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RESUMO 
Desde a chegada dos aplicativos de transportes no Brasil muita coisa mudou, devido a crescente expansão e 
concorrência no mercado. O presente artigo busca analisar este atual cenário e demonstrar a real utilização dos 
aplicativos na cidade de São Paulo, com base na perspectiva do usuário. O artigo tem como base uma pesquisa de 
opinião para entender o cenário e comparar quatro aplicativos: Uber, Cabify, Easy e 99. Com resultado a pesquisa nos 
trouxe que o Uber domina o mercado, que os aplicativos são usados ocasionalmente e que o serviço é considerado 
bom pelos usuários. As conclusões obtidas dizem respeito ao ambiente e como os aplicativos se portam no mercado 
atual, devido as constantes mudanças na legislação, ocasionando significativas alterações tanto para usuários quanto 
para motoristas. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativos de transporte. Pesquisa de opinião. Transporte individual. 
 
 
 
 

A B S T R A C T 

Since the arrival of transport applications in Brazil much has changed due to increasing expansion and competition in 
the market. This article seeks to analyze this current scenario and demonstrate the real use of the applications in the 
city of São Paulo, based on the user 's perspective. The article is based on an opinion poll to understand the scenario 
and compare four applications: Uber, Cabify, Easy and 99. As a result the research has brought us that Uber dominates 
the market, that applications are used occasionally and that the service is considered good by users. The conclusions 
reached relate to the environment and how applications are carried in the current market, due to constant changes in 
legislation, causing significant changes for both users and drivers. 
 

Keywords: Transport applications. Survey research. Individual transport. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 No momento que vivemos é comum ver pessoas em busca de alternativas mais 

econômicas, e eficientes para sua locomoção. Nesse ponto temos os smartphones que nos 

fornecem a possibilidade de ter acesso às mais diversas, incríveis, divertidas e funcionais 

aplicabilidades na palma da mão, entre elas os aplicativos de transporte, que estão 

ganhando cada vez mais reconhecimento e popularidade entre os brasileiros. 

O transporte por aplicativo surgiu e rapidamente se tornou popular entre os 

usuários. Atualmente existem mais diversas empresas inseridas nesse ramo, dentre elas a 

Uber, Cabify e as brasileiras 99 e Easy. Este serviço possibilita facilidade na hora do 

transporte a preços acessíveis, o que se faz necessário para a sociedade. O transporte 

coletivo convencional possui diversos problemas, dentre eles a demora no deslocamento 

e a lotação dos veículos. O transporte por aplicativos veio para suprir essa demanda, pois 

oferece um serviço de qualidade, que pode ser mais rápido e é muito mais confortável, te 

buscando na porta de sua casa e deixando no destino.  

Através deste estudo com base em pesquisas bibliográficas e de campo com o 

intuito de comparar serviços de transporte por aplicativos, foi formulada pelos autores 

uma pesquisa de opinião perfilando os usuários de aplicativos. Com o objetivo 

demonstrar o cenário atual do transporte por aplicativos na cidade de São Paulo na 

perspectiva do usuário. E sob o objetivo específico de comparar dados técnicos dos 

aplicativos e avaliar os preços dos aplicativos. 

O embasamento teórico apoiou se sob o tema de Mobilidade urbana que analisa o 

setor de transporte urbano da cidade e Transporte Coletivo, onde busca possibilitar a 

circulação de mercadorias e pessoas em suas atividades diárias e no ponto de Transporte 

de passageiros por aplicativos em que analisam cada um deles. Os serviços de transporte 

de passageiros por aplicativos, também conhecidos como táxi por aplicativo e carona 

remunerada, são serviços digitais de transporte de passageiros. 

 

2. METODOLOGIA 

 
Este artigo tem como base em uma pesquisa bibliográfica com a utilização de 

livros, revistas, artigos acadêmicos e sites. Segundo Fonseca (2002, p.32) A pesquisa 

bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e 

publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de 

web sites. 

 Para a pesquisa de campo com os clientes que utilizam o transporte por aplicativo 

na cidade de São Paulo. Foi aplicada uma pesquisa de opinião com um questionário 

semiaberto elaborado pelos autores, sendo organizado no Google Forms e divulgado o 

link através de redes sociais, tais como: Facebook, Twitter, Whatsapp e Instagram, além 

do tradicional e-mail. A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, 

além da pesquisa bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a 

pessoas, com o recurso de diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-

ação, pesquisa participante, etc.) (FONSECA, 2002). 

 Para o questionário, foi aplicada, juntamente às perguntas de perfil do 

respondente, às seguintes questões: 

 

● Qual seu aplicativo de transporte preferido em São Paulo? 
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● Por que você prefere essa marca de aplicativo (escolhido na pergunta 

anterior)? 

● Com que frequência você utiliza o transporte por aplicativo? 

● O que te leva a utilizar o transporte por aplicativo ao invés de outros meios 

de transporte? 

● Qual o seu grau de satisfação para com os aplicativos? 
  

 Com base no questionário, foram obtidas 181 respostas, a serem analisadas 

posteriormente. Os resultados discutidos não podem ser generalizados, limitam-se ao 

contexto das amostras coletadas na amostragem por acessibilidade. 

 A pesquisa com base no questionário tem uma abordagem quantitativa. Fonseca 

(2002, p. 20) esclarece que: 

 
A pesquisa quantitativa recorre à linguagem matemática para descrever as 

causas de um fenômeno, as relações entre variáveis etc. A utilização conjunta 

da pesquisa qualitativa e quantitativa permite recolher mais informações do que 

se poderia conseguir isoladamente. 

 

 Ainda na pesquisa de campo, utiliza-se uma abordagem qualitativa para compor 

parte do estudo em relação à análise dos aplicativos. A pesquisa qualitativa não se 

preocupa com representatividade numérica, mas, sim, com o aprofundamento da 

compreensão de um grupo social, de uma organização etc. Os pesquisadores que adotam 

a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um modelo único de 

pesquisa para todas as ciências, já que as ciências sociais têm sua especificidade, o que 

pressupõe uma metodologia própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o 

modelo positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o pesquisador não pode 

fazer julgamentos nem permitir que seus preconceitos e crenças contaminem a pesquisa 

(GOLDENBERG, 1997, p. 34). 

Aplicativos estudados foram Uber, Cabify, 99, Easy, onde foi simulado uma 

viagem como Análise de cada um dos Aplicativos e suas modalidades de serviços. 

 

3. EMBASAMENTO TEÓRICO 
3.1. Mobilidade urbana 

 

De acordo com Vaccari e Fanini (2016) A mobilidade urbana é um atributo 

associado às pessoas e atores econômicos no meio urbano que, de diferentes formas, 

buscam atender e suprir suas necessidades de deslocamento para a realização das 

atividades cotidianas como: trabalho, educação, saúde, lazer, cultura etc. Para cumprir tal 

objetivo, os indivíduos podem empregar o seu esforço direto (deslocamento a pé), 

recorrer a meios de transporte não motorizados (bicicletas, carroças, cavalos) ou 

motorizados (coletivos e individuais). 

Cada cidade apresenta diferentes sistemas de mobilidade urbana, de qualidade 

relativamente baixa e que causam impactos negativos na vida dos cidadãos, além dos 

danos ambientais que os mesmos causam. Desta maneira, é importantíssimo estudar os 

vieses da mobilidade urbana do país de modo a explorar políticas públicas que reduzam 

os problemas e possam aumentar a qualidade de vida da população. (VASCONCELOS 

et al, 2011) 

 É de extrema importância estudar e analisar a mobilidade no contexto e em que 

se vivem e se situam em suas cidades. Cerca de 60% da população urbana brasileira vive 
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hoje em 224 municípios com mais de 100 mil habitantes, dos quais 94 pertencem a 

aglomerados urbanos e regiões metropolitanas com mais de um milhão de habitantes. 

(VACCARI E FANINI, 2016) 

 

3.2. Transporte Coletivo 

 

 De acordo com Vasconcelos (2006) transporte é uma atividade necessária da 

sociedade e possui uma gama de benefícios, sendo principalmente, possibilitar a 

circulação de mercadorias e pessoas em suas atividades diárias. Porém, da mesma 

maneira que se tem benefícios, nota-se o impacto existente na sociedade, sendo eles: 

poluição do ar, ruídos, acidentes, congestionamento, lixo sólido, entre outros. 

 Pensando em minimizar os impactos ambientais, é importante implementar novas 

possibilidades de locomoção, analisando formas alternativas de transporte. 

 Dentre os meios de transporte coletivo mais comuns estão: Metrô, Trem, Táxi 

convencional e Ônibus, sendo este último o mais explorado no país, uma vez que a malha 

ferroviária brasileira não tem capacidade para atender a todos impossibilitam o avanço 

neste sentido. 

 Segundo dados do NTU (2019) 85,7% das viagens de transporte coletivo são 

realizadas por ônibus, transportando por dia 39,8 milhões de passageiros. 

 Em São Paulo, o transporte por ônibus é de responsabilidade do governo, onde de 

acordo com o PMSP (2019), possui uma frota com cerca de 15 mil ônibus. São 1.314 

linhas sendo que 832 rodam por meio de concessão e 482 operam com permissão. Essa 

estrutura transporta quase 3 bilhões de passageiros por ano. 

 

3.3. Transporte de passageiros por aplicativos 

 

 Os serviços de transporte de passageiros por aplicativos, também conhecidos 

como táxi por aplicativo e carona remunerada, são serviços digitais de transporte de 

passageiros. Existem em 2 modalidades: o Taxista que utiliza aplicativo e o Motorista 

Autônomo. 

 No dia 26 de março de 2018 foi aprovado pela Câmara dos Deputados a Lei nº 

13.640 (BRASIL, 2018), popularmente conhecida como lei do Uber, para regulamentar 

o transporte remunerado privado individual de passageiros, alterando a antiga Lei nº 

12.587/2012.  

 A Lei nº 12.578/2012 (BRASIL, 2012) é um importante diploma que trata sobre 

a “Política Nacional de Mobilidade Urbana”, ou seja, dispõe sobre os modos de transporte 

urbano, entre outros assuntos. Como o Uber chegou no Brasil em 2014, as antigas normas 

não se aplicavam ao serviço, o que gerou diversas discussões envolvendo os taxistas, que 

reclamavam da falta de fiscalização aos motoristas privados. 

 Esta nova lei, portanto, dentre outros, tratou de conferir aos municípios 

competência exclusiva para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado 

privado individual de passageiros. 

 De acordo com um estudo realizado com base em informações da consultoria 

alemã de análise de dados de aplicativos Prioridata, o Uber possuía cerca de 65% do 

mercado brasileiro em 2017, com 9 milhões de usuários ativos e mais de 50 mil 

motoristas, tendo o terceiro maior mercado do Uber no mundo, atrás de Estados Unidos 

– país qual o Uber é natural – e Índia. Tendo ainda São Paulo como a segunda maior 
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cidade com mais corridas, depois da cidade do México. (SALGADO; SERRANO; 

KOJIKOVSKI, 2017) 

 Por este motivo, especialistas temiam que a empresa estadunidense se torna-se 

uma força monopolista no mercado brasileiro, o que poderia acarretar efeitos indesejados, 

como aumento de preços e queda de qualidade. Eis então que em janeiro de 2017, a 

concorrente chinesa Didi Chuxing entrou no Brasil. Aliada ao fundo americano 

RiverWood, os chineses investiram 100 milhões de dólares em uma fatia minoritária da 

99, líder entre os aplicativos de táxi em todo o país, e que também possui um serviço de 

motoristas particulares, o 99 pop, baseado na experiência Uber. A partir deste 

investimento, a 99 se expandiu ao redor do Brasil e pode competir de frente com o Uber. 

 Esta enorme expansão foi acompanhada de perto por outros aplicativos, como é o 

caso do Cabify, aplicativo espanhol que chegou no Brasil em 2016, tendo ainda adquirido 

a Easy em 2017, para entrar de vez na batalha dos aplicativos.  

Com tantas opções, o serviço de aplicativos se mantém em grande expansão, e o 

que era inovador até pouco tempo atrás, quando o Uber dominava o mercado, começa 

agora se tornar algo cada vez mais intrínseco no que se diz respeito à mobilidade urbana.  

 

4. OS APLICATIVOS 

4.1. Uber 

 

         O aplicativo Uber foi idealizado em 2009 por Garrett Camp e Travis Kalanick, 

nos Estados Unidos, e a Uber começou a funcionar na cidade de São Francisco em 2010. 

No Brasil, a Uber chegou em 2014 e, desde então, já transportou mais de 20 

milhões de usuários em nosso país, com mais de 500 mil motoristas parceiros no território 

nacional. Hoje, a Uber está presente em 65 países do mundo e em mais de 600 cidades, 

sendo mais de 100 delas no Brasil. A Uber se esforça diariamente para expandir ainda 

mais suas operações, oferecendo uma alternativa de mobilidade confiável e eficiente nas 

mais diversas regiões do planeta. (UBER, 2018) 

Existem diferentes modalidades como: UberX, UberSelect, UberBlack. O UberX 

é a modalidade mais comum e a tarifa base é R$ 2,00 + taxa por minuto de viagem de R$ 

0,26 + taxa por quilômetro rodado de R$ 1,40, adota a tarifa dinâmica que variam de 

acordo com a demanda de carros disponíveis, o pagamento só é possível com cartão de 

crédito, débito ou dinheiro. (HIGA, 2016) 

 

4.2. Cabify 

 

A empresa foi fundada por Juan de Antonio no dia 1 de dezembro de 2011, 

inicialmente prestando serviços na cidade de Madri. No começo, o serviço era batizado 

de “Executive”, e era direcionado a um grupo de nicho, com carros de alto padrão que 

eram um pouco mais caros que os táxis. 

Em fevereiro de 2012 recebeu US$ 4 milhões em uma rodada de investimentos. 

Isso possibilitou que a empresa iniciasse operações na América Latina. Em junho de 2013, 

a empresa lançou o serviço Cabify Lite, com carros menos luxuosos cujas tarifas eram 

normalmente mais baratas que táxis. Chegou no Brasil em 2016 e está em grandes 

cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Belo Horizonte. (MUNDO DA 

MARCAS, 2018). 

Não tem tantas modalidades quanto a Uber, e utiliza apenas a quilometragem 

como base e não o tempo, a taxa varia conforme a quilometragem que foi percorrida. 
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sendo a tarifa base R$ 0,50 ou R$ 3,00 em horário de pico, o pagamento é possível com 

cartão de crédito, débito, dinheiro e PayPal. (HIGA, 2016) 

 

4.3. 99 

 

A rede 99 é uma empresa fundada em 2012 atendendo a São Paulo, a empresa 

expandiu desde então. criada por Paulo Veras, Renato Freitas e Ariel Lambrecht. 

Foi adquirida em 2018 pela DiDi Chuxing por um valor não revelado, mas 

supostamente custava U$$ 600, tornando a primeira empresa startup Brasileira avaliada 

em mais de U$$ 1 bilhão. (CUNHA, 2018). 

Existem diferentes tipos de categorias como: 99POP, 99TAXI e TAXITOP. A 

modalidade mais comum é o 99POP, que é parecido com o método adotado pela Uber, 

onde a tarifa base é R$ 1,98 + taxa por minuto de R$ 0,26 + taxa por quilômetro rodado 

de R$ 1,40, o pagamento é possível com cartão de crédito, débito, PayPal e dinheiro. 

(VIDA DE MOTORISTA, S.D.) 

 

4.4. Easy 

 

A ideia original surgiu no início de 2011, a partir dos fundadores, Tallis Gomes e 

Daniel Cohen. O principal motivo para iniciar a empresa foi a ineficiência do transporte 

de táxi que ele tinha vivenciado no Rio de Janeiro durante um evento. 

         O aplicativo foi lançado em 2012, no Rio de Janeiro. Em outubro de 2012 a 

empresa recebeu o primeiro grande investimento, que permitiu à Easy expandir suas 

operações ao primeiro mercado internacional, o México. Após a inserção de capital, a 

empresa entrou em vários outros mercados, incluindo a Malásia, Filipinas, Tailândia, 

Hong Kong, África e Arábia Saudita. (EASY, 2019) 

         Foi adquirida pela Cabify em 2017, em uma jogada de união de forças para bater 

de frente com o Uber no mercado nacional. 

         Existem diferentes categorias como: Easy Economy, Easy Taxi, Easy Plus+. O 

Easy Economy é o mais comum e a tarifa base é de RS 2,00 + adicional por minuto de 

0,30 + taxa por quilômetro rodado de R$ 1,63, o pagamento pode ser efetuado com cartão 

de crédito, débito, dinheiro e empresa. (HIGA, 2016) 

  

5. Pesquisa de Opinião 

 

O questionário elaborado pelos alunos foi divulgado no período de 14 de à 19 de março, 

com o principal objetivo analisar o cenário atual dos aplicativos em São Paulo e contou 

com um total de 181 respostas. Os resultados a seguir foram obtidos através de 

acessibilidade, onde os autores divulgaram o questionário para familiares e colegas, e não 

podem ser generalizados. 

         De acordo com o perfil dos respondentes, boa parte dos respondentes possuem de 

16 a 30 anos, tem ensino superior completo e são, em sua maioria, mulheres. 

     O gráfico 1 mostra os aplicativos preferidos dos respondentes, onde o Uber tem 

larga vantagem, com 79%. Já o gráfico 2, questionando o motivo dessa preferência, 

apontou a opção “por possuir maior disponibilidade em minha região” com 44,2% de 

votos. 

 

 



 

X FATECLOG -  LOGÍSTICA 4.0 & A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 
 FATEC GUARULHOS – GUARULHOS/SP - BRASIL 

31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019 
ISSN 2357-9684 

 

X FATECLOG 
LOGÍSTICA 4.0 & A SOCIEDADE DO CONHECIMENTO 

FATEC GUARULHOS – GUARULHOS/SP - BRASIL 
31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DE 2019 

ISSN 2357-9684 
 

Gráfico 1: Preferência de aplicativo 

 
FONTE: Autores, 2019 

 

Gráfico 2: Motivos da preferência 

 
FONTE: Autores, 2019 

 

            O gráfico 3 avalia a frequência com que os usuários utilizam transporte por 

aplicativo. 75,7% corresponde a opção “ocasionalmente”, enquanto 21% está atrelado a 

opção “algumas vezes por semanas”. 

 

Gráfico 3: Frequência de uso dos aplicativos 

 
FONTE: Autores, 2019 
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            O gráfico 4 questiona o motivo pelo qual o usuário escolhe usar o transporte por 

aplicativo ao invés de outro meio de transporte. 53% escolhem por ser mais rápido, 

enquanto 40,9% dizem escolher por se sentirem mais confortáveis durante o transporte. 

 

Gráfico 4: Motivo de uso dos aplicativos 

 
FONTE: Autores, 2019  

 

O gráfico 5 apresenta o grau de satisfação dos usuários para com os aplicativos como um 

todo. 71,3% apontam a experiência como boa, e 19,9% apontam como excelente o serviço 

de aplicativos de transporte.  

 

Gráfico 5: Grau de satisfação 

 
FONTE: Autores, 2019  

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

            Com as respostas obtidas no questionário, foi possível analisar parte do cenário 

do transporte por aplicativo em São Paulo. Dentre as questões mais pertinentes, foi 

observado que existem ampla preferência pelo Uber, onde usuários dizem escolher por se 

tratar do app com maior disponibilidade em sua região. Isso reflete em parte na pesquisa 

em relação ao aplicativo, onde o Uber possui, em São Paulo, um dos maiores números de 

corridas dentre cidades em todo o mundo. 

         Porém, também observamos que, em sua maior parte, os aplicativos são utilizados 

comumente ocasionalmente, muitas vezes em ocasiões de emergências, o que demonstra 

ainda certa resistência dos usuários em utilizar os aplicativos, preferindo o tradicional 
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transporte público. Dentre os que utilizam, apontam o motivo no app ser mais rápido o 

deslocamento. De fato, além de rápido, o transporte feito através de um veículo particular 

é muito mais confortável do que o ônibus e metrô, onde o usuário muitas vezes enfrenta 

horas de transporte, em situações desagradáveis e em pé. 

         Por fim, mais de 70% dos usuários atribuem ao transporte por aplicativo um bom 

serviço prestado. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 Com o presente estudo buscou-se avaliar o cenário dos aplicativos de transporte 

na cidade de São Paulo, onde foi possível verificar o comportamento do usuário em 

relação aos serviços de aplicativos oferecidos. 

 Percebeu-se que o usuário enxerga com bons olhos este tipo de transporte, mas 

que ainda existe certa resistência, onde os aplicativos são sempre última opção de 

deslocamento. Isto demonstra que ainda existem diversos pontos a serem melhorados 

neste serviço, como por exemplo as formas de se encontrar com o motorista. Não existem 

pontos de parada para os veículos de aplicativo, onde eles costumam parar onde der para 

buscar o passageiro, muitas vezes prejudicando o fluxo de veículos nas vias. Se faz 

necessário, portanto, que exista em grandes centros comerciais, espaços de muita 

movimentação, estes pontos de parada para facilitar o embarque e desembarque de 

passageiros. Neste sentido o Uber já vem investindo, onde possui lugares fixos, indicados 

no app, como ponto de espera, porém se trata apenas de uma referência, pois o local não 

é de fato um ponto de parada específico. 

Além disso, é essencial que existam formas de integração com outros meios de 

transporte. Imagine a possibilidade de utilizar o transporte por aplicativo para ir até uma 

estação de metrô, e ter a passagem do mesmo gratuita? seriam formas de atrair os usuários 

a utilizarem mais este tipo de transporte. 

A grande preocupação em relação a este serviço se dá em relação ao crescimento 

no fluxo de veículos nas cidades. De fato, principalmente em horários de pico, o fluxo 

tende a crescer. Por isto, é necessário utilizar de forma correta este serviço. O ideal seria 

sempre se ter veículos em sua capacidade máxima de passageiros, pois 1 veículo com 5 

pessoas é muito melhor do que 5 veículos com 1 pessoa. 

Com as frequentes mudanças na legislação brasileira sobre os aplicativos, a 

grande questão é como será o cenário nos próximos anos. O serviço, além do fator 

transporte, possibilitou oportunidade de renda extra (ou mesmo principal) para diversas 

famílias, e por isso os serviços ganharam um número enorme de motoristas. Agora, se faz 

necessário possuir um veículo de no máximo 8 anos de uso, o que por si só já impossibilita 

muitos dos motoristas a continuar trabalhando. Além disso, é necessária uma certificação, 

chamada Conduapp, que se dá através de um curso. Está certificação é o que 

regulamentariza o motorista e indica que ele está apto a exercer a função. 

Dado o seguinte cenário e as frequentes mudanças nas normas, este serviço 

passará por diversas mudanças nos próximos anos, a fim de tornar-se melhor para o 

usuário. Portanto, este artigo se aplica apenas ao presente momento, podendo ser 

continuado posteriormente, com a mesma pesquisa sendo aplicada novamente, onde 

certamente teremos novas ideias sobre o serviço de transporte por aplicativo. 
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