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RESUMO: Os efeitos na logística urbana foram afetados e potencializados durante a 

pandemia de COVID-19, esse estudo de caso visa analisar o sistema logístico utilizado pelos 

aplicativos de mobilidade urbana, quando foram adotados no Brasil. Os tópicos analisados 

foram os modelos de negócio, funcionamento do sistema, movimentação econômica e 

empregos gerados. Foi possível verificar que com a chegada dos app's gerou oportunidade 

para melhoria de qualidade de vida das pessoas, assim gerando menos veículos nas ruas e 

consequentemente menos poluentes. 
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ABSTRACT: The effects on urban logistics were affected and enhanced during the COVID-

19 pandemic, this case study aims to analyze the logistics system used by urban mobility apps 

when they were adopted in Brazil. The topics analyzed were the business models, system 

operation, economic movement and generated jobs. It was possible to verify that with the 

arrival of the apps it generated an opportunity to improve people's quality of life, thus 

generating fewer vehicles on the streets and consequently less pollutants. 

. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentre as diversas modalidades de locomoção, as mais comuns nas grandes cidades 

são o metrô, trem, ônibus, carro próprio, taxis, e atualmente, os app’s de mobilidade urbana, 

que atuam nas mais diferentes aplicações.  

Os aplicativos de mobilidade urbana se tornaram um grande artifício na vida cotidiana. 

Atuando no transporte de pessoas e realizações de entregas, eles buscam melhorar a logística 

de distribuição. Através dos avanços tecnológicos, o uso da internet se estabeleceu como uma 

ferramenta primordial, não apenas para a troca de informações e estreitamento de relações, 

mas também para a locomoção.  

Com o crescimento das cidades, e o aumento da população, a mobilidade urbana se 

transformou em um dos principais desafios para a administração de uma região. O aumento 

do fluxo de pessoas e o trânsito caótico, são um dos resultados desse movimento. 

Segundo a Lei n° 9503 (1997), que institui o Código de Trânsito Brasileiro - CTB, 

“Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em 

grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação de 

carga ou descarga.”  

A logística urbana, assim como a mobilidade, surgiu para causar melhorias no fluxo de 

veículos e pessoas. Sendo o requisito básico para a melhor distribuição de produtos, eles 

buscam suprir as necessidades do consumidor, e segundo Carvalho, Ribeiro e Silva (2009), se 

trata de “um processo de planejamento integrado para distribuição de carga urbana, baseado 

em um sistema de aproximações (integração), as quais promovem esquemas inovadores, que 

reduzem o custo total dos movimentos de carga dentro das cidades”.  

As dificuldades referentes a circulação dentro das cidades e a disputa por espaço, 

atingem diretamente a qualidade de vida das pessoas. Pensando nisso, os app’s de mobilidade 

vieram com uma alternativa aos transportes tradicionais, oferecendo um maior conforto, 

rapidez e custo-benefício.  



 

Com adeptos no Brasil desde 2012 com os serviços de corrida da 99, o segmento de 

transporte privado urbano acionado por uma plataforma digital se popularizou em 2014, com 

a chegada da multinacional norte-americana Uber. 

2. METODOLOGIA 

A partir de uma breve revisão bibliográfica, o foco principal desse trabalho é analisar 

o sistema logístico implementado pelos aplicativos de mobilidade urbana, quando o sistema 

entrou em circulação no Brasil, em meados de 2014. O estudo foi baseado em quatro tópicos 

principais, sendo eles: Economia compartilhada, transporte privado urbano, logística urbana e 

emprego. 

Em relação a economia compartilhada, foi abordado o modelo de negócio que se 

baseia na partilha de recursos e serviços, sem a necessidade da compra dos produtos, modelo 

esse que podemos enquadrar os sistemas de mobilidade acionados por aplicativo. Em seguida 

abordamos mais profundamente sobre funcionamento do sistema, apontando a forma como 

utilizar o app e o custo gerado por ele. No tópico sobre logística urbana foi mencionado o seu 

conceito, e algumas intervenções propostas na Europa. E por fim, analisamos dados referentes 

aos empregos gerados, fazendo uma breve comparação com os sistemas de transporte 

utilizados anteriormente. 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

O sistema de transporte acionado por uma plataforma digital ganhou tanta visibilidade 

que o conceito de “uberização do trabalho” foi criado. O termo tem como referência não a 

empresa em si, mas sim a forma organizacional dela, muito associado ao modelo de negócio 

da economia compartilhada. 

3.1 Economia compartilhada 

A economia compartilhada tem como ponto principal o uso eficiente de produtos e 

serviços. Ela se baseia em um sistema econômico no qual bens ou serviços são 

compartilhados. 



 

Segundo Silva (2018) apud. Schor (2014), “o termo descreve um tipo de modelo de 

negócio que se baseia na partilha de recursos entre os indivíduos através de serviços de pessoa 

para pessoa – permitindo aos clientes acesso aos bens quando necessário.” 

Um fator que contribui para a popularização desse sistema econômico é a restrição 

monetária vivida por muitas pessoas, fazendo com que se busque formas de economizar e 

ganhar uma renda extra, aumentando a procura por mecanismos colaborativos, deixando de 

lado a necessidade de compra de produtos, muitas vezes de alto custo. 

Como é dito por Silva (2018) apud. Meyer (2016), a economia por compartilhamento 

não é novidade, ela teve origem em 1990, nos Estados Unidos, e a sua diferença para as 

empresas que adotam o sistema hoje em dia, é o fácil acesso a internet, conectando facilmente 

os que querem com os que tem algo a oferecer.   

Ela engloba cerca de três categorias de negócios, sendo elas: o mercado de 

redistribuição (troca ou venda de produtos usados), estilo de vida colaborativo (reunião de 

uma comunidade para compartilhamento de espaço, bens ou serviços) e os sistemas de acesso 

a produtos e serviços (acesso a um produto ou serviço por um tempo especifico).       

3.2 Transporte urbano privado   

 Os serviços de transporte privado urbano, como o UBER e a 99, são grandes exemplos 

da aplicação da economia compartilhada, se enquadrando na categoria de sistemas de acesso e 

produtos e serviços. 

 O seu sucesso está totalmente ligado a satisfação do cliente, apresentando a eles um 

serviço rápido, com preço acessível, pagamento facilitado e trajetória monitorada. 

A logística dessa empresa funciona de forma vantajosa para os dois lados, a do 

passageiro e a do motorista. Os motoristas geram renda através de seu próprio veículo, 

fazendo seu próprio horário, e os passageiros recebem um serviço de qualidade, seguro e com 

um bom custo benefício. 

 

 



 

3.2.1 Funcionamento 

App do parceiro 

De acordo com o site da empresa, para se filiar como um motorista parceiro basta se 

cadastrar e enviar uma foto da sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e uma fotográfica 

para perfil, que logo após será feita a verificação de segurança pela plataforma, através dos 

dados da CNH,  

O sistema funciona da seguinte forma: 

- Ficar online  

Quando estiver disposto para aceitar corridas, basta abrir o app e tocar em iniciar. 

- Aceitar solicitações de viagens e de entregas 

As solicitações aparecem de acordo com a região em que você se encontra, através de 

um sinal sonoro, e para iniciar a corrida basta aceitar a solicitação.  

- Navegação detalhada 

O app facilita a navegação, detalhando a localidade do usuário e apresentando o 

melhor trajeto a se fazer. 

- Sistema de avaliação 

O feedback é muito importante para aprimorar os serviços e manter os padrões e 

políticas, e é feito pelos motoristas e usuários, diretamente no aplicativo. No fim de cada 

viagem é possível enviar comentário sobre a experiencia. 

App de usuário 

Para aqueles que buscam fazer uma corrida de forma fácil e rápida, basta baixar o app 

e chamar um motorista parceiro. Para os usuários o sistema funciona da seguinte forma. 

- Crie sua conta 



 

Para essa etapa, basta baixar o app, cadastrar um endereço de e-mail e seu número de 

telefone, e solicitar uma viajem, quando for necessário.  

- Informe seu destino 

O informar seu destino basta escrever na caixa “Para onde?”, e clicar duas vezes em 

“confirmar” para confirmar o local, e encontrar um motorista parceiro.  

- Encontro com o motorista 

O app apresenta um sistema de geolocalização, que mostra aonde você está, quando 

inicia a corrida. O usuário pode acompanhar a chegada do seu motorista pelo mapa, enquanto 

o motorista visualizará o usuário através de um ícone diferente no mapa, facilitando o 

encontro das partes. Vale ressaltar que a partir do momento que a corrida começar, a 

localização do usuário não é mais visível para o motorista. 

- Informações da viajem 

Por questões de segurança, é aconselhado checar as informações, para garantir que se 

está embarcando no carro certo. Para isso, deve-se conferir se o motorista, o modelo e a placa 

do carro coincidem com as informações apresentadas no aplicativo. 

- Pagamento 

As formas de pagamento variam de região para região, sendo comumente pago em 

dinheiro ou cartão de crédito.  

- Avaliação 

No final da corrida, o usuário poderá contar como foi a experiencia, e avaliar o 

motorista parceiro, podendo adicionar um valor extra no app, se for da sua vontade. 

3.2.2 Custo 

Quando os app de mobilidade urbana se popularizaram no Brasil, as empresas 

trabalhavam com uma taxa de serviço de valor fixo que era cobrado direto do valor final da 

corrida. Essa taxa é utilizada pelas empresas para financiar o desenvolvimento de aplicativos, 



 

sendo cobrado em média 20% a 25% nas corridas, tendo empresas, que em um determinado 

momento, chegaram a cobrar 13% em cada corrida. 

Isso mudou a partir de 2018, e hoje essas empresas oferecem uma taxa variável de 1% 

a 40%, tendo uma taxa média de 15% na cidade de São Paulo. Segundo as empresas, essa taxa 

serve para manter o preço estimado para o passageiro, pagando para o motorista o valor 

referente ao quanto ele realmente rodou. 

Os motoristas costumam ganhar o preço base da viajem, mais os valores pelo tempo 

de espera, e o valor referente ao tempo e a distância percorrida. Outra forma de ganhar é 

utilizando o preço dinâmico, que seria encontrado no mapa nas cores vermelha, laranja e 

amarela, durante os horários de pico. Durante o preço dinâmico, os preços aumentam para os 

usuários, devido à grande demanda e a não disponibilidade de carros suficientes para supri-la.  

Nos últimos tempos, devido ao alto custo de manutenção dos automóveis e aumento 

dos combustíveis, muitas pessoas cancelaram o seu cadastro como motorista parceiro. Com 

aumento no preço dos combustíveis, as principais plataformas de transporte por aplicativo 

anunciaram um reajuste no preço das corridas por quilometro quadrado, entre 5% a 6,5% no 

valor final da viagem. Outra ação especial foi a de 20% de desconto em combustíveis via 

cashback em parceria com uma rede de posto de abastecimento. 

3.3  Logística Urbana 

  Buscando minimizar os impactos gerados pelos problemas de mobilidade, soluções 

com base na logística urbana são cruciais. Através de estudos e estratégias eficientes é 

possível otimizar o sistema logístico de áreas 0urbanas para os setores privados e públicos. 

 De acordo com Prata (2014) apud. Taniguchi et al. (1999), a Logística Urbana é o 

processo de otimização total das atividades logísticas, considerando o ambiente do tráfego, o 

congestionamento do tráfego e o consumo energético dentro da organização de um mercado 

econômico. 

 Tendo como base projetos europeus, e as principais medidas de intervenção propostas 

na Europa, segundo Prata (2014) apud. Russo e Comi (2004) elenca os seguintes seguimentos: 

unidade de transporte, carga e manuseio (emprego de veículos não poluentes e a 



 

racionalização da ocupação dos veículos); infraestrutura (noda, plataforma de carga e centro 

de distribuição urbana); telemática (baseado em coletas e controles de dados referentes ao 

trafego e cargas); gestão do transporte urbano de cargas (controle do tempo de acesso dos 

veículos ao meio urbano, malha especifica para veículos pesados). 

3.4  Emprego 

Com uma metodologia em alta, e se expandindo cada vez mais, mais pessoas estão 

migrando de um emprego estável para embarcar no mercado da economia compartilhada, e 

isso se deve aos supostos benefícios na qualidade de vida do trabalhador. 

Os registros de pessoas com empregos não tradicionais têm crescido rapidamente nos 

últimos anos, devido a facilidade de contratação de curto prazo, oriundo principalmente do 

avanço tecnológico. Em um estudo feito em 2021 pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), mostra-se uma alta de 60%, se comparado com o ano de 2015, de novos 

trabalhadores ligados ao setor de serviços de aplicativos, e cerca de 7,4% dos trabalhadores 

fazendo desse serviço um trabalho secundário. A estimativa do ano de 2015 era de cerca de 

870 mil trabalhadores atuando como entregadores ou motoristas de aplicativo, e esse número 

passou para o valor de 1,4 milhões em 2021. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos problemas referentes a mobilidade urbana, e o deslocamento das pessoas 

dentro das cidades, as transformações digitais chegaram como uma oportunidade de melhorar 

a qualidade de vida das pessoas. 

O aperfeiçoamento da mobilidade através dos app’s de transporte, é uma forma de 

promover a substituição da compra por um método de sistema compartilhado. Reduzindo um 

possível crescimento de veículos nas ruas, e consequentemente o número de poluentes 

provenientes dos mesmos, essa ação tem como base a logística urbana.    

Os estudos feitos pela CNDL e SPC afirmam que as pessoas levam em torno de 

2h50min para se locomover até o trabalho, consultas medicas ou serviços de lazer, recorrendo 

muitas dessas vezes aos transportes públicos ou taxis. 



 

Antes da utilização dos aplicativos, e devido à alta demanda de solicitações de corridas, 

principalmente no horário de pico, os taxis não conseguiam suprir as necessidades dos 

clientes, deixando muitas vezes eles com uma espera muito grande. A chegada dos aplicativos 

facilitou esse intermédio entre usuário e motorista, tornando mais simples a solicitação do 

mesmo.  

Outro fator muito vivenciado era a falta de transparência perante o caminho tomado 

pelos motoristas, aonde não se tinha a informação sobre se a rota traçada por ele era a mais 

curta e segura, ou se ele poderia estar agindo de má fé, levando em consideração que o valor 

da corrida só era gerado após a conclusão da mesma, por meio do taxímetro. Já o oposto 

ocorre com os serviços de mobilidade que utilizam das tecnologias. O preço da viajem é 

emitido no momento da solicitação, baseando-se na rota sugerida entre as localizações de 

início e fim dela. 

O sucesso em utilizar outros meios para facilitar o deslocamento mostrou a 

importância do setor digital nas mais diferentes áreas. Em 2014, segundo os dados da 

Associação das Empresas de Transportes Urbanos, o Brasil registrou a diminuição da 

demanda de transportes públicos, e isso ocorreu simultaneamente com a implementação da 

empresa norte-americana Uber no país.  
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