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 Perfil sócio-demográfico do cliente

Cliente Dia útil
Ÿ Idade: 65% dos clientes têm até 34 anos
Ÿ Status: Preponderância C1 (perda de C2)
Ÿ Nível de Instrução: Médio (perda de níveis superiores)
Ÿ Profissão: Preponderância de Profissões médias e estudantes com peso de 35%

Cliente Fim Semana
Ÿ Idade: cliente mais jovem
Ÿ Status C1 (perda de C2)
Ÿ Nível Instrução: Médio (perda de superiores)
Ÿ Profissão: Equilíbrio (perda de médias inferiores)

 Objetivos

Ÿ Avaliar a satisfação global do cliente com o serviço prestado pela Fertagus

Ÿ Avaliar o grau de importância atribuída a um conjunto de atributos que estruturam o serviço da 
Fertagus, bem como  o grau de  satisfação do cliente relativamente aos mesmos

Ÿ Apurar o Índice de Satisfação do cliente para 2022, em termos globais e por atributo

Ÿ Monitorizar a evolução do Índice de Satisfação do cliente e o perfil sociodemográfico dos clientes 
do comboio

Ÿ Caracterizar a mobilidade dos clientes, tendo em conta a utilização do comboio e dos restantes 
Transportes, a montante e jusante deste

Ÿ Avaliar a perceção existente sobre o preço do serviço em termos absolutos e face a outros meios 
de transporte

Ÿ Identificar elementos de imagem que caraterizam a Fertagus e avaliar a fidelidade ao operador

Ÿ Avaliar a notoriedade, recetividade e utilização de novos Produtos / Serviços Fertagus
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 Impacto do serviço na mobilidade

Ÿ Qualitativamente interessante afigura-se o resultado dos clientes com carro disponível (43%), 
optarem pelo serviço da Fertagus

Ÿ Na eventual supressão do serviço da Fertagus assiste-se, face aos anos anteriores, a um forte 
reforço da opção pelo carro próprio

 Impacto do serviço na qualidade de vida

Ÿ Os dados revelam que o serviço da Fertagus mantém um impacto positivo no quotidiano dos 
clientes. No presente ano domina a ideia de menor dispêndio de dinheiro aliado a maior 
flexibilidade e mais tempo livre. Em 2018 foram referidos com maior significado: mais tempo livre, 
menos stress , maior flexibilidade e mais organização.

 Importância dos atributos

Ÿ No presente estudo surge reforçada a tendência para grande valorização da importância de um 
conjunto amplo de  atributos em ambas as amostras

Ÿ Os fatores relativos ao contributo da Fertagus para a melhoria do ambiente, da qualidade de 
vida e desenvolvimento da região acompanham esta valorização

Ÿ Eficiência, Confiança e Estabilidade afiguram-se como os valores que atingem maior expressão e 
que se revelam consistentes ao longo dos anos constituindo o coração da marca.

Ÿ De referir o comportamento positivo do atributo Inovação que se apresenta com um score muito 
mais positivo face ao alcançado no passado.

Ÿ Destaca-se a elevada satisfação com a rapidez, pontualidade e segurança e limpeza do 
comboio, assim como com aspetos relacionados com o atendimento ao cliente e matérias de 
sustentabilidade
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 Perfil de utilização

Ÿ Verifica-se uma ligeira diminuição dos clientes que usam o comboio todos os dias, embora seja 
muito alta, 86%, com ligeiro crescimento dos que usam 3 a 4 dias por semana, 6%

Ÿ 79% atravessam a ponte ao dia útil  A maior parte dos clientes não tem carro próprio

Ÿ Aumentou para 94% a quantidade de clientes que de certeza usará o comboio no futuro

Profissão > Dia Útil e Fim-de-semana  

 Perfil de mobilidade

Ÿ Assiste-se à estabilidade do perfil de mobilidade do cliente, consubstanciado na deslocação 
massiva de sul para norte da parte da manhã, com objetivo de trabalho e estudo 

Ÿ A estação de destino de maior destaque é, à semelhança de anos anteriores, Entrecampos

Ÿ De referir ainda a manutenção de uma bolsa de clientes que utilizam o serviço da Fertagus para 
deslocações apenas na margem sul e que representa este ano cerca de um quinto da amostra total

Ÿ O carro e a deslocação a pé são as opções mais utilizadas para chegar ao comboio, enquanto a 
jusante a deslocação a pé e o metro surgem como as mais expressivas

Transportes Utilizados a Montante e a Jusante do Comboio Dia Útil    > 
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