Obrigado pelas informações!

Prenome do entrevistado: OBSERVAÇÕES

Telefone:

Considerando o atendimento que recebeu nesta unidade, na próxima vez que precisar de um serviço 

do Detran você:

Ótimo

4 Péssimo

5 Não sabe avaliar

1 Ótimo

2 Bom

3 Ruim

DDD

1 Ótimo

Apresentar o CARTÃO  para o entrevistado e pedir que informe a faixa que corresponde ao total das rendas das 

pessoas que moram em sua residência.

2 Bom

3 Ruim

2 Bom

3 Ruim

5 Não sabe avaliar5

4 Péssimo 4 Péssimo

Não sabe avaliar

Informações na

 Internet e e-mail

Serviços

de telefone

Sistemas

informatizados
Prazos

1 Ótimo

2 Bom

3 Ruim

4 Péssimo

5 Não sabe avaliar

1

4
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Pesquisa com Usuários Detran/SP- Tomada 2 – 2014 
Identificação de Unidades Pesquisadas 

MUNICÍPIO TIPO DE UNIDADE  ENDEREÇO 
QUANTIDADE 

DE 
ENTREVISTAS 

Americana 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Rua Carioba, 331 - Jardim Santana 25 

Araçatuba 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Rua Tenente Alcides Theodoro Santos - 
Aviação 

26 

Araraquara 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Av. Maria Antonia Camargo Oliveira, 261 – 
Jardim Nova América 

26 

Barueri 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. Presidente Arthur da Costa e Silva, 
110 - Vl. Boa Vista 

21 

Bauru 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Nícolas Moreno Munhoz, 50, Quadra 
2 - Jardim Contorno 

12 

Bauru 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Av. Nações Unidas, 4-44 - Centro 
(esquina com a Rua Inconfidência) 

14 

Campinas 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. das Amoreiras, 233 - Vila Discola 12 

Campinas 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Av. Francisco Glicério, 935 - Centro 14 

Campinas 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Rua Jacy Teixeira de Camargo, 940 - 
Jardim do Lago 

14 

Carapicuíba 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. Santa Terezinha, 24 - Vila Caldas  
(esquina Av. Deputado Emílio Carlos) 

21 

Cotia 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Jorge Caixe, 306 - Portão 21 

Diadema 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Caramuru, 1206 - Centro 21 

Franca 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Estevao Marcolino, S/N - Vila Santos 
Dumont  

12 

Franca 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Rua Ouvidor Freire, 1.986 / 1.996 - Centro 14 

Guarujá 
Unidade com reforma 
estrutural 

Av. Antonio Miguel dos Santos, 100 - 
Santa Rosa 

25 

Guarulhos 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Rua José Campanella, 189 - Bairro 
Macedo 

67 

Indaiatuba 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Rua das Primaveras, 1050 - Parque Mall  25 

Itu 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Praça Dom Pedro I, 102 - Centro 21 

Jacareí 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 1340 - 
Jardim Califórnia 

21 

Jundiaí 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Cica, 2001 - Vl. Rami 12 

   
(continua) 
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Pesquisa com Usuários Detran/SP- Tomada 2 – 2014 
Identificação de Unidades Pesquisadas 

MUNICÍPIO TIPO DE UNIDADE  ENDEREÇO 
QUANTIDADE 

DE 
ENTREVISTAS 

Jundiaí 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Av. União dos Ferroviários, 1.760 - Centro 14 

Limeira 
Unidade com reforma 
estrutural 

Via Luiz Varga, 3235 - Chácara Boa Vista 25 

Marília 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Av. das Indústrias, 430 - Centro 26 

Mauá 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua São Mateus, 100 - Bairro Matriz 21 

Mogi das Cruzes  
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1.000 
- Centro Cívico 

26 

Osasco 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Av. Hilário Pereira de Souza, 664 - Centro 67 

Piracicaba 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Juca Fernando, 744 - São Dimas 12 

Piracicaba 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Praça José Bonifácio, 700 - Centro 14 

Praia Grande 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. dos Trabalhadores, 3443 - Vl. 
Antartica 

21 

Presidente Prudente  
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Av. Brasil, 1383 - Vila São Jorge 26 

Ribeirão Preto 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. Mogiana, 1701 - Vila Mariana 12 

Ribeirão Preto 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Av. Presidente Kennedy, 1500 - Ribeirânia 
(Novo Shopping Center) 

14 

Rio Claro 
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Av. Conde Francisco Matarazzo Júnior, 
205 (Shopping Center Rio Claro) 

26 

Santa Bárbara d'Oeste 
Unidade com reforma 
estrutural 

Rua Inácio Antônio, 717 - Centro 21 

Santo André 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. Industrial, 1850 - Campestre 21 

Santos 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Conselheiro Nebias, 584 - Boqueirão  12 

Santos 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Rua João Pessoa, 246 - Centro  14 

São Bernardo do 
Campo 

Unidade com reforma 
estrutural 

Av. Armando Italo Setti, 450 - Centro 67 

São Bernardo do 
Campo 

Posto do Detran no 
Poupatempo 

Rua Nicolau Filizola, 100 - Centro 14 

São Caetano do Sul 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. Goias, 270 - Santo Antonio  21 

   
(continua) 
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Pesquisa com Usuários Detran/SP- Tomada 2 – 2014 
Identificação de Unidades Pesquisadas 

MUNICÍPIO TIPO DE UNIDADE  ENDEREÇO 
QUANTIDADE 

DE 
ENTREVISTAS 

São Carlos  
Unidade com reforma 
estrutural no Poupatempo 

Rua Roberto Simonsen, 51 - Vila Pelicano 26 

São José do Rio Preto 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. America, 194 - Vila Diniz  12 

São José do Rio Preto 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Rua Antônio de Godoy, 3.033 - Centro  14 

São José dos Campos 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. São José, 823 - Centro 12 

São José dos Campos 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Av. São João, 2.200 
(Shopping Colinas – Piso Superior) 

14 

São Paulo - 
Aricanduva 

Unidade com reforma 
estrutural 

Av. Aricanduva, 5555 - Aricanduva 70 

São Paulo - Armênia 
Unidade com reforma 
estrutural 

Av. do Estado, 900 - Bom Retiro 
(próximo à estação Armênia do Metrô) 

200 

São Paulo - Cidade 
Ademar 

Posto do Detran no 
Poupatempo 

Av. Cupecê, 5497 - Jardim Miriam 14 

São Paulo - Interlagos 
Unidade com reforma 
estrutural 

Av. Interlagos, 2225 - dentro do Shopping 
Interlar - Interlagos 

70 

São Paulo - Itaquera 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Av. do Contorno, 60 - Itaquera 
(ao lado da Estação Corinthians-Itaquera 
do Metrô) 

14 

São Paulo - Lapa 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Rua do Curtume, s/nº - Lapa 
(esquina com a rua Guaicurus 906) 

14 

São Paulo - Santo 
Amaro 

Posto do Detran no 
Poupatempo 

Rua Amador Bueno, 176 / 258 - Santo 
Amaro (próximo ao Largo Treze de Maio ) 

14 

São Paulo - Sé 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Praça do Carmo, s/nº - Sé 
(próximo à Estação Sé do Metrô) 

14 

São Vicente 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Ipiranga, 136 - Centro 21 

Sorocaba 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Av. Américo de Carvalho, 920 - Jd. Europa 12 

Sorocaba 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Rua Leopoldo Machado, 525 - Centro 14 

Sumaré 
Unidade com reforma 
estrutural 

Rua Ernesto Barijan, 250 - Planalto do Sol 21 

Taboão da Serra 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Estrada São Francisco, 1305 - Jardim 
Helena 

21 

Taubaté 
Unidade sem reforma 
estrutural 

Rua Floriano Peixoto, 280 - Centro  12 

Taubaté 
Posto do Detran no 
Poupatempo 

Av. Bandeirantes, 808 - Jardim Maria 
Augusta (Complexo Shibata) 

14 

(conclusão) 
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Tabela 1

Distribuição dos usuários do Detran, segundo serviços procurados

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Serviços procurados
Ciretran – modelo 

antigo

Ciretran – modelo 

novo
Poupatempo Total

Habilitação/CNH 45,7 55,2 47,4 47,9

Infrações 9,7 5,6 0,8 5,9

Veículos 44,6 39,2 51,9 46,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Tabela 2

Distribuição dos usuários do Detran, segundo condição de conclusão do serviço

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Serviço concluído
Ciretran – 

modelo antigo

Ciretran – 

modelo novo
Poupatempo Total

Sim, plenamente concluído 58,2 67,6 80,1 67,5

Não, está aguardando documento ou comprovante do serviço 12,8 11,2 7,7 10,7

Não 29,0 21,2 12,2 21,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Tabela 3

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Quantidade de vezes que foram ao Detran para obter o 

serviço (categorias)

Ciretran – 

modelo antigo

Ciretran – 

modelo novo
Poupatempo Total

Só uma vez 58,0 61,8 62,4 60,2

Mais de uma vez - Serviço concluído 27,2 29,5 32,1 29,3

Mais de uma vez - Serviço não concluído 14,8 8,8 5,5 10,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Distribuição dos usuários do Detran, segundo quantidade de vezes que foram ao Detran para obter o serviço 
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Tabela 4

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Motivos da não conclusão do serviço
Ciretran – 

modelo antigo

Ciretran – 

modelo novo
Poupatempo Total

Falta de documentação (por parte do usuário) 44,7 35,8 34,8 41,3

Fazer exame médico/ coleta da biometria 22,6 18,9 41,5 25,8

Realizar prova teórica ou prática 4,3 1,9 0,0 3,1

Fazer vistoria do veículo 0,5 5,7 0,0 1,2

Pagar taxas 5,8 22,6 7,6 8,9

Aguardar análise ou avaliação do Detran 9,1 5,7 9,2 8,6

Houve problema no sistema 1,0 3,8 0,0 1,2

Recebeu informações erradas 8,7 3,8 4,6 7,1

Desistiu de esperar, estava demorando muito 2,4 0,0 1,5 1,8

Não pode esperar, estava com pressa ou atrasado 0,0 0,0 0,0 0,0

Outro 10,1 7,5 3,0 8,3

Não sabe 0,0 3,8 0,0 0,6

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Usuários do Detran que não concluíram o serviço procurado, segundo motivos da não conclusão

Tabela 5

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Fontes de informações utilizadas 
Ciretran – 

modelo antigo

Ciretran – 

modelo novo
Poupatempo Total

Parentes, amigos ou conhecidos 10,7 10,0 23,3 15,0

Despachante 5,8 4,4 1,3 3,9

Diretamente na unidade do Detran 23,4 28,8 24,0 24,5

E-mail para o Detran (Fale com o Detran) 1,3 1,6 1,1 1,3

Disque Detran 1,0 0,8 0,6 0,8

Ouvidoria do Detran 0,0 0,8 0,0 0,1

Sites  / Internet (Detran, Poupatempo, Serviço de Informações ao 

Cidadão – SIC) 8,6 8,8 9,8 9,0

Carta ou notificação via Correios 2,5 4,0 1,3 2,3

Serviço de mensagem de texto (SMS, torpedo) 0,0 0,0 0,0 0,0

Telefone do Poupatempo 0,4 0,0 1,3 0,7

Diretamento no Poupatempo 5,2 1,6 7,0 5,2

Autoescola / CFC 19,1 15,1 2,8 12,6

Redes sociais (Twitter/ Youtube ) 1,1 0,4 0,0 0,6

Outro 1,7 1,2 0,2 1,1

Não foi necessário / já sabia 21,5 23,6 27,4 24,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Proporção dos usuários do Detran, segundo fontes de informações utilizadas
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Tabela 6

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Condição de agendamento do serviço
Ciretran – 

modelo antigo

Ciretran – 

modelo novo
Poupatempo Total

Sim, pela Internet 7,3 13,2 17,1 11,7

Sim, diretamente na unidade 6,1 10,0 27,6 14,4

Não, foi agendado pela autoescola/CFC 14,2 10,4 1,1 8,9

Não, porque não existe agendamento para este serviço 3,9 4,0 5,1 4,3

Não, porque não sabia que podia agendar 4,7 1,2 0,8 2,7

Não, preferiu ir direto 63,7 61,2 48,3 57,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Distribuição dos usuários do Detran, segundo condição de agendamento do serviço
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Tabela 7

Distribuição dos usuários do Detran, segundo condição de satisfação em relação aos atendentes

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Condição de satisfação em relação aos 

atendentes

Ciretran – modelo 

antigo

Ciretran – 

modelo novo
Poupatempo Total

Clareza nas informações prestadas

Muito satisfeito 14,9 23,6 28,7 21,3

Satisfeito 66,2 68,4 68,9 67,5

Insatisfeito 12,8 7,2 2,1 8,1

Muito insatisfeito 5,2 0,8 0,0 2,6

Não sabe avaliar 0,8 0,0 0,4 0,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Cortesia

Muito satisfeito 12,3 18,7 29,5 19,5

Satisfeito 69,2 77,7 69,2 70,6

Insatisfeito 13,4 2,4 0,9 7,1

Muito insatisfeito 4,3 0,8 0,4 2,3

Não sabe avaliar 0,8 0,4 0,0 0,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Agilidade

Muito satisfeito 12,2 19,1 28,8 19,2

Satisfeito 68,3 74,1 67,9 69,1

Insatisfeito 13,8 5,2 2,6 8,4

Muito insatisfeito 4,1 1,2 0,8 2,4

Não sabe avaliar 1,7 0,4 0,0 0,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Conhecimento sobre o serviço

Muito satisfeito 11,3 17,9 28,4 18,5

Satisfeito 72,7 74,1 69,7 71,9

Insatisfeito 10,4 6,8 1,5 6,7

Muito insatisfeito 2,9 0,8 0,4 1,7

Não sabe avaliar 2,6 0,4 0,0 1,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Entendimento de suas necessidades

Muito satisfeito 9,6 17,1 26,4 16,8

Satisfeito 74,4 73,7 72,3 73,5

Insatisfeito 13,8 7,6 1,3 8,3

Muito insatisfeito 1,3 1,2 0,0 0,8

Não sabe avaliar 1,0 0,4 0,0 0,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Capacidade na solução dos problemas

Muito satisfeito 9,3 17,9 26,8 17,0

Satisfeito 71,4 73,7 70,4 71,4

Insatisfeito 14,1 6,8 2,1 8,6

Muito insatisfeito 1,8 1,2 0,2 1,1

Não sabe avaliar 3,3 0,4 0,6 1,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Quantidade de atendentes

Muito satisfeito 7,4 13,9 22,0 13,7

Satisfeito 58,3 70,9 70,3 64,7

Insatisfeito 29,3 14,3 7,0 18,9

Muito insatisfeito 4,2 0,4 0,2 2,1

Não sabe avaliar 0,8 0,4 0,6 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.
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Tabela 8

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Condição de satisfação em relação às 

instalações do Detran

Ciretran – 

modelo antigo

Ciretran – 

modelo novo
Poupatempo Total

Balcão de informações ou triagem

Muito satisfeito 3,9 14,8 23,5 12,7

Satisfeito 21,3 70,0 58,3 42,6

Insatisfeito 7,5 2,4 3,0 5,1

Muito insatisfeito 2,9 0,4 0,4 1,6

Não sabe avaliar 8,9 4,0 11,3 8,9

Não existe na unidade 55,4 8,4 3,6 29,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Sinalização indicativa

Muito satisfeito 2,9 14,3 24,8 12,6

Satisfeito 43,6 73,7 72,6 58,9

Insatisfeito 17,5 4,8 2,6 10,1

Muito insatisfeito 2,1 0,4 0,0 1,1

Não sabe avaliar 1,1 0,8 0,0 0,7

Não existe na unidade 32,7 6,0 0,0 16,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Local de espera

Muito satisfeito 2,1 12,0 19,2 9,8

Satisfeito 49,2 78,9 74,2 63,1

Insatisfeito 23,0 8,0 5,5 14,3

Muito insatisfeito 4,6 0,4 0,0 2,3

Não sabe avaliar 0,4 0,8 1,1 0,7

Não existe na unidade 20,6 0,0 0,0 9,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Mesa de atendimento

Muito satisfeito 3,5 13,7 23,5 12,3

Satisfeito 38,1 80,7 74,9 58,2

Insatisfeito 10,3 2,0 0,6 5,5

Muito insatisfeito 1,5 0,0 0,2 0,8

Não sabe avaliar 1,8 1,2 0,9 1,4

Não existe na unidade 44,8 2,4 0,0 21,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Conforto do mobiliário

Muito satisfeito 2,4 10,0 19,2 9,6

Satisfeito 44,4 78,5 71,2 59,6

Insatisfeito 43,0 9,6 9,0 25,4

Muito insatisfeito 7,5 1,2 0,6 4,0

Não sabe avaliar 2,7 0,8 0,0 1,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Higiene e limpeza

Muito satisfeito 3,2 12,8 22,7 11,7

Satisfeito 62,1 84,0 76,7 71,0

Insatisfeito 27,4 2,0 0,6 13,7

Muito insatisfeito 4,2 0,0 0,0 2,0

Não sabe avaliar 3,1 1,2 0,0 1,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Distribuição dos usuários do Detran, segundo condição de satisfação em relação às instalações do posto
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Tabela 9

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Avaliação na prestação dos serviços
Ciretran – modelo 

antigo

Ciretran – modelo 

novo
Poupatempo Total

Informações na Internet e e-mail

Ótimo 9,3 16,7 13,2 11,9

Bom 28,2 31,0 20,5 25,9

Ruim 7,7 7,1 6,6 7,2

Péssimo 2,1 2,0 1,3 1,8

Não sabe avaliar 52,7 43,3 58,4 53,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Serviços de telefone

Ótimo 1,5 3,6 4,5 2,9

Bom 8,9 11,6 6,2 8,4

Ruim 5,0 5,6 2,1 4,1

Péssimo 5,2 3,2 1,9 3,7

Não sabe avaliar 79,4 76,1 85,3 80,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Sistemas informatizados

Ótimo 2,9 9,2 8,6 6,0

Bom 31,7 39,6 21,1 29,2

Ruim 5,7 3,2 0,8 3,5

Péssimo 1,8 0,4 0,4 1,1

Não sabe avaliar 57,9 47,6 69,2 60,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Prazos

Ótimo 4,7 12,7 31,7 15,6

Bom 41,8 59,4 40,0 44,1

Ruim 18,5 9,2 4,5 12,0

Péssimo 7,0 2,0 0,8 3,9

Não sabe avaliar 28,0 16,7 23,1 24,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Distribuição dos usuários do Detran, segundo avaliação de aspectos na prestação dos serviços
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Tabela 10

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Utilizaram despachante para agilizar serviço
Ciretran – modelo 

antigo

Ciretran – 

modelo novo
Poupatempo Total

Sim 7,1 8,4 0,2 4,9

Não 92,9 91,6 99,8 95,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Distribuição dos usuários do Detran, segundo condição de terem utilizado despachante para agilizar o serviço

Tabela 11

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Perspectiva para próxima vez que 

necessitarem do serviço do Detran
Ciretran – modelo antigo

Ciretran – modelo 

novo
Poupatempo Total

Virá pessoalmente 83,5 91,6 97,0 89,7

Usará despachante 12,7 5,6 2,1 7,7

Usará outro intermediário 3,8 2,8 0,9 2,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Distribuição dos usuários do Detran, segundo perspectiva para próxima vez que necessitarem do serviço do Detran

Tabela 12

Distribuição dos usuários do Detran, segundo sexo

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Sexo
Ciretran – modelo 

antigo

Ciretran – modelo 

novo
Poupatempo Total

Homens 64,0 70,1 67,5 66,3

Mulheres 36,0 29,9 32,5 33,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.
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Tabela 13

Idade média e mediana dos usuários do Detran

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em anos

Idade
Ciretran – modelo 

antigo

Ciretran – modelo 

novo
Poupatempo Total

Média 38 40 43 40

Mediana 35 38 41 38

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Tabela 14

Distribuição dos usuários do Detran, segundo grau de instrução

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Grau de instrução
Ciretran – modelo 

antigo

Ciretran – modelo 

novo
Poupatempo Total

Fundamental incompleto 5,0 5,2 3,6 4,5

Fundamental completo e médio incompleto 17,2 24,7 28,3 22,4

Médio completo e superior incompleto 52,6 51,0 43,3 49,0

Superior completo 25,2 19,1 24,8 24,1

Analfabeto / sem escolaridade 0,0 0,0 0,0 0,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Tabela 15

Distribuição dos usuários do Detran, segundo faixas de renda familiar total

Municípios selecionados do Estado de São Paulo (1) – 2013

Em porcentagem

Faixas de Renda familiar total
Ciretran – modelo 

antigo

Ciretran – modelo 

novo
Poupatempo Total

Até R$ 2.100,00 26,1 30,3 31,5 28,7

Mais de R$ 2.100,00 até R$ 3.500,00 29,3 28,3 25,0 27,6

Mais de R$ 3.500,00 até R$ 7.000,00 19,9 16,7 19,1 19,1

Mais de R$ 7.000,00 2,9 6,0 6,4 4,7

Não sabe / não quer informar 21,8 18,7 18,0 19,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do Detran-SP - Tomada 1.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.
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Tabela 1

Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de  unidade de atendimento, segundo  categorias de serviços procurados

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Habilitação/CNH 40,3 37,2 41,9 48,3 41,6

Primeiro 14,3 10,0 6,0 0,5 9,1

Renovação 15,8 17,2 26,1 32,0 21,2

Outros 10,2 10,0 9,9 15,8 11,3

Infrações 9,1 13,6 3,1 1,8 7,5

Veículos 50,6 49,2 55,0 49,9 50,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

TotalCategorias de serviço 
Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Unid. com 

reforma 

estrutural

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo

Tabela 2

Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo condição de resolutividade do serviço procurado 

e condição de resolutividade

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Habilitação 
Concluído 80,1 87,2 92,1 96,2 87,3

Não foi concluído 19,9 12,8 7,9 3,8 12,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Infração 

Concluído 75,2 94,4 82,2 68,4 82,5

Não foi concluído 24,8 5,6 17,8 31,6 17,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Veículos 

Concluído 84,2 91,5 96,2 99,6 91,0

Não foi concluído 15,8 8,5 3,8 0,4 9,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 

Concluído 81,7 90,3 94,1 97,4 88,8

Não foi concluído 18,3 9,7 5,9 2,6 11,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

TotalCondição de resolutividade 
Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo
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Tabela 3

Distribuição dos usuários do Detra,  por tipo unidade de atendimento, 

segundo a categorias de serviço e número de vezes que o informante foi ao Detran para conclusão do serviço

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Habilitação 

1 ou 2 vezes 89,7 89,6 94,1 94,8 91,8

Mais de 2 vezes 10,3 10,4 5,9 5,2 8,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Infração 

1 ou 2 vezes 94,1 85,3 100,0 100,0 91,0

Mais de 2 vezes 5,9 14,7 0,0 0,0 9,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Veículo

1 ou 2 vezes 90,7 87,9 92,8 99,1 92,5

Mais de 2 vezes 9,3 12,1 7,2 0,9 7,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 

1 ou 2 vezes 90,6 88,2 93,5 97,1 92,1

Mais de 2 vezes 9,4 11,8 6,5 2,9 7,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Total
Categorias de serviço e número 

de vezes

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do 

Detran dentro 

do 

Poupatempo

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo
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Tabela 4

Usuários do Detran que não concluíram o serviço procurado, por tipo de unidade de atendimento, segundo motivos da não conclusão

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Falta de documentação 40,5 56,9 74,2 40,7 46,2

Fazer exame médico/coleta da biometria 15,2 23,4 5,5 37,2 17,0

Realizar prova teórica ou prática 12,4 0,0 0,0 18,6 9,5

Fazer vistoria do veículo 8,3 0,0 0,0 0,0 5,7

Pagar taxas 5,5 9,9 9,5 0,0 6,4

Aguardar análise ou avaliação do Detran 9,6 6,3 0,0 0,0 7,8

Houve problema no sistema 8,6 1,5 4,1 0,0 6,5

Recebeu informações erradas 8,1 5,1 8,9 22,1 8,4

Desistiu de esperar, estava demorando 

muito
0,4 3,2 0,0 0,0 0,8

Não pode esperar, estava com pressa ou 

atrasado
1,4 0,0 3,4 0,0 1,2

Outro 1,4 3,9 0,0 0,0 1,7

Não sabe 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

TotalMotivos da não conclusão 
Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

Unid. sem 

reforma 

Posto do Detran 

dentro do 

Unid. com 

reforma 

Tabela 5

Distribuição dos usuários do Detran,  por tipo de unidade de atendimento, segundo fontes de informações utilizadas 

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

51,1 50,8 43,6 44,3 48,4

25,7 27,6 20,4 9,3 21,7

24,5 26,2 37,1 46,6 31,6

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

(2) Fontes oficias correspondem à marcação de qualquer das opções 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 da questão 4.

(3) Outras fontes correspondem à marcação de qualquer das opções 1, 2, 12, 13, 14 da questão 4.

(4) Não foi necessário/já sabia corresponde à marcação da opção 15 da questão 4. 

Total
Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do 

Detran dentro 

do 

Poupatempo

Unid. com 

reforma 

estrutural

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo

Fontes de informação 

Fontes oficiais (2)

Outras fontes (3)

Não foi necessário/já sabia (4)
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Tabela 6

Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo condição de agendamento prévio

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Sim 17,0 12,3 34,6 31,3 21,8

Pela Internet 10,0 5,1 11,3 20,8 11,5

Diretamente na unidade 7,1 7,2 23,3 10,5 10,4

Não 83,0 87,7 65,4 68,7 78,2

Foi agendado pela autoescola / CFC 10,1 6,4 2,7 0,3 6,1

Porque não existe agendamento para este serviço 3,8 0,4 0,4 3,3 2,5

Porque não sabia que podia agendar 0,5 0,2 1,0 0,8 0,6

Preferiu vir direto 68,6 80,6 61,3 64,3 69,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Nota: Alguns serviços não podem ser agendados.

TotalCondição de agendamento 
Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Unid. com 

reforma 

estrutural

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo

Tabela 7

Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo condição de agendamento 

prévio de serviços relacionados à habilitação 

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Sim 36,8 23,8 62,3 60,0 44,2

Pela internet 22,8 12,0 22,1 39,5 24,9

Diretamente na unidade 14,0 11,8 40,2 20,5 19,3

Não 63,2 76,2 37,7 40,0 55,8

Foi agendado pela autoescola / CFC 25,1 17,2 6,4 0,6 14,6

Porque não existe agendamento para este serviço 1,9 0,0 0,0 2,2 1,3

Porque não sabia que podia agendar 0,0 0,0 0,8 1,7 0,5

Preferiu vir direto 36,3 59,0 30,5 35,5 39,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Nota: alguns serviços não podem ser agendados.

Condição de agendamento 

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Total

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo
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Tabela 8

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Muito satisfeito 19,3 19,8 26,0 23,5 21,3

Satisfeito 70,0 72,3 69,3 74,3 71,3

Insatisfeito 9,2 5,5 3,6 2,2 6,0

Muito insatisfeito 1,3 2,1 1,1 0,0 1,1

Não sabe avaliar 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 16,7 17,1 24,1 20,6 18,8

Satisfeito 75,4 76,4 74,1 78,5 76,1

Insatisfeito 5,8 4,6 1,6 0,9 3,9

Muito insatisfeito 1,5 1,5 0,2 0,0 1,0

Não sabe avaliar 0,6 0,3 0,0 0,0 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 17,5 17,5 23,5 21,0 19,2

Satisfeito 72,6 73,4 71,8 76,9 73,6

Insatisfeito 7,4 6,8 3,7 2,2 5,6

Muito insatisfeito 2,2 1,9 1,1 0,0 1,5

Não sabe avaliar 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 15,6 13,3 22,5 20,0 17,1

Satisfeito 73,1 74,9 73,4 75,8 74,1

Insatisfeito 7,9 8,8 3,3 3,5 6,4

Muito insatisfeito 2,5 2,1 0,5 0,3 1,6

Não sabe avaliar 1,0 0,9 0,3 0,4 0,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 14,7 15,0 21,4 19,4 16,8

Satisfeito 75,5 75,2 75,1 80,0 76,3

Insatisfeito 8,1 7,8 2,9 0,6 5,6

Muito insatisfeito 1,8 1,8 0,7 0,0 1,2

Não sabe avaliar 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 14,2 16,6 24,3 22,0 17,9

Satisfeito 73,3 71,6 70,4 74,6 72,8

Insatisfeito 10,1 8,3 3,1 2,0 6,9

Muito insatisfeito 1,8 2,6 1,0 0,0 1,4

Não sabe avaliar 0,6 0,9 1,1 1,5 0,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 13,1 11,8 17,0 16,9 14,3

Satisfeito 77,2 72,2 73,9 76,1 75,4

Insatisfeito 8,0 12,9 8,4 6,5 8,7

Muito insatisfeito 1,4 2,3 0,7 0,0 1,2

Não sabe avaliar 0,3 0,7 0,0 0,5 0,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Tabela 9

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Muito satisfeito 10,6 13,5 18,6 16,8 13,8

Satisfeito 73,2 67,3 73,9 72,0 71,9

Insatisfeito 4,2 8,6 3,7 3,8 5,0

Muito insatisfeito 1,4 3,8 0,5 0,6 1,6

Não sabe avaliar 8,9 3,7 1,9 6,2 6,2

Não existe na unidade 1,7 3,2 1,3 0,6 1,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 10,3 8,5 17,9 16,0 12,3

Satisfeito 81,4 66,5 78,1 79,8 77,4

Insatisfeito 5,0 17,8 3,3 2,7 6,9

Muito insatisfeito 1,1 5,4 0,0 1,0 1,8

Não sabe avaliar 0,6 0,9 0,6 0,0 0,5

Não existe na unidade 1,6 0,9 0,0 0,5 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 7,9 8,3 17,5 13,7 10,7

Satisfeito 85,3 72,0 78,2 82,2 80,8

Insatisfeito 4,2 14,5 3,9 3,4 6,1

Muito insatisfeito 0,1 4,4 0,3 0,0 1,0

Não sabe avaliar 2,5 0,6 0,0 0,8 1,4

Não existe na unidade 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 9,3 8,4 17,2 15,7 11,7

Satisfeito 87,9 77,5 79,2 82,7 83,3

Insatisfeito 1,5 9,8 2,6 1,1 3,3

Muito insatisfeito 0,3 3,3 0,2 0,0 0,8

Não sabe avaliar 1,0 0,8 0,8 0,5 0,8

Não existe na unidade 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 7,7 7,1 14,8 13,5 9,9

Satisfeito 83,0 63,9 77,1 81,2 77,7

Insatisfeito 7,5 24,3 7,1 5,1 10,4

Muito insatisfeito 0,5 4,6 0,5 0,0 1,2

Não sabe avaliar 1,3 0,1 0,6 0,2 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 10,1 7,8 16,1 16,7 12,0

Satisfeito 87,3 72,4 82,0 82,2 82,3

Insatisfeito 1,6 14,2 0,7 0,6 3,8

Muito insatisfeito 0,0 3,3 0,2 0,0 0,7

Não sabe avaliar 1,0 2,4 1,0 0,5 1,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Total

Total

Condição de Satisfação em relação ao 

atendimento 

 Clareza nas informações 

Prestadas 

Cortesia

Quantidade de atendentes

Agilidade

Conhecimento sobre o 

serviço

 Entendimento de suas 

necessidades

Capacidade na solução dos 

problemas

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

Distribuição dos usuários do Detran,  por tipo de unidade de atendimento, segundo ondição de satisfação com as instalações

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Unid. com 

reforma 

estrutural

Condição de Satisfação em relação às instalações 

do Detran

Distribuição dos usuários do Detran,  por tipo de unidade de atendimento, segundo ondição de satisfação com os atendentes

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural

Unid. com reforma 

estrutural dentro 

do Poupatempo

Tipo de unidade 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

 Higiene e limpeza

 Balcão de informações ou 

triagem

Sinalização indicativa

Local de espera

Mesa de atendimento

Conforto do mobiliário

Unid. com reforma 

estrutural dentro 

do Poupatempo
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Tabela 8

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Muito satisfeito 19,3 19,8 26,0 23,5 21,3

Satisfeito 70,0 72,3 69,3 74,3 71,3

Insatisfeito 9,2 5,5 3,6 2,2 6,0

Muito insatisfeito 1,3 2,1 1,1 0,0 1,1

Não sabe avaliar 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 16,7 17,1 24,1 20,6 18,8

Satisfeito 75,4 76,4 74,1 78,5 76,1

Insatisfeito 5,8 4,6 1,6 0,9 3,9

Muito insatisfeito 1,5 1,5 0,2 0,0 1,0

Não sabe avaliar 0,6 0,3 0,0 0,0 0,3

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 17,5 17,5 23,5 21,0 19,2

Satisfeito 72,6 73,4 71,8 76,9 73,6

Insatisfeito 7,4 6,8 3,7 2,2 5,6

Muito insatisfeito 2,2 1,9 1,1 0,0 1,5

Não sabe avaliar 0,3 0,3 0,0 0,0 0,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 15,6 13,3 22,5 20,0 17,1

Satisfeito 73,1 74,9 73,4 75,8 74,1

Insatisfeito 7,9 8,8 3,3 3,5 6,4

Muito insatisfeito 2,5 2,1 0,5 0,3 1,6

Não sabe avaliar 1,0 0,9 0,3 0,4 0,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 14,7 15,0 21,4 19,4 16,8

Satisfeito 75,5 75,2 75,1 80,0 76,3

Insatisfeito 8,1 7,8 2,9 0,6 5,6

Muito insatisfeito 1,8 1,8 0,7 0,0 1,2

Não sabe avaliar 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 14,2 16,6 24,3 22,0 17,9

Satisfeito 73,3 71,6 70,4 74,6 72,8

Insatisfeito 10,1 8,3 3,1 2,0 6,9

Muito insatisfeito 1,8 2,6 1,0 0,0 1,4

Não sabe avaliar 0,6 0,9 1,1 1,5 0,9

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 13,1 11,8 17,0 16,9 14,3

Satisfeito 77,2 72,2 73,9 76,1 75,4

Insatisfeito 8,0 12,9 8,4 6,5 8,7

Muito insatisfeito 1,4 2,3 0,7 0,0 1,2

Não sabe avaliar 0,3 0,7 0,0 0,5 0,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Tabela 9

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Muito satisfeito 10,6 13,5 18,6 16,8 13,8

Satisfeito 73,2 67,3 73,9 72,0 71,9

Insatisfeito 4,2 8,6 3,7 3,8 5,0

Muito insatisfeito 1,4 3,8 0,5 0,6 1,6

Não sabe avaliar 8,9 3,7 1,9 6,2 6,2

Não existe na unidade 1,7 3,2 1,3 0,6 1,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 10,3 8,5 17,9 16,0 12,3

Satisfeito 81,4 66,5 78,1 79,8 77,4

Insatisfeito 5,0 17,8 3,3 2,7 6,9

Muito insatisfeito 1,1 5,4 0,0 1,0 1,8

Não sabe avaliar 0,6 0,9 0,6 0,0 0,5

Não existe na unidade 1,6 0,9 0,0 0,5 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 7,9 8,3 17,5 13,7 10,7

Satisfeito 85,3 72,0 78,2 82,2 80,8

Insatisfeito 4,2 14,5 3,9 3,4 6,1

Muito insatisfeito 0,1 4,4 0,3 0,0 1,0

Não sabe avaliar 2,5 0,6 0,0 0,8 1,4

Não existe na unidade 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 9,3 8,4 17,2 15,7 11,7

Satisfeito 87,9 77,5 79,2 82,7 83,3

Insatisfeito 1,5 9,8 2,6 1,1 3,3

Muito insatisfeito 0,3 3,3 0,2 0,0 0,8

Não sabe avaliar 1,0 0,8 0,8 0,5 0,8

Não existe na unidade 0,0 0,2 0,0 0,0 0,1

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 7,7 7,1 14,8 13,5 9,9

Satisfeito 83,0 63,9 77,1 81,2 77,7

Insatisfeito 7,5 24,3 7,1 5,1 10,4

Muito insatisfeito 0,5 4,6 0,5 0,0 1,2

Não sabe avaliar 1,3 0,1 0,6 0,2 0,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Muito satisfeito 10,1 7,8 16,1 16,7 12,0

Satisfeito 87,3 72,4 82,0 82,2 82,3

Insatisfeito 1,6 14,2 0,7 0,6 3,8

Muito insatisfeito 0,0 3,3 0,2 0,0 0,7

Não sabe avaliar 1,0 2,4 1,0 0,5 1,2

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Total

Total

Condição de Satisfação em relação ao 

atendimento 

 Clareza nas informações 

Prestadas 

Cortesia

Quantidade de atendentes

Agilidade

Conhecimento sobre o 

serviço

 Entendimento de suas 

necessidades

Capacidade na solução dos 

problemas

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

Distribuição dos usuários do Detran,  por tipo de unidade de atendimento, segundo ondição de satisfação com as instalações

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Unid. com 

reforma 

estrutural

Condição de Satisfação em relação às instalações 

do Detran

Distribuição dos usuários do Detran,  por tipo de unidade de atendimento, segundo ondição de satisfação com os atendentes

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural

Unid. com reforma 

estrutural dentro 

do Poupatempo

Tipo de unidade 

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

 Higiene e limpeza

 Balcão de informações ou 

triagem

Sinalização indicativa

Local de espera

Mesa de atendimento

Conforto do mobiliário

Unid. com reforma 

estrutural dentro 

do Poupatempo
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Tabela 10 
Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo grau de 
satisfação com a prestação dos serviços  
Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014 

           Em porcentagem 

Satisfação com a prestação do serviço  

Tipo de unidade  

Total Unid. com 
reforma 

estrutural 

Unid. sem 
reforma 

estrutural 

Unid. com 
reforma 

estrutural 
dentro do 

Poupatempo 

Posto do 
Detran 

dentro do 
Poupatemp

o 

Habilitação             

Informações na 
internet e e-mail 

Ótimo 11,1 14,3 11,3 14,0 12,4 

Bom 27,4 20,5 26,7 32,2 27,2 

Ruim 5,2 4,2 4,9 5,5 5,1 

Péssimo 1,5 2,1 0,0 4,1 2,0 

Não Sabe avaliar 54,8 58,9 57,1 44,2 53,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Serviços de telefone 

Ótimo 3,7 4,8 4,0 3,5 3,9 

Bom 12,5 7,5 9,7 17,5 12,4 

Ruim 3,9 2,3 1,9 5,2 3,6 

Péssimo 4,0 3,5 1,9 0,0 2,6 

Não Sabe avaliar 75,8 82,0 82,6 73,8 77,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Sistemas 
informatizados 

Ótimo 13,8 21,2 26,0 26,7 20,3 

Bom 57,1 57,2 54,9 55,3 56,3 

Ruim 5,0 7,8 1,5 4,7 4,9 

Péssimo 2,3 3,0 0,5 1,3 1,9 

Não Sabe avaliar 21,7 10,8 17,2 12,1 16,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Prazos  

Ótimo 13,7 15,4 20,8 30,1 19,2 

Bom 48,0 50,3 58,2 62,1 53,5 

Ruim 13,1 14,8 12,3 2,7 10,7 

Péssimo 3,8 4,8 3,9 1,0 3,3 

Não Sabe avaliar 21,5 14,7 4,8 4,1 13,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Infração              

Informações na 
internet e e-mail 

Ótimo 11,0 5,0 0,0 31,6 9,2 

Bom 12,8 19,2 24,6 26,6 16,7 

Ruim 1,0 1,1 0,0 0,0 0,9 

Péssimo 0,0 3,9 0,0 0,0 1,4 

Não Sabe avaliar 75,1 70,8 75,4 41,8 71,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

            (continua) 
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Tabela 10 
Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo grau de 
satisfação com a prestação dos serviços  
Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014 

           Em porcentagem 

Satisfação com a prestação do serviço  

Tipo de unidade  

Total Unid. com 
reforma 

estrutural 

Unid. sem 
reforma 

estrutural 

Unid. com 
reforma 

estrutural 
dentro do 

Poupatempo 

Posto do 
Detran 

dentro do 
Poupatemp

o 

Serviços de telefone 

Ótimo 2,8 0,0 0,0 0,0 1,4 

Bom 5,5 11,5 0,0 0,0 7,1 

Ruim 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Péssimo 3,8 1,7 10,7 0,0 3,2 

Não Sabe avaliar 87,9 86,8 89,3 100,0 88,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Sistemas 
informatizados 

Ótimo 17,7 1,5 28,4 73,4 15,3 

Bom 55,8 58,5 32,4 26,6 53,8 

Ruim 5,3 11,7 0,0 0,0 7,1 

Péssimo 2,8 0,0 0,0 0,0 1,4 

Não Sabe avaliar 18,5 28,3 39,3 0,0 22,5 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Prazos  

Ótimo 6,2 0,0 7,0 31,6 5,3 

Bom 56,7 35,2 64,6 36,7 48,1 

Ruim 12,1 39,8 0,0 31,6 22,7 

Péssimo 3,5 13,4 17,8 0,0 7,9 

Não Sabe avaliar 21,5 11,6 10,7 0,0 16,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Veículos             

Informações na 
internet e e-mail 

Ótimo 8,1 6,2 9,1 5,7 7,4 

Bom 25,7 33,8 18,4 10,4 22,9 

Ruim 5,0 4,7 3,3 4,9 4,6 

Péssimo 3,0 0,0 0,8 0,4 1,5 

Não Sabe avaliar 58,2 55,3 68,4 78,6 63,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Serviços de telefone 

Ótimo 2,5 0,8 2,9 0,0 1,7 

Bom 7,1 6,6 8,9 5,3 6,9 

Ruim 3,5 0,5 1,6 0,9 2,0 

Péssimo 3,1 7,1 2,4 1,6 3,5 

Não Sabe avaliar 83,8 85,0 84,3 92,3 85,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      (continua) 
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Tabela 10 
Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo grau de 
satisfação com a prestação dos serviços  
Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014 

           Em porcentagem 

Satisfação com a prestação do serviço  

Tipo de unidade  

Total Unid. com 
reforma 

estrutural 

Unid. sem 
reforma 

estrutural 

Unid. com 
reforma 

estrutural 
dentro do 

Poupatempo 

Posto do 
Detran 

dentro do 
Poupatemp

o 

Sistemas 
informatizados 

Ótimo 15,0 11,1 29,6 27,1 19,2 

Bom 56,0 63,6 58,4 46,4 55,9 

Ruim 4,9 6,5 2,5 1,0 4,0 

Péssimo 1,7 4,5 0,4 2,6 2,3 

Não Sabe avaliar 22,4 14,3 9,1 23,0 18,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Prazos  

Ótimo 17,1 11,4 28,5 32,4 21,1 

Bom 47,6 65,1 59,9 52,1 54,1 

Ruim 10,5 13,2 6,2 5,9 9,4 

Péssimo 4,3 3,9 2,0 0,4 3,0 

Não Sabe avaliar 20,4 6,5 3,4 9,1 12,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Total              

Informações na 
internet e e-mail 

Ótimo 9,6 9,1 9,8 10,2 9,6 

Bom 25,2 26,9 22,1 21,3 24,2 

Ruim 4,7 4,0 3,9 5,1 4,5 

Péssimo 2,1 1,3 0,4 2,2 1,7 

Não Sabe avaliar 58,4 58,7 63,9 61,3 59,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Serviços de telefone 

Ótimo 3,0 2,2 3,3 1,7 2,6 

Bom 9,2 7,6 8,9 11,1 9,2 

Ruim 3,3 1,1 1,6 2,9 2,5 

Péssimo 3,5 5,0 2,4 0,8 3,1 

Não Sabe avaliar 81,0 84,1 83,7 83,5 82,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
              

Sistemas 
informatizados 

Ótimo 14,8 13,6 28,0 27,7 19,4 

Bom 56,4 60,5 56,1 50,3 55,9 

Ruim 5,0 7,7 2,0 2,8 4,6 

Péssimo 2,1 3,4 0,4 1,9 2,0 

Não Sabe avaliar 21,7 14,9 13,4 17,3 18,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

      (continua) 
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Tabela 10 
Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo grau de 
satisfação com a prestação dos serviços  
Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014 

           Em porcentagem 

Satisfação com a prestação do serviço  

Tipo de unidade  

Total Unid. com 
reforma 

estrutural 

Unid. sem 
reforma 

estrutural 

Unid. com 
reforma 

estrutural 
dentro do 

Poupatempo 

Posto do 
Detran 

dentro do 
Poupatemp

o 

Prazos  

Ótimo 14,7 11,3 24,6 31,3 19,1 

Bom 48,6 55,5 59,4 56,6 53,4 

Ruim 11,7 17,4 8,6 4,8 10,9 

Péssimo 4,0 5,5 3,3 0,7 3,5 

Não Sabe avaliar 21,0 10,2 4,2 6,5 13,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

              

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - 
Tomada 2. 
(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado. 
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Tabela 11

Distribuição dos usuários do Detran, por tipo unidade de atendimento,  

segundo categorias de serviço e situação de utilização de despachante para serviço demandado, 

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Habilitação 

Sim 26,2 16,8 3,5 0,0 14,4

Não 73,8 83,2 96,5 100,0 85,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Infração 

Sim 1,0 1,2 7,0 0,0 1,4

Não 99,0 98,8 93,0 100,0 98,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Veículo

Sim 0,5 0,6 0,8 0,0 0,5

Não 99,5 99,4 99,2 100,0 99,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 

Sim 10,9 6,7 2,1 0,0 6,3

Não 89,1 93,3 97,9 100,0 93,7

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Total

Categorias de serviço e 

situação de utilização de 

despachante 

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do 

Detran dentro 

do 

Poupatempo

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo
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Tabela 12

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Habilitação  

Virá pessoalmente 89,6 92,1 93,1 97,8 92,7

Utilizará despachante 6,2 7,9 4,5 1,0 5,0

Usará outro intermediário  4,2 0,0 2,4 1,2 2,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 Infração 

Virá pessoalmente 95,2 82,5 92,9 100,0 90,6

Utilizará despachante 4,8 17,5 0,0 0,0 9,0

Usará outro intermediário  0,0 0,0 7,1 0,0 0,4

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Veículo 

Virá pessoalmente 95,8 95,0 98,8 98,3 96,7

Utilizará despachante 3,2 3,1 1,2 0,8 2,3

Usará outro intermediário  1,0 1,9 0,0 0,9 1,0

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 

Virá pessoalmente 93,3 92,2 96,2 98,1 94,5

Utilizará despachante 4,6 6,8 2,6 0,9 3,9

Usará outro intermediário  2,2 0,9 1,2 1,0 1,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-

SP - Tomada 2.

Total

Distribuição dos usuários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo categorias de serviço e 

condição de acesso em caso de novas demandas 

Categorias de serviço e condição 

para a próxima demanda 

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural
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Tabela 13

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em porcentagem

Utilizou despachante

Virá pessoalmente 80,8 82,3 90,1 0,0 81,7

Utilizará despachante 18,3 17,7 9,9 0,0 17,7

Usará outro intermediário  0,9 0,0 0,0 0,0 0,6

Total 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0

Não utilizou despachante

Virá pessoalmente 94,8 93,0 96,3 98,1 95,4

Utilizará despachante 2,9 6,1 2,4 0,9 3,0

Usará outro intermediário  2,3 1,0 1,3 1,0 1,6

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total 

Virá pessoalmente 93,3 92,2 96,2 98,1 94,5

Utilizará despachante 4,6 6,8 2,6 0,9 3,9

Usará outro intermediário  2,2 0,9 1,2 1,0 1,5

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Total

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-

SP - Tomada 2.

Distribuição dos usuários do Detran,  por tipo de unidade de atendimento, segundo situação de utilização 

de despachante e condição de acesso em caso de novas demandas 

Situação de utilização atual e 

condição para a próxima 

demanda 

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural

Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo
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Tabela 14

Distribuição dos usários do Detran, por tipo de unidade de atendimento, segundo perfil

Municípios do Estado de São Paulo (1) – Maio-Junho 2014

Em %

79,7 71,5 74,5 76,8 76,6

20,3 28,5 25,5 23,2 23,4

22,7 16,9 14,7 11,6 17,9

49,6 50,8 52,3 55,4 51,5

27,7 32,4 33,0 33,0 30,6

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

38 39 40 41 39

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

1,3 2,5 3,3 2,7 2,2

17,6 13,9 20,2 20,7 17,9

81,1 83,6 76,5 76,7 80,0

34,8 26,2 34,2 35,8 33,1

24,5 26,4 27,9 25,7 25,7

19,4 22,8 20,6 19,9 20,4

9,3 9,1 7,7 7,8 8,7

Não sabe/não que informar 12,1 15,4 9,6 10,9 12,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Fonte: Fundação Seade/Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional. Pesquisa de Usuários do DETRAN-SP - Tomada 2.

(1) Foram selecionados os 40 municípios de maior frota de veículos do Estado.

Total
Unid. sem 

reforma 

estrutural

Posto do Detran 

dentro do 

Poupatempo

Perfil dos usuários 
Unid. com 

reforma 

estrutural

Tipo de unidade 

Unid. com 

reforma 

estrutural 

dentro do 

Poupatempo

25 a 45 anos

Sexo

Homeens 

Mulheres 

Faixa etária 

Até 24 anos

60 anos e mais 

46 a 59 anos

Idade média (em anos)

Instrução 

Fundamental incompleto 

Mais de R$ 7.000

Total 

Sem instrução

Médio completo ou mais 

Renda 

Até R$ 2.100

Mais de R$  2.100 a R$ 3.500

Mais de R$ 3.500 a R$ 7.000

Médio incompleto 


