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RESUMO 

 

No contexto de mobilidade urbana da grande metrópole brasileira, a cidade de 

São Paulo, se observa um cenário com muitos desafios no tráfego de pessoas 

pela cidade. Em especial, o sistema de transporte público municipal por ônibus 

consiste no modal mais abundante e acessível do município, porém, enfrenta 

inúmeros desafios ligados a falta de qualidade expressiva no serviço e a 

crescente queda de demanda pelo seu uso. Em contraposição, outras 

modalidades, patrocinadas pelo setor privado, fizeram uma disrupção do conceito 

de mobilidade urbana e estão ganhando prioridade aos olhos dos passageiros. De 

serviços de automóvel sob demanda até bicicletas e patinetes compartilhados, há 

uma variedade de novos modais, mas sua proposta inovadora não os isenta de 

enfrentar dificuldades em sua expansão ou os caracteriza como a solução do 

transporte urbano em São Paulo. Diante dessa visão, foi proposto uma solução 

que auxiliasse na expansão desses modais inovadores, aumentasse a 

atratividade do transporte coletivo existente e agregasse na percepção de 

qualidade do usuário na mobilidade urbana. O modelo produzido consiste em uma 

aliança entre as concessionárias operadoras do ônibus urbano, o órgão regulador 

do transporte público e gestor dos créditos do passe de transporte, e as 

companhias de veículos de micromobilidade compartilhados. O plano propõe uma 

solução de integração modal entre o ônibus urbano e as bicicletas e patinetes 

compartilhados, onde o usuário utiliza os equipamentos de micromobilidade e, ao 

chegar em terminais de ônibus, estaciona os veículos em áreas delimitadas; o 

processo produzirá uma pontuação no aplicativo da companhia de 

micromobilidade, com o objetivo de futuramente gerar um crédito de transporte no 

acúmulo de uma quantidade determinada. O mecanismo permitirá que o usuário 

acumule créditos para a utilização do ônibus urbano, em seu cartão. A 

contrapartida para a companhia é a operacionalização da sua atividade de coleta, 

distribuição e manutenção de veículos, por parte da concessionária, e a cessão 

do uso dos espaços nos terminais e estações de transferência, para o 

estacionamento dos seus veículos.  As concessionárias são remuneradas pelos 

serviços, de acordo com o nível de utilização de sua equipe e recursos, enquanto 

o órgão público é remunerado via a própria compra de créditos de passagem. As 



 
 

 

análises de viabilidade mostraram que o projeto é estrategicamente, 

funcionalmente e financeiramente viável. Revelando que economia de custos é 

proporcionada para as companhias de micromobilidade, assim como uma 

oportunidade de expansão de suas atividades com o custo reduzido. Para o órgão 

gestor, se obtêm a remuneração pela venda de créditos, e o cumprimento de 

objetivos ligados a geração de qualidade ao cidadão, sem custos adicionais ao 

sistema de transporte urbano vigente. Por último, para as concessionárias, se 

assegura a remuneração pelos serviços prestados e o incentivo a maior 

atratividade do ônibus, pela implementação de uma solução de integração modal 

que presume maior conveniência e velocidade para o trajeto de viagem do 

usuário. 

 

Palavras-chave: Mobilidade urbana. Transporte por ônibus urbano. 

Micromobilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

ABSTRACT 

 
On the matter of urban mobility at the great Brazilian metropolis, the city of São 

Paulo, it is observed a scene of many challenges on the traffic of citizens around 

the city. Especially, the bus is considered the most abundant and accessible mode 

of the city transit system, however, it is subject to innumerous challenges linked to 

lack of expressive quality of the service and the continuous fall of the demand for 

the service. Despite of it, other modes, sponsored by the private sector, were part 

of a disruption of the concept of urban mobility and are gaining priority in the eyes 

of the passengers. From automobile on demand services to bike and scooter 

sharing, there is a variety of new modes, but still, the innovative approach does 

not free themselves of challenges on their expansion or determine them as the 

solutions for the urban transit in São Paulo. By this vision, a proposal was made to 

help on the expansion of these new modes, increase the attractiveness of the 

existing transit mode by bus and enrich the user perception of quality on urban 

mobility.  The produced model constitutes a partnership between the bus 

operating companies, the urban transit regulating company and manager of the 

transport ticketing services, and the micro mobility sharing services companies. 

The plan proposes an integration between the urban bus and the bicycle and 

scooter modes, where the user utilizes the micro mobility vehicle and, arriving at 

the bus terminal, leaves the equipment of a designated area; the process will 

produce points in the micro mobility digital application, with the objective of 

generating a single urban transport pass credit after the accumulation of a 

determined amount. The mechanism will permit the user to accumulate future fare 

credits on his urban transport credit card, allowing him to use the bus when able. 

For the micro mobility company, the services linked to gathering, distributing and 

maintaining the bicycle and scooter fleet, will be operated by the bus operating 

companies, as of the transit regulating company, it will lend part of the areas from 

the terminals for the parking of the vehicles. The bus operating companies will be 

remunerated for the services, according to the use of resources and teams 

involved, as for the transit regulating company, it will be benefited with the selling 

of transport credits. The viability analysis showed the feasibility of the project in the 

strategic, functional and financial departments. Revealing the generation of 



 
 

 

savings for the micro mobility companies, as well as an opportunity for growth with 

reduced operation costs. For the regulating transit company, an additional revenue 

source following the achievement of generating quality of service for urban 

transport users, without additional costs to the urban transit system. Lastly, for the 

bus operating companies, an additional revenue source and the promise of 

elevating the attractiveness of the transport mode, by integrating a innovative 

solution that generates more convenience and speed for the user.   

 

Keywords: Urban mobility. Bus transit system. Micro-mobility 
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1. RESUMO EXECUTIVO 

 

As cidades representam polos urbanos habitacionais e econômicos, 

caracterizados pela concentração de pessoas, recursos e serviços, em espaços 

predominantemente urbanos e apresentando considerável densidade 

populacional. Esse conglomerado de atividades e recursos está diretamente 

associado ao potencial econômico da cidade. 

Atualmente, as cidades estão crescendo, em atividade, em tamanho e em 

população. Esse crescimento acentua a densidade populacional dos grandes 

centros metropolitanos, e quando descontrolado, impacta diretamente no fluxo de 

movimento e transporte urbano. O congestionamento de vias é um dos principais 

sintomas desse impacto, em conjunto com suas consequências respectivas: 

perda de tempo, desperdício de recursos e perda de produtividade.  

Diante desse cenário, o universo da mobilidade urbana nunca esteve em 

tanto enfoque quanto agora. Cidades por todo o mundo estão investindo em 

modelos de transporte de massa que são convenientes e rápidos, outras, 

menores, em sistemas de ônibus flexíveis e acessíveis para moradores de 

regiões distantes dos grandes centros, e algumas optando pela delimitação de 

faixas exclusivas para incentivar o uso de bicicletas e a segurança de seus 

usuários.  

Contudo, há muitos desafios encontrados nesse universo, entre eles estão 

os desafios ligados a composição de uma rede mista e integrada de transporte, 

onde se pressupõe a avaliação de especialistas para determinar os modais mais 

adequados para determinada cidade, e providenciar políticas de integração e uso 

do sistema proposto nessa rede. Ainda enquanto desafio, há a questão da 

qualidade percebida pelos modelos atuais e pelos propostos. Nesse caso, levasse 

em consideração o quão eficaz é o nível de atendimento do cidadão nas ruas e 

qual a sua percepção de atendimento às suas expectativas pelo serviço. 

Nesse trabalho, o objetivo proposto foi de se inserir na realidade e vivência 

de um grande centro urbano, determinar o modal sob orientação do poder público 
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mais utilizado e produzir uma solução inovadora para aumentar a atratividade 

pelo serviço e a qualidade percebida pelo usuário. A cidade escolhida foi São 

Paulo, por sua grande densidade populacional. 

O modal de transporte selecionado como base da pesquisa de qualidade 

foi o transporte por ônibus urbano. O sistema de São Paulo é composto por mais 

de 14.000 ônibus e é responsável pelo tráfego de mais de 4 milhões de 

passageiros por dia. O modal está sujeito a grande quantidade de críticas pelos 

seus usuários, de atrasos até velocidades baixas e alegações de tempo longo de 

viagem. 

No mesmo cenário, a cidade vive uma disrupção na forma como a 

mobilidade urbana é percebida. Serviços de transporte sobre demanda, com 

automóveis, a partir de aplicativos digitais são comuns na cidade e estão numa 

curva ascendente de adesão. Em conjunto, serviços de bicicleta e patinetes 

elétricos compartilhados, sem estação, estão presentes em quase todos os 

bairros nobres e centrais, com veículos dispostos de uma até três quadras de 

distância do cliente. 

Diante desse cenário, foi proposta uma solução de integração modal, entre 

os meios do ônibus urbano e da bicicleta e patinete compartilhado. O objetivo 

traçado foi de concluir um modelo viável que não onere o sistema atual de 

transporte, gere economia significativa para a empresa responsável pelos 

serviços de compartilhamento de bicicletas, e aumente a atratividade do 

transporte por ônibus e agregue qualidade para a experiência do passageiro. 

A partir do estudo com o público e com representantes do setor, foi 

revelando um descontentamento com a qualidade do serviço no geral, contudo, o 

meio ainda representa o modelo de transporte principal para uma grande fatia da 

população. Por outro lado, a maior parte dessa utilização se deve a dependência 

do modal, e se restringe a classe específica de moradores de regiões periféricas e 

que não possuem outra modalidade adequada para uso. A maioria necessita usar 

mais de um ônibus para cumprir uma jornada, e devido a atrasos não eram a 

favor de integrações. 

Para esse público, a proposta procurou tentar mitigar a imagem do 

transporte por ônibus, fornecendo o benefício da integração com a bicicleta ou 
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patinete compartilhado. Como esses usuários não possuíam contato com esse 

tipo de serviço, o modelo proporcionaria variedade para esse usuário, que 

utilizaria a bicicleta ou patinete próximo de sua residência para alcançar o terminal 

ou estação de transferência mais próximo. No local, o estacionamento do veículo 

no local determinado gerará uma pontuação, que se tornará um futuro crédito de 

transporte urbano. Afinal, o usuário ainda seria dependente do modal e o veículo 

de micromobilidade apresenta limitação para o tráfego de grandes distâncias, 

para o usuário comum. 

Em adição, o estudo com os representantes do setor estipulava que as 

empresas de micromobilidade obtêm custos ociosos com a coleta e distribuição 

de veículos, assim como manutenção e estrutura disponível adequada. Nesse 

caso, o modelo prevê que as concessionárias assumam o papel de prestadora de 

serviço, para as empresas de micromobilidade, regionalmente e sendo 

remunerada pelos serviços propostos. A validade da proposta se baseia na alta 

disponibilidade de recursos e equipes que a concessionária possui. 

As análises de viabilidade mostraram uma economia significativa para as 

empresas de bicicleta e prevê sustentabilidade a do modelo proposto. A solução 

também prevê remuneração pelos créditos adquiridos de transporte, para o poder 

público, ao contrário de custos adicionais associados às políticas de integração da 

companhia de transporte atual. 

O trabalho foi desenvolvido em cinco etapas. São elas: o marco teórico, 

metodologia, análise de mercado, análise de dados, e considerações finais. 

O Marco teórico é composto pela base científica para a análise e 

desenvolvimento do trabalho. Primeiro se analisa as tendências e ameaças da 

mobilidade urbana nos tempos atuais. Depois, introduz conceitos que definem 

uma proposta de valor e vantagem competitiva, assim como a inovação de 

mercados e as ferramentas para a análise de viabilidade de um negócio.   

Na Metodologia, a estrutura do desenvolvimento do trabalho é composta e 

definida. Em seguida, na Análise de mercado, especialistas auxiliam na 

exploração da estrutura e de características do universo de mobilidade urbana em 

São Paulo e no mundo. Primeiro são observados modelos de eficiência e 

integração modal, depois, são avaliados os gargalos envolvendo a mobilidade 
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urbana na cidade. Por fim, as alternativas inovadoras de mobilidade urbana já 

existentes na cidade, são avaliadas. 

Na Análise de dados, o desenvolvimento do trabalho segue em três partes. 

Na primeira, ocorre a coleta de dados e informações sobre agentes do setor e 

seus clientes, para aprofundar o escopo do trabalho. Nessa etapa, uma amostra 

da população foi selecionada para uma pesquisa qualitativa e outra quantitativa, 

sobre particularidades de sua experiência e o interesse na integração de modais 

distintos. Ao mesmo tempo, entrevistas foram conduzidas com especialistas e 

representantes do setor, para revelar tendências, particularidades e rumo para um 

cenário de mobilidade ideal. 

Na segunda parte, a proposta de solução é introduzida e descrita em toda 

a sua estrutura e dinâmica de operação. A terceira parte se preocupa com a 

viabilidade do projeto e explora as três dimensões de viabilidade abordados no 

marco teórico, a estratégica, a funcional e a econo-financeira. 

Após a validação da aplicabilidade do projeto, o último capítulo aborda as 

considerações finais do projeto. Enfatizando a sua importância, as limitações 

reconhecidas no estudo, as limitações do projeto e destaques interessantes. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Tendências e desafios para a mobilidade nos grandes centros 

 

Roberto Corrêa, em sua obra “Espaços Urbanos”, define como espaço 

urbano uma justaposição de terras com conteúdo, propósito e definição distintas. 

Esse conglomerado produz a estrutura espacial que definiu como uma “cidade”, 

composta por áreas comerciais, pátios industriais, residências, espaços culturais 

e de lazer.  

As cidades são regidas pela influência de diversos agentes (o Estado, 

grupos sociais, setor privado) que produzem, alteram e definem essas regiões e a 

dinâmica desse conglomerado (CORRÊA, 1995). Mas o que delimita a cidade 

está na estipulação de seus limites, onde esse sistema atua, e a ênfase na 

concentração das forças dentro dessas fronteiras; como definido por Karl Marx e 

Friederich Engels na obra Ideologia Alemã. A cidade como “a realidade da 

concentração da população, dos instrumentos da produção, do capital, dos 

prazeres, das necessidades [...]”.  

Não obstante, os centros urbanos crescem e se espalham à medida que 

sua população vai aumentando. A “urbanização foi uma das tendências 

econômicas e de mudança social dominantes do século XX”, afirma Jean-Paul 

Rodrigue. A população nas grandes cidades dobrou desde 1950, atingindo 3.8 

bilhões de pessoas em 2014 (RODRIGUE, 2017). 

Atualmente, estima-se que cerca de 55% de toda a população mundial 

encontra-se em áreas urbanas, tal proporção têm a expectativa de aumento para 

68% em 2050 (The 2018 Revision of the World Urbanization Prospects). Essa 

afirmação se sustenta pelo crescimento contínuo das áreas urbanas, pela 

migração das regiões rurais e devido a natural taxa de crescimento populacional 

nas cidades. 

Até 2030, de acordo com dados da ONU, haverá 43 “megacidades” com 

mais de 10 milhões de habitantes, em comparação com as atuais 30. Projeções 

incluem que mais 28 cidades vão passar da faixa dos 5 milhões de pessoas, 
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considerando 66 cidades na faixa de 5 a 1 milhão de habitantes. A maioria dessas 

cidades pertencentes aos continentes da África e Ásia. 

A urbanização acontece em concordância com uma estrutura de 

mobilidade, de forma que, à medida que uma cidade se espalha, uma 

infraestrutura de mobilidade acompanha e se desenvolve para o atendimento das 

necessidades criadas. Da mesma forma, os meios de locomoção das pessoas e 

dos recursos de uma região moldam-sea estrutura urbana. 

Historicamente, o modelo de locomoção dentro de cidades era restrito a 

caminhadas, o que se apresentava como um modelo ineficiente e que consumia 

muito tempo. Consequentemente, as cidades detinham uma forma mais 

compacta, com polos de atividade aglomerados, próximos para facilitar a 

acessibilidade dos agentes; algo herdado especialmente por cidades europeias e 

asiáticas. 

Hoje, a estrutura urbana dos grandes centros urbanos apresenta duas 

tendências: a descentralização das regiões centrais em polos variados de 

concentração de atividade e pessoas, e o “espalhamento” ou urbanização para 

regiões suburbanas periféricas. A densidade de pessoas e serviços proporcionou 

essa direção para a urbanização, e o transporte, se adequou a esses elementos 

com a introdução de modelos motorizados de locomoção (RODRIGUE, 2017). 

Meios como o transporte por ônibus, metrô e trem, se tornaram elementos 

eficientes na vida dos cidadãos, eles fazem parte de um grupo denominado 

transporte coletivo, de massa, ou apenas, transporte público. Tais modais 

representam um sistema de transporte para passageiros em uma estrutura de 

viagem em grupos, disponível para o público geral, operando em rotas fixas e pré-

determinadas, gerido por uma programação, e habilitado à cobrança de tarifa pela 

viagem (English Oxford Living Dictionaries, 2018). 

O objetivo dessa classe de modais é trazer um modelo básico de 

mobilidade para os cidadãos, que seja eficiente (transportando o maior número de 

pessoas em uma mesma viagem), conveniente (gere uma economia de tempo e 

esforço para o usuário) e financeiramente acessível à população. Tais serviços se 

baseiam nos princípios de eficiência e de equidade, na procura de trazer o maior 

benefício para o maior número de pessoas, utilizando os recursos disponíveis 

(LITMAN, 2019). 
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Com a urbanização, a descentralização dos polos de atividade estimulou o 

crescimento e a extensão dessa rede de transporte (RODRIGUE, 2017). Contudo, 

pouco impactou o espaço das grandes cidades quanto os automóveis 

particulares. A revolução industrial trouxe junto com sua aceleração econômica, o 

surgimento de automóveis acessíveis para a população, gerando o início de era 

onde as cidades seriam construídas para atender esse meio (ELIOT, 2008). 

Avenidas e ruas largas, uma rede extensa de ruas com calçadas pequenas, 

mostra como um espaço de prioridade ao cidadão foi construído para priorizar o 

automóvel; e uma grande quantidade deles (SADIK-KHAN, 2016).  

Na era pré-automobilística, estimava-se que 10% da superfície urbana 

servia para o transporte, comportando apenas ruas para o tráfego 

predominantemente de pedestres. Atualmente, a área onde os pedestres andam 

são geralmente compartilhadas com as ruas, e representam entre 10-20% destas. 

Enquanto a área para veículos representa, em média 50% do solo urbano, sendo 

30% ruas para tráfego e 20% para espaços de estacionamento. Nas cidades 

Norte Americanas, o espaço de tráfego e estacionamento representa 30-60% da 

superfície urbana. 

Em uma pesquisa da Pew Research de 2014 com 44 países, sobre posse 

de veículo de transporte em residência, determinou que um terço da população 

detinha ao menos um automóvel em sua moradia (35%). A Itália liderava com 

89%, na frente dos Estados Unidos com 88%, enquanto os sete países da União 

Europeia detinham uma média de 79%. Quanto aos países asiáticos, nações 

desenvolvidas como o Japão e a Coréia do Sul, apresentaram índices altos; as 

nações mais populosas detinham índices baixos, China com 17% e Índia com 6%; 

seguidas daquelas com o menor acesso a carros, Vietnã e Bangladesh com 2% 

cada.   

Quanto mais desenvolvido o país, maior a chance das residências, 

especialmente das grandes cidades, deterem um automóvel em casa. Isso se 

deve ao aquecimento econômico liderado pelas densidades das grandes cidades. 

E como vimos no estudo da ONU, essa densidade é crescente, assim como o 

número de cidades classificadas como “megacidades” (acima da faixa de 10 

milhões de habitantes). O que significa uma quantidade crescente de automóveis 

nas grandes cidades. 
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O excesso de automóveis em centros urbanos populosos cria 

congestionamentos, um consumo elevado de energia, desperdício de tempo e 

produtividade, acidentes de trânsito e poluição do ar. Todos os elementos estão 

ligados ao despreparo das cidades em receber esse fluxo crescente de carros, o 

qual não consegue mobilizar recursos o suficiente para comportá-los (KERSYS,  

2011). De acordo com (SADIK-KHAN, 2016),  investimento para a adequação das 

cidades aos carros é uma mentalidade paradoxal muito praticada por engenheiros 

de tráfego; “Um princípio fundamental de tráfego, com mais de um século de 

existência, e ignorado pela maioria dos planejadores urbanos, é que você 

ganhamais do que você construiu para comportar (yougetwhatyoubulid for). Mais 

faixas de trânsito apenas cria mais tráfego”. 

“De acordo com o último estudo da INRX, sobre o congestionamento nas 

grandes cidades do mundo; apenas nos Estados Unidos, motoristas perderam, 

em média, 97 horas de seu tempo presos no tráfego, representando uma despesa 

de 87 bilhões de dólares para a economia americana no período de 2018. 

Representando as cidades mais congestionadas da nação, estava Boston, com 

mais de 165 horas de tráfego para cada motorista e Nova Iorque, com 9,5 bilhões 

de dólares desperdiçados (USD1, 859.00 por motorista)”.  

Para apurar o desperdício, a empresa computou a perda de produtividade 

dos trabalhadores parados no tráfego e o aumento no custo do transporte de 

produtos em áreas com congestionamento, incluindo o preço do combustível 

desperdiçado. O estudo também ranqueia as cidades por maior impacto 

considerando os dados apropriados e associando com a população da cidade. E 

definiu Moscou, com 210 horas perdidas como a mais impacta seguida de 

Istanbul (157 horas) e Bogotá (272 horas); dentre as metrópoles brasileiras 

encontra-se São Paulo em quinto lugar, com 154 horas e o Rio de Janeiro, com 

199 horas. 

Em adição a perda de tempo e de produtividade, os congestionamentos 

impactam na saúde dos habitantes da cidade, na ansiedade gerada pela situação 

ao motorista, e principalmente, na poluição do ambiente por meio dos gases 

tóxicos liberados pela combustão dos automóveis. O último estudo da Política 

Nacional de Assistência Social (PNAS), de 2018 estima que mais de 8.8 milhões 

de mortes prematuras anuais têm a influência da respiração de gases poluentes; 
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a maioria ligada a doenças cardiovasculares. Tal estimativa dobrou em 

comparação a pesquisa precedente (WHO, 2016), uma vez que abordou novos 

dados de apoio: exposição a poluentes, densidade de cidades e demografia, e as 

consequências para a saúde do indivíduo. De 3000 cidades analisadas, cerca de 

80% detinham níveis de emissão de partículas que excedem os parâmetros de 

qualidade da Organização Mundial de Saúde. 

O modelo proporcionado pelos automóveis particulares é insustentável, 

causando impacto sobre a sociedade devido à ineficiência energética e 

econômica de seu modelo, as consequências lançadas pela emissão de gases 

tóxicos de combustão, e a sua responsabilidade na formação de áreas de 

congestão, mostra a falta de estabilidade no incentivo desse modelo de transporte 

(CHIN, 2010).  

Nesse contexto, os modais de transporte coletivo representam uma 

solução mais produtiva, econômica e sustentável para as grandes cidades. Como 

exemplo; enquanto um carro particular tem a capacidade de transportar entre 2 

até 5 pessoas, um ônibus básico compacta mais de 30 pessoas em um veículo 

único, gastando pouco mais que a quantidade que um automóvel particular 

gastaria (devido à força necessária para mover uma estrutura mais pesada), 

gastando (hipoteticamente) o mesmo tempo de percurso (considerando leis de 

velocidade na região) e utilizando um espaço muito menor de tráfego (comparado 

à área ocupada por cada passageiro se estivesse em um carro, ou mesmo 

metade desse número) (SAHIK-KHAN, 2016). 

Dentre os meios mais utilizados nas grandes cidades temos os ônibus. 

São, veículos de alta capacidade sobre pneus, que compartilham o espaço das 

ruas com os veículos particulares. Apesar de compactar uma quantidade muito 

maior de cidadãos em sua estrutura, do que um automóvel comum, ele consiste 

no modelo coletivo com a menor capacidade, se comparados a modelos 

predominantemente de massa como o trêm e o metropolitano. Há ônibus de maior 

capacidade, compostos por vagões integrados por sanfonas, são esses os 

articulados e os biarticulados (o primeiro com uma sanfona e o segundo com 

duas), capazes de levar de 120a mais de 200 passageiros (respectivamente). No 

geral, o modal é muito utilizado em cidades de todo porte, especialmente por sua 
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flexibilidade de operação e baixa necessidade de infraestrutura; se adequando a 

regiões de variáveis portes, estruturas e densidades (MCLEOD, 2017). 

Do outro lado, temos o trem e o metrô, são modais segregados (não 

compartilham suas rotas com outros modais) baseados na locomoção por trilhos, 

e caracterizados pela altíssima capacidade de transporte de passageiros. O 

primeiro é composto de vagões com rodas sobre trilhos, são adequados para 

comportar uma grande quantidade de pessoas para o transporte a longas e curtas 

distâncias em um tempo competitivo. São muito utilizados no transporte de 

pessoas entre cidades ou mesmo nações, embora trabalhem no suprimento de 

distritos mais próximos também. O último se assemelha ao trem em estrutura e 

modelo, mas têm como objetivo principal o tráfego dentro das cidades e 

distâncias mais curtas, em especial o suprimento dos polos de atividade. O metrô 

possui um sistema de rede, permitindo maior flexibilidade ao passageiro em trocar 

de rotas para chegar da forma mais rápida e conveniente em seu destino 

(MCLEOD, 2017). 

Há uma variedade de modais distintos dessa classe, elas surgem a partir 

das necessidades recorrentes de cada cidade. Cidades litorâneas, localizadas em 

ilhas ou mesmo com regiões urbanas partilhadas por “corpos de água”, costumam 

optar por alguma forma de transporte aquático, como balsas (de portes variados). 

Regiões cobertas por picos e elevações íngremes, podem optar por gôndolas. 

Algumas cidades são mais destemidas, segregam ruas para o tráfego apenas de 

metrô (SADIK-KHAN, 2016). 

Um estudo da Universidade de Tecnologia de Poznan, na Polônia, propõe 

alguns critérios que regem a usabilidade de modalidades coletivas: tempo, custo, 

conforto, espera disponibilidade, confiabilidade, consciência ecológica e 

segurança. Tais meios de transporte devem oferecer ao passageiro uma viagem 

que seja segura e que preserve a sua integridade (conforto) perante a utilização, 

fatores básicos para a sua existência (OWCZARZAK, 2015).  

Em seguida, a estrutura de sua rede, sua extensão ou cobertura 

(disponibilidade), deve ser branda para aumentar a acessibilidade pelas pessoas. 

Pontos e terminais de ônibus e estações de metrô são pontos por onde acontece 

esse acesso. Uma frequência de paradas nesses pontos é providenciada para 

evitar e minimizar longas esperas. E o preço da tarifa cobrada (custo) por sua 



22 
 

 

utilização deve contribuir para esse acesso pelo público geral. Embarcado, o 

usuário depende do pleno funcionamento do veículo e de todo o sistema que o 

comporta (confiabilidade), no menor tempo possível. Por última, uma consciência 

ambiental é um fator recém-adicionado, buscando direcionar uma maior 

responsabilidade com o ambiente habitado pelos cidadãos (se preocupando com 

a redução mínima de poluentes, utilizando alternativas limpas de energia e 

providenciando o descarte adequado de resíduos) (OWCZARZAK, 2015). 

Os serviços coletivos são providenciados por entidades públicas, que se 

responsabilizam pelo seu planejamento estrutural e operacional, gestão e 

operacional, financiamento e fiscalização. Em algumas cidades, os serviços são 

concedidos à iniciativa privada, para exploração econômica; podendo haver 

necessidade de ingestão de subsídios ou não, por parte do poder público 

(LITMAN, 2014). Seu foco é proporcionar a melhor qualidade possível para o 

maior número de passageiros potenciais. 

Contudo, o transporte público está longe da perfeição, cada modal expõe 

seu contexto apropriado e apresenta suas devidas limitações. Ônibus são 

excelentes em trazer maior acesso e proporcionar despejos em locais próximos 

aos destinos dos passageiros, porém essa flexibilidade o expõe a elementos 

externos como manifestações climáticas (chuvas, nevoeiros e neve) e 

engarrafamentos, que podem prejudicar a sua disponibilidade e aumentar o 

tempo das viagens. O metrô subterrâneo pode fornecer uma redução significativa 

nos tempos de viagem, mas sua disponibilidade está limitada a capacidade do 

Poder Público em fazer os investimentos necessários, que são muito maiores se 

comparados a uma frota de ônibus comum (LITMAN, 2019). 

Em perspectiva, o trabalho de fornecer o melhor modelo possível de 

transporte público, não é uma tarefa fácil, ou mesmo adequada. (SAHIK-KHAN, 

2016). Enfatiza que o trabalho de instituições públicas e autoridades no 

planejamento da mobilidade das cidades, é proporcionar ao cidadão uma gama 

de soluções possíveis para o que a sua viagem seja a mais conveniente e rápida, 

conforme sua necessidade. Para ela, o importante é o passageiro ter o poder de 

escolher o modal mais apropriado para ele chegar ao seu destino. 

Contudo, com o evidente crescimento populacional nas grandes cidades, e 

a ameaça de preços cada vez mais competitivos para os automóveis, o 
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desenvolvimento do transporte público como um instrumento essencial na vida 

das pessoas cresce. Precisa-se trazer mais conforto, mais segurança, mais 

rapidez, mais flexibilidade, para que esses clientes sejam retidos, que novos 

sejam captados e que o sistema de mobilidade consiga comportar todos esses 

passageiros potenciais (LITMAN, 2014). 

LITMAN, (2014), menciona, entre os vários critérios também mencionados 

por Owczarzak (2014), um elemento que considera imprescindível para o 

transporte urbano moderno, a integração. Seguindo o pensamento de LITMAN, 

(2014), ele questiona por que as prefeituras devem focar em proporcionar uma 

variedade de meios de transportes passageiros para suas cidades e administrar 

separadamente cada um desses meios como um negócio próprio, se ela pode 

integrar as redes, as programações e o seu financiamento. 

Por exemplo, na união de estações de transbordo de ônibus e com as de 

metrô, há um ganho de escala, a redução de custos operacionais de ambos os 

sistemas, para transportar o mesmo passageiro; que se apropria de maior 

conveniência, maior acessibilidade e (possivelmente) uma tarifa mais competitiva 

de acesso para ambos os modais. As forças e fraquezas de cada modal são 

mescladas para que apenas as vantagens sejam ressaltadas. No exemplo, o 

passageiro se beneficia da flexibilidade do ônibus para encurtar a distância até a 

estação mais próxima do metrô, que são limitadas em seu acesso ao público 

geral da cidade (pela distância ou devido ao limite de estações se comparada à 

mesma quantidade de pontos de ônibus), para se beneficiar da rapidez do último 

no acesso ao ponto mais próximo de seu destino. As vantagens de cada meio 

anulam as suas desvantagens (LITMAN, 2014).  

Redes integradas de transporte são catalizadoras de melhorias de 

produtividade econômica, de acessibilidade do passageiro a serviços diversos 

(saúde, educação e consumo) e da geração de qualidade geral para o cidadão.  A 

solução das grandes cidades consiste em adotar um direcionamento focado em 

uma rede eficiente, multimodal e integrado (SADIK-KHAN, 2016). 

A integração entre os diferentes modais ocorre em três aspectos. Na 

infraestrutura, onde espaços são compartilhados para o compartilhamento de 

modais distintos, para facilitar o transbordo de um seguido do acesso a outro, 

como as estações mencionadas no exemplo anterior. Entre os modais, onde há a 
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possibilidade de acessar uma variedade de meios (ônibus, trem, metrô) dentro de 

uma programação coordenada. E na tarifa, o que permite ao passageiro a 

utilização desses diferentes meios de transporte utilizando o mesmo bilhete 

(CIRIANNI, 2009). 

No último aspecto mencionado, o ganho de eficiência e escala 

proporcionado pela integração dos modais permite que o Estado ofereça um valor 

mais competitivo pelo serviço (CIRIANNI, 2009). Em cidades europeias, é comum 

haver diferentes opções de tarifas, algumas representando uma compilação de 

diferentes modais; outros casos há cidades onde a tarifa é única, já abordando as 

integrações intermodais, fornecendo o benefício da utilização dos diferentes 

modal num preço fixo.  

Para LITMAN (2009) e CIRIANNI (2009), a coordenação desses aspectos 

ao proporcionar e gerenciar uma rede de integração é essencial para promover 

melhor qualidade de vida ao usuário, aumentar a acessibilidade na cidade e 

promover incentivo econômico. 

A maioria das grandes cidades detém de um sistema integrado de 

transporte, justamente porque possuem devido a sua população e densidade, 

uma variedade de tipos de meios de transporte. Entre esses, há modelos muito 

utilizados, mas que não se inserem formalmente na estrutura de redes integradas 

do sistema público das cidades. Elas surgem pelo próprio interesse e iniciativa do 

cidadão ou por meio de um empreendimento privado que buscar saciar uma 

necessidade que surge nesse ambiente. Externo a estrutura formal, surgem dois 

aspectos que acabam se inserindo no setor: o conceito de micromobilidade, como 

um ambiente próprio na constituição da mobilidade da cidade, e a entrada do 

setor privado, como um agente capaz de interferir e moldar a dinâmica da 

mobilidade urbana fora dos modelos pré-estabelecidos pelo poder público (por 

meio de concessões, por exemplo) (LITMAN, 2014).  

Por micromobilidade, entendemoscomo um veículo leve, capaz de 

transportar um passageiro único (dependendo do porte de veículo, talvez dois) 

por distâncias curtas e médias. Tais veículos não são adequados para a utilização 

em calçadas, que é domínio do pedestre, e muito menos de avenidas, estradas 

ou ruas de tráfego intenso de automóveis em alta velocidade. Eles se limitam a 
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faixas exclusivas apropriadas e para utilizar em ruas de movimento e velocidades 

baixas (ZARIF, 2019). 

O modelo mais conhecido e utilizado são as bicicletas, com considerável 

presença em mais de 44 países analisados pela PewResearch. Uma média de 

42% das residências possui bicicletas, 53% das residências americanas e 53% 

das brasileiras representam o continente americano. Atualmente, as cidades 

comportam infraestrutura ligada a esse modal, de faixas exclusivas que 

atravessammetrópoles até estações públicas que fornecem o veículo para 

aqueles que não possuem, por uma taxa de utilização por hora, para serem 

devolvidas em outras estações espalhadas pela cidade. Mas a micromobilidade 

está caminhando para algo mais elaborado que a posse de bicicletas e a 

implantação de faixas exclusivas. 

Historicamente, as ruas têm uma história com a micromobilidade, desde as 

primeiras bicicletas até variadas versões motorizadas do veículo, scooters, 

patinetes, skates e até hooverboards (variação elétrica do skate), todas com uma 

ou até quatro rodas. Recentemente, os avanços e o barateamento de tecnologias, 

desenvolveu uma modalidade compacta de GPS (transmissão espacial em 

satélite), baterias elétricas leves, durabilidade, tecnologia de preço acessível, 

pagamentos eletrônicos e conectividade à rede. 

O setor privado entra nesse contexto; visualizando os pontos de acesso e 

saída do transporte coletivo, os chamados “first/lastmile” (a primeira e última 

milha, que são os trajetos que o passageiro deve percorrer “a pé” na chegada ou 

saída do transporte público), e as viagens de curta distância. Proporcionaram 

modelos de aplicações digitais para smartphones, para acessar patinetes e 

bicicletas elétricas espalhadas pelas cidades, livres de estações (ZARIF, 2019). 

Por meiodessas aplicações, acompanha-se a localização GPS dos veículos e 

permite o pagamento de tarifas, de utilização por hora, pelo smartphone.  

Em outro modelo, os veículos são próprios de cidadãos, mas são cedidos 

para o público geral utilizar e remunerar os proprietários em troca; essa 

modalidade faz parte da chamada sharingeconomy, onde empresas são 

remuneradas a partir de um portal da promoção de um portal para o 

compartilhamento de produtos. O proprietário é remunerado pelo locatário, e a 
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empresa que fornece a plataforma de interação, é comissionada no processo 

(ZARIF, 2019). 

A micromobilidade compõe mais um braço para a inovação e o 

desenvolvimento da mobilidade urbana. Diante dos desafios das grandes cidades, 

com a ameaça do crescimento na quantidade de automóveis, o crescimento da 

população e o aumento na densidade das grandes metrópoles, é importante 

reconhecer que sua solução será parte de uma coletânea de incentivos por parte 

de todos os agentes influentes (as instituições públicas, o setor privado, e a 

comunidade), trazendo elementos criativos e disruptivos que “conversem” com a 

cidade e finalmente, se integrem a uma rede sistêmica que constitui a mobilidade 

do centro urbano. 

 

2.2. A proposta de Valor e a Construção de Vantagem Competitiva 

 

O estudo sobre Proposta de Valor e Vantagem competitiva tem se 

transformado em um dos temas mais intrigantes pelo fato de estarem 

relacionados a vários conceitos, sendo uma construção com múltiplas 

determinações. 

Valor é uma qualidade que se dá às coisas, aos acontecimentos ou às 

pessoas, valor é a qualidade atribuída a quem tem talento, prestígio ou 

competência, é o preço, o custo, o montante, a estimativa em dinheiro de alguma 

coisa. É o equivalente justo em dinheiro do que se pode ser comprado ou 

vendido, é o preço de mercado, papel representativo do dinheiro.  

A expressão “de valor” é usada como referência àquilo que tem preço 

elevado. Em marketing, o valor de um produto é a visão (ou expectativa) do 

consumidor quanto aos seus benefícios em relação ao que oferece (KOTLER, 

2002). 

Camargo,(1972) “[...] A ideia de valor está intimamente ligada à de 

utilidade, isto é, só tem valor aquilo que é útil”. Sabemos, também, que utilidade é 

a capacidade que possuem certos entes para satisfazer uma necessidade; e, 

mais, para que uma coisa seja considerada útil, é necessária a ocorrência de três 

condições: a existência de relação entre as qualidades dessa coisa e 
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necessidades ou desejos; conhecimento da relação; e finalmente, possibilidade 

de ela ser utilizada. 

Na atualidade grandes oportunidades de conquista e manutenção de 

mercados encontram-se na relação cliente / fornecedor e não no processo 

produtivo em si. Com isso ocorre a grande valorização do serviço prestado ao 

cliente. 

De BERRINI, (1957) “A palavra valor tem fundas raízes no conceito e na 

linguagem popular e de todas as palavras empregadas nas ciências econômicas 

é a que mais necessita de uma definição exata, pois nessa ciência a teoria do 

valor é à base de tudo. Sem dúvida, a história da Economia Política está semeada 

com as ruínas de teorias sobre o valor”. 

É uma promessa do valor a ser entregue, por isso, é a principal razão que 

indica porque um cliente deveria comprar o seu produto e não o dos seus 

concorrentes, explica como o seu produto resolve os problemas dos clientes ou 

melhora a sua situação, ou seja, oferece relevância, CONRADO, (2011).  

“Definimos valor como a razão entre o que o cliente recebe e o que ele dá. 

O cliente recebe benefícios e assume custos. Os benefícios incluem benefícios 

funcionais e emocionais. Os custos incluem custos monetários, de tempo, de 

energia e psicológicos” (KOTLER, 2000). 

“A qualidade não é mais um diferencial, redução de preço não é mais a 

solução, portanto, é necessário analisar quais os benefícios que o consumidor 

busca nos produtos e quais são os custos monetários e extra monetários que este 

considera quando toma sua decisão de compra, aumentando o valor percebido do 

produto” (ALBRECHT, 1998). 

Segundo KOTLER (1998) o valor percebido pelo cliente é o resultado da 

diferença entre o valor total esperado e o custo total envolvido na transação, 

desse modo, se o consumidor considerar que o valor recebido foi maior que o 

esperado, ele ficará satisfeito com a aquisição, porém se o resultado for negativo 

ocorrerá o sentimento de frustração.  

“Valor entregue ao cliente é a diferença entre o valor total para o cliente e o 

custo total para o cliente. O valor total para o cliente é o conjunto de benefícios 

que os clientes esperam de um determinado produto ou serviço”. 
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Para aumentar o valor percebido é necessário ter como meta aumentar 

uma série de quesitos, porém não se chega a um resultado efetivo se não 

analisar também os custos, financeiros ou não. É necessário analisar além do 

preço monetário, a carga de impostos aplicados, o custo que pode ser gerado no 

processo de entrega, o tempo que é despendido para realizar a compra, o risco 

que é assumido para realizar a escolha e usufruir do produto, as tensões e os 

problemas emocionais.  

Segundo KOTLER (2002), o valor pode ser expresso pela equação: 

 

 

 

 

“O produto ou oferta alcançará êxito se proporcionar valor e satisfação ao 

comprador-alvo. O comprador escolhe entre diferentes ofertas com base naquilo 

que parece proporcionar o maior valor” (KOTLER, 2000). 

Os elementos que determinam o valor de mercado de uma empresa são os 

mesmos que determinam os preços unitários, como: as variáveis 

macroeconômicas, as variáveis setoriais e as variáveis do mercado. 

 “Os clientes estão exigindo cada vez mais qualidade e serviço superiores, 

além de alguma customização. Eles percebem menos diferenças reais entre 

produtos e mostram menos fidelidade a marcas. Eles também podem obter 

muitas informações sobre produtos por meio da Internet e de outras fontes, o que 

permite que comprem de maneira mais racional Os clientes estão mostrando 

maior sensibilidade em relação ao preço em sua busca por valor” (KOTLER, 

2000). 

Estratégia é uma arte militar de planejar e executar movimentos e 

operações de tropas, navios e/ou aviões para alcançar ou manter posições 

relativas e potenciais bélicos favoráveis a futuras ações táticas. Ou ainda a arte 

de aplicar os meios disponíveis ou explorar condições favoráveis com vista a 

objetivos específicos. (FERREIRA, 2006). 

OSTERWALDER (2000), a melhor maneira de iniciar uma estratégia é 

através de uma visão abrangente e detalhada do mercado, do seu produto ou 

serviço, mostrando a lógica de como uma organização pretende gerar valor. A 

𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 = 
𝑩𝒆𝒏𝒆𝒇𝒊𝒄𝒊𝒐𝒔

𝑪𝒖𝒔𝒕𝒐𝒔
= 

𝑭𝒖𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒊𝒔 + 𝑬𝒎𝒐𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒊𝒔

𝑴𝒐𝒏𝒆𝒕á𝒓𝒊𝒐 + 𝑻𝒆𝒎𝒑𝒐 + 𝑷𝒔𝒊𝒒𝒖𝒊𝒄𝒐
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estratégia pode ser realizada através de ferramentas, sendo a mais conhecida o 

Modelo Canvas, uma ferramenta de planejamento estratégico que permite 

desenvolver e esboçar modelos de negócio novos ou existentes, sendo capaz 

inclusive de entender como melhorar a cultura organizacional.  

KOTLER (2000) “O planejamento está se tornando um processo contínuo, 

para responder a condições de mercado que mudam em grande velocidade”. 

Diante dos autores, está claro que a proposta de valor é construída com 

base na identificação dos pilares da marca, apontando como ela deve ser 

percebida pelo mercado, ou seja, através da proposta de valor o cliente consegue 

perceber como o seu produto resolve os problemas ou melhora a sua situação, 

oferecendo relevância, dizendo de forma clara e imediata os benefícios do 

produto, estando no mesmo idioma do cliente.  

Temos que criar valor no produto apresentado ao cliente, conhecendo suas 

necessidades, criando estratégias de fidelizar o cliente ao nosso produto, pois o 

mercado está cada vez mais competitivo, por esse fato é necessário ser sempre a 

primeira opção de escolha, assumindo posição de destaque junto ao mercado. 

Por isso é comum que se adote estratégias para colocar o produto em 

evidência, explicando ao nosso cliente o custo benefício pela utilização do nosso 

serviço ou produto, salientando o diferencial pelo uso do nosso serviço / produto, 

conhecendo nosso público alvo, nossos concorrentes e determinando o benefício 

que tem e o que vai oferecer ao cliente. 

Quando são tratados os temas “Vantagens” é preciso entender isso como o 

valor que uma empresa consegue criar para seus compradores. 

Apresentar vantagens competitivas nesse mercado é estar à frente de seus 

concorrentes, em relação a custo e serviço, produtos chegando ao cliente final 

com o menor preço, qualidade garantida e serviços diferenciados. 

A vantagem competitiva é o diferencial que uma empresa apresenta em 

relação a seu concorrente. Quando um cliente dá preferência para sua empresa 

em vez da concorrente, é um sinal de que você possui vantagem competitiva 

sobre a concorrência. A maneira de conquistar vantagem competitiva é por meio 

de diferenciais que destaquem seu negócio e o coloquem acima dos seus 

concorrentes.  
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KOTLER e ARMSTRONG (2003) “Atrair e reter clientes pode ser uma 

tarefa difícil. Hoje, os clientes têm à sua disposição uma grande variedade de 

escolha de produtos e marcas, preços e fornecedores”. 

Para PORTER (1985) “A vantagem competitiva surge fundamentalmente 

do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que 

ultrapassa o custo de fabricação pela empresa”. 

A vantagem competitiva é determinada em um primeiro momento pelo valor 

de uso identificado, criado e entregue (adaptação) e, em um segundo momento, 

pelo valor de troca estabelecido entre as partes. O primeiro ponto permeia 

aspectos da natureza da firma, na medida em que a aborda como um valor 

conjecturado pelo empreendedor (PITELIS, 2009). 

OLIVEIRA (2007), “vantagem competitiva é aquele algo mais que identifica 

os produtos e serviços e os mercados para os quais a empresa está efetivamente, 

capacitada a atuar de forma diferenciada”.  

Os compradores têm um poder de negociação absurdo. Eles competem 

com a indústria forçando a diminuição dos preços, a busca por qualidade e 

serviços melhores e também jogam concorrente um contra os outros. Um bom 

grupo comprador é poderoso se as seguintes circunstâncias forem verdadeiras: o 

comprador deve estar concentrado ou adquirir grandes volumes em relação às 

vendas do vendedor; os produtos que ele adquire na indústria representam uma 

fração significativa de seus próprios custos ou compras; os produtos que o 

comprador adquire da indústria são padronizados ou não diferenciados; enfrenta 

poucos custos de mudança; consegue lucros baixos; compradores que são uma 

ameaça concreta de integração para trás; o produto da indústria não é importante 

para a qualidade dos produtos ou serviços do comprador e o comprador tem total 

informação (CHIAVENATO e SAPIRO, 2004).   

A busca pela vantagem competitiva é o que determina o constante ciclo de 

vida. Sendo assim, cada vez mais as organizações precisam criar maneiras de 

atrair a satisfação dos seus clientes. 

A vantagem competitiva envolve uma ou várias características como, por 

exemplo: a vantagem competitiva precisa ter valor para os clientes; ela não pode 

ter outras vantagens competitivas substitutas disponíveis prontamente aos 

concorrentes; a vantagem competitiva precisa ser sustentável; características 
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estas que permitem a uma empresa ser diferente por entregar mais valor sob o 

ponto de vista dos clientes, com isso acaba diferenciando-se dos concorrentes e 

em consequência acaba obtendo vantagens no mercado em que está inserida. 

Uma empresa está na posição de reconhecer seus pontos fortes e fracos em 

relação à indústria, quando se é diagnosticada as forças que afetam a 

concorrência em uma indústria e suas causas básicas (PORTER, 1986). 

No transporte teremos que oferecer um produto com qualidade, reduzindo 

os custos, bem como reclamações, aumentando a qualidade no serviço prestado, 

agilidade no atendimento, gerando a satisfação dos seus clientes/consumidores e 

criando vantagens para utilização do nosso produto. Para se alcançar e conseguir 

manter esta alta competitividade no mercado é necessário definir os caminhos 

pelo qual a organização seguirá a fim de tornar o objetivo uma realidade. 

Porter, em sua abordagem, propõe que uma Estratégia, realmente 

competitiva, precisa levar em conta uma série de conceitos para formação de uma 

Vantagem Competitiva sustentável.  

Ainda segundo PORTER (1985) “A busca da Vantagem Competitiva, está 

na essência da formulação estratégica que é lidar com a competição”. 

Na luta por participação de mercado, a competição não ocorre apenas em 

relação aos concorrentes, mas em toda a cadeia de relações da empresa. Surge 

deste entendimento o conceito das Cinco Forças que regem a competição em um 

setor (PORTER 1979). 

Que são:  

 

 Clientes, o poder de barganha dos compradores pode alterar o equilíbrio na 

relação deste com o setor, Fornecedores; 

 Os fornecedores podem exercer poder de barganha sobre os participantes 

de um setor, aumentando os preços ou reduzindo a qualidade das 

mercadorias e serviços, Novos Entrantes em potencial; 

 Novos entrantes trazem novas capacidades e o desejo de ganhar 

participação de mercado, Produtos Substitutos; 

 Os substitutos não somente limitam lucros, eles também reduzem a 

prosperidade que um setor pode alcançar; 
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 Rivalidade entre os Concorrentes - está ligada ao uso de táticas como as 

de competição de preços, lançamento de produtos e propaganda. 

 

PORTER (1985) defende que a Vantagem Competitiva advém do valor que 

a empresa cria para seus clientes em oposição ao custo que tem para criá-la, 

portanto a formulação de uma estratégia competitiva é essencial para a empresa, 

pois esta dificilmente poderá criar condições, ao mesmo tempo, para responder a 

todas as necessidades de todos os segmentos de mercado atendido, 

proporcionando à empresa, desta forma, criar uma posição única e valiosa, 

muitas vezes adquirida através da montagem de um Planejamento Estratégico, 

que permite à empresa definir em que direção caminhar, orientando suas 

competências perante as ameaças e oportunidades para que, assim, possa criar 

valor a seus atuais e potenciais clientes. 

PORTER (2000), “Eficácia Operacional tanto quanto a Estratégia são 

instrumentos que permitem conseguir alguma Vantagem Competitiva." Através da 

eficácia operacional virão as contribuições das melhores práticas, que 

possibilitaram a redução dos custos operacionais através da redução do 

desperdício, garantindo melhores resultados. Por meio da definição da Estratégia 

se construirá a diferenciação que será escolher o que fazer como também e 

principalmente, o que não fazer. De fato, tanto a eficácia operacional como a 

estratégia são essenciais para um desempenho superior, refletindo-se em 

Vantagem Competitiva. 

Sendo toda empresa um conjunto de atividades executadas para projetar, 

produzir, comercializar, entregar e sustentar seu produto, obter uma visão 

holística das atividades da organização trará o entendimento de quais destas 

atividades são essenciais para o negócio e quais atividades são de apoio. A partir 

dessa avaliação, Porter sugere a identificação das atividades que auxiliarão a 

empresa a identificar suas melhores práticas. 

A estratégia de liderança no custo envolve a orientação da empresa em 

operar com o menor nível de custo possível, possibilitando a liderança por custo. 

A estratégia de diferenciação constitui uma maneira de oferecer um produto ou 

serviço exclusivo e único em algum aspecto valorizado pelos clientes atuais e 

potenciais. Essa diferenciação leva a uma proteção contra as forças competitivas 
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da indústria, segundo PORTER (1985). Quando a empresa opta por um escopo 

restrito a foco, ela focaliza um determinado grupo de compradores, um segmento 

da linha de produtos ou um mercado geográfico específico. A estratégia de foco 

visa a um ambiente competitivo restrito, podendo assumir a forma de 

diferenciação ou de baixo custo naquele segmento específico. 

PORTER (1985) vê como inimigos da Vantagem Competitiva a ideia da 

dispersão e da conciliação, “a estratégia competitiva visa estabelecer uma 

posição lucrativa e sustentável contra as forças que determinam a competição 

industrial” e o seu lema é ser diferente. 

O autor nos dá a clara mensagem da importância de não convergir com 

seus oponentes em meio a uma competição. Pois a essência da Vantagem 

Competitiva sustentável consiste em escolher uma posição diferente daquelas 

dos rivais. Para PORTER (2000) a gestão operacional de uma empresa está 

relacionada a uma mudança constante enquanto que a estratégica demanda 

disciplina e continuidade, tendo como seus inimigos a dispersão e a conciliação.  

Segundo BARNEY (1991), Em geral as empresas não podem esperar obter 

vantagens competitivas sustentáveis quando os recursos são uniformemente 

distribuídos entre todas as empresas concorrentes e sendo esses recursos 

altamente móveis. Desta forma, para compreender as fontes de Vantagem 

Competitiva, é necessário tomar como base a hipótese de que os recursos 

empresariais devem, necessariamente, ser heterogêneos e imóveis. E estes 

recursos devem ter quatro atributos para que possamos considerá-los de 

potencial geração de Vantagem Competitiva sustentável: Ser valiosos, raros, 

imperfeitamente imitáveis e não substituíveis. 

Para OLIVEIRA (2014), que se baseia na suposição de que há uma massa 

crítica ou um limite que deve ser ultrapassado para se obter adequado retorno de 

investimento. E como objetivos específicos selecionar os fatores críticos de 

sucesso e verificar se há geração de vantagem competitiva. 

PORTER (1980) definiu os três tipos de vantagem competitiva que uma 

organização pode alcançar em relação a seus rivais: Eficiências em Custo, 

Diferenciação e Foco. 

A diferenciação é uma visão e uma decisão de dentro para fora mais do 

que uma informação de fora para dentro, são os recursos da empresa, 
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consubstanciados em competências e capacitações que criam e exploram 

lucrativamente um potencial de diferenciação latente nos mercados.  

Mas, em um mercado cada vez mais acirrado, onde a briga pelo cliente e 

pelo sucesso se torna ainda mais complicada, faz-se necessário procurar 

manifestar o sentimento de ser sustentável, ou seja, ser aquele que vai suprir a 

necessidade por um longo tempo. Além disso, precisamos passar a impressão 

que não existe outra empresa como a sua, ser insubstituível. 

Para isso, teremos que listar nossas competências e capacidades, 

entendendo o tamanho do nosso negócio e aonde queremos chegar, através de 

ferramentas e os recursos já disponíveis para obter vantagem. Traçando uma 

estratégica de foco, como objetivo final mais próximo da realidade. Assim, 

conseguiremos direcionar todos os esforços para o sucesso, garantindo também 

a vantagem na liderança pelo custo, sem comprometer o resto da empresa, 

diminuindo o preço fazendo com que o consumidor comece a enxergar a 

vantagem do produto ofertado. 

Será necessário aplicar algumas fontes para aumentar a vantagem 

competitiva no nosso negócio, agregando tecnologias inovadoras nos serviços de 

transporte, eliminando o uso de métodos manuais, otimizando os fluxos de 

informações, reduzindo os custos operacionais, assim obteremos os resultados 

mais satisfatórios, em contrapartida iremos minimizar os limites de tempo de 

resposta ao mercado. 

Podemos realizar ações de marketing no reforço da fidelidade dos clientes, 

por meio de estratégias de retenção, fazendo o cliente apreciar os serviços de 

relacionamento, aumentando assim a lucratividade das operações, não se 

esquecendo de reagir rapidamente às mudanças impostas pelo mercado 

assegurando a flexibilidade e reputação através de sua atuação em longo prazo. 

O intuito do nosso projeto é criar vantagens ao cliente, fidelizando o mesmo ao 

serviço e consolidando a marca no mercado. 

 

2.3. A inovação e a perenidade dos negócios 

 

Existe um volume considerável de material na literatura sobre a temática do 

conceito de inovação. Autores de diversas áreas e especialidades profissionais 
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estudam, analisam, especulam e até, poetizam o seu significado e relevância. Em 

geral, gravitam na capacidade de materializar ideias criativas e gerar mudança. 

Inovação é uma nova ideia, instrumento ou método, onde SCHILLING 

(2013) definiu em seu livro: “Inovação é uma coisa linda. É uma força com apelo 

tanto estético quanto pragmático: ela libera nosso espírito criativo, abrindo nossas 

mentes para, até aqui, impensáveis possibilidades, enquanto simultaneamente 

acelera o crescimento econômico e fornece avanços em áreas fundamentais 

como medicina, agricultura e educação”. (SCHILLING, 2013) 

O termo tem origem do latim innovare, que significa fazer algo novo ou 

renovar, (BISPO ET AL, 2010). O consenso popular da palavra segue de um 

elemento “novo” surgido de um contexto específico, com a finalidade de propagar 

mudança, agregando valor ao processo.  

Em consonância, DRUCKER, (1987), argumenta que “inovação é a 

habilidade de transformar algo já existente em um recurso que gere riqueza, e 

qualquer mudança no potencial produtor de riqueza de recursos já existentes 

constitui inovação.” A definição de inovação está totalmente atrelada à 

capacidade de aumentar o valor, ou os benefícios agregados em um sistema, 

organização, processo ou exercício, por meio de alguma mudança ou a 

introdução de um catalisador com essa finalidade. 

O Manual de Oslo (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico – OCDE), que é uma das obras de maior relevância no assunto, 

descreve a inovação como sendo a “implementação de um produto (bem ou 

serviço) novo ou significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo 

método de marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de 

negócios, na organização do local de trabalho ou nas relações externas”. Não há 

limites para o exercício da inovação nas companhias, elas abrangem todas as 

áreas e elementos de um negócio, incluindo seu modelo (Manual de Oslo, 2010).  

O ponto da inovação seja na aplicação do conceito para a criação ou 

transformação, de produtos, processos e modelos de atuação da companhia, ou 

mesmo na adoção de uma estratégia focada na inovação; é de proporcionar 

maior competitividade em relação a sua concorrência e maior aderência ao seu 

mercado (COTTAM, 2001). 
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Para SCHUMPTER, (1964) a inovação é o mecanismo que faz com que as 

empresas continuem a avançar e progredir no contexto econômico e social em 

que atuam. Afirma que competitividade é o catalisador que revoluciona indústrias. 

Afinal, o meio onde empresas devem concorrer para garantir mais benefícios, 

maior velocidade, qualidade e preços mais baixos para seus clientes; é o meio 

onde mais avanços serão realizados no mercado e onde o consumidor detém de 

maior qualidade de serviço. Logo, inovação estimula competitividade, que 

desenvolve mercados, respectivamente. 

Esse processo pode ser introduzido pelo incremento de tecnologias para 

baratear o preço de produtos para o consumidor, com a preocupação com maior 

qualidade na entrega e com fornecimento de produtos e serviços que agreguem 

maiores benefícios para seus clientes. No fim, o cliente terá acesso a um bem em 

constante processo de barateamento, aumento de qualidade e com maior valor a 

agregar. 

Inovação foi associada principalmente com empresas em indústrias de 

fabricação que eram envolvidas na criação de uma ampla gama de produtos para 

mercados diversificados. (DRUCKER, 1985; 2002). Ambiente onde a capacidade 

de geração de ideias é o principal mecanismo do processo de inovação, sendo 

necessária em média uma grande quantidade delas para que um produto ou 

serviço de sucesso se desenvolva. 

Esse é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual 

eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente. 

Assim, faz-se necessário que os empreendedores busquem, de forma deliberada, 

as fontes de inovação, as mudanças e os sintomas que indicam oportunidades 

para que uma inovação tenha de fato êxito. (DRUCKER, 1985) 

Tanto a inovação quanto a gestão da inovação tornaram-se parte do 

debate de negócios e dos conceitos que são considerados relevantes para 

ambos, pequenas empresas e, mais recentemente, ligadas a tripla hélice de 

interações, universidade-indústria-governo. (ETZKOWITZ, 2003).  

Na visão de ETZKOWITZ (2003) a inovação tem assumido um significado 

bastante amplo nos últimos anos. Muito mais do que apenas o desenvolvimento 

de novos produtos nas empresas, ela está relacionada à criação de novos 



37 
 

 

arranjos entre as esferas institucionais que promovem as condições para 

inovação.  

Nesse processo de busca pela inovação, todas as transformações e as 

interações entre as esferas institucionais da academia, da indústria e do governo, 

passam a moldar a dinâmica da inovação para o desenvolvimento regional. Onde 

o papel da geração e adoção de conhecimento em processos de inovação tem 

caráter emergencial na chamada economia baseada no conhecimento.  

Assim, podemos considerar a estrutura da tríplice hélice como um modelo 

de sistema de inovação e de desenvolvimento regional baseado no conhecimento 

e na aprendizagem, concebido como um conjunto de dinâmicas multilineares 

fundadas em paradigmas tecnológicos alternativos (ETZKOWITZ, 2009). 

ETZKOWITZ (2009) reforça também que o surgimento da universidade 

empreendedora pode ser explicado como uma resposta à crescente importância 

do conhecimento nos sistemas nacionais e regionais de inovação e o 

reconhecimento de que a universidade é um agente de transferência de 

conhecimento e tecnologia.  

Ainda, segundo o autor, os governos, em praticamente todas as partes do 

mundo, estão se concentrando sobre o potencial da universidade como um 

recurso para melhorar ambientes de inovação e criar um espaço de 

desenvolvimento baseado na ciência. 

Desta forma, o governo é considerado um ator fundamental à medida. 

Determinando os incentivos e apoios para o desenvolvimento econômico, 

científico e tecnológico, e fornecendo os recursos necessários para financiar 

pesquisas, além de incentivar e encorajar o empreendedor organizacional. 

Na tríplice hélice o governo tem papel determinante ao incentivar a 

pesquisa no interior das universidades e auxiliar na transformação da pesquisa 

em atividade econômica. 

No exercício das empresas, quanto mais forem capazes de aprender por 

meio da interação com fontes externas, maior é o incentivo sobre outras 

companhias de seguirem o mesmo caminho. Certamente isso proporciona maior 

aprimoramento na capacidade de inovar tanto de empresas individuais quanto 

dos sistemas econômicos aos quais elas pertencem (FAGERBERG, 2005). 
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Inicialmente, adoção dessa mentalidade envolve disposição da empresa 

em repensar a si própria, pois as decisões de inovação de produtos são 

complexas e arriscadas, porém são de fundamental importância para a 

sobrevivência e o desenvolvimento (LAMBIN, 1995). 

Diante no cenário volátil e altamente competitivo dos tempos modernos, 

definido pela velocidade na introdução de inovações, nas constantes revisões de 

processos e pela alta conectividade de agentes do mercado. É evidente que 

companhias precisam ser flexíveis, abertas e ágeis para se adequar a um 

ambiente em constante mudança. Para se sustentar nesse ambiente, elas devem 

desenvolver sua capacidade de gerir continuidade e mudança (COLLINS, 1994). 

Cada vez mais, a inovação é vista como uma relevante ferramenta para à 

criação de novas ofertas de serviços, modelos de negócios, técnicas de mercado 

e práticas de gerenciamento. (BIRKINSHAW, BOUQUET, & BARSOUX, 2011). 

Essa visão ampliada do conceito está ligada à aceitação de que novas 

ideias podem impactar a cadeia de valor de uma maneira mais ampla e 

transformacional, como a entrada do pensamento de inovação aberta. 

(CHESBROUGH, 2003).  

Poderíamos resumir a inovação aberta como o uso de fluxos de entrada e 

saída de conhecimento para acelerar a inovação interna e expandir os mercados. 

O contraponto diz respeito às empresas de inovação fechada, que inovam 

usando apenas recursos internos. Nelas, as ideias são avaliadas e apenas as 

melhores e mais promissoras são selecionadas para seu desenvolvimento e 

comercialização. As que mostram menos potencial são abandonadas. 

Logo, a diferença é que, no caso de inovação fechada, as ideias, 

invenções, investigações e desenvolvimentos necessários para colocar um 

produto no mercado são gerados única e exclusivamente com esforços internos. 

Ao contrário, ao aplicar o sistema de inovação aberta, a empresa pode usar 

recursos externos como tecnologia e parcerias com startups e universidades e, ao 

mesmo tempo, disponibilizar suas próprias criações para outras organizações. 

Sob o paradigma da inovação aberta, há um importante fluxo de 

conhecimento externo para a organização que se transforma em projetos 

colaborativos e provoca a compra e a incorporação de tecnologias criadas por 

terceiros. 
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Ao mesmo tempo, as inovações geradas dentro da empresa (sob a 

dimensão fechada) podem ser vendidas como tecnologia ou propriedade 

industrial, uma vez que elas não são aplicáveis somente em seu modelo de 

negócios ou porque a empresa não tem capacidade ou experiência para 

desenvolver a invenção. 

Nessas lentes, a inovação aberta deve ser enxergada como complementar 

ao que já é realizado internamente. Ela vem para abrir os horizontes das 

organizações, proporcionar mais meios de seguir se desenvolvendo e competindo 

em um mercado que exige cada vez mais inventividade e soluções com propostas 

diferenciadas que as tornem cada vez mais competitivas e os auxiliem a 

sobreviver (CHESBROUGH e APPLEYARD, 2007; CHESBROUGH e BOGERS, 

2014).  

Num cenário emconstante mudança, impor mudanças e inovar práticas 

corporativas e produtos, não são opções tão quão requisitos de sobrevivência e 

sustentabilidade. Grandes empresas consideradas como visionárias hoje, 

passaram por diversas mudanças em história, encarando ameaças e tempos de 

fragilidade que as obrigaram a se reinventar para continuar a existir (COLLINS, 

1994). 

O termo “destruição criativa” elaborada por Karl Marx, mas utilizado pelo 

economista, SCHUMPTER (1964), para explicar o processo onde companhias 

competem entre si pela atenção do cliente, por meio de inovações em produtos e 

na sua cadeia de valor. Nesse processo, o consumidor se beneficia de uma 

compilação crescente de beneficências, o mercado se torna mais desenvolvido e 

elaborado. 

Contudo, para cada novo estágio no desenvolvimento de processos e 

produto de um determinado mercado, uma nova “base” esperada de serviço é 

estabelecida. Se alguma empresa do setor não consegue se sustentar nesse 

novo meio, porque não se diferenciou para se adequar à nova “base”, ela tenderá 

ao fracasso. Senso que não possui as condições de atender as necessidades 

desse novo mercado consolidado; assim, um mercado é liquidado, para que um 

“novo” com práticas e necessidades distintas (ou apenas mais elaboradas) seja 

consolidado em seu lugar. 
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Duas companhias ícones na representação desse conceito e dos perigos 

da falta de inovação são: a Blockbuster e a Kodak. A primeira foi a gigante 

mundial na locação de videocassetes e DVDs, que possuía mais de 9 mil lojas 

abertas pelo mundo em 2004. Seu modelo de negócio baseado em contratos com 

os estúdios de cinema para fornecer materiais de vídeo em um custo mais 

acessível e com exclusividade se tornou insustável com o avanço das tecnologias 

de streaming de vídeo (filmes online) por preços mais acessíveis e com maior 

conveniência.  

Para a Kodak, seu modelo lucrativo baseado na revelação de filmes de 

câmeras fotográficas foi desestabilizado pelo surgimento das câmeras digitais 

com chip de dados. Em ambos os casos, mercados se transformaram diante dos 

avanços em tecnologia e da mudança nas necessidades e hábitos dos 

consumidores. O resultado implicou no surgimento de um novo modelo de 

mercado, baseado em companhias de streaming e câmeras digitais, que rompeu 

com os antigos padrões de seu predecessor e culminou na queda de grandes 

participantes que não conseguiram se adequar a essa nova realidade (GERSON, 

2012). 

Analisando esse contexto, está claro que para que as empresas possam 

evoluir, elas devem estar determinadas em desenvolver inovações focadas na 

eficiência, segurança e conectividade, sempre oferecendo tecnologias adaptadas 

às necessidades dos mercados para que haja melhora na eficiência dos 

processos logísticos. 

Ainda dentro deste prisma,  que é o principal objetivo é tentar inspirar o 

foco na inovação e na mudança do perfil de gestão, tendo como principal objetivo 

fazer a compreensão de como a falta de inovação pode causar problemas no 

gerenciamento dos processos criativos dentro da empresa, permitindo a falta de 

inovação e comprometendo a sustentabilidade do negócio. 

 

 

2.4. Análise de viabilidade para novos projetos 

 

Todo projeto requer uma análise de viabilidade antes do seu início ou até 

mesmo durante sua execução. A análise de viabilidade visa levantar os riscos do 
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projeto e se ele terá condições de atender os objetivos e alcançar os resultados 

pretendidos pela organização e para a economia em geral. No entanto, mesmo 

cientes de que fazer uma análise de viabilidade é imprescindível antes de investir 

em um negócio, poucos investidores sabem como fazê-lo da maneira correta. 

Segundo o IBGE (2014), menos da metade das empresas abertas no Brasil 

sobrevivem em seus primeiros 5 anos de vida. Entre as razões para esse 

problema, cita-se principalmente a falta de planejamento e análise econômica 

prévia. 

SERPA (2018), “O entendimento inicial do projeto por parte do Gerente de 

Projetos é fundamental para que o mesmo seja finalizado com o mínimo de 

desvios possíveis, para tal a identificação do tipo de projeto é fundamental”. 

Sendo assim, conhecer bem o projeto e entender as dificuldades que estão por vir 

são extremamente importantes para o seu desenvolvimento. 

SPACEY (2017), “A análise de viabilidade é o processo de confirmar que 

uma estratégia, plano ou projeto é possível e faz sentido. Isso pode ser usado 

para validar suposições, restrições, decisões, abordagens e casos de negócios. A 

seguir estão os tipos comuns de análise de viabilidade: financeira, cronograma, 

técnica, mercado, regulamentos e normas, organizacionais e operacionais”. 

Neste tópico será abordado os principais tipos de análise de viabilidade e 

seus aspectos dentro das organizações: Viabilidade Operacional; Viabilidade 

Estratégica ou Mercadológica; e Viabilidade Econômico-Financeira: 

- Viabilidade Econômico-Financeira: 

Trata-se do momento no qual serão avaliados os custos e benefícios do 

projeto, ou seja, os prós e contras para saber se o projeto é factível e se vale a 

pena investir; o total de investimento necessário para a execução do projeto; e se 

o projeto terá capacidade de gerar a recuperação do capital (Payback) e 

remuneração (Retorno sobre o investimento – ROI). 

A viabilidade financeira relaciona o investimento total necessário para 

começar o projeto (capital inicial) e os custos correntes fixos e variáveis para 

mantê-lo, com os rendimentos que ele pode trazer com o tempo. Desta forma, se 

os custos forem menoresque as receitas em determinado período de tempo, e se 

conseguirem se estabelecer de forma sustentável, podemos considerar o projeto 

como financeiramente viável. 
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Segundo CASAROTTO (2016), um estudo de viabilidade econômica deve 

seguir um plano no qual autor chama de "anteprojeto" e o define como: "etapa de 

um empreendimento empresarial que consiste num conjunto de definições de 

parâmetros necessários à elaboração dos projetos de engenharia – definições 

essas decorrentes das decisões estratégicas para os negócios da empresa”. 

- Viabilidade Estratégica: 

A análise de viabilidade estratégica visa avaliar se o projeto está alinhado 

com os objetivos estratégicos estabelecidos no planejamento estratégico da 

organização; se o mesmo atenderá às normas e regulamentações do segmento 

proposto; e quando será feita a Matriz SWOT do negócio para identificar os 

pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças. 

Segundo KOTLR (1982), “o planejamento estratégico trata-se de uma 

metodologia gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida pela 

organização”. Portanto, a eficiência da estratégia está diretamente ligada às 

metas e objetivos traçados pela organização, que devem ser acompanhados para 

assegurar a viabilidade da estratégia. 

- Viabilidade Operacional: 

Trata-se da avaliação realizada para identificar se o projeto será viável do 

ponto de vista técnico. É quando será identificado se os recursos (mão de obra 

especializada, equipamentos, insumos, etc.) permitirão atender as exigências do 

negócio. 

Segundo CLEMENTE (2017), o estudo da Viabilidade Operacional deverá, 

também, apontar a equipe operacional necessária para tocar o projeto e os custos 

envolvidos. Essa análise vai demonstrar o seguinte: Formação dos funcionários 

(caso a empresa já exista, o estudo de viabilidade indicará se a equipe já é 

suficiente ou se haverá a necessidade de contratação e de qual tipo de 

profissional); Carga de trabalho (ao definir o tamanho da equipe, sempre é preciso 

considerar uma carga de trabalho que não acarrete problemas para o funcionário 

e que esteja de acordo com a legislação trabalhista); e Infraestrutura, com esses 

dados será providenciada uma estrutura de trabalho adequado para a equipe. 
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3. METODOLOGIA 

 

Este capítulo destina-se a apresentar os principais aspectos metodológicos 

do trabalho proposto, utilizando para tanto, a Pesquisa Descritiva Qualitativa e 

Estudo de Campo. Conforme GIL, 2008, a pesquisa descritiva é utilizada para 

“descrever as características de determinadas populações ou fenômenos”. Uma 

de suas peculiaridades está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 

dados, tais como o questionário e a observação sistemática. Neste projeto, 

pretende-se investigar qual o modelo de mobilidade urbana que poderáintegrar os 

novos meios de deslocamento aos serviços de transporte na cidade de São 

Paulo. 

Ademais, a pesquisa Descritiva Qualitativa foi escolhida para esse trabalho 

por se tratar o mesmo de inovação em transportes de micromobilidade, e segundo 

MINAYO e SANCHES (1993), a metodologia qualitativa trabalha com valores, 

crenças, representações, hábitos, atitudes e opiniões e adéqua-se a aprofundar a 

complexidade de fenômenos, fatos e processos particulares e específicos de 

grupos mais ou menos delimitados em extensão e capazes de serem abrangidos 

intensamente. A pesquisa qualitativa estuda o conhecimento e a prática dos 

participantes [...] as inter-relações são descritas no contexto concreto e explicadas 

em relação a este. Para FLICK (2002), a pesquisa qualitativa considera que 

pontos de vista e práticas no campo são diferentes devido às diversas 

perspectivas subjetivas e ambientes sociais a eles relacionados. 

A pesquisa de campo como parte da metodologia, foi escolhida porque 

segundo GIL, 2008, procura o aprofundamento de uma realidade específica, é 

basicamente realizada por meio da observação direta das atividades do grupo 

estudado e de entrevistas com informantes para captar as explicações e 

interpretações do que ocorre naquela realidade. O objetivo da pesquisa de campo 

será avaliar a percepção deusuários de transporte público e usuários de 

transporte por aplicativos sobrea aceitabilidade para inserção de um novo modal 

interligando os transportes macro e os transportes de micromobilidade. 

Inicialmente a pesquisa será realizada na Cidade de São Paulo em pontos 

geograficamente distribuídos e com grande circulação de pessoas. O objetivo da 



44 
 

 

pesquisa de campo será identificar entre os pesquisados quais os anseios dos 

mesmos quanto ao transporte na cidade de São Paulo, bem como verificar o nível 

de satisfação diante de possibilidades apresentadas na pesquisa. 

Além disso, por esse projeto propor inovação na micromobilidade urbana, 

onde os meios de transporte alternativos são utilizados para percorrer distâncias 

curtas, geralmente com opções rápidas, como patinete, bicicleta, patins, entre 

outros; e por sempre buscar um novo modelo de oportunidades, o levantamento 

dos dados será realizado através de benchmarking, levantamento documental e 

bibliográfico, por meio dos quais será possível melhor caracterizar os espaços e 

público alvo do estudo. 

Destaca-se aqui o benchmarking, segundo SPENDOLINI (1994), 

benchmarking é “um processo contínuo e sistemático para avaliar produtos, 

serviços e processos de trabalho de organizações que são reconhecidas como 

representantes das melhores práticas, com a finalidade de melhoria 

organizacional”.  Entende-se, portanto, benchmarking como uma ferramenta de 

utilização contínua de comparação dos seus processos, produtos e serviços com 

a atividade semelhante mais conhecida, de modo que as metas mais atingíveis 

sejam estabelecidas e um curso de ação real implementado, com o objetivo de se 

manter eficiente, e o melhor dos melhores, num prazo razoável (BALM, 1994).  

Na prática, este projeto pretende realizar benchmarking em cidades no 

mundo que aplicam modelos de sucesso em intermodalidade considerando a 

micromobilidade. 

Complementando os procedimentos técnicos da pesquisa, será realizado o 

levantamento documental e bibliográfico, que se diferem por tratar-se a primeira, 

de pesquisa em materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou 

que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa. Além 

de analisar os documentos de “primeira mão” (documentos de arquivos, igrejas, 

sindicatos, instituições etc.), existem também aqueles que já foram processados, 

mas podem receber outras interpretações, como relatórios de empresas, tabelas, 

dentre outros (GIL, 2008). Para o mesmo autor, que não recomenda pesquisas 

realizadas na internet, pesquisa bibliográfica é “desenvolvida com base em 

material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos”. 
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Por fim, o objetivo dessa prospecção metodológica, consiste em 

embasarcientificamente uma proposta de trabalho para a mobilidade urbana do 

município de São Paulo. O projeto será constituído de uma proposta de valor, 

ligada aos benefícios transmitidos a cadeia de stakeholders (usuário do transporte 

urbano, companhias privadas de operação urbana e instituições públicas de 

transporte), focando na integração entre modais de macro e micromobilidade da 

cidade. Seguido de uma avaliação de sua viabilidade operacional e financeira, 

testando o potencial produtivo do produto proposto e a sua sustentabilidade no 

longo prazo.    
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4. ANÁLISE DE MERCADO 

 

4.1.Modelos de eficiência e integração modal em mobilidade urbana 

 

A integração entre modais acontece em três esferas: no planejamento, na 

programação coordenada entre diferentes modais (para que ocorra uma eficiência 

de tempo na saída de um e no embarque a outro); no meio físico, via estruturas 

que consolidam o acesso a mais de um modal no mesmo espaço (como visto em 

estações compartilhadas); e por meio da integração tarifária, permitindo que o 

passageiro utilize a mesma plataforma (ingresso físico ou digital), e muitas vezes 

com a mesma tarifa, para o ingresso de um modal a outro. (CIRIANNI, 2009) 

Cada esfera representa um aspecto essencial na mobilidade intermodal, e 

raramente ocorrem de forma separada, pois compõe etapas do mesmo processo. 

A oportunidade de transferência de um veículo a outro surge de uma sinergia 

entre duas programações distintas; uma incongruência nessa esfera 

(planejamento) gera atrasos, esperas e inconveniência para o passageiro. O 

movimento de um modal para outro é a conclusão do processo, ele exige uma 

estrutura física que abrigue o passageiro e aumente a sua oportunidade, como 

um terminal ou estação. Ao contrário, o espaço pode não disponibilizar uma 

estrutura formal, mas exige que tenha proximidade o suficiente para que os níveis 

de oportunidade e conveniência não sejam perdidos. Bicicletários próximos a 

estações ou pontos de ônibus são exemplos disso. 

A terceira esfera se expressa de duas formas distintas, mas que compõe 

um sistema único, a unificação do bilhete, seja: na comercialização pelos mesmos 

canais e plataformas, e na união de produtos distintos. A primeira se concentra na 

forma como o bilhete é transmitido, e pressupõe que os bilhetes de ônibus, trem, 

metrô e outros, possam ser comprados nos mesmos canais de venda, 

especialmente online, via web sites ou aplicativos. O ponto é facilitar o acesso do 

passageiro aos diversos modais, por meio da disponibilização de todos os 

serviços possíveis em uma mesma plataforma digital. Algo muito explorado pelo 

setor privado, por companhias revendedoras de crédito eletrônico do transporte 

urbano.  
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O segundo ponto expõe maior complexidade, pois depende de acordos 

entre o setor público e o privado, em adição com políticas pré-definidas pelas 

autoridades de trânsito e planejamento do transporte coletivo. As tarifas com 

integração intermodal permitem que o usuário transite de um veículo a outro 

utilizando a mesma tarifa. O bilhete pode compor uma precificação específica 

para a intermodalidade ou pode ser único e já possuir esse benefício em sua 

composição. 

Em alguns casos, a tarifa permite uma sequência de utilizações gratuitas 

após o início da viagem (com a validação e débito do bilhete), num limite 

determinado de tempo. Tais benefícios variam de município para município, 

geralmente envolvendo os subsídios públicos para suplementar as despesas 

excedentes. 

Os três aspectos da integração de CIRINIANNI foram à base para a 

pesquisa dos modelos de intermodalidade presentes no setor de mobilidade. Os 

modelos analisados foram avaliados quanto a sua capacidade de: coordenar o 

acesso entre modais (planejamento), concluir a transição efetiva entre veículos 

(espaço físico) e proporcionar a compra do bilhete unificado (integração tarifária). 

Considerando o diferencial de cada modelo, a vantagem competitiva de cada 

agente, e o seu posicionamento. 

A coleta de informações foi providenciada com profissionais do setor, na 

cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, Brasil. Gerentes, diretores e 

especialistas de algumas companhias da área foram entrevistados para comentar 

sobre o posicionamento de suas respectivas companhias, assim como de suas 

concorrentes, do cenário atual do mercado no Brasil e do cenário mundial. 

Cerca de 5 pessoas foram entrevistadas, no período de 4 semanas de 

pesquisa. As entrevistas foram conduzidas de forma aberta e informal, sendo 

direcionadas por uma coletânea de questões centrais:  

 

 No que se baseia o modelo de negócio de sua companhia? 

 O que oferece de diferencial ao cidadão que utiliza mais de um modelo de 

transporte na cidade? 

 Descreva seu mercado e como se comporta a sua concorrência. Quais as 

ameaças presentes nesse setor? 
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 Qual o posicionamento dessa concorrência, e seus respectivos 

diferenciais? 

 Como vê o mercado futuro? 

 Há inovações iminentes? 

 Como acredita que será esse novo ambiente nos próximos anos? 

 

Entre as companhias mencionadas podemos identificar três segmentos 

distintos de atuação no transporte intermodal. A primeira incorporada em relações 

B2B, quais os clientes são companhias de trânsito privadas ou públicas. Sua 

ênfase está em fornecer equipamentos (hardware) e programas (software) para 

compor a fundação do sistema de integração na rede de transporte. A segunda se 

preocupa com relações B2C, seus clientes finais são os próprios usuários do 

transporte coletivo das cidades. E a terceira se apresenta como uma mescla das 

duas, sendo companhias que atendem a ambos os usuários e as companhias que 

operacionalizam e gerem o transporte de uma cidade. 

Na cidade de São Paulo, a empresa responsável por fornecer toda a 

infraestrutura para o sistema de transporte urbano (ônibus urbano, metrô e trem) 

é a ProdataMobility. Companhia com forte presença na América Latina, 

principalmente no Brasil, focada em soluções digitais e infraestrutura digital de 

rede para o transporte. Uma breve explicação de sua estrutura e processo foi 

concedida em uma entrevista com seu presidente, um modelo que se estabelece 

como base para empresas operando no segmento B2B. 

Empresas como a Prodata se comprometem em fornecer a companhias 

públicas de trânsito a base de uma rede eletrônica de trânsito e bilhetagem. 

Primeiro, uma Central de Controle é composta para custodiar as aplicações 

necessárias, incluindo um Banco de Dados, para a coleta e administração dos 

dados e o processamento de informações pertinentes para o exercício. Esse 

Sistema trabalha com quatro funções básicas: planejamento da rede de 

transporte e regras de operação (matriz de integração), pagamento e emissão de 

créditos, validação e controle de créditos, e monitoramento (“recentemente 

introduzido”). Primeiro, define-se seu sistema o “mapa” composto dos modais da 

cidade e suas respectivas rotas e programação. Em seguida, os veículos são 

computados e as regras de integração são elaboradas. Nesse processo, é 



49 
 

 

decidido quais rotas, independente de seu modal correspondente, serão 

habilitadas para permitir a transição e quais as regras pertinentes nesse processo. 

O município de São Paulo permite que o passageiro que comprar um 

bilhete de ônibus com a integração com metrô, tenha direito a até quatro viagens 

gratuitas no período de três horas, transitando por qualquer modal que deseje, por 

exemplo. Porém, o bilhete sem a integração entre modais não fornecerá o mesmo 

benefício, se limitando a um valor mais baixo e o mesmo trânsito de quatro 

viagens em três horas, mas exclusivo ao modal escolhido. 

Essa estrutura é denominada matriz de integração, ela unifica veículos, 

rotas e usuários dentro de um mesmo sistema. Regras e políticas de transporte 

definem o seu comportamento, permitindo o trânsito de passageiros internos e 

entre modais conforme a disponibilidade de crédito (se pagou para a utilização do 

serviço), a categoria de usuário (benefícios diferem entre diferentes tipos de 

passageiro, idosos são gratuitos, estudantes se beneficiam de tarifas descontadas 

e de uma maior quantidade de integrações, em São Paulo, por exemplo), e os 

limites de transição (quantidade definida de integrações gratuitas em determinado 

espaço de tempo, conforme o bilhete escolhido estipula). 

O Sistema da Prodata proporciona a chamada bilhetagem eletrônica para 

toda a cidade de São Paulo. Por meio do denominado Bilhete Único, o passageiro 

pode comprar créditos pela página digital, em postos de atendimento, ATMs 

especializados ou mesmo em aplicativos de telefone para o acesso aos serviços 

disponíveis. O pagamento é recebido pela Central de Controle e os créditos são 

emitidos para a conta do passageiro, que será manuseada por um cartão com 

chip de dados inteligente (smartcard). 

O cartão constitui no instrumento para o acesso ao serviço de transporte na 

cidade, sem ele, o passageiro é obrigado a pagar a tarifa comum de utilização do 

transporte, mas sem o benefício de integrações gratuitas entre veículos. 

Informação bem consciente nas mentes dos paulistanos de hoje, evidente pela 

taxa de 5% de pagamento em dinheiro pela utilização do serviço em toda a 

cidade, como afirmou o Presidente. 

O monitoramento e controle desses créditos são feitos por validadores, 

equipamentos embarcados ou não nos veículos de transporte, responsáveis pela 

validação desses cartões em tempo real. Nesse processo, o passageiro aproxima 
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seu cartão do equipamento, as informações do chip são lidas pelo validador e 

associados ao banco de dados remoto (caso o equipamento funcione apenas off-

line, sem conexãoà internet) ou ao próprio banco de dados da Central (caso o 

equipamento funcione online). Caso as informações confirmem o crédito 

disponível para o débito, ou reconheçam aquela viagem como o crédito de uma 

integração gratuita disponível; o validador habilita o acesso do cidadão, e aciona a 

estrutura limitadora para liberar seu trânsito, geralmente uma catraca. Ao 

contrário, o validador não aceita o cartão e deixa de acionar a catraca. 

Os validadores são os produtos mais vendidos pela Prodata, mais de 120 

milvalidadores foram vendidos desde 1991, sua fundação. Destes, 15 milpara o 

sistema urbano de São Paulo e mais de 26 milvalidadores para cidades no Estado 

do Rio de Janeiro. São equipados com leitores de smartcards e, desde o 

momento da entrevista, os novos modelos disponibilizarão de localizador GPS 

para acompanhamento remoto de frota (a quarta função do sistema da 

companhia) e leitor de QR CODE (modelo de bilhete digital, sem a necessidade 

de cartão). 

Os equipamentos só podem se localizar dentro dos veículos, no caso dos 

ônibus urbanos (embarcado), ou em terminais e estações segregadas 

(desembarcado), no caso de alguns terminais de ônibus e estações de trem e 

metro. O último posicionamento aumenta a conveniência e a economia de tempo 

para o passageiro, uma vez que aumenta a velocidade de embarque com a 

validação antecipada. 

Em adição a toda a proposta básica de negócio, a companhia oferece 

soluções para aumentar o controle e gestão de seus processos. Um deles é a 

introdução de câmeras de biometria, acopladas aos validadores, para mitigar o 

uso dos cartões unitários por pessoas que não são os usuários registrados. Esse 

controle de fraude auxilia a trazer maior segurança ao passageiro e manter o 

controle sobre a disponibilização de benefícios, garantindo que apenas o usuário 

com esse acesso seja privilegiado. Um idoso, por exemplo, tem o privilégio de 

usar gratuitamente o serviço, contudo, usuários comuns podem se disponibilizar 

de seu cartão para transitar gratuitamente no transporte ou mesmo explorá-lo 

comercialmente pela venda de “passes” mais baratos que a tarifa comum; o 

equipamento de biometria facial bloqueia esse processo, uma vez que a validação 
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do bilhete está atrelada a conformidade do usuário com a sua imagem no Banco 

de Dados do Sistema. 

Quanto à recarga de cartão, a companhia trabalha em São Paulo com uma 

segunda espécie de validador, responsável pela recarga dos cartões. Uma vez 

comprado o crédito, o cartão precisa ser aproximado de uma dessas máquinas, 

seja embarcada nos ônibus ou livre nas estações de metrô, para consolidar os 

créditos comprados no cartão unitário do passageiro. Os novos modelos de 

validador da empresa consolidam essa função em um equipamento único, 

embora algumas empresas ainda precisem utilizar duas máquinas separadas, 

uma para cada função. 

A Prodata está presente nas três esferas mencionadas, ela compõe a 

matriz da rede de transporte (planejamento), valida o embarque por meio de 

validadores (meio físico) e unifica a bilhetagem (tarifa integrada). Como compõe a 

estrutura do sistema, seu foco engloba as três fases ao mesmo tempo. É sua 

responsabilidade garantir uma rede segura e funcional, uma comunicação 

eficiente e rápida com seus equipamentos e assegurar a maior segurança e com 

os dados dos usuários. 

Outras empresas do primeiro segmento, B2B, focados na estrutura 

sistêmica do transporte e na consolidação da bilhetagem eletrônica, funcionam de 

forma parecida e possuem tecnologias similares. Mas, se diferenciam na forma de 

manusear dados e de implantar uma variedade de soluções diferentes que 

atendam às necessidades de seus respectivos clientes. 

A Empresa 1, por exemplo, atuante em vários países da América do Sul e 

Central e em um país africano, constituindo mais de 170 cidades; possui uma 

tecnologia similar as aplicações da Prodata, mas aborda soluções de formas 

distintas. Sua tecnologia utilizando QR CODE em aplicativos celulares e via ticket 

em papel na cidade de Sorocaba, em São Paulo, onde teve muita aceitação e 

uma implantação rápida e eficaz, de acordo com um especialista na área de 

bilhetagem eletrônica.  

Uma das grandes dificuldades na implantação da bilhetagem por QR 

CODE é a forma de comercialização e a forma de processamento de dados. A 

primeira expressa à atenção com uma variedade de canais disponíveis para o 

usuário. No caso de Sorocaba, guichês de atendimento em estações, assim como 
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ATMs especializados disponibilizam a compra do bilhete e retirada de um 

comprovante em papel com a imagem do código. Válido por apenas 60 minutos, a 

partir de sua retirada, o comprovante pode ser utilizado por qualquer validador 

nos terminais, apenas. 

 

No segundo ponto, processamento, os QR CODEs em papéis físicos só 

podem ser utilizados em equipamentos online, no caso dos terminais por 

exemplo. Os equipamentos embarcados não aceitam o código em papel, mas sim 

a versão digital em aplicativo celular.  

A Empresa 1 difere da ProdataMobility porque seus equipamentos não são 

de produção e tecnologia própria, mas terceirizados. Não oferecem serviços de 

manutenção de tecnologia para empresas, apenas disponibilizam o know-how de 

seu funcionamento para os clientes. A Prodata oferece maior assistência técnica 

e informática a seus clientes, incluindo serviços especializados de manutenção e 

troca de equipamentos com mau funcionamento; que são próprios da companhia. 

Em outro ponto, a Empresa 1 está se posicionando de uma forma diferente 

em relação ao futuro. Enquanto a Prodata se preocupa com equipamentos mais 

eficazes, compactos e tecnologias avançadas, a Empresa 1 terceiriza toda a sua 

parte tecnológica em prol do agregamento de solução, principalmente envolvendo 

parceiros. 

A extensão de sua rede de canais de venda, incluindo o fornecimento de 

equipes para o atendimento em guichês, o fornecimento de terminais de auto 

atendimento (ATMs) e a exploração móvel por meio de pagamentos e acesso a 

bilhetes digitais para validação; estão entre algumas das soluções integradas da 

companhia. 

As duas empresas detêm a maior participação no mercado na América 

Latina. As empresas Digicon e TACOM, participam com fatias menores do 

segmento e diferem em seu crescimento e estágio de maturação, comparada as 

demais companhias. 

A Digicon é a precursora da Prodata no sistema urbano de São Paulo, 

após a perda de sua participação pela concorrente, à companhia se reposicionou 

para a atuação no mercado de luzes semafóricas, mais ainda está presente no 

mercado com o fornecimento de validadores a uma precificação mais competitiva. 
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A TACOM está a mais de 40 anos no mercado e têm maior presença na 

região nordeste. Suas soluções não diferem das demais companhias, embora 

foque na implantação de mecanismos auxiliares ao transporte dentro de sua 

plataforma e competência. Como o fornecimento de um aplicativo comum da 

companhia e acessórios para pontos de parada e estações de ônibus, como 

monitores para o acompanhamento em tempo real de veículos pelos passageiros. 

O segundo e o terceiro segmento mencionados, B2C e a mescla B2B e 

B2C, é composto, em geral por empresas de tecnologia digital. Muitas delas são 

startups, companhias recém-montadas, focadas na exploração de um mercado 

antes dominado pelo setor público ou por autoridades no mercado de trânsito 

coletivo. Seu foco é trazer conveniência, interatividade e economia de tempo para 

o usuário, ao mesmo tempo em que fornece vantagens para os agentes do 

transporte coletivo e no fluxo de viagens como um todo. Seu meio de interação 

com ambos os clientes, usuários e companhias, é via plataformas digitais. 

Para o usuário, aplicativos “mobile” que disponibilizem a compra de 

créditos, mapas com a geolocalização em tempo real dos veículos e seus pontos 

de parada e estações, disponibilização de programações de rotas, aviso do tempo 

de espera para a chegada e embarque no veículo, e a programação de um 

itinerário integrado para o deslocamento ao seu destino; são apenas algumas das 

ferramentas disponíveis no mercado hoje. 

Empresas como a Cittamobi estão crescendo com esse posicionamento, a 

empresa constitui um “braço” da empresa Cittati, ligada a gestão e monitoramento 

de frota para empresas de transporte. A Cittamobi cresce em sua extensão à 

medida que cresce a carteira de clientes da Cittati. A companhia ganha presença 

e atenção nas cidades à medida que seus clientes, as empresas de transporte, 

aderem ao seu serviço de implantação de sistemas em gestão e controle de frota. 

Em Sorocaba, a companhia é parceira da Empresa 1 na disponibilização 

da plataforma de validação de QR CODE via aplicativo móvel. O passageiro 

consegue acessar o código pelo telefone celular e precisa apenas escanear no 

validador embarcado da companhia. Como explica seu gerente de novos projetos. 

Outra empresa que está se destacando no seguimento é a Autopass. Em 

uma entrevista com seu Diretor de Operações, a empresa mencionou o recente 

lançamento de sua plataforma digital chamada Voud. O aplicativo móvelunifica a 
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compra de bilhetes do sistema de ônibus urbano e intermunicipal, do metrô e do 

trem em uma única plataforma digital, onde o passageiro pode conferir e gerir o 

saldo de sua conta de crédito. Em adição, a companhia está investindo no cenário 

de micromobilidade, com a aquisição de uma quantidade de patinetes para serem 

utilizados pelos clientes da plataforma. Para todos os pagamentos e horas de 

utilização dos patinetes elétricos, pontos são acumulados para a aquisição de 

passagens de ônibus intermunicipais. 

Apesar de o mercado brasileiro da intermodalidade ser ainda jovem, no 

início de sua exploração, ele não deixa de chamar a atenção de grandes 

empresas já constituídas no exterior. A Moovit e o Citymapper são dois exemplos. 

A Moovitconstituí uma empresa de coleta e análise de dados para o transporte. 

Em sua plataforma para o cliente, ele propõe a geolocalização de pontos de 

parada e estações, assim como a localização dos veículos. Disponibiliza 

programações de serviços e traça o trajeto de destino final compilando os modais 

e rotas que deve utilizar. Incluí nesse modelo a opção de auxílio em direção, onde 

utilizando dados geográficos do celular do usuário, emite alertas e vocaliza 

informações em tempo real sobre a viagem, como: número de paradas até o 

destino, até onde deve andar e por quanto tempo ou qual distância até o ponto de 

embarque, nome das estações e rotas de serviço e até avisa sobre incidentes nas 

linhas ou atrasos nos serviços. 

Para o cliente final, a Moovit oferece uma plataforma muito conveniente 

para guiar e conscientizar o cidadão da melhor opção disponível de transporte. 

Para seu outro cliente, as empresas e autoridades de trânsito, seu papel é 

fornecer informações, a partir de dados coletados do comportamento dos usuários 

de seus serviços e dos modais de trânsito, para providenciar melhorias e 

aumentar a produtividade da rede de transporte de cidades; como fez para a 

cidade de Madrid. 

A companhia Citymapper possui uma plataforma parecida com a 

disponibilizada pelo Moovit. Originada de Londres em 2011 e hoje presente em 

mais de 40 regiões metropolitanas; a companhia incluí em seu escopo de modais, 

os veículos de micromobilidade (como a Voud da Autopass). Em seu mapa ele 

disponibiliza, junto com pontos de embarque do transporte coletivo, a localização 

de pontos de retirada de bicicletas. Informando o tempo estimado para a 
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caminhada aos pontos mais próximos e a quantidade de bicicletas disponíveis 

naqueles “docks” em tempo real. Enquanto algumas companhias como a 

Cittamobi da Cittati e o Voud da Autopass proporcionam plataformas que 

abordam todas as esferas de atuação da integração modal. O planejamento na 

formulação de uma viagem, a compra de bilhete e sua validação. Outras 

companhias deixam de focar em certas esferas para se posicionar de forma 

distinta. 

A Citymapper deixa de focar na esfera de integração tarifaria, mas engloba 

maior variedade de modais (como a utilização de bicicletas) ao usuário, 

aumentando a sua oportunidade e encurtando o seu acesso à mobilidade. A 

Moovit procura focar no planejamento mais eficiente de rotas, seja para o 

passageiro, concluindo a melhor opção de viagem possível; seja para as 

instituições de trânsito, propondo opções de ganho de eficiência e produtividade 

na rede de transporte. A ênfase em um ou em todos os aspectos depende do 

posicionamento de cada companhia. Cada modelo de operação na 

intermodalidade no transporte é moldado por seu posicionamento respectivo.  

 

4.2 . Principais gargalos envolvendo a mobilidade urbana e o transporte 

por ônibus na cidade de São Paulo 

 

Quando se fala em gargalos envolvendo a mobilidade urbana, 

normalmente as pessoas pensam sempre em trânsito, ou transporte público 

lotado, no tempo que se gasta dentro do transporte público com o trânsito, no 

movimento entre moradia e trabalho no início do dia e final da tarde, enfim de 

todas as dificuldades encontradas nas grandes cidades, como é o caso do 

município de São Paulo. 

Em matéria, afirma-se que o usuário de ônibus passa cerca de três horas 

preso no trânsito por dia (Agência Geral, 2018). Porém de uma maneira geral os 

principais gargalos enfrentados na cidade de São Paulo são: 

 Elevada ocupação do espaço urbano e de forma desordenada e mal 

planejada; 

 Alto número de usuários de transporte individual (carros com 1 usuário), 
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tendo em vista a falta de opções de transporte alternativo ou público ou de 

opções que ofereçam o mínimo de qualidade e conforto aos usuários; 

 Fluxo de imigrantes em carros, ônibus e veículos pesados (caminhões com 

entregas), diários para negócios, operações e trabalhos na capital que 

degringola o já atual frágil sistema viário de acesso e saída de SP, como  

exemplo alguns trechos do Rodoanel que nasceram congestionados, as 

marginais que já não são suficientes e os acessos já conhecidos das 

grandes avenidas. 

 Outro padrão observado é a forma de consumo que está mudando, com a 

chegada do e-commerce muitas das entregas estão sendo feitas por 

veículos de pequeno porte agravando ainda mais o sistema viário.  

Essas mudanças de comportamento de consumo são tendenciosas no 

mundo, tornando de forma rápida e simples os serviços de “delivery” de 

alimentos, pequenos reparos em casas e apartamentos, ou seja, o atendimento 

delivery é uma tendência que impacta muito o sistema viário, empresas 

especializas nisso como a Loggi, vem se tornando uma referência neste tipo de 

atendimento. 

De acordo com o IBGE, a população da cidade, que era de 11.037.000 em 

dezembro de 2009 cresceu para 11.895.000 em dezembro de 2014. Essa 

população vive em um espaço de 1.523 KM2; resultando em uma das mais altas 

taxas de densidade demográfica do Brasil. 

Avaliando não somente a estrutura populacional e demográfica da cidade 

de São Paulo, outro indicador importante é a ocupação de automóveis nos 

espaços urbanos. Segundo dados do DENATRAN (2019) a capital possui 

6.140.189 milhões de veículos motorizados (somente os casos de emplacamento 

em são Paulo) não levando em considerando todas as cidades adjacentes (como 

grande ABC, Corredor ABD, etc.), sendo deste número 4.475.032 somente de 

automóveis até dezembro de 2009, já em Dezembro de 2014 a cidade registrou 

7.323.775 veículos motorizados, sendo 5.160.727 automóveis. 

Soma-se a isso o fato de que o uso do automóvel é preferido pela 

população em detrimento do transporte público ou de outros modos alternativos 
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de locomoção (bicicleta, caminhada, etc.). Em suma, enquanto a população 

cresceu em 858 mil habitantes de 2009 a 2014, o número de veículos registrados 

aumentou 1.183.586 (685.695 automóveis) nesse mesmo período. 

Atualmente existem mais de um carro para cada dois habitantes da cidade, 

que não oferece condições físicas para o fluxo desses veículos, nem possibilidade 

de expandir a sua malha viária. Seguindo desta forma ainda podemos separar o 

problema da Mobilidade urbana em mais 3 partes: a) Meio ambiente e poluição; 

no tocante a qualidade de vida, saúde, stress doenças de megalópoles; b) 

Financeiro; c) Prejuízos por improdutividade nos congestionamentos. 

Um estudo recente da fundação Getúlio Vargas demonstrou que São Paulo 

perde aproximadamente R$ 40.000.000 bilhões de reais/ano por tempo perdido 

em congestionamentos, que simulam este custo com perda de reuniões de 

negócios, produtividade fabril, deslocamento e improdutividade, doenças 

causadas por stress de trânsito, acidentes, falta de atendimento médico hospitalar 

(CINTRA, 2012). 

De fato, não é uma tarefa fácil enfrentar os desafios e gargalos da 

mobilidade urbana na cidade de São Paulo, contudo, é possível adotar sim 

algumas iniciativas que certamente podem colaborar para melhorar o 

deslocamento dos usuários de ônibus em São Paulo. A interação entre fator 

humano, veículo, via pública e meio ambiente, são as relações que devemos 

tratar e desenvolver as ferramentas e soluções necessárias. A maior capital dos 

pais tem hoje 25% da frota nacional de veículos, ou seja, 1 carro para cada 2 

habitantes. A pesquisa Origem-Destino, realizada a cada dez anos desde 1967, 

abrangendo a área mais fortemente urbanizada da Região Metropolitana de São 

Paulo que registra perto de seis milhões de veículos, identificou em sua última 

versão 39 milhões de deslocamentos diários, sendo 13 milhões em transporte 

coletivo, 13 milhões em transporte individual e os restantes 13 milhões a pé 

(Metrô, 2017). 

Sempre se pensou em um possível travamento ou colapso total do sistema 

viário paulista, mas esta hipótese é impossível, pois seria necessário que a cidade 

se verticalizasse indefinidamente e que a taxa de motorização chegasse a níveis 
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estratosféricos. Mesmo sabendo que este cenário catastrófico não possa 

acontecer, não se precisa viver em um eterno caos urbanístico de mobilidade. 

Outro aspecto importante a ser considerado é a existência de duas 

realidades urbanas bem distintas. Como se fossem duas cidades, temos a São 

Paulo oficial e a clandestina, irregular, completamente fora da lei e de controle. 

São Paulo tem 14 mil km de vias, sendo 11,7 mil pavimentados e 2,3 mil de vias 

de terra. O sistema viário principal, onde a maior parte dos deslocamentos ocorre, 

pode ser considerado com 2,5 mil km de extensão. Uma delas consiste nas obras 

de infraestrutura, que podem englobar a construção de viadutos, a ampliação de 

vias segregadas e um melhor planejamento das linhas de ônibus existentes, por 

exemplo. 

São Paulo registra números alarmantes de acidentes de trânsito com 

veículos leves (carros). A Capital Paulista em média registra 84 acidentes por dia 

sendo em média 1 vítima fatal, as colisões entre veículos representam 56% 

destes números em seguida vem os atropelamentos que registram 17% dos 

acidentes diários e depois há uma pulverização nos demais acidentes. 

Carros e motos continuam sendo os vilões destas estatísticas. O período 

de maior risco são os finais de semana com 35% do total dos acidentes e o 

período da noite e madrugada com 57% do total de acidentes. Os órgãos 

competentes vêm aumentando a fiscalização sobre estes períodos e fazendo 

maior acompanhamento nestes números. A Capital Paulistana acabou se 

tornando a referência nacional no controle destas estatísticas, até mesmo porque 

possui o maior fluxo de trânsito metropolitano do país. 

De acordo com o sistema INFOSIGA do governo estadual, houve uma 

queda de 1,58% em relação ao ano de 2018 no número de mortes no trânsito 

paulistano (capital), em 2019 ocorreram 874 mortes no trânsito. Porém a 

quantidade de atropelamentos seguidos de morte aumentou 3,95% no mesmo 

período, foram ao todo 394 vítimas com faixa etária entre 45 e 80 anos.  

 Outro dado importante é que o número de morte de ciclistas também 

aumentou, forma 36 mortes em 2019 contra 22 mortes em 2018, ou seja, um 

aumento de 64% nesta modalidade de acidente com vítima fatal. 
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 Afirma Ivan MetranWhately , Diretor do departamento de mobilidade e 

logística do Instituto de Tecnologia. “Não foi montada uma rede adequada de 

ciclovias na cidade, apenas quilômetros de faixas instaladas pelas ruas e 

avenidas da capital. Se não tiver uma rede muito bem estruturada, organizada e 

planejada, vai continuar acumulando quilômetros de mortes. 

Só no estado de SP foram 404 mortes em 2019 com ciclistas. Uma 

informação importante é que o sucesso dos aplicativos de entrega de bicicleta 

ajuda no aumento dos acidentes, pois estimulam a produtividade, o que pode 

induzir os ciclistas a andarem sem segurança e de forma imprudente buscando a 

melhor produtividade financeira. 

Para as mortes de ciclistas foi constatada que todos os óbitos ocorridos em 

2019 ocorreram em vias urbanas em avenidas e ruas que não possuíam 

ciclofaixas ou ciclovias adequadas. Com isso conseguimos entender o tão 

importante as ciclovias são para a segurança desta forma de mobilidade. As 

bicicletas bem como os patinetes já se tornaram uma nova forma de se locomover 

pelos centros urbanos, não somente pela questão financeira ou pela saúde e bem 

estar que provoca o exercício físico, mas também devido ao caos que se encontra 

a capital paulista. Temos que pensar que o número de bikes e patinetes vão 

aumentar, é um quadro irreversível. Mas este crescimento deve vir acompanhado 

de planejamento viário dos órgãos competentes e de uma maior conscientização 

do usuário deste tipo de veículo (bicicleta e patinete). 

Várias campanhas e projetos educativos já estão em andamento e sendo 

aplicados para dar mais consciência ao usuário e tentar demonstrar como é 

importante seguir as regras de trânsito vigentes. Outro ponto importante é como a 

integração dos modais pode dar mais segurança a cadeia logística do trânsito 

local, se faz necessário muito planejamento e agilidade para que essas ações 

sejam finalizadas rapidamente e apresentem bons resultados. Um bom exemplo é 

o sistema Bus Rapid Transit, mais conhecido como BRT. Ele é utilizado com 

bastante sucesso na cidade de Santos, e tem contribuído bastante para melhorar 

o fluxo de pessoas naquela região. 
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Entretanto, não bastam apenas obras de infraestrutura para superar os 

desafios da mobilidade urbana na cidade de São Paulo. Também é fundamental 

que haja um foco em medidas para reduzir os acidentes e convencer o cidadão a 

utilizar o transporte coletivo com mais frequência (HOUER, 2019). Além de 

campanhas educativas, é necessário fazer com que os planos de mobilidade 

urbana sejam colocados em prática. HOUER (2019) menciona que o poder 

público e a sociedade devem ser parceiros na formulação e na aplicação das 

medidas, que podem envolver diversas atividades como:  

 

 Restrição para caminhões circularem em áreas de muito movimento 

durante o dia; 

 Investimento em tecnologia com a adoção dos sinais inteligentes, que 

funcionam de acordo com a movimentação dos automóveis; 

 Construção de ciclovias; 

 Adoção de iniciativas para uso do transporte sustentável, como o aluguel 

de bicicletas e patinetes; 

 Incentivo a ações voltadas para a carona solidária. 

 Planejamento urbano adequado tanto nos locais nobres quanto nos bairros 

afastados;  

 Expansão de novas áreas de negócios e comércio, pulverizando o acesso 

de pessoas as grandes concentrações comerciais.  

Apesar de ter apresentado avanços na questão da mobilidade urbana nos 

últimos anos, como a extensão dos corredores de ônibus, aumento no número de 

estações de metrô, e a instalação de ciclovias, a cidade de São Paulo ainda 

patina em conseguir atingir um nível satisfatório no sistema de transporte urbano. 

Motivação primeira das manifestações de junho de 2013, os problemas de 

mobilidade na capital paulista permanecem até hoje sendo causa de insatisfação 

da população. 

Numa pesquisa de opinião com os paulistanos, publicada pela Rede Nossa 

São Paulo em 2017, os aspectos, áreas e serviços de locomoção no município de 
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São Paulo obtiveram nota inferior a 5,5, em uma escala de zero a dez. O tempo 

de locomoção na cidade recebeu nota 2,7 (IBOPE, 2017). 

Recentemente o Governo de São Paulo lançou o programa “Pedestre 

Seguro”, que ampliou o tempo semafórico para travessia de pedestres em mais 

de 900 cruzamentos de 43 principais corredores. Mais sete corredores como este 

estão programados para receber esta melhoria. O intuito deste programa é 

justamente diminuir o número de atropelamentos de pedestres em grandes 

corredores de circulação de veículos e pedestres. A Prefeitura vem colocando 

esforços de modo a incluir novos programas como este ao longo de toda a capital 

e o Governo do Estado estuda a possibilidade de estender este programa para 

outras cidades fora a capital. 

O novo plano ciclo viário da Prefeitura prevê 173 km de novas conexões e 

reforma dos 310 kms já existentes de ciclovias e ciclofaixas. A ideia é que estas 

ações gerem redução nos números de acidentes com bicicletas na capital 

paulistana. Pois, como identificado, todos os óbitos de ciclistas ocorreram em 

avenidas e ruas que não possuíam ciclovias ou ciclofaixas disponíveis para os 

usuários. 

O Detran de São Paulo também possuem programas de educação e 

prevenção no trânsito como: 

 Clube do Bem-te-vi (criança consciente, trânsito amigo) Criado em 1990, o 

"Clube do Bem-te-vi" é um programa educativo de trânsito coordenado e 

desenvolvido pela Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização do 

Detran.SP em parceria com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, que tem 

a finalidade de educar para o trânsito as crianças dos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental do Estado de São Paulo, e deve ser solicitado pelos Municípios. 

 Criança Segura no trânsito O Detran.SP, sob a coordenação da Diretoria de 

Educação para o Trânsito e Fiscalização, em parceria com a Organização 

Criança Segura, O Projeto promove a capacitação/formação de 

multiplicadores para a prevenção de acidentes de trânsito com crianças e 

adolescentes até 14 anos por meio do curso “CRIANÇA SEGURA no Trânsito 

Online”, com cessão de uso de materiais educativos em versão digital. 
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 Educação Viária Vital, o programa o Detransob a coordenação da Diretoria 

de Educação para o Trânsito e Fiscalização, em parceria com a 

FUNDACIÓN MAPFRE, desenvolveu o  Programa “Educação Viária é 

Vital” no período de 2015 a 2017.O Programa “Educação Viária é Vital” 

chegou ao Brasil em 2004 e, desde então, vem se consolidando como uma 

ação educativa interessada em incentivar a pesquisa e a compreensão do 

trânsito a partir da ótica das relações humanas no contexto da circulação 

pelos espaços públicos. O Programa atuou diretamente com os 

educadores da rede pública (professores e coordenadores pedagógicos), 

fomentando a realização de projetos que favorecessem práticas de 

convivência harmoniosa no trânsito. 

 Na Medida, o programa Em 2015,o Detran.SP, sob a coordenação da 

Diretoria de Educação para o Trânsito e Fiscalização, em parceria com a 

PERNOD RICARD BRASIL  implementou o Projeto “NA MEDIDA, que 

promoveu nas escolas ações de educação para o trânsito com foco na 

sensibilização e na informação de estudantes sobre os riscos existentes na 

relação entre o uso de substâncias psicoativas e o trânsito, por meio de 

Oficinas Temáticas desenvolvidas em instituições de ensino. 

Ainda nesta linha existem outros programas como “Direção Segura”, 

Escola Pública do Trânsito, campanhas e eventos educativos diversos. 

A CET-SP também possui o CETET (Centro de Treinamento e Educação 

de trânsito da CET. Fundado em 1980, o Centro de Treinamento e Educação de 

Trânsito (Cetet) da CET é administrado pela Gerência de Educação de Trânsito 

(GED), subordinada à Superintendência de Desenvolvimento e Educação (SDE) 

da Presidência da CET. 

O espaço possui uma equipe de educadores especializados que promovem 

cursos, atividades e programas dirigidos a escolas, empresas, entidades e 

profissionais que atuam direta ou indiretamente nas áreas de educação, 

transporte e trânsito, atendendo desde o público da educação infantil até a 

terceira idade. 
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As atividades destinadas aos alunos de escolas do ensino básico, 

especialmente crianças e adolescentes com idade entre 04 e 17 anos, priorizam o 

pedestre e o futuro motorista. 

Ou seja, os programas existem, os projetos existem, agora se faz 

necessário um engajamento de todos para que possamos ter um trânsito mais 

seguro e adequado as necessidades de cada cidade. 

Lançado em 2016, o Plano Municipal de Mobilidade Urbana de São Paulo é 

considerado avançado, mas as gestões municipais não têm conseguido tirá-lo do 

papel. Entre suas diretrizes está a prioridade aos pedestres e aos modos não 

motorizados de transporte, bem como ao transporte coletivo (Agência Brasil, 

2018). 

Pela tendência, é iminente que a solução para grande parte dos desafios 

da mobilidade urbana em São Paulo, está no incentivo e na redistribuição das 

preferenciais modais para os meios coletivos e não motorizados. 

Pode-se considerar uma cidade como sustentável aquela que atende as 

necessidades do cidadão sem infringir a alheia. Quando um município cria uma 

extensão de faixas em uma avenida para desafogar engarrafamentos, ele prioriza 

a utilização daquela via para um cidadão que possui o privilégio do veículo 

automotivo individual. Aquela faixa suprirá uma demanda de veículos individuais e 

produzirá mais engarrafamentos. 

Uma necessidade de um nicho particular foi parcialmente suprida, em 

detrimento de todos os envolvidos (todos os demais que utilizam aquela rota em 

específico para tráfego). Ao contrário, a extensão de uma faixa para a criação de 

um corredor segregado e exclusivo de ônibus, supre a necessidade não apenas 

de um nicho (motoristas do veículo individual), mas de todos os cidadãos. 

Oferecendo uma opção, um veículo que transporte mais de um cidadão em uma 

mesma viagem, utilizando os mesmos recursos de uma viagem por meio de um 

transporte individual (SADIK-KHAN, 2016). 

A solução das grandes cidades está em providenciar soluções criativas 

para a locomoção urbana, não há regras, não há decisões ou alternativas que 
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sejam ideais para todos os contextos. Mas uma coisa é certa, ela deve ser focada 

na experiência e no benefício para o maior número de pessoas, considerando a 

eficiência e a sustentabilidade operacional da cidade (SADIK-KHAN, 2016). 
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4.3 - Análises de alternativas inovadoras potenciais para a integração 

modal e eficiência do transporte em São Paulo 

 

Micromobilidade pode ser compreendida como uma série de ações que 

visam facilitar o deslocamento de pessoas e bens nas grandes cidades com o 

objetivo de melhorar de forma significativa a qualidade de vidas das pessoas e 

reduzir custos financeiros e logísticos para empresas que necessitam distribuir 

suas cargas nos grandes centros urbanos. 

O termo micromobilidade foi utilizado pela primeira vez pelo empresário 

Horace Dediu, durante oTech Festival, em COPENHAGUE (2017) e ele o definiu 

como uma nova categoria onde veículos alternativos são inseridos nas cidades e 

devem, como premissa, seguir alguns critérios: pensar menos de 500kg, serem 

acionados por motores elétricos e serem utilizados, primordialmente, como meios 

de transportes (Ambiente Brasil, 2019). 

Diariamente acompanha-se pela mídia, o esforço de órgãos públicos, 

empresas privadas e mais recentemente as Startups em tentar criar soluções e 

sinergias para integrar os modais. Num olhar mais objetivo e focando mais no 

transporte de cargas, encontra-se o termo “multimodalidade”, que significa a 

integração de um ou mais modais de transporte desde a origem até o destino sob 

um mesmo contrato e sob uma mesma responsabilidade civil, eis que surge a 

figura do “operador de transporte multimodal” sigla OTM. 

Analisando por esta ótica, identifica-se que ao longo de muitos anos os 

empresários e a logística de carga vêm buscando soluções para integrar sob um 

mesmo documento logístico de transporte, vários modais de transporte como 

ferrovia, caminhão, navio ou avião. Consegue imaginar essa mesma condição na 

mobilidade urbana? O usuário pode pegar um trem, um ônibus, um patinete e 

depois a bicicleta? Tudo isto sob o mesmo documento de compra (bilhete ou 

aplicativo) integrando todos estes modos de locomoção não seria maravilhoso? 

Hoje nos meios de transporte ônibus e metrô, o bilhete único ou 

multibilhete é uma forma de incentivar o uso de mais de uma forma de locomoção 

sob a mesma plataforma (o bilhete). Este modelo não é novo e já é utilizado em 
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várias cidades com integração entre metrô e estações rodoviárias de ônibus 

municipais e intermunicipais. Porém ainda de forma pouca tecnológica e isolada. 

Quando analisadas as grandes metrópoles, se pode até achar que se está no 

caminho certo e que houve uma melhora. Porém, se observadas às cidades um 

pouco mais complexas, exemplo cidades que integram como forma de locomoção 

urbana (barca fluvial, ônibus e metrô) já se identificam problemas muitos 

complexos, pois, há órgãos estatais, federais e estaduais e empresas privadas 

dentro de um mesmo cenário de integração de modais, mas com perfis totalmente 

diferentes. 

Para exemplificar, é como se tentasse integrar a balsa (DERSA estatal 

federal) na travessia Guarujá x Santos, com a Piracicaba (empresa privada de 

transporte coletivo em Santos) com o VLT (Empresa de veículo leve sobre trilhos 

da EMTU – empresa mista estatal), ocorreria um choque de cultura e interesse, 

mas é preciso analisar em como encontrar o mecanismo e forma para integrar 

estes modais. Como exemplo, Berlim, a capital da Alemanha, com uma população 

de aproximadamente 3,5 milhões de habitantes apenas 31% da sua população 

utiliza o carro particular. O segredo disto foi a criação de um cartão similar ao 

bilhete único aonde o passageiro pode se deslocar durante 2 horas usando todos 

os sistemas de transporte que a cidade oferece (Ônibus, Balsa, Trem (VLT) e 

metrô, e a cidade é dividida em regiões A, B, C e a tarifa é flexível e varia 

conforme o percurso percorrido nos 3 setores).  

Assim, identifica-se fortemente neste exemplo um planejamento urbano e 

logístico muito bem feito, aonde existe uma preocupação em integrar todos estes 

modais com o melhor custo benefício (Viatrólebus, 2014). Amsterdã também é um 

exemplo a ser seguido em mobilidade urbana e integração entre modais de 

transporte. A começar de falar das bicicletas na capital Holandesa, calcula-se que 

cada habitante do país tenha ao menos uma bicicleta, o equivalente a 16,5 

milhões (número de habitantes, ao toda Amsterdã tem os incríveis 32 mil km de 

ciclovias equipadas com sinais de trânsito e indicações de como ir de uma cidade 

a outra pedalando). Em Amsterdã, segundo a prefeitura da cidade, 40% da 

população vão trabalhar diariamente de bicicleta, enquanto apenas 20% se 

dirigem até o local de trabalho de carro. Na Holanda, as bicicletas também são 
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peças importantes para o turismo. Cerca de 100 rotas atravessam os lugares 

mais interessantes do país. 

Seguindo as tendências das capitais europeias em tecnologia e facilidade 

eles possuem um bilhete único universal válido em todo o país, chamado de 

cartão OV, com ele você consegue acessar todos modais de transporte (VLT, 

ônibus, metro e os Trólebus), este tipo de ônibus ganhou muita força por ser 

ecologicamente correto e muito moderno (Viatrólebus, 2014). Podem-se identificar 

com estes dois exemplos que é possível achar modelos de capitais que 

conseguiram integrar modais de transporte com eficiência e ainda continuam em 

busca de melhorias em seus meios de locomoção urbana. 

 

O sistema Bilhete Único é um benefício tarifário que possibilita a utilização 

de um segundo transporte, dentro de um período determinado, conforme o tipo de 

integração pretendida pelo passageiro, oferecendo desconto ou isenção da tarifa 

se utilizar meios de transporte dentro de um determinado período de tempo. Para 

o sistema de transporte público, o Bilhete Único é vantajoso, pois o dinheiro entra 

no caixa antes do usuário utilizar o transporte público e há economias com 

impressão de bilhetes. 

Em São Paulo e no Rio de Janeiro além do cartão Bom e Riocard, tem a 

nova possibilidade para pagamento do transporte público por cartão de crédito, 

débito ou pré-pago em uma parceria com operadoras de cartões que passarão a 

aceitar o pagamento da passagem, sendo os cartões físicos ou digitais com a 

tecnologia NFC (contactless), que funcionam por aproximação e sem o uso de 

senha, sistema esse que já está em teste em mais de doze linhas operantes. 

Em outros estados também temos a utilização desse sistema, com tecnologias 

semelhantes, porém, com operadores diferentes, mas mantendo o mesmo 

objetivo que é; agilidade e facilidade no pagamento do meio de transporte, 

integrando os meios de transporte e ainda assim oferecendo vantagens ao 

usuário. 

Esse sistema já vem sendo estudado para integrar ao uber, patinetes e 

bicicletas, onde o usuário terá a facilidade de alternar os meios de transporte, 

utilizando os créditos do cartão Bom, e ainda assim acumulando pontos que se 
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transformarão em créditos futuros, no momento em que alocar os patinetes e 

bicicletas no local correto.Uma integração em que todos podem ganhar, os 

passageiros, os aplicativos, as empresas de ônibus, patinetes, bicicletas  e a 

cidade. Em estudo pela Prefeitura, o projeto para liberar o uso do Bilhete Único 

em plataformas como Uber e Cabify tem potencial para melhorar a rotina de quem 

precisa se deslocar em São Paulo. E ainda garantir recursos à administração 

municipal. 

A integração prevista estimula que os trechos iniciais ou finais da viagem – 

cerca de dois quilômetros até uma estação de metrô ou um terminal de ônibus e o 

valor seria pago com o Bilhete Único. Depois, o passageiro continuaria seu trajeto 

usando a rede pública, com desconto no valor da passagem. 

Bem em linha com o que a população vem fazendo de forma natural nas 

grandes metrópoles, usando os serviços disruptivos para simplificar seus trajetos 

e locomoções. 

Quanto mais integrado ao sistema, mais usuários trarão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



69 
 

 

 

5. ANÁLISE DE DADOS 

 

5.1 A percepção dos principais stakeholders sobre a mobilidade urbana e a 

integração dos diversos meios de deslocamento urbano em São Paulo 

 

O Sistema de Transporte Público Urbano por ônibus na cidade de São 

Paulo é um dos principais elementos que balizam o desenvolvimento econômico e 

social da cidade, por se tratar de uma atividade meio que possibilita o 

deslocamento das pessoas a seus destinos para que possam realizar suas 

atividades. Sua qualidade está diretamente relacionada à prestação do serviço de 

maneira que dê bons resultados e atenda a pré-requisitos indicadores de 

qualidade.  

Para solução dessa problemática, se faz necessário analisar a percepção 

do usuário quanto à viabilidade de integração entre o transporte coletivo de 

passageiros por meio do ônibus com elementos de micromobilidade visando à 

melhoria da qualidade do sistema de transporte urbano como um todo. Para tanto, 

além do material didático e dos estudos fornecidos, foi importante considerar a 

visão dos stakeholders pertinentes a essa determinada temática. Como stakeholders, 

entende-se os agentes ativos e passivos na dimensão de transporte coletivo 

urbano da cidade, sejam influenciadores e supridores desse sistema 

(fornecedores e operadores), influenciados (usuários) e adjacentes (sindicatos e 

autoridades públicas). 

Neste sentido, pesquisas foram realizadas para mapear os interesses, as 

perspectivas, os interesses e a dinâmica de relacionamento entre os principais 

stakeholders definidos. Primeiro, foram definidas quatro categorias de agentes: 

operadores de transporte público (empresas de ônibus da cidade de São Paulo), 

autoridades públicas (membros de entidades de transporte do setor público da 

cidade), empresas que trabalham com o transporte alternativo na cidade 

(especialmente ligados a micromobilidade), especialistas sobre o tema 

(professores e representantes de entidades de pesquisa) e usuários dos modelos 

de transporte. 
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A pesquisa foi conduzida por entrevista não estruturada, informal, onde 

cada representante de determinada categoria de stakeholder foi abordado com 

uma pauta de poucas perguntas-chave. As perguntas serviram de base para que 

uma conversa, livre de orientações, fosse conduzida e reflexões fossem extraídas 

sobre a ótica do setor.  

As perguntas foram segmentadas conforme a categoria, com o objetivo de 

se desenhar a imagem do transporte em São Paulo, frente: a qualidade e as 

condições dos meios existentes, a experiência de integração e visão do transporte 

como um sistema integrado, e as tendências e o futuro desse mercado.  

Entre os entrevistados: dois são membros de autoridades públicas, três são 

gestores de empresas de transporte coletivo da cidade, dois gestores de 

empresas de mobilidade alternativa, três são especialistas da área e cento e 

quinze cidadãos comuns. A última categoria representa uma amostra da 

população da cidade e potencial público cliente do modal do ônibus.   

Para a coleta de todos os demais stakeholders, exceto nas pesquisas com 

o público, foram realizadas entrevistas individuais semiestruturadas; em forma de 

encontros presenciais, ligações telefônicas ou conferências virtuais. Quanto à 

pesquisa com o público, duas metodologias foram utilizadas. 

 

5.1.1 Pesquisas com o público 

 

O grupo dos cidadãos contou com dois tipos de pesquisa, para fins de 

enriquecer o conteúdo da pesquisa e aumentar a amostra de referência. A 

primeira pesquisa é de natureza exclusiva qualitativa e segue o padrão de 

entrevista semiestruturadas, onde grupos de indivíduos conforme o padrão 

definido foi selecionado para participar em entrevistas em grupo. A segunda 

consiste em uma pesquisa prioritariamente quantitativa, conduzida por meio de 

uma estrutura de survey, com perguntas estruturadas. 

A primeira utilizada se baseou em uma metodologia de Focus Group, na 

qual os participantes foram selecionados para prover uma imagem do transporte 

coletivo, considerando a integração com modelos alternativos de transporte e o 

futuro do serviço de mobilidade urbana em acordo com os segmentos de clientes. 
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A segunda, o survey, constituiu uma pesquisa não supervisionada a partir 

de uma plataforma digital com um questionário estruturado e não probabilístico. A 

intenção era de garantir uma maior quantidade de elementos e detalhes a serem 

incluídos no cenário a ser elaborado. 

 

5.1.1.1 Pesquisa qualitativa com usuários – Focus Group 

 

A pesquisa de Focus Group foi direcionada para os usuários reais e 

potenciais para os serviços de transporte público por ônibus. Foram formados três 

grupos de pesquisa, com dez participantes cada, em função da sua intensidade 

de utilização dos serviços: o primeiro grupo foi formado por usuários regulares do 

sistema público do transporte coletivo por ônibus. Pessoas que dependem do 

ônibus como o meio mais efetivo possível como forma de locomoção e que se 

utiliza do serviço diariamente e exclusivamente. Esses usuários também poderiam 

utilizar outra categoria de serviço de mobilidade esporadicamente, desde que 

fosse oferecido sob regime do setor público como o metropolitano, os ônibus 

intermunicipais e rodoviários, e o trem. 

O segundo grupo foi formado por pessoas que não utilizam do ônibus 

urbano, valendo-se dequalquer alternativa que não seja fornecida por autoridades 

públicas. Nesse conceito se encaixa: usuários exclusivos de bicicletas, clientes de 

empresas de micromobilidade, clientes de empresas de transporte sob demanda, 

táxi, modelos baseados em veículos próprios (carro e motocicletas) e pessoas 

que não utilizam nenhum tipo de transporte exclusivo (preferem fazer o trajeto a 

pé). 

O terceiro grupo foi formado por pessoas que utilizam ambas as opções 

para seu transporte urbano. O foco foi reconhecer a experiência do usuário que 

também está aberto para alternativas que completem o trajeto que precisa 

percorrer. Nesse caso, o usuário não precisa necessariamente utilizar os dois 

modelos num mesmo percurso, mas precisa ser cliente dos dois em sua rotina 

semanal, mesmo aderindo a um específico em determinado dia e escolhendo o 

outro no seguinte. 

Em adição, para cada grupo há a subdivisão por faixa etária, de forma que 

ocorra um maior enquadramento da ótica de cada segmento de público. Tais 
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divisões são: jovens (15 a 24 anos), adulto I (25 a 35 anos), adulto II (36 a 45 

anos), adulto III (46 a 65 anos) e sênior (acima de 66 anos). Organizados para 

distribuir de forma equitativa os subgrupos, definindo pelo menos dois 

representantes de cada subdivisão em cada grupo. 

 

 

GRUPO 1 - Usuários do transporte público 

 

Dentre os usuários exclusivos do ônibus municipal de São Paulo, foram 

definidos pontos-chaves para iniciar as discussões com o grupo. A introdução de 

cada ponto-chave foi feita em “rodadas”, e em cada uma, o ponto foi colocado 

como pauta de conversa para o círculo de entrevistados.  

O primeiro ponto-chave é a percepção da qualidade do serviço de 

transporte urbano sob pneus hoje, refletindo sob suas vantagens e desvantagens. 

Nessa rodada de discussões, os usuários criticaram bastante a condução da 

prestação de serviço: a velocidade baixa no transporte e atrasos comuns no 

trajeto, o preço elevado da tarifa, os níveis de lotação e o desconforto gerado aos 

passageiros. Outros pontuaram a falta de confiabilidade com relação às 

programações não cumpridas e o risco da falta de veículos em casos de greves e 

manifestações. 

Contudo, dois pontos se destacaram entre esses clientes: a pontualidade 

das partidas e os atrasos causados pelos “transbordos”, ou seja, as integrações 

com outros veículos. 

Principalmente para os adultos III e sênior, a falta de pontualidade nos 

pontos e terminais foi impactante. Um sênior refletiu o como esse fator era 

consequência da própria gestão das operações de terminais: “nos terminais, é 

normal você ver o ônibus parado, esperando as pessoas embarcarem, mas 

quando todo mundo embarca, o ônibus demora a sair, o motorista e o cobrador 

ficam esperando e atrasa a gente”.  

Na mesma linha, o mesmo sênior afirmou que o passageiro não gosta de 

fazer as trocas de ônibus para chegar ao seu destino. Os mais jovens 

completaram, afirmando que a própria ideia de saída e troca de ônibus é muito 

desconfortável. “A pessoa espera um ônibus para sair de casa, pega o ônibus que 
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chega atrasado, desce em um terminal, para depois ter que esperar novamente 

um segundo ônibus, que chega atrasado também e, para completar, ele sai 

atrasado?”, revela um adulto II. Um jovem chegou a comparar o ônibus com o 

metropolitano, alegando a maior confiabilidade, segurança e rapidez do modal, 

algo que foi aceito pela maioria do grupo. 

Para esse público, o tempo é o recurso mais desperdiçado no serviço. 

Desde a falta de pontualidade nos pontos até o tempo longo de percurso, o 

passageiro sofre com o tempo gasto com o transporte coletivo. Para os 

entrevistados, o cenário é muito agravante, pois dependendo da região, o modal é 

a única opção, e grande parte das vezes, está sujeito à demora e tráfego nas 

vias.  

Ainda na primeira rodada, foi instigado qual seria o papel do ônibus uma 

vez que o metropolitano parecia suprir mais as necessidades da população. O 

metropolitano possui uma capacidade de transportar uma quantidade muito maior 

de usuários que o ônibus, em adição, consegue prover um transporte mais rápido, 

considerando a estrutura segregada que possui diferente do ônibus, que compete 

com veículos particulares e com outros ônibus nas vias.  

Um adulto II questionou a comparação, alegando que o ônibus ainda era 

um meio de transporte que, em si, deveria fornecer mais conforto e flexibilidade 

que o metropolitano. Que talvez, seu erro é se portar como um veículo com uma 

capacidade maior do que seus limites permitam. “Ninguém deveria ir em pé 

dentro de um ônibus, ou, pelo menos, deveria ter o menor número de pessoas 

possíveis”. Reiterou que o ônibus ainda é um modelo essencial para população 

em regiões mais afastadas dos centros. “O fato de poder pegar um ônibus num 

ponto próximo de sua casa, já mostra parte de seu papel, que é garantir 

acessibilidade”. 

Para a segunda rodada, o ponto-chave direcionado aos entrevistados foi o 

conceito de integração. Como era a percepção desses usuários com relação à 

transição entre meios de transporte, seja entre ônibus, entre outros serviços 

públicos, ou mesmo, entre veículos alternativos. 

Os entrevistados expressaram opinião sobre a transição entre ônibus, e 

essa percepção era negativa, como mencionado anteriormente na primeira 

rodada. Quanto à utilização de outros serviços, alguns criticaram a falta de 
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estruturas compartilhadas, como estações de metrô interligadas com pontos de 

ônibus, estruturas híbridas de acesso, “tem pontos de ônibus próximos de 

estações de metrô, mas geralmente você tem que atravessar uma avenida 

movimentada e com semáforos lentos para chegar até a estação”. 

Quanto à utilização de modalidades alternativas, alegaram que o preço era 

o maior impedimento para a utilização de transportes sob demanda. Quando 

questionados se utilizariam alguma modalidade, caso tivesse um benefício 

tarifário na utilização de um ônibus com um modelo alternativo em conjunto, 

alegaram que poderiam estar dispostos conforme o valor cobrado da operação. 

Ao serem questionados sobre micromobilidade, a utilização de bicicletas ou 

patinetes como forma de completar a viagem percorrida, os entrevistados que se 

mostraram interessados foram os jovens e adultos II, mas foram claros em 

mencionar que o preço era o maior impedimento. Caso a utilização do modelo 

fosse gratuita, após a utilização do ônibus, os entrevistados interessados estariam 

dispostos a utilizar, caso contrário, não seria um serviço que utilizariam com 

frequência. 

O terceiro ponto-chave foi o transporte no futuro e a ideia de um sistema de 

transporte ideal. Além de mencionarem que desejavam ver o serviço com mais 

velocidade, conforto e pontualidade, alguns refletiram na importância de ter 

estruturas melhores. Desde pontos com estruturas básicas até terminais 

consolidados e em boas condições, com áreas comerciais e de conveniência para 

os usuários. Retornando ao ponto da integração com outros modelos de 

transporte, ficou claro que queriam estruturas consolidadas e híbridas em 

alternativas, onde o usuário pudesse pegar um ônibus e desembarcar numa 

estrutura própria onde pudesse pegar um trem ou o metropolitano, sem 

atravessar avenida alguma.  

Para esse público, o transporte ainda precisa melhorar muito a experiência 

para o seu cliente. Possuem uma relação de dependência com o serviço e a 

razão de não aderirem a outros serviços se deve pela falta de alternativas 

adequadas. Para os entrevistados, preço é o fator com maior peso e assegura a 

escolha pelo serviço. 
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GRUPO 2 - Não usuários do transporte público 

 

Seguindo a mesma estrutura do último grupo, três pontos-chaves foram 

escolhidos como pauta para os entrevistados. Esses entrevistados não eram 

clientes dos ônibus de São Paulo e não utilizavam qualquer alternativa que 

estivesse sob a responsabilidade do poder público. Embora alguns tivessem 

veículos particulares, a amostra foi segmentada para obter apenas um público 

que utiliza com alguma frequência modelos alternativos.  

Na primeira rodada, o ponto foi: qual a percepção dos modelos alternativos 

de transporte no mercado, e como era sua qualidade e nível de atendimento às 

necessidades e expectativas do cliente.   

De todos, quatro não possuíam veículo próprio, em geral os mais novos. 

Mas cerca de seis, dos dez, eram usuários frequentes dos modelos alternativos, 

utilizando toda a semana e como forma de locomoção para o trabalho. O motivo 

da preferência era a conveniência e praticidade do serviço. “Um toque no celular e 

em alguns minutos, o carro está na sua frente para te levar onde quiser e por um 

bom preço, refletindo sob modalidades de transporte sob demanda”.  

Quando perguntados sobre veículos de micro mobilidade, a adesão foi 

considerável, os dois jovens, um adulto II e um adulto III utilizavam bicicletas ou 

patinetes com frequência. “Um deles utilizava a bicicleta própria como modelo 

primário de locomoção, os demais utilizavam aplicativos de veículos 

compartilhados para acessar esses veículos, as chamadas bicicletas ou patinetes 

compartilhados”. Nesses casos, todos os usuários utilizavam mais de um modelo, 

mostrando que os usuários de meios de micromobilidade dependiam de outros 

modelos de transporte alternativos, em especial do modal sob demanda. 

Na segunda rodada, foi solicitado aos entrevistados que discorressem 

sobre a sua perspectiva do serviço de transporte coletivo de passageiro por 

pneus. Como não usuários, a ideia foi entender qual era a imagem que o serviço 

detinha aos olhos de um mercado paralelo.  

Todos os usuários já haviam utilizado o serviço em algum momento de 

suas vidas. Os jovens haviam aderido em situações inusitadas, e que refletiam 

pouco a realidade de suas rotinas. Quanto aos adultos e seniores, o haviam 
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utilizado com um grau mínimo até comum (semanalmente) de frequência em 

fases mais jovens de suas vidas. 

A realidade que detinham era de um “processo que havia sido superado”. 

Para eles, a aderência a um serviço onde se possui menor conforto, menor 

conveniência, menor velocidade de atendimento e menor exclusividade, era “dar 

um passo para trás”. O ônibus foi considerado um meio para um público que não 

possuía mais alternativas, algo que atualmente, consideravam que não se 

aplicava ao seu caso específico. Algo que não anula sua importância para um 

público específico, mas segmenta de forma abrangente a noção de “um usuário 

de serviços de mobilidade urbano”. 

Quando perguntados se poderiam se tornar clientes desse serviço por 

ônibus, caso suas qualidades se adequassem a um ideal de transporte público, 

mencionaram que possivelmente poderiam aderir ao serviço. Contudo, o clima da 

conversa e dos entrevistados, mostrava que dificilmente adeririam ao modelo tão 

cedo, o conceito que definiram estava bem consolidado. 

Na terceira rodada de discussões, a pauta foi à integração entre modelos 

distintos de transporte e o futuro da mobilidade urbana. Os entrevistados 

mostraram que a integração entre esses modelos de transporte não era 

interessante para eles, por não serem usuários do transporte coletivo urbano. 

Contudo, reconheceram que em questão de acessibilidade e qualidade de vida 

para o usuário de serviços de mobilidade como um todo, era essencial que toda a 

rede, considerando desde as operações de transporte coletivo urbano até os 

serviços exclusivos de mobilidade alternativa, caso fossem interligados com 

isenções tarifárias. 

Sobre o futuro do transporte, reconheceram que essas modalidades 

alternativas vieram para ficar, e que sua extensão vai atingir escalas que são 

difíceis de imaginar hoje, mas vão e já estão transformando, ano após ano, o 

espaço urbano paulistano e a forma como o cidadão experimenta a mobilidade 

urbana. Acreditam que o ônibus precisa mudar o seu conceito diante desse 

mundo com mais alternativas e regidas por um cliente mais exigente; caso 

contrário será muito penalizado pela nova tendência crescente do cidadão 

paulistano. 
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GRUPO 3 - Usuários do transporte público que também são clientes 

de serviços de mobilidade alternativa 

 

Para completar a análise do público, foram selecionados usuários 

frequentes do transporte coletivo municipal que também eram clientes de modelos 

alternativos de mobilidade. São usuários que se baseiam preferencialmente na 

utilização do ônibus em sua rotina, mas aderem a serviços de transporte sob 

demanda ou de veículos de micromobilidade para completar a jornada ou como 

alternativa ocasional.  

Nesse círculo, não foram encontrados seniores ou adultos III, e as 

subcategorias restantes receberam um acréscimo de entrevistados: jovem II, 

adulto I e adulto II. 

O primeiro ponto-chave abordado foi à qualidade do serviço de transporte 

coletivo prestado na cidade. Os entrevistados pontuaram, assim como nos últimos 

grupos, a falta de condições adequadas de serviço. De falta de pontualidade e 

confiabilidade, até a falta de conforto devido a níveis altos de ocupação. Contudo, 

declararam que o serviço era um modelo viável para a utilização e uma opção 

adequada para o passageiro, por sua extensão de atuação pela cidade, pelo fácil 

acesso a um ponto de ônibus e pela disponibilidade do serviço (apesar dos 

problemas com pontualidade). 

Para esse público, que era caracteristicamente mais jovem se comparado 

aos demais grupos, preço, acessibilidade e flexibilidade, eram os fatores 

principais que faziam do serviço uma melhor alternativa para o uso na rotina. A 

maioria deles se baseava em rotas seletas, quais eram clientes diários, mas, para 

percursos distintos do comum, dependiam de plataformas digitais de roteirização. 

Tais plataformas determinavam o melhor trajeto e permitiam que o usuário 

visualizasse onde eram os pontos para o embarque, em qual veículo deveria 

embarcar, qual horário o veículo apareceria e, em caso de integração, onde 

deveria desembarcar para embarcar no próximo ônibus que levaria a seu destino. 

O segundo ponto-chave discutido foi à percepção dos meios alternativos de 

mobilidade urbana, e a sua importância para o cidadão. Para esse grupo, o uso 

de transportes sob demanda era limitado ao longo da semana, alegando preços 

altos comparados a opções de transporte coletivo, e com maior frequência nos 
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finais de semana, para economizar o tempo de viagem, mitigar o risco de uma 

menor disponibilidade de frota coletiva, e ocasionalmente, para ter um serviço de 

maior conveniência e conforto. 

Quanto a veículos de micromobilidade, apontaram que o mercado é muito 

segmentado. Patinetes compartilhados não eram utilizados, por conta de valores 

altos associados ao serviço. Quanto a bicicletas compartilhadas, afirmavam que 

as empresas que disponibilizavam o acesso por estações de bicicletas, possuíam 

maior qualidade e maior conforto para o usuário.  

Por outro lado, a maior utilização era de modelos sem estação, por conta 

da oferta maior de veículos, do preço mais baixo e pela conveniência no acesso 

(“há bicicletas em toda esquina”), ao contrário daquelas baseadas em estruturas 

de estações. Embora a crítica fosse que as mesmas, as mais utilizadas, fossem 

de menor qualidade e providenciavam menor conforto ao usuário. 

O terceiro ponto-chave foi à integração entre esses dois modelos de 

mobilidade urbana e o futuro do transporte como um serviço entregado. Os 

entrevistados foram provocados quanto a possível integração física e tarifária do 

serviço coletivo com o alternativo, e perguntados sobre sua visão sob o futuro 

ideal do serviço de mobilidade. 

Por decisão unânime, foi de interesse ao usuário a integração tarifária 

desses modais. Refletiram que o transporte do futuro deveria ser um sistema 

integrado, onde os passageiros tivessem alternativas diversas para chegar ao seu 

destino e ainda se beneficiarem de incentivos para a utilização de modais 

distintos.  

Pontuaram, em precedência, num contexto de meios integrados, que 

apesar de os transportes alternativos terem encontrado um mercado nas falhas e 

nas limitações do serviço público, que não era papel dos mesmos “suprirem” as 

carências do serviço coletivo. O objetivo deve ser de completar, e nada disso se 

refere à qualidade do serviço de transporte coletivo, o que condiz apenas a sua 

própria gestão e é um elemento de alta importância para o bem-estar do 

passageiro antes da integração. 
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5.1.1.2 Consolidação e Conclusão de perspectivas 

 

Ficou claro na pesquisa o comportamento do consumidor, suas 

experiências, particularidades e expectativas frente à mobilidade na cidade de 

São Paulo. Em relação à qualidade do serviço prestado pelo transporte por 

ônibus, todos os grupos alegaram que havia uma carência de qualidade no setor. 

Seus atributos (velocidade, pontualidade, conforto e confiabilidade) careciam de 

níveis adequados na percepção dos usuários. Para os não usuários, apesar de 

não utilizarem o serviço, a percepção foi idêntica, e a escolha dos mesmos foi 

priorizar alternativas que detinham níveis de atributos que se encaixavam às suas 

necessidades, como o uso de veículo próprio (que caracterizava mais da metade 

do grupo) e de modelos alternativos de transporte (mais frequente os meios sob 

demanda). 

Para os usuários exclusivos, identificou-se um vínculo de dependência com 

o modelo de mobilidade, critérios como acessibilidade ao serviço (por sua alta 

oferta e expansão de atuação pela cidade) e o preço (preço baixo com o benefício 

de uma tarifa única para a utilização de mais de um veículo por trajeto) pesavam 

nessa relação. Quanto aos usuários não exclusivos, a relação se baseava nos 

benefícios oferecidos pelo ônibus apesar da carência de alguns de seus atributos. 

Para esse grupo, o meio ainda era a forma mais conveniente e econômica de 

transitar pela cidade. 

Em questão aos modelos alternativos de mobilidade, os “usuários não 

exclusivos” e os “não usuários” do serviço coletivo estavam em níveis similares 

em questão à qualidade dos serviços disponíveis. A percepção dos “não usuários” 

era de um serviço que atendia plenamente suas necessidades com relação à 

mobilidade, apesar de a maioria possuir veículos próprios mesmo assim, com a 

maior frequência na utilização de serviços sob demanda. Em comparação com os 

usuários “não exclusivos”, o uso dos meios sob demanda foi maior, 

principalmente entre os jovens e adultos I, que utilizavam os serviços com uma 

frequência semanal um pouco menor. Para os “usuários exclusivos”, tais 

alternativas não eram viáveis para o uso rotineiro, principalmente pelo critério de 

preço. 
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Quanto a veículos de micromobilidade, os “usuários não exclusivos” e “não 

usuários” utilizavam com frequência, se considerar apenas o público das 

categorias jovens e adultos I e II; seniores e adultos III, representados apenas 

entre os “não usuários” nesse caso, não mostraram interesse no meio. Os 

“usuários não exclusivos percebiam o mercado com maior segmentação que os 

“não usuários”, diferenciando a gama de alternativas de veículos de 

micromobilidade com atribuições específicas”. Um exemplo foi à consideração de 

diferentes tipos de bicicletas compartilhadas, onde enquanto algumas detinham 

menor oferta, maior preço e maior conforto (no caso das comportadas em 

estações), outras forneciam maior oferta, preços mais baixos, mas careciam de 

conforto ao usuário (no caso daquelas que não possuem estação e podem ser 

liberadas nas calçadas). Para esse segmento, os “usuários exclusivos” também 

não aderiam aos serviços disponíveis pelo peso do preço e mostraram pouco 

interesse em seu uso. 

Na visão de futuro da mobilidade urbana da cidade, em consideração com 

a integração entre os modelos distintos na mobilidade urbana (os serviços de 

transporte coletivo e os serviços de mobilidade alternativa), a percepção geral foi 

positiva entre os três grupos. Os envolvidos compreendiam que o entendimento 

da mobilidade como um serviço único e integrado, física e tarifariamente, era o 

que definia o futuro da estrutura de transporte na cidade. A visualização de 

estações onde veículos de micromobilidade e opções de transporte coletivo 

compartilhado na mesma estrutura fez parte desse conceito, assim como a 

extensão de benefícios tarifários na integração entre esses modais distintos. 

Contudo, apesar de concordar com o conceito mencionado, entre os “não 

usuários” poucos mostraram interesse em participar dessa suposta “nova era de 

mobilidade”, se mantendo fiéis às alternativas que possuem hoje. Ao contrário, 

“usuários não exclusivos” e “usuários exclusivos” estavam dispostos a serem 

clientes desse sistema, com os “usuários exclusivos” relatando a possibilidade de 

aderir a tais meios alternativos, caso se tornassem mais acessíveis. 

Em adição ao entendimento da visão de futuro, o grupo dos “usuários não 

exclusivos” argumentou que independente das novas estruturas que possam 

surgir para agregar valor ao passageiro, seria essencial ajustar os atributos do 
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transporte atual para garantir qualidade efetiva ao usuário. A estrutura seria 

apenas complementar. 

Em retrospectiva, os “usuários não exclusivos” possuem uma relação mais 

saudável com o serviço, optando por ele perante aos seus atributos positivos, 

enquanto os “usuários exclusivos” não possuíam uma relação de escolha, mas 

sim dependência com o serviço, o que o torna mais disposto a escolher 

alternativas mais atraentes, caso elas se apresentem. Para os “não usuários”, o 

interesse de aderência ao serviço é mínimo, considerando a disponibilidade 

abrangente de alternativas que percebem deter maior qualidade. 

Críticas recorrentes no serviço de transporte coletivo são: velocidade, 

pontualidade, confiabilidade e conforto. Em contraponto, “usuários exclusivos” e 

“não exclusivos” reportaram que os ônibus possuem atributos positivos,benefícios 

percebidos era sobre a oferta de serviços, acessibilidade, preços na medida do 

adequado e flexibilidade. Os entrevistados reconheceram que os modelos 

alternativos de transporte se inseriram nos limites e nas carências do serviço 

coletivo e acreditam queasua expansão aumentará, mas reconheceram, apesar 

das condições, o papel do transporte coletivo de passageiros para a mobilidade 

urbana da cidade na cidade de São Paulo. 

 

 

5.1.2 Pesquisa não supervisionada, estruturada e nãoprobabilística. 

 

A pesquisa foi aplicada a oitenta e cinco cidadãos comuns na cidade de 

São Paulo, através de um questionário segmentado nos três tipos de público já 

mencionados anteriormente e com a seguinte amostragem, treze usuários de 

ônibus e outros meios (veículos próprios, carona, moto), dezoito usuários de 

ônibus e cinquenta e quatro não usuários de ônibus. A ferramenta escolhida para 

tanto foi o aplicativo Survio, aplicado de forma não direcionada porque os 

questionários foram enviados durante quatro dias aos cidadãos sem que 

houvesse interferência dos pesquisadores nas respostas. 

Para cada grupo, foram estruturados gráficos para demonstrar a proporção 

das respostas dos entrevistados. Cada pergunta estratifica o dimensionamento 

das respostas e conclui os resultados disponibilizados com uma breve avaliação. 



 

 

 

GRUPO 1 

Faixaetária 

De 16 A 24 anos

De 25 a 35 anos

De 36 a 45 anos

De 46 a 65 anos

Acima de 66 anos

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

 

Esta análise é sobre o perfil dos entrevistados, na qual foi averiguado que a 

faixa etária de maior concentração é dos 36

dos entrevistados. 
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GRUPO 1 - Usuários de ônibus e outros meios
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: Elaborado pelo autor (2019). 

Esta análise é sobre o perfil dos entrevistados, na qual foi averiguado que a 

faixa etária de maior concentração é dos 36-45 anos, que correponde a 38,9% 

Faixaetária Respostas Porcentagem

asemana 5 
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Esta análise é sobre o perfil dos entrevistados, na qual foi averiguado que a 

45 anos, que correponde a 38,9% 
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Mais de 5 vezes na 

Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

 

No gráfico acima, analisou

sistema de transporte público urbano por ônibus em São Paulo, 

que: 27,8% dos entrevistados disseram que utilizam de 1 a 2 vezes por semana, 

11,1% dos entrevistados disseram que utilizam de 3 a 5 vezes por semana e por 

fim que, 61,1% dos entrevistados disseram que utilizam mais de 5 vezes por 

semana. 

Ou seja, por esta amostragem conclui

meio de transporte de extrema importância e que a maioria dos usuários ainda é 

muito dependente deste modal.

 

 

vezesnasemana 2 

 semana 11 

: Elaborado pelo autor (2019). 

No gráfico acima, analisou-se a frequencia de uso dos entrevistados do 

sistema de transporte público urbano por ônibus em São Paulo, 

que: 27,8% dos entrevistados disseram que utilizam de 1 a 2 vezes por semana, 

11,1% dos entrevistados disseram que utilizam de 3 a 5 vezes por semana e por 

fim que, 61,1% dos entrevistados disseram que utilizam mais de 5 vezes por 

eja, por esta amostragem conclui-se que o ônibus continua sendo um 

meio de transporte de extrema importância e que a maioria dos usuários ainda é 

muito dependente deste modal. 

83 

11,1 % 

61,1 % 

se a frequencia de uso dos entrevistados do 

sistema de transporte público urbano por ônibus em São Paulo, assim tem-se 

que: 27,8% dos entrevistados disseram que utilizam de 1 a 2 vezes por semana, 

11,1% dos entrevistados disseram que utilizam de 3 a 5 vezes por semana e por 

fim que, 61,1% dos entrevistados disseram que utilizam mais de 5 vezes por 

se que o ônibus continua sendo um 

meio de transporte de extrema importância e que a maioria dos usuários ainda é 



 

 

 
Melhor opção em minha

Única opção em minha
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Com base no gráfico acima, foi efetuada uma análise para saber o porquê 

dos entrevistados utilizarem o ônibus como seu meio de transporte, onde 

verificou que: 77,8% dos entrevistados consider

na região, e que 22,2% dos entrevistados disseram que o ônibus é a única opção 

na região. 

Desta forma, conclui

transporte para a maioria dos entrevistados, mas que uma parcela 

deles 22,2% não tem outras opções de transporte, tornando

dependente deste modal.
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minha região 14 

minha região 4 
: Elaborado pelo autor (2019) 

Com base no gráfico acima, foi efetuada uma análise para saber o porquê 

dos entrevistados utilizarem o ônibus como seu meio de transporte, onde 

que: 77,8% dos entrevistados consideram o ônibus como a melhor opção 

na região, e que 22,2% dos entrevistados disseram que o ônibus é a única opção 

Desta forma, conclui-se que o ônibus continua sendo uma boa opção de 

transporte para a maioria dos entrevistados, mas que uma parcela 

deles 22,2% não tem outras opções de transporte, tornando

dependente deste modal. 
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Com base no gráfico acima, foi efetuada uma análise para saber o porquê 

dos entrevistados utilizarem o ônibus como seu meio de transporte, onde se 

am o ônibus como a melhor opção 

na região, e que 22,2% dos entrevistados disseram que o ônibus é a única opção 

se que o ônibus continua sendo uma boa opção de 

transporte para a maioria dos entrevistados, mas que uma parcela significativa 

deles 22,2% não tem outras opções de transporte, tornando-os assim, 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Aqui, foi realizada a análise para saber quais são os meios de transporte 

que estes usuários utilizam diariamente, onde se constatou que: A maioria 61,1% 

dos entrevistados prefere utilizar o trem, 38,9% uti

utilizam veículos de aplicativo, 11,1% ut

nenhum dos entrevistados respondeu utilizar a motocicleta.

Interessante notar que especificamente nesta pesquisa, os veículos 

integrantes da micromobilidade “bicicleta e patinete” foram mais utilizados que a 

motocicleta, que é um veículo notoriamente muito utilizado em São Paulo.
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: Elaborado pelo autor (2019) 

Aqui, foi realizada a análise para saber quais são os meios de transporte 

que estes usuários utilizam diariamente, onde se constatou que: A maioria 61,1% 

dos entrevistados prefere utilizar o trem, 38,9% utilizam veículos próprios, 33,3% 

utilizam veículos de aplicativo, 11,1% utilizam a bicicleta, 5,6% utiliza

nenhum dos entrevistados respondeu utilizar a motocicleta. 

Interessante notar que especificamente nesta pesquisa, os veículos 

da micromobilidade “bicicleta e patinete” foram mais utilizados que a 

motocicleta, que é um veículo notoriamente muito utilizado em São Paulo.
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Aqui, foi realizada a análise para saber quais são os meios de transporte 

que estes usuários utilizam diariamente, onde se constatou que: A maioria 61,1% 

lizam veículos próprios, 33,3% 

utiliza o patinete e 

Interessante notar que especificamente nesta pesquisa, os veículos 

da micromobilidade “bicicleta e patinete” foram mais utilizados que a 

motocicleta, que é um veículo notoriamente muito utilizado em São Paulo. 



 

 

 

 
SIM 

NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Aqui, foi realizada a 

próximo da origem dos usuários e constatou

disseram que sim, e que 16,7% disseram que não.  Assim, conclui

parcela bastante grande dos entrevistados 83,3% tem facil

isso certamente auxilia na redução do tempo de viagem.

 

 

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem

15 

3 
: Elaborado pelo autor (2019) 

Aqui, foi realizada a análise para saber se o ponto de embarque ficava 

próximo da origem dos usuários e constatou-se que: 83,3% dos entrevistados 

disseram que sim, e que 16,7% disseram que não.  Assim, conclui

parcela bastante grande dos entrevistados 83,3% tem facilidade de embarque, 

isso certamente auxilia na redução do tempo de viagem. 
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16,7 % 

análise para saber se o ponto de embarque ficava 

se que: 83,3% dos entrevistados 

disseram que sim, e que 16,7% disseram que não.  Assim, conclui-se que uma 

idade de embarque, 



 

 

Grupo 2 - Pesquisa com operadores de transporte público urbano

Faixaetária 

De 16 a 24 anos 

De 25 a 35 anos 

De 36 a 45 anos 

De 46 a 65 anos 

Acima de 66 anos 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Esta análise é sobre o perfil dos entrevistados, na qual foi averiguado que a 

faixa etária de maior concentração é dos 36

dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa com operadores de transporte público urbano

Respostas Porcentagem

1 

6 

10 

1 

0 
: Elaborado pelo autor (2019) 

Esta análise é sobre o perfil dos entrevistados, na qual foi averiguado que a 

faixa etária de maior concentração é dos 36-45 anos, que correponde a 55,6% 
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Porcentagem 

5,6 % 

33,3 % 

55,6 % 

5,6 % 

0 % 

Esta análise é sobre o perfil dos entrevistados, na qual foi averiguado que a 

45 anos, que correponde a 55,6% 



 

 

 

 
1 a 2 vezesnasemana

3 a 5 vezesnasemana

Mais de 5 vezes na semana
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Aqui, foi realizada a análise para saber quantas vezes por semana as 

pessoas utilizam o ônibus, e aveiguou

ônibus 1 ou 2 vezes por semana, 50% utilizam de 3 a 5 vezes por semana, e que 

33,3% dos entrevistados utilizam 5 ou mais vezes por semana o ônibus.

Assim, com base na resposta dos usuários, conclui

transporte público urbano por ônibus em São Paulo, é de vital importância para 

praticamente 85% dos usuários entrevistados.

 

Respostas Proporção

vezesnasemana 3 

vezesnasemana 9 

semana 6 
: Elaborado pelo autor (2019) 

Aqui, foi realizada a análise para saber quantas vezes por semana as 

bus, e aveiguou-se que: 16,7% dos entrevistados utilizam 

ônibus 1 ou 2 vezes por semana, 50% utilizam de 3 a 5 vezes por semana, e que 

33,3% dos entrevistados utilizam 5 ou mais vezes por semana o ônibus.

Assim, com base na resposta dos usuários, conclui-se que o sistema de 

transporte público urbano por ônibus em São Paulo, é de vital importância para 

praticamente 85% dos usuários entrevistados. 
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16,7 % 

50 % 

33,3 % 

Aqui, foi realizada a análise para saber quantas vezes por semana as 

se que: 16,7% dos entrevistados utilizam 

ônibus 1 ou 2 vezes por semana, 50% utilizam de 3 a 5 vezes por semana, e que 

33,3% dos entrevistados utilizam 5 ou mais vezes por semana o ônibus. 

e que o sistema de 

transporte público urbano por ônibus em São Paulo, é de vital importância para 



 

 

 
Melhor opção em minha

Única opção em minha
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Com base no gráfico acima, realizou

entrevistados utilizarem o ônibus como seu meio de transporte, onde 

que: 77,8% dos entrevistados consideram o ônibus como a melhor opção na 

região, e que 22,2% dos entrevistados disseram que o ônibus é a única opção na 

região. 

Desta forma, conclui

transporte para a maioria dos entrevistados, mas que uma parcela significativa 

deles 22,2% não tem outra

dependente deste modal.

 

 

 

 

Respostas Proporção

minha região 14 

minha região 4 
borado pelo autor (2019) 

Com base no gráfico acima, realizou-se a análise para saber o porquê dos 

entrevistados utilizarem o ônibus como seu meio de transporte, onde 

que: 77,8% dos entrevistados consideram o ônibus como a melhor opção na 

ão, e que 22,2% dos entrevistados disseram que o ônibus é a única opção na 

Desta forma, conclui-se que o ônibus continua sendo uma boa opção de 

transporte para a maioria dos entrevistados, mas que uma parcela significativa 

deles 22,2% não tem outras opções de transporte, tornando-os assim, totalmente 

dependente deste modal. 
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Proporção 

77,8 % 

22,2 % 

se a análise para saber o porquê dos 

entrevistados utilizarem o ônibus como seu meio de transporte, onde se verificou 

que: 77,8% dos entrevistados consideram o ônibus como a melhor opção na 

ão, e que 22,2% dos entrevistados disseram que o ônibus é a única opção na 

se que o ônibus continua sendo uma boa opção de 

transporte para a maioria dos entrevistados, mas que uma parcela significativa 

os assim, totalmente 



 

 

 

 
SIM 

NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Aqui, foi realizada a análise para saber se o ponto de embarque ficava 

próximo da origem dos usuários, onde constatou

disseram que sim, e que 16,7% disseram que não.

Analisando este gráfico, pode

dos entrevistados 83,3% tem facilidade de embarque, isso certamente

redução do tempo de viagem.

 

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem

15 

3 
: Elaborado pelo autor (2019) 

Aqui, foi realizada a análise para saber se o ponto de embarque ficava 

rigem dos usuários, onde constatou-se que: 83,3% dos entrevistados 

disseram que sim, e que 16,7% disseram que não. 

Analisando este gráfico, pode-se concluir que uma parcela bastante grande 

dos entrevistados 83,3% tem facilidade de embarque, isso certamente

redução do tempo de viagem. 
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Aqui, foi realizada a análise para saber se o ponto de embarque ficava 

se que: 83,3% dos entrevistados 

se concluir que uma parcela bastante grande 

dos entrevistados 83,3% tem facilidade de embarque, isso certamente auxilia na 



 

 

 

 
SIM 

NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

Aqui, foi realizada a análise para saber se o ponto de desembarque ficava 

próximo da origem dos usuários e constatou

disseram que sim, e que apenas 16,7% disseram que não.

Analisando este gráfico, pode

dos entrevistados 83,3% já possuem um ponto de desembarque próximo de sua 

origem. 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem

15 

3 
: Elaborado pelo autor (2019) 

Aqui, foi realizada a análise para saber se o ponto de desembarque ficava 

próximo da origem dos usuários e constatou-se que: 83,3% dos entrevistados 

disseram que sim, e que apenas 16,7% disseram que não. 

Analisando este gráfico, pode-se verificar que uma parcela considerável 

dos entrevistados 83,3% já possuem um ponto de desembarque próximo de sua 
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16,7 % 

Aqui, foi realizada a análise para saber se o ponto de desembarque ficava 

que: 83,3% dos entrevistados 

se verificar que uma parcela considerável 

dos entrevistados 83,3% já possuem um ponto de desembarque próximo de sua 



 

 

 

 
NÃO 

SIM 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Aqui, foi realizada a análise para saber quantas pessoas utilizam bicicletas 

ou patinetes como meio de transporte, e ver

entrevistados disseram que não 

patinete como seu meio de transporte.

Assim, pode-se deduzir que praticamente a maioria dos entrevistados 

ainda considera o sistema de transporte público urbano por ônibus em São Paulo 

como a melhor ou a única opção de transporte disponível.

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem

15 

3 
: Elaborado pelo autor (2019) 

Aqui, foi realizada a análise para saber quantas pessoas utilizam bicicletas 

ou patinetes como meio de transporte, e verificou-se que: 83,3% dos 

entrevistados disseram que não utilizam e que apenas 16,7% utilizam bicicleta ou 

patinete como seu meio de transporte. 

se deduzir que praticamente a maioria dos entrevistados 

ainda considera o sistema de transporte público urbano por ônibus em São Paulo 

ica opção de transporte disponível. 
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83,3 % 

16,7 % 

Aqui, foi realizada a análise para saber quantas pessoas utilizam bicicletas 

se que: 83,3% dos 

utilizam e que apenas 16,7% utilizam bicicleta ou 

se deduzir que praticamente a maioria dos entrevistados 

ainda considera o sistema de transporte público urbano por ônibus em São Paulo 



 

 

 

 
SIM 

NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Aqui, buscou-se analisar a percepção do usuário sobre a possibilidade de 

utilizar os veículos “bicileta e/ou patinetes” para

inclusive descontos na tarifa, onde averigou

entrevistados utilizaria, e 27,8% não utilizariam mesmo com a possibilidade de 

concessão de descontos.

Desta forma, pode

alternativas (bicicleta/patinetes) como boas alternativas de transporte público, e 

que de forma geral, os entrevistados consideram uma boa idéia caso elas sejam 

de fato implantadas. 

 

 

 

Respostas Porcentagem

15 

3 
: Elaborado pelo autor (2019) 

se analisar a percepção do usuário sobre a possibilidade de 

utilizar os veículos “bicileta e/ou patinetes” para completar suas viagens obtendo 

inclusive descontos na tarifa, onde averigou-se que: A maioria 72,2% dos 

entrevistados utilizaria, e 27,8% não utilizariam mesmo com a possibilidade de 

concessão de descontos. 

Desta forma, pode-se concluir que a maioria cons

alternativas (bicicleta/patinetes) como boas alternativas de transporte público, e 

que de forma geral, os entrevistados consideram uma boa idéia caso elas sejam 
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72,2 % 

27,8 % 

se analisar a percepção do usuário sobre a possibilidade de 

completar suas viagens obtendo 

se que: A maioria 72,2% dos 

entrevistados utilizaria, e 27,8% não utilizariam mesmo com a possibilidade de 

se concluir que a maioria considera sim estas 

alternativas (bicicleta/patinetes) como boas alternativas de transporte público, e 

que de forma geral, os entrevistados consideram uma boa idéia caso elas sejam 



 

 

 

 
1 / 5 

2 / 5 

3 / 5 

4 / 5 

5 / 5 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019)

 

Com essa pergunta, buscou

tem sobre o serviço de transporte urbano por ônibus em São Paulo e ave

que: Em uma escala de 0

concerne a qualidade do serviço prestado. Assim, pode

dos membros desta pesquisa não está totalmente satisfeito

prestado.  

 

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem

2 

1 

5 

0 

0 
: Elaborado pelo autor (2019). 

Com essa pergunta, buscou-se verificar qual a avalição que o entrevistado 

tem sobre o serviço de transporte urbano por ônibus em São Paulo e ave

que: Em uma escala de 0 a 5, há uma nota final apenas mediana de 2,4% no que 

concerne a qualidade do serviço prestado. Assim, pode-se concluir que a maioria 

membros desta pesquisa não está totalmente satisfeito com o atual serviço 
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25 % 

12,5 % 

62,5 % 

0 % 

0 % 

se verificar qual a avalição que o entrevistado 

tem sobre o serviço de transporte urbano por ônibus em São Paulo e averigou-se 

a 5, há uma nota final apenas mediana de 2,4% no que 

se concluir que a maioria 

com o atual serviço 



 

 

GRUPO 3 

 
De 16 A 24 anos 

De 25 a 35 anos 

De 36 a 45 anos 

De 46 a 65 anos 

Acima de 66 anos 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

 

Está análise é sobre o perfil dos entrevistados, na

faixa etária de maior concentração é dos 36

dos entrevistados.  

 

 

 

 

 

 

GRUPO 3 -. Pesquisa com os não usuários

Respostas Porcentagem

1 

20 

24 

10 

0 
: Elaborado pelo autor (2019). 

Está análise é sobre o perfil dos entrevistados, na qual foi averiguado que a 

faixa etária de maior concentração é dos 36-45 anos, que correponde a 43,6% 
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Porcentagem 

1,8 % 

36,4 % 

43,6 % 

18,2 % 

0 % 

qual foi averiguado que a 

45 anos, que correponde a 43,6% 



 

 

 

 
SIM 

NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

 

Aqui, foi realizada a análise sobre

urbano por ônibus em São Paulo, assim tem

disseram que já utilizaram o sistema e que apenas 16,4% nunca o utilizaram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem

46 

9 
: Elaborado pelo autor (2019). 

Aqui, foi realizada a análise sobre o uso do sistema de transporte público 

urbano por ônibus em São Paulo, assim tem-se que: 83,6% dos entrevistados 

disseram que já utilizaram o sistema e que apenas 16,4% nunca o utilizaram.

96 

Porcentagem 

83,6 % 

16,4 % 

o uso do sistema de transporte público 

se que: 83,6% dos entrevistados 

disseram que já utilizaram o sistema e que apenas 16,4% nunca o utilizaram. 



 

 

 

 
SIM 

NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

 

Aqui, foi realizada a análise sobre os entrevistados que são ou que se 

veem comoex-usuários do sistema de transporte público urbano por ônibus em 

São Paulo futuramente, assim tem

são ex-usuários do sistema e que 34,5% por enquanto ainda o utilizam.

 

 

 

 

 

 

 

 

Respostas Porcentagem

39 

19 
: Elaborado pelo autor (2019). 

Aqui, foi realizada a análise sobre os entrevistados que são ou que se 

usuários do sistema de transporte público urbano por ônibus em 

São Paulo futuramente, assim tem-se que: 65,5% dos entrevistados disseram 

usuários do sistema e que 34,5% por enquanto ainda o utilizam.
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34,5 % 

Aqui, foi realizada a análise sobre os entrevistados que são ou que se 

usuários do sistema de transporte público urbano por ônibus em 

se que: 65,5% dos entrevistados disseram que 

usuários do sistema e que 34,5% por enquanto ainda o utilizam. 



 

 

 

 
Trem 

Bicicleta 

Patinete 

Veículo Próprio 

Veículo de Aplicativo 

Motocicleta 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

Num segundo momento, foi realizada a análise sobre quais são os meios 

de transporte que estes usuários utilizam diariamente, onde 

maioria 85,5% dos entrevistados prefere utilizar seu veículo próprio, 27,3% 

utilizam veículos de aplicativo, 10,9% utlizam o trem, 7,3% utilizam a motocicleta, 

e por fim, nenhum entrevistado respondeu utilizar os meios de transporte bicicleta 

e patinete, o que é um dado alarmante e de extrema importância para esta 

proposta, que tem como princi

utilizarem esses novos meios de transporte integrantes da micromobilidade, 

oferecendo uma integração com os ônibus para um transporte mais ágil e seguro.

Respostas Porcentagem

6 

0 

0 

47 

 15 

4 
lo autor (2019). 

Num segundo momento, foi realizada a análise sobre quais são os meios 

de transporte que estes usuários utilizam diariamente, onde se constatou

maioria 85,5% dos entrevistados prefere utilizar seu veículo próprio, 27,3% 

ulos de aplicativo, 10,9% utlizam o trem, 7,3% utilizam a motocicleta, 

e por fim, nenhum entrevistado respondeu utilizar os meios de transporte bicicleta 

e patinete, o que é um dado alarmante e de extrema importância para esta 

proposta, que tem como principal finalidade tentar estimular as pessoas a 

utilizarem esses novos meios de transporte integrantes da micromobilidade, 

oferecendo uma integração com os ônibus para um transporte mais ágil e seguro.
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Num segundo momento, foi realizada a análise sobre quais são os meios 

se constatou que: A 

maioria 85,5% dos entrevistados prefere utilizar seu veículo próprio, 27,3% 

ulos de aplicativo, 10,9% utlizam o trem, 7,3% utilizam a motocicleta, 

e por fim, nenhum entrevistado respondeu utilizar os meios de transporte bicicleta 

e patinete, o que é um dado alarmante e de extrema importância para esta 

pal finalidade tentar estimular as pessoas a 

utilizarem esses novos meios de transporte integrantes da micromobilidade, 

oferecendo uma integração com os ônibus para um transporte mais ágil e seguro. 



 

 

 

 
SIM 

NÃO 
Fonte: Elaborado pelo autor (2019).

 

Num terceiro momento, buscou

possibilidade de utilizar os veículos “bicileta e/ou patinetes” para completar suas 

viagens obtendo inclusive descontos na tarifa, onde obtivemos a 

resposta: A maioria 56,4% dos entrevistados utilizaria, e 43,6% não utilizariam 

mesmo com a possibilidade de concessão de descontos.

Desta forma, pode

alternativas (bicicleta/patinetes) como boas alter

que de forma geral, os entrevistados consideram uma boa idéia caso elas sejam 

de fato implantadas. 

 

 

 

Respostas Porcentagem

31 

24 
: Elaborado pelo autor (2019). 

Num terceiro momento, buscou-se analisar a percepção do usuário sobre a 

possibilidade de utilizar os veículos “bicileta e/ou patinetes” para completar suas 

viagens obtendo inclusive descontos na tarifa, onde obtivemos a 

resposta: A maioria 56,4% dos entrevistados utilizaria, e 43,6% não utilizariam 

mesmo com a possibilidade de concessão de descontos. 

Desta forma, pode-se concluir que a maioria considera sim estas 

alternativas (bicicleta/patinetes) como boas alternativas de transporte público, e 

que de forma geral, os entrevistados consideram uma boa idéia caso elas sejam 
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43,6 % 

se analisar a percepção do usuário sobre a 

possibilidade de utilizar os veículos “bicileta e/ou patinetes” para completar suas 

viagens obtendo inclusive descontos na tarifa, onde obtivemos a seguinte 

resposta: A maioria 56,4% dos entrevistados utilizaria, e 43,6% não utilizariam 

se concluir que a maioria considera sim estas 

nativas de transporte público, e 

que de forma geral, os entrevistados consideram uma boa idéia caso elas sejam 
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5.1.3 Pesquisa com representantes do Transporte Urbano de São Paulo 

 

A pesquisa, diferente da condução da amostra de clientes fixos e 

potenciais do serviço coletivo, em grupos; foi realizada em entrevistas 

semiestruturadas com três representantes de empresas de transporte urbano de 

passageiros, atuantes na cidade de São Paulo. Todos os entrevistados possuem 

cargos de liderança dentro de suas respectivas organizações e possuem uma 

visão estratégica da operacionalização de ônibus em cidades metropolitanas. 

Os entrevistados selecionados foram os diretores de operação das 

companhias: Metrópole Paulista, Viação Grajaú e Metra. As duas primeiras 

companhias referidas são concessionárias da Prefeitura de São Paulo, atuando 

exclusivamente na operação de transporte de passageiros na cidade. A última 

empresa é concessionária do governo do estado de São Paulo e fornece o 

suprimento de cidadãos dos municípios adjacentes para a cidade. 

A pauta para esse grupo se manteve com os pontos padrão utilizados nas 

demais entrevistas: qualidade e condições do serviço de transporte de 

passageiros atualmente, a perspectiva da ascensão dos modelos de mobilidade 

alternativa e o futuro da mobilidade urbana considerando a mobilidade como um 

serviço único integrado. 

No primeiro ponto, considerando a qualidade do serviço, os três gestores 

afirmaram que o transporte de passageiros na cidade “deixa muito a desejar”. 

Mesmo como operacionalizadores desse sistema, reconheceram que há muitas 

ineficiências no atendimento ao usuário, a pontualidade é precária, o conforto é 

baixo e o tempo de trajeto é longo. 

Os representantes das empresas sob-regime municipal citaram como 

pontos críticos, a estrutura do viário e o fluxo da rede operacional. A constituição 

das vias de tráfego de ônibus é de má qualidade, com muitos buracos e 

desnivelamentos nas ruas, mesmo em regiões centrais. As regiões periféricas 

possuem condições mais críticas, apesar de serem recém-asfaltadas. O contexto 

de operação compromete sob a vida útil da frota disponível, sob a frequência de 

manutenções, na disponibilidade de frota adequada nas ruas e no custo da 

operação de ônibus. 
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O gestor da Metra, sob-regime do governo do estado, completa o cenário 

com o baixo investimento em infraestrutura de terminais rodoviários que 

comportem essa rede. Atualmente, há poucas estruturas que convergem às redes 

municipais com as metropolitanas de ônibus. Aquelas existentes, não possuem 

uma constituição de qualidade para comportar o volume de usuários e a própria 

quantidade de veículos que recebem. Além de possuírem poucos atrativos para 

esse passageiro em questão. 

Sob vista do viés operacional, atualmente os participantes da rede 

municipal lidam com um novo contrato de concessão. O contrato, apesar de 

recém-desenvolvido, falha em resolver gargalos já viciados na rede há mais de 

uma década. A sobreposição de linhas sobre corredores é um desses fatores, 

representando um gargalo significante para o sistema. “As sobreposições causam 

atrasos por meio de comboios nos corredores principais de ônibus, são muitas 

linhas e empresas fazendo itinerários semelhantes”, declarou o diretor da 

Metrópole Paulista. 

Em vista dos modelos alternativos de mobilidade, o diretor da Viação 

Sudeste criticou a entrada das plataformas de mobilidade sob demanda, 

questionando a legitimidade de seu serviço nas cidades. “Esses aplicativos 

esbarram numa questão legal, pela característica de seu serviço eles devem ser 

regulados de forma apropriada, sem falar que incentivam o uso do carro ao invés 

do ônibus, e mais trânsito e engarrafamentos são gerados por conta disso. É uma 

tendência que é por si autodestrutiva”, concluiu. 

Os demais diretores reconheceram a necessidade de haver “mais controle” 

sobre a oferta desses serviços, considerando seu impacto no transporte como um 

todo na cidade. Mas acreditam que são serviços que não devem ser restringidos, 

ao contrário, deve-se aprender com o seu comportamento. 

Sob a visão de encarar tais plataformas como uma ameaça, os diretores da 

Metrópole Paulista e da Metra pensam diferente. O primeiro reconheceu que, os 

públicos ainda são diferentes; no caso das operações de ônibus que transporta o 

passageiro de regiões periféricas até os centros, a preferência ainda é do ônibus. 

“O passageiro principal do ônibus ainda é cliente cativo, que depende dele para 

trafegar pela cidade. O Uber ainda é refém do trânsito, algo que o ônibus pode 

evitar com as faixas exclusivas, e quanto a bicicletas e patinetes, a concorrência 



102 
 

 

com o ônibus se limita em regiões centrais, mais planas e com bairros com muita 

oferta de serviços”, descreveu o diretor da Metrópole. 

Na integração dos modais distintos, o gestor da Metra ressaltou a 

necessidade do poder público em garantir políticas que ajudassem a unir modelos 

de micromobilidade com o transporte coletivo de passageiro. Considerou estrutura 

como um elemento crucial nesse caso, bicicletários e estações de bicicletas em 

terminais rodoviários seriam fundamentais para garantir mais opções aos 

passageiros. Ponderou que, garantir benefícios da utilização casada entre esses 

dois serviços seria uma forma de incentivar o maior uso do ônibus pelo cidadão, 

inclusive aumentando seu público alvo. 

Os gestores da Metrópole e da Via Sudeste se mostraram mais receosos. 

A prefeitura é responsável por uma variedade de benefícios para os usuários 

hoje, desde uma variedade de categorias de gratuidade até volumes altos de 

viagens gratuitas pelo preço de uma única (em limites de tempo determinados). 

Acreditam que o sistema já se encontra em uma condição muito onerosa, com o 

atraso frequente de pagamentos para empresas e fechamentos do ano da 

secretaria em déficit, e “mais um benefício seria demais. Afinal, quem pagaria 

essa conta”, reflete o diretor da Via Sul. 

Em contrapartida, o investimento de outras secretarias em estruturas que 

forneçam conveniência para o trânsito entre modais foi defendido. A crítica se 

limitou a integração tarifária entre os modais de micromobilidade e os ônibus 

urbanos. Para eles, o transporte ideal deve ter uma variedade de modais à 

disposição do passageiro, e eles devem ser eficientes e conter estruturas 

organizadas de integração entre eles (estações e terminais híbridos). Contudo, a 

questão financeira é de suma importância, “o transporte deve ser 

autossuficienteou operar num limite de subsídio, caso contrário se torna 

insustentável”. 

A opinião dos operadores de transporte coletivo de transporte mostrou a 

recorrente insatisfação com o serviço, apesar da responsabilidade em sua 

operação, alegando falta de planejamento em estruturas físicas, operacionais e 

econômicas adequadas para a execução eficaz. Responsabilidades direcionadas 

às autoridades públicas do município e do estado. 
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A maioria dos entrevistados não reconheceu os modelos alternativos de 

mobilidade como uma ameaça ao seu setor, ao contrário, entende o valor que 

oferece e imaginam que, futuramente, esses serviços possam se integrar ou 

mesmo remodelar as características do transporte coletivo de hoje. “Esse 

transporte sob demanda, por exemplo, poderia ser uma solução para algumas 

regiões da cidade, num modelo de van, por exemplo, com maior capacidade. 

Afinal, em regiões onde o número de passageiros é pequeno, custa para um 

ônibus ficar ‘vagando’ pelas ruas; seria uma opção de maior qualidade e mais 

econômica”. Refletiu o diretor da Metrópole Paulista. 

 

5.1.4 Pesquisa com influenciadores e pesquisadores da área 

 

Entre os stakeholders escolhidos para consolidar uma visão sobre o 

mercado de mobilidade urbano de São Paulo, foram selecionados pesquisadores 

da área junto com pessoas de cargos relevantes de instituições inseridas no 

setor. Esse grupo foi considerado crucial para a visão proposta, provendo a 

perspectiva de um ente terceiro, representado por uma lente de espectador frente 

ao relacionamento de participantes diretos da mobilidade (empresas, clientes e a 

autoridade pública). 

A pesquisa, como no caso dos demais stakeholders, exceto do público 

usuário e potenciais usuários do serviço, foi conduzida por meio de entrevistas 

semiestruturadas. A pauta se manteve entre os entrevistados. Os pontos-chaves 

se repetiram: a percepção da qualidade do transporte de passageiros hoje, os 

modelos de mobilidade alternativa hoje, e a visão de futuro da mobilidade urbana 

revendo o conceito de integração entre modais. 

Os entrevistados selecionados foram: o diretor adjunto do SEST SENAT 

Dr. Vinícius Ladeira, o professor da Fundação Dom Cabral Paulo Resende, e a 

arquiteta Athanasia Michaopolous da empresa Pait Consultores. 

O SEST SENAT nasceu com o desafio de construir um setor de transporte 

qualificado, produtivo e eficaz, com constante evolução e busca de resultados 

práticos, visando à melhoria do bem-estar de seus trabalhadores, assim como dos 

serviços prestados à sociedade. Com foco na saúde e na educação para 

colaboradores de empresas de transporte no Brasil (de passageiros e carga entre 
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os mais diversos modais). Privadas e sem fins lucrativos, o objetivo de suas 

unidades por todo o Brasil é desenvolver o setor por meio de cursos de 

especialização aos colaboradores de seus parceiros, por meio de contribuições 

fiscais oriundos dessa rede de parceiros. 

A Fundação Dom Cabral, parceira do SEST SENAT, é uma escola de 

negócios reconhecida mundialmente no desenvolvimento de habilidades de cunho 

estratégico para executivos, empreendedores e gestores do setor público. Uma 

instituição sem fins lucrativos, a fundação recebe cerca de quarenta mil 

executivos, de empresas médias e grandes, por ano para participar de seus 

programas de especialização. 

A companhia Pait Consultores é uma entidade responsável pela promoção 

de estudos, projetos e a implantação de sistemas de transporte, trânsito e viário 

para municípios do Brasil e do exterior. Entre alguns de seus projetos estão os 

sistemas viários e de transporte urbano por ônibus de Lima, Angola, Suzano (São 

Paulo) e Bogotá (conhecido como Transmilênio).  

As três instituições são organizações de opinião e peso nesse mercado, 

reconhecem a estratégia e a evolução do transporte urbano no Brasil e no mundo, 

acompanhando tendências e fazendo uma análise crítica do cenário atual. Seus 

representantes fizeram jus de sua experiência e conhecimento para transmitir 

uma opinião pessoal sobre o contexto da mobilidade urbana nas grandes cidades 

do Brasil. 

Na opinião do Dr. Vinicius Ladeira, diretor adjunto do SEST SENAT, as 

empresas de passageiro por ônibus estão enfrentando momentos delicados, 

principalmente com a entrada dos meios de transporte sob demanda por 

aplicativo. Acredita que essa curva de impacto só aumentará, conforme esses 

novos entrantes ganham mais espaço no mercado e a preferência pelos 

passageiros comuns do ônibus. 

Essa preferência do cidadão pelos serviços por aplicativos se justifica no 

crescimento do nível de exigência desse cidadão em conjunto com uma maior 

oferta de serviços que atendam às necessidades desse “novo cliente”. Atributos 

como conforto, pontualidade, previsibilidade, velocidade e conveniência possuem 

maior importância para o usuário de hoje.  
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Quando os serviços sob demanda oferecem um pacote de valor a um 

preço acessível, que é maior em relação ao valor oferecido pelo serviço coletivo, 

a preferência é pelo melhor serviço disponível. “Nesse caso, o passageiro passa a 

ter uma escolha, algo que não tinha antes, porque possuía uma relação de 

dependência com o transporte”, descreve, “hoje, o passageiro não está mais 

disposto a esperar no ponto de ônibus, ele encontra uma outra alternativa”. 

Contudo, referiu-se que o transporte por aplicativos sob demanda está 

longe de ser uma solução para os problemas de mobilidade nos grandes centros 

urbanos, especialmente considerando o modelo e estrutura que possui hoje. 

“Quando você distribui o número de pessoas que cabem em um único ônibus em 

carros para cada passageiro ou mesmo em grupos de até quatro pessoas por 

veículo, a ocupação de espaço nas vias se torna muito maior que aquela ocupada 

por um ônibus, e ao mesmo tempo, a sua contribuição com a emissão de 

poluentes aumenta”. 

Conforme elaborado em seu argumento, o uso do transporte coletivo ainda 

é a alternativa mais viável economicamente e sustentável para as grandes 

cidades. O transporte coletivo reduz o gasto geral com transporte na cidade por 

habitante, aumenta a velocidade nas vias pelo incentivo a menor ocupação por 

veículos próprios ou de uso particular (locados ou via serviços sob demanda), e 

reduz o nível de emissões de gases poluentes por habitantes (aumentando a 

qualidade do ar dos cidadãos e contribuindo para a saúde pública). Acredita que 

esses argumentos devam ser catalisadores no incentivo ao maior uso dos 

serviços de transporte coletivo urbano. 

Quando perguntado sobre o futuro da mobilidade nas cidades, afirmou que, 

independente de tudo, o transporte coletivo precisaria se modernizar aumentar 

seus níveis de qualidade e providenciar serviços e estruturas que atendessem às 

necessidades de um “novo usuário” em ascensão. Mencionou o caso de um 

recém-lançado modelo de transporte sob demanda em Fortaleza, baseado em um 

modelo coletivo, chamado TopBus+; lançado a partir de uma iniciativa das 

empresas de ônibus locais.  

Por meio de um aplicativo, o usuário lança uma “viagem” e é atendido por 

uma van ou ônibus pequeno, qual estará disponível para atender outros usuários 

durante sua jornada, quais serão entregues a seus devidos destinos sem 
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prejudicar a chegada ao destino final do primeiro cliente. A tarifa é competitiva e 

se pressupõe como sendo um serviço com maior conveniência e conforto para o 

usuário. Em adição, o serviço é entregue com o serviço do ônibus comum, 

trazendo benefícios para o munícipe que utilizar ambos os serviços. 

A menção serviu para sustentar o argumento da “modernização” do 

transporte, nessa estrutura, o modelo sob demanda trabalha junto com o sistema 

existente de transporte coletivo, agregando mais valor para o passageiro e 

deixando a experiência mais atraente para ele. 

Completou dizendo que o conceito de integração é essencial para o 

usuário, para ele a maior qualidade é ter acesso a um sistema de transporte 

decente e que tenha uma estrutura integrada e extensa. Exemplificou com o caso 

de Medelín, na Colômbia, onde o sistema é composto de ônibus, metropolitano e 

até bondes para o trânsito pela cidade, com benefícios tarifários para que a 

mobilidade seja mais acessível ao cidadão. 

Perguntado sobre a integração entre esses modelos alternativos e o 

sistema coletivo, reiterou que seria uma alternativa de fato, e que agregaria muito 

valor ao usuário como o exemplo mencionado da cidade de Fortaleza. Porém, 

não acredita em uma “solução universal” para a mobilidade, pontuandoque a 

melhor estrutura para determinada cidade, dependendo contexto, da cultura e dos 

costumes daquele ambiente. Para a questão da micromobilidade, exemplificou 

citando que “em São Paulo, por exemplo, há uma aderência alta de patinetes e 

bicicletas, contudo, Brasília não apresenta a mesma adesão, uma vez que, 

oferece poucas calçadas, muitas avenidas de movimento e uma estrutura não 

adequada para veículos de micromobilidade. Um teste feito pela iniciativa privada 

foi um fracasso, poucas pessoas mostraram interesse e a própria estrutura da 

cidade desestimula o uso. Ao contrário, os veículos próprios e os ônibus têm mais 

espaço nesse ambiente”. 

Na entrevista com o professor Paulo Resende, da Fundação Dom Cabral, o 

assunto estreito no dimensionamento do transporte para o atendimento a esse 

“novo usuário”, também mencionado pelo Dr. Vinícius do SEST SENAT 

considerou em como as novas gerações serão pioneiras na definição do conceito 

de mobilidade urbana nos próximos anos, também afirmando que já são pioneiras 
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hoje, e os modelos de transporte sob demanda e as alternativas de 

micromobilidade são provas concretas disso. 

Ponderou que as organizações responsáveis pelo transporte hoje terão que 

estar atentas às necessidades desses novos clientes. Consistem em um público 

que não acredita mais no conceito do “carro próprio” como as antigas gerações, e 

serão potenciais futuros clientes do transporte público. Contudo, suas exigências 

são diferentes; necessitam de mais velocidade, praticidade, confiabilidade e 

interatividade que o usuário comum de hoje. Serviços agregados como acesso à 

rede WIFI são básicos na mente dessa nova geração, e não um diferencial. 

Defendeu que o futuro do transporte coletivo nas cidades dependerá da atenção a 

esse cliente em específico, o jovem, e não o usuário comum cativo. 

Questionado sobre o impacto da micromobilidade nas cidades, ressaltou 

que seria a oportunidade para a mobilidade, e representa, assim como os meios 

sob demanda, uma disrupção da forma como entendemos o transporte nas 

cidades e que está ainda em sua fase de adaptação na mente do usuário e do 

próprio mercado. Representa nitidamente o interesse do jovem, que presa pela 

liberdade de fazer seus próprios horários, que prefere não se expor com símbolos 

de status (acompanhado do veículo próprio), que não possui disposição para 

atravessar longas distâncias e possui a liberdade de ter escolhas. Além do mais, 

permite um maior contato com os bairros, com as comunidades das pequenas 

regiões e da vivência do hoje, algo prezado pelo jovem atual. 

Em contraposição, o serviço de micromobilidade ainda é nebuloso, 

acredita. Apesar dos benefícios e da adesão crescente de usuários, o propósito 

associado não está claro ainda. Perguntas como, “em que momento o serviço 

será utilizado” e “como será utilizado”, ainda não estão consolidadas, afirma o 

professor. Atualmente, o público utiliza serviços de bicicletas e patinetes 

particulares para uma gama de motivos distintos: trajeto ao trabalho ou estudo, 

locomoção para trajetos curtos, fugir de congestionamentos ou mesmo por prazer. 

O público não está segmentado ainda para as empresas de mobilidade, e o 

usuário ainda está definindo o papel da micromobilidade em suas rotinas.   

Em relação à integração dos modais de micromobilidade para o transporte 

do futuro, confirmou que o conceito é um caminho sem volta, já traçado para a 

mobilidade urbana. A visão do transporte como um serviço único é fundamental 
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para a qualidade de vida do passageiro, mas ela não deve ser forçada. O usuário 

deve perceber os benefícios providos e advogar livremente pelo serviço; acredita 

talvez, que será necessário um incentivo da população para que a visão desse 

serviço integrado se torne uma realidade, uma vez que tal estrutura pode mexer 

com interesses alternativos que não representam a vontade desse público. Um 

exemplo mencionado foi à resistência das autoridades públicas e de organizações 

paralelas em permitir a operacionalização de meios de transporte sob demanda, 

como o Uber.  

Em suma, afirmou que os jovens serão a força modeladora do transporte 

coletivo do futuro. Os modelos alternativos que entraram transformando a 

mobilidade urbana é prova desse impacto, e apesar de possuírem um futuro 

nebuloso quanto ao real público desse mercado, essas empresas estão presentes 

para ficar e possivelmente, expandir sua área de influência. 

No contrassenso da opinião do professor Paulo Resende, a arquiteta 

urbanista Athanasia Michaeopolous, da Pait Consultores, revelou que apesar da 

importância do jovem para o transporte do futuro, o foco deve ser sempre o 

passageiro cativo, em sua experiência com o serviço e na qualidade fornecida 

pelo serviço, independentemente da idade ou geração que ocupa. 

No contexto da região da cidade de São Paulo, Athanasia afirmou que o 

transporte por ônibus em cidades tão populosas não pode ser considerado como 

um transporte de massa. Ao contrário, seu foco deve ser de alimentador de um 

sistema com maior capacidade de suprimento, como o sistema metroviário. 

Enxergar a mobilidade como partes separadas de um todo é um 

procedimento desastroso e ineficiente. “Quando projetamos um sistema de ônibus 

que não considera a atuação de outros atuantes que suprem ou competem com 

ele (seja metropolitano, um sistema de trem ou mesmo redes de ônibus 

paralelas), criamos uma rede de transporte público “Frankenstein” (termo usado 

para descrever a soma de partes sem sinergia). Essa estrutura não atende as 

demandas do usuário, gera ineficiências no transporte como um todo (atrasos e 

velocidades baixas), e se torna altamente onerosa para todos os participantes 

desse sistema (usuários, empresas operadoras e entidades públicas) ”. 

A projeção de um sistema de transporte urbano deve iniciar com o 

passageiro e terminar com ele, afirmou. Todos os atuantes são considerados num 
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mapeamento, onde suas relações são definidas, seus objetivos e papéis são 

estabelecidos e um fluxo é implantado. Na visão desse sistema, os mais diversos 

modais são integrados entre si e se tornam disponíveis para o usuário escolher a 

melhor forma de se deslocar, contudo, o sistema é organizado para que os 

modelos não compitam entre si e foquem no atendimento do passageiro. 

Na relação do ônibus com o metropolitano, por exemplo, “o ônibus 

naturalmente não consegue competir com o metrô em frequência, velocidade e 

volume de transportados em trechos maiores. Logo, seu papel é alimentador, 

garantir velocidade e frequência em trajetos menores, suprindo estações do 

metropolitano, que consegue proporcionar a mesma eficácia em um contexto 

diferente, distância”. 

Conclui que todos os desafios do serviço de transporte público de 

passageiros na cidade é raiz desse ponto, a falta de visualização e projeção do 

transporte como um serviço único e integrado. “Por isso que mais ônibus não 

resolvem o problema, e ônibus maiores muito menos, é um problema estrutural e 

sistêmico”. 

Perguntada sobre sua perspectiva com relação aos modelos de transporte 

alternativo, declarou que são soluções inovadoras para o dia a dia das pessoas. 

Os transportes sob demanda, por exemplo, são práticos e muito funcionais para o 

deslocamento e trazem um grande benefício para aqueles que optam pelo 

serviço, ao contrário da aquisição do veículo próprio. Contudo, o meio está longe 

de resolver os problemas vivenciados nas grandes cidades; “no modelo que 

possuímos hoje, ainda acaba sendo mais um carro ocupando as vias, mesmo que 

não próprio, e é responsável por engarrafamentos nas ruas e na poluição do ar 

das nossas cidades, não é sustentável”. 

Quanto a modelos de micromobilidade, pensa diferente, exalta a 

importância da maior oferta desses serviços e de seu papel para oferecer maior 

qualidade de vida para a cidade. Os veículos não emitem poluentes, são velozes 

e permitem cruzar longas distâncias com um tempo reduzido, não contribuem 

para engarrafamentos e promovem a saúde física e o maior contato com a 

cidade.  

Sobre a integração entre esses modais distintos (os modelos coletivos e os 

alternativos), declarou que o conceito é concretizável e um grande avanço para a 
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qualidade percebida pelo passageiro. A integração de bicicletas e patinetes é uma 

forma de disponibilizar uma nova alternativa para o usuário do sistema de 

transporte, apresentando outra via alimentadora do trajeto do passageiro ou 

mesmo um novo modal de preferência. 

Quanto aos transportes sob demanda, questionou sob sua estrutura hoje, 

alegando que a alternativa viável seria uma variação que pudesse coletar mais de 

um usuário num mesmo trajeto. O modelo é possível e afirma que já possuí 

cidades com um sistema do tipo, com integração com a rede do ônibus comum. 

Reitera apenas a necessidade de se avaliar a real necessidade desse tipo de 

serviço para a cidade. “É importante fornecer opções e prover escolhas para o 

passageiro, mas as iniciativas devem considerar o impacto em todo o sistema e, 

acima de tudo, devem ser soluções eficientes e sustentáveis”. 

Entre os especialistas entrevistados, o diretor Vinicius e a arquiteta 

Athanasia, reconhecem a qualidade baixa do transporte coletivo, enquanto o 

primeiro entende que esses níveis estão associados a uma desatualização do 

setor em relação às novas iniciativas do setor privado, a arquiteta aponta para as 

estruturas ineficientes, que impactam diretamente na qualidade do serviço. 

Todos reconhecem a importância de mudanças, incluindo o professor 

Paulo Rezende, que defende que o caminho para o rejuvenescimento do setor 

está ligado ao entendimento das necessidades que impulsionaram o 

desenvolvimento dos modelos alternativos. A afirmação é compactuada pelo Dr. 

Vinicius, que embora acredite que o serviço coletivo deve ter cuidado para não 

desviar o foco, e se tornar um Uber, deve manter seu foco em apresentar 

qualidade ao passageiro. Não adianta competir com um serviço que naturalmente 

possui atributos que não pode alcançar (característicos do transporte individual). 

Athanasia tem a mesma visão e ressalta a importância de visualizar a sinergia 

entre diferentes iniciativas de mobilidade, “os meios devem ser interligados”. O 

escopo do transporte do futuro como um serviço integrado e único, foi unânime 

entre os entrevistados.  
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5.1.5. Pesquisa com as autoridades públicas 

 

Essencialmente, toda a estrutura de base para o transporte coletivo de 

passageiros urbano depende da iniciativa pública. A estrutura básica de redes de 

operação, as regras de negócio, as políticas públicas que regem a experiência do 

passageiro e mesmo a estrutura física de viário e terminais onde o serviço ocorre, 

são responsabilidades direta ou indiretamente de entidades públicas. 

Desse grupo de influência, foram entrevistados gestores de duas entidades 

públicas de transporte: a SPTrans (São Paulo Transportes), responsável pelo 

controle, monitoramento e regulação da operação municipal da cidade de São 

Paulo; e a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), que executa 

o mesmo papel para as concessões de operação metropolitana, por ônibus, na 

cidade. Foram entrevistados: o diretor de operação da SPTrans, Wagner Chagas, 

e chefe de inspeção veicular da EMTU, Alexandra Renata Rodrigues. A pauta 

para os entrevistados seguiu os mesmos pontos-chaves utilizados nas demais 

entrevistas: a qualidade do transporte coletivo hoje por ônibus, a perspectiva 

sobre os modelos alternativos de mobilidade, a integração entre esses modais 

distintos e a visão de futuro ideal para a mobilidade urbana. 

Em relação ao primeiro ponto, os dois gestores acreditam na importância 

dos modais coletivos por ônibus hoje e defendem que há muita qualidade na 

operação. Desde uma frota tecnológica, avançada e esteticamente atraente, até 

pontos iluminados e estações com pré-embarques; “o transporte avançou muito 

nos últimos anos” relata o chefe de inspeção. 

Reconhece que o ônibus, além de um serviço de necessidade para uma 

grande parte da população para trajetos de rotina, consiste em um dos meios 

mais eficientes na redução da emissão de poluentes. “O ônibus também tem um 

papel importante com a sustentabilidade ambiental, na redução de carros nas 

ruas e limitando o volume de emissão de poluentes por habitante”, contempla.  

Contudo, a gestora da EMTU entende que apesar dos avanços, o serviço 

ainda deixa a desejar. Atrasos, tempos longos de viagem e desconforto, são 

apenas alguns aspectos vivenciados diariamente por passageiros na cidade. Em 

relação aos passageiros do serviço de ônibus metropolitanos, criticou a falta de 

integração tarifária com os demais modais oferecidos pela cidade (metropolitano, 
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trem e ônibus municipais), o que encarece o trajeto para o público que deve 

transitar diariamente entre os sistemas metropolitano e municipal.  

O diretor Wagner Chagas acredita que a raiz desses problemas é a falta de 

um planejamento integrado. “É comum o argumento de que outras cidades 

possuem sistemas de transporte que ‘funcionam’, ao ‘contrário do nosso’, porém, 

se você observar a diferença entre o trabalho feito na cidade e o trabalho feito em 

Londres, por exemplo, o modelo é muito diferente. Lá, o órgão, Transport for 

London, administra as concessões e operações de ônibus, o metropolitano, e 

ainda assegura condições do viário da cidade, onde a sua participação é única e 

singular. Assim como o planejamento, onde abrange a participação e a 

convergência entre todos os atuantes, fornecendo um sistema único”. 

Em comparação com o sistema de São Paulo, pondera que “no caso de 

São Paulo, existe mais de um órgão responsável por atuantes e influenciadores 

do transporte na cidade. Esses órgãos não se comunicam, não negociam entre si, 

não possuem objetivos comuns, e desenvolvem planos de operação que 

desconsideram a participação e o impacto de outros atuantes e sistemas que 

operam em paralelo”.  

Esse grande gargalo produz “apêndices” desconexos entre diferentes 

modais de transporte, que acabam competindo entre si. Como decorrência, a 

qualidade de vida para o usuário é perdida e o custo envolvido com essa rede de 

sistemas conglomerados se torna muito elevado e inviável. 

Em sua visão, o diretor da SPTrans entende um papel diferente para o 

ônibus na atualidade, em que a preferência para se obter maior velocidade, 

tempos reduzidos de viagem e maior conforto, em trajetos longos, está em 

modais de massa, como o metropolitano e as linhas de trem. 

O ônibus em sua constituição permite maior flexibilidade no atendimento e 

consegue ser mais eficiente e rápido em trajetos mais curtos. Acredita que o seu 

papel nesse sistema é na alimentação desses modais de maior 

capacidade,atendendo os habitantes dentro dos bairros. 

Sobre a perspectiva dos modais alternativos, Alexandra Renata Rodrigues 

da EMTU revelou acreditar na ascensão de modelos de micromobilidade e 

crescimento na sua aderência, seja por serviços de bicicletas e patinetes 

compartilhados ou pelo uso de veículos próprios. Como ciclista e participante de 
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comunidades do esporte, a gestora reforçou a importância de considerar a 

alternativa como uma opção limpa e ambientalmente sustentável, comparada a 

outros tipos de modais. 

O diretor Wagner apresentou uma discordância; embora acredite no 

aumento no uso desses veículos, adequados para distâncias curtas e médias, o 

crescimento do modal pode se limitar as condições geográficas da cidade. 

“Lugares planos são adequados para o uso, porém, numa cidade com tantos 

relevos como São Paulo, a alternativa acaba se tornando menos atraente em 

certas regiões ou no trajeto de distâncias mais longas”. 

Na reflexão sobre os transportes sob demanda, o diretor da SPTrans 

entende o benefício apresentado ao passageiro, “o Uber entrou como uma 

conveniência, com praticidade e preço”, num contexto e condições que a 

constituição do serviço de transporte coletivo não pode fornecer. ”Entende como 

um serviço digno, mas ressalta que devido ao seu impacto, ele deve ser sujeito a 

regulamentações, e acredita que é apenas uma questão de tempo para essas 

iniciativas aparecerem”. 

Em relação à concorrência com o transporte coletivo, o diretor afirma que 

seu impacto é sentido nas operações das concessionárias, atribuindo parte das 

perdas anuais de passageiros aos serviços de aplicativo. “Hoje, o usuário primário 

do serviço de ônibus depende do fator preço de tarifa, porém, se um grupo de três 

ou mais usuários compartilham uma mesma viagem em distâncias curtas, ela se 

torna mais barata por passageiro do que o ônibus”, exemplificando onde e como 

ocorre o maior impacto sobre a atividade do serviço coletivo. 

Ao ponderar as deficiências do serviço alternativo no longo prazo, criticou o 

modelo de negócio por se basear em um serviço ainda muito individualizado e 

insustentável como modelo de transporte, por encher as ruas com veículos com 

ocupação mínima e aumentar congestionamentos. Quando questionado sobre 

plataformas de transporte coletivo sob demanda emergentes, não se interessou, 

defendeu o maior investimento em transportes de massa e o planejamento 

integrado das redes de transporte para compor um sistema único. 

Sobre a integração entre modais alternativos com os serviços coletivos, a 

gestora da EMTU defendeu a sua importância, principalmente para o maior 

incentivo no uso desses modais já existentes. Reforçou a necessidade de 
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estruturas que pudessem comportar o trânsito de bicicletas dentro dos ônibus. Em 

adição, o diretor Wagner afirmou que mais de trinta terminais em São Paulo 

possuem estações com bicicletários que podem ser usados de forma gratuita. 

Discordou apenas da integração tarifária com bicicletas compartilhadas, alegando 

maior onerosidade para um sistema que sofre com déficits anuais. 

Quanto a suas respectivas concepções de um sistema de transporte ideal, 

Alexandra Renata Rodrigues da EMTU visualizou a integração tarifária e física 

entre os sistemas das redes metropolitana e municipal, incluindo o acesso a 

bicicletas compartilhadas. Para o diretor Wagner Chagas, parte da solução para a 

cidade está na redução da quantidade de ônibus da cidade e a redefinição dos 

objetivos das concessionárias, em paralelo ao aumento de iniciativas de maior 

capacidade e frequência. “O ônibus hoje atua como um transporte de massa, mas 

não é São Paulo que depende do metrô, é o metrô, consequentemente, que 

depende dos ônibus, e essa é a regra”, acrescendo a função do ônibus como 

complementador do metropolitano nas condições adequadas e perante 

corredores exclusivos e segregados (diferente da estrutura de faixas semi-

exclusivas atualmente). 

Para o diretor, a busca de um serviço adequado e de qualidade está na 

atenção às necessidades do cidadão, às vezes não reconhecidas. Exemplificou 

com a ascensão do sistema de lotação na cidade, que consistiam em vans 

clandestinas operadas por autônomos. O serviço apareceu como um suplemento 

para a mobilidade dentro das periferias e nos bairros distantes das regiões 

centrais, num contexto onde a rede de ônibus se limitava ao atendimento em 

grandes avenidas em pontos estratégicos de embarque, muitas vezes distantes 

das regiões de maior densidade. “Hoje, esse sistema foi formalizado para 

assegurar qualidade para esse serviço local que é essencial”. 

Observou que o contexto com os modelos alternativos de transporte não é 

diferente e o foco dos serviços deve ser na qualidade para o passageiro, e a 

ascensão de modelos alternativos atua especificamente no suprimento dessas 

necessidades não atendidas corretamente. “O passageiro quer ter certeza e 

confiabilidade”, comentou, “e se não for pelo ônibus, será por outro então”. 
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5.1.6. Pesquisa com gestores de empresas de Micromobilidade 

 

Entre os pertencentes do segmento de modelos alternativos de transporte, 

o foco do estudo foi na dimensão da micromobilidade. As duas empresas 

consultadas atuam na prestação de serviço de bicicletas e patinetes 

compartilhados, utilizando sistemas sem estação (“dockless”) e com plataformas 

digitais para o acesso do usuário ao serviço. 

A primeira empresa é a Grow, empresa nascida da fusão entre a empresa 

mexicana de patinetes compartilhados Grin, e a companhia brasileira de bicicletas 

compartilhadas Yellow. Está presente em quase todos os países da América 

Latina hoje e representa a maior empresa hoje do setor nessa região. Atualmente 

em São Paulo, há mais de duas mil bicicletas do grupo espalhadas pela região 

central da cidade. 

A outra companhia entrevistada é a Cinza Urban, recém-chegada no 

mercado e atuante apenas na região de Santos, no litoral paulista, e com planos 

de expansão para outras cidades litorâneas e para o município de São Paulo. Sua 

aposta é preços mais competitivos de viagem com veículos mais resistentes e 

confortáveis que a concorrência. 

Os gestores entrevistados foram o cofundador e VP de Comunity da Grow 

e o presidente da Cinza Urban. A pauta em questão abordou os devidos pontos-

chaves: valor agregado ao passageiro e crescimento de mercado, ameaças e 

oportunidades desse setor, a integração entre modais e a contribuição para o 

futuro da mobilidade urbana. 

Quanto ao valor agregado ao usuário, tanto o presidente da Cinza Urban, 

quanto o cofundador e VP de Comunity da Grow citaram a maior velocidade, 

praticidade, conveniência e conforto para a experiência do usuário. Concordam 

que seu pacote não está muito diferente do valor oferecido para o público que 

utiliza serviços de transportes sob demanda. “Nosso modelo garante que em pelo 

menos algumas quadras de sua casa, ele poderá encontrar uma bicicleta ou 

patinete a sua disposição para chegar a seu destino. Sem esperar por nenhum 

ônibus ou chamada de veículo por aplicativo”, salienta o cofundador da Grow. 

O presidente da Cinza Urban completa a descrição desse “pacote de 

benefícios”, descrevendo a experiência do usuário com a cidade. “O usuário 
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quando utiliza mecanismos de micromobilidade possui um contato muito maior 

com a experiência das demais regiões da cidade e o que ela pode oferecer, de 

lojas até restaurantes e cafeterias, o cidadão se torna mais presente com a sua 

cidade. Além de expressar maior consciência ambiental, as bicicletas são os 

únicos veículos de mobilidade que não são responsáveis pela emissão de 

poluentes”. 

Atualmente, a praticidade percebida pelos usuários das duas empresas 

depende de dois fatores, como descreve o cofundador. A base é o conceito sem 

estações, que aumenta a capacidade de oferta de veículos por um custo menor e 

com menos burocracia, isso auxilia na capacidade de estender a ocupação dos 

equipamentos por outras regiões. O outro fator mencionado é a capacidade de ter 

escala com uma alta oferta de veículos para uso, fator crucial para permitir a 

disponibilidade do serviço para o usuário. 

Hoje, com a escala que possui nas cidades, acredita que a expansão 

esteja em regiões pouco exploradas nas cidades (periféricas aos grandes centros 

onde atuam) e no fornecimento de serviços e produtos mais atraentes que a 

concorrência. A empresa está se preparando para trazer produtos com maior 

durabilidade e conforto para o usuário, ao mesmo tempo em que está fornecendo 

pacotes de utilização de serviço com descontos para o usuário frequente e 

mecanismos de pagamento de contas domésticas utilizando créditos com a 

plataforma. 

Para a Cinza Urban, o crescimento na utilização das bicicletas 

compartilhadas é eminente, acreditando ser o veículo mais prático e convencional 

para a utilização rotineira. Têm dúvidas sobre o crescimento da adesão aos 

patinetes elétricos, alegando que os preços ainda estão altos demais para que o 

cliente veja o serviço como um veículo legítimo para a utilização no dia a dia com 

exclusividade. 

Perguntados sobre as ameaças e oportunidades desse setor, o cofundador 

mencionou o crescimento da adesão do usuário e a chegada de equipamentos 

mais resistentes e confortáveis seriam oportunidades. Ao contrário, a ameaça de 

novos entrantes foi um fator de destaque para o representante da Grow, 

“disruptamos o mercado da América Latina com as bicicletas dockless, e agora 

podemos ser disruptados novamente com a entrada de bicicletas elétricas 



117 
 

 

subsidiadas por grandes corporações com muito dinheiro para investir”, 

descrevendo a recém avisada entrada da empresa Uber com patinetes e 

bicicletas elétricas na cidade.  

Uma fraqueza do setor mencionada por ambos os entrevistados foi à 

constituição da estrutura de travamento das bicicletas. Alegaram que a tecnologia 

ainda era muito cara, considerando o desempenho expresso. O sistema é 

responsável por manter as bicicletas compartilhadas bloqueadas até o momento 

que o usuário libera a trava remotamente com o pagamento do crédito de 

utilização. Contudo, o sistema, apesar de liberar a trava eletronicamente, ele 

depende de uma ação manual para travar a bicicleta novamente após o término 

da viagem. Muitos casos de furtos foram causados por conta disso, ou mesmo 

das tentativas de quebra desse mecanismo, gerando despesas adicionais com a 

perda de veículos. 

Além do detalhe mencionado, o setor lida com uma “realidade difícil de 

escapar”, como foi mencionado pelo cofundador da Grow. Esse elemento é a 

coleta e o remanejo dos equipamentos de micromobilidade pelos bairros de 

atuação na cidade. Atualmente, os custos e despesas recorrentes lidam com a 

operação desse mecanismo, onde as empresas terceirizam a coleta, a recarga, a 

manutenção, revisão e redistribuição para empresas e entidades autônomas. 

Contudo os gastos são altos e o trabalho geralmente não é feito da forma mais 

eficaz, “hoje, temos uma estrutura mesclada, com terceirizados e equipes 

próprias, mas sempre temos dificuldade com essa operação”, revela o 

cofundador. 

Perguntados sobre a ameaça do poder público na contenção desses 

serviços, o cofundador alegou que não acredita que seja uma ameaça, uma vez 

que houve tentativas de bloquear os serviços pelo “uso indevido do espaço 

urbano”, mas não tiveram sucesso. O presidente da Cinza Urban não hesitou ao 

mostrar a mesma posição, “dificilmente conseguirão conter esse tipo de serviço, 

talvez possam criar regras de uso, mas nada que limite a expansão, ainda mais 

agora que esses tipos de serviço já ganharam a aprovação e o uso da 

população”. 

Perguntados sobre a integração modal entre os veículos de 

micromobilidade e os serviços de transporte coletivo regulados pelo poder 
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público, os entrevistados se mostraram otimistas e abertos à parceria, porém, 

com ressalvas. O presidente da Cinza Urban alegou que o futuro consistia na 

integração física e até mesmo tarifária entre esses serviços distintos, porém, 

imagina que o benefício tarifário na utilização dos dois modais deveria ser 

subsidiado pelo poder público ou pago pelas concessionárias como uma 

prestação de serviço. “Há um limite para não inviabilizarmos o negócio, apesar do 

benefício entregue para o cidadão”, declarou. 

O cofundador da Grow mencionou a iniciativa da companhia de alocar, 

todos os dias, uma quantidade significativa de bicicletas nas praças de estações 

do metropolitano, em regiões onde possui o seu serviço disponível. Dessa forma, 

contribui para a integração física e espacial entre os modais, de forma a 

disponibilizar as bicicletas compartilhadas para os passageiros do metropolitano 

que acabam de sair da estação. Quanto à integração tarifária, não mostrou 

interesse em se envolver com esse tipo de parceria por enquanto. 

Sobre o futuro da mobilidade urbana, ambos acreditam na ascensão e na 

maior adesão dos veículos de micromobilidade. “Tecnologias cada vez mais 

avançadas e com atributos diversos são lançadas ano após ano, e futuramente os 

custos desses veículos vão diminuir com a escala que vai ser demandada pelo 

mercado mundial”, compartilhou o presidente da Cinza Urban. 

 

5.1.7. Conclusões 

 

Pontos de vista das diferentes dimensões de stakeholders permitiram uma 

visualização mais completa sobre a mobilidade urbana da cidade de São Paulo. 

Entre todos os grupos perguntados, ficou evidente a apresentação do transporte 

por ônibus urbano como um serviço que possui níveis de qualidade que não 

atendem às exigências e aos interesses do seu público. 

A grande maioria desse público possui uma relação de dependência, com 

um grupo seleto utilizando o serviço como uma alternativa viável apesar das 

demais opções disponibilizadas pelos setores privado e público. Apesar disso, os 

especialistas e figuras de influência do poder público reconhecem o valor e a 

importância do serviço para a população. 
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O modal ainda é a melhor opção para as grandes cidades por sua 

funcionalidade, capacidade e economia, com a menor utilização de espaço viário, 

emissão de poluentes e gastos gerais com o transporte por habitante entre os 

modais sob pneus. O grande problema se encontra no planejamento de sua rede 

e dos objetivos pertinentes a esse modal, que está sujeito, assim como 

alternativas de mobilidade coletiva na cidade, a planos incompletos de operação 

que desconsideram a atividade e o impacto de outros modais e não estabelece os 

papéis de cada rede nesse sistema de transporte coletivo. 

Em consequência, os especialistas alegam que a cidade possui uma 

quantidade desnecessária de veículos, com linhas que se sobrepõe e geram 

atrasos, trânsito nas vias e gastos excessivos com o transporte. O papel dos 

ônibus é de alimentador e complementador de modais com maior capacidade, 

que hoje é disputado entre o sistema dos ônibus urbanos e os transportes com a 

real capacidade de massa, o metropolitano e o trem. 

Independente dos gargalos do serviço prestado pelo ônibus, mas ainda 

com sua pequena participação de impacto na crescente queda no volume de 

passageiros no sistema. Os modelos de transporte alternativos estão em 

crescimento na preferência dos usuários, no aumento de sua oferta e na 

expansão de suas áreas e segmentos de atuação. Principalmente nas regiões 

centrais, os veículos sob demanda e os de micromobilidade ganham a preferência 

dos usuários, por se apresentarem como uma alternativa com preços competitivos 

e um pacote de atributos percebidos que descartam ou diminuem a percepção do 

ônibus como um veículo atraente. 

A perspectiva do mercado é de aumento na participação desses serviços 

de mobilidade nos grandes centros urbanos, contudo, a visão de especialistas e 

de gestores de entidades públicas é que a tendência é insustentável. Exceto por 

mecanismos variados que atuam com o tráfego com mais de um usuário, a 

maioria dos serviços se baseia em viagens singulares, com um passageiro único. 

O benefício da redução no número de aderentes ao carro próprio, em 

relação ao número de cidadãos sem o carro próprio, mas sendo clientes de 

aplicativos de transporte sob demanda, se anula perante o crescimento da oferta 

de carros prestadores do serviço. Mais veículos nas ruas geram maior ocupação 

do viário, mais congestionamentos, maior atraso nas viagens, maior emissão de 
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poluentes, custos altos associados ao tempo parado nas vias e um aumento nas 

despesas gerais com transporte para o cidadão. 

Quanto à micromobilidade, muitos acreditam ser um dos caminhos mais 

sustentáveis para as grandes cidades. Contudo, alguns mencionaram o limite de 

sua adesão, conforme a topografia da cidade em questão. Para São Paulo, com a 

estrutura em relevo que possui, acredita-se que o crescimento de usuários de 

bicicletas compartilhadas se limitará a utilização em regiões específicas 

adequadas para o serviço. 

Considerando a integração dos serviços de mobilidade alternativa e os 

serviços de transporte coletivo, todos os stakeholders abordados mostraram 

algum tipo de interesse, os mais otimistas entendem como o futuro do serviço de 

mobilidade, reconhecendo o valor agregado à qualidade de vida do passageiro. 

Contudo, considerando especificamente a integração tarifária, supondo um 

benefício no preço da tarifa da utilização dos dois tipos de serviço, os 

representantes ativos no setor (operadores das concessionárias, empresas de 

micromobilidade e entidades do poder público) se mostraram receosos em 

assumir despesas que onerariam o negócio ou o sistema onde atuam, conforme 

citado também pelo diretor SPTrans quando mencionou que o sistema não 

comporta mais despesas. 

Na visão de futuro sobre a mobilidade urbana, todos os envolvidos 

reconhecem que dever ser um serviço de qualidade, com uma rede com mais 

pontualidade, conforto e confiabilidade para o usuário. Em adição, seria 

importante para o público a oferta de estruturas de integração entre os modais 

para que houvesse alternativas de viagem disponíveis aos passageiros. Em geral, 

os gestores entrevistados e especialistas visualizavam um sistema com um 

planejamento único, onde todos os modais fossem considerados em suas 

respectivas áreas de atuação e com objetivos adequados. 

“O foco deve estar em atender o passageiro e trazer o máximo de conforto 

e conveniência possível para ele. Não há mais nada a agregar ao ônibus, 

nenhuma mirabolância ou mecanismo para ‘distrair’ o passageiro de uma 

experiência que não está agradável. A solução é encontrar onde é possível 

melhorar sua experiência, seja na viagem, nos terminais ou nos pontos de 
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embarque e proporcionar formas de aperfeiçoá-las à sua necessidade”, declarou 

o diretor de operação da SPtrans, Wagner Chaga 

 

 

5.2 Proposta de solução 

 

As pesquisas conduzidas introduziram mais detalhes ao contexto do 

transporte urbano por ônibus da cidade de São Paulo. Mecanismos complexos 

que sustentam o fato de trazer os passageiros nas ruas se tornaram mais claros e 

transparentes. Suplementando esse cenário, as entrevistas qualitativas com os 

stakeholders revelaram nuances sobre o processo entendido pelos diferentes 

participantes desse sistema. 

Por um lado, os passageiros do sistema estão insatisfeitos com as 

condições do serviço prestado, mas poucos conhecem as questões estruturais 

que regem o gargalo da rede de transporte paulistana. Especialistas confirmam 

que a falta de planejamento de uma rede integrada, onde todos os participantes 

estão focados em objetivo comum de trazer qualidade de vida ao cidadão, é o 

grande gargalo do transporte urbano hoje. 

A integração é apenas uma ponta de uma fundação mais complexa que 

precisa de ajustes. Porém, um passo a mais diante de uma constituição que 

revigore a experiência do cidadão comum da cidade, é uma alternativa válida para 

o ethos da mobilidade urbana.  

 

5.2.1 Premissas do Cenário 

 

O cenário representado supõe premissas por parte dos stakeholders 

envolvidos. Tais elementos indicam: necessidades, gargalos, pressões por 

estruturas, conflito de interesse entre participantes, ameaças e mesmo 

oportunidades ocultas. O relacionamento entre os participantes e a estrutura do 

meio onde convivem são fatores essenciais a serem considerados numa proposta 

de solução do fato. 

O foco em questão é a problemática da mobilidade urbana na cidade de 

São Paulo, onde o passageiro é refém de um sistema onde o serviço não é 
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planejado e elaborado para atendê-lo de forma eficaz. Ao mesmo tempo, as 

concessionárias do serviço de transporte coletivo de passageiros por ônibus 

urbano, lida com uma quantidade decrescente de passageiros em seu dia a dia. 

Por outro lado, empresas oferecendo serviços complementares ao transporte 

urbano, como o transporte sob demanda e a utilização de veículos de 

micromobilidade, estão ganhando espaço e trazendo um impacto para a 

mobilidade da cidade; embora especialistas acreditem num limite dessa expansão 

e temam pela insustentabilidade de todo o sistema, caso esse limite não seja 

reconhecido. 

No relacionamento entre concessionária e a autoridade pública, há uma 

pressão entre a oferta e o fator qualitativo do serviço; entre o número de 

passageiros auferidos e a qualidade registrada pelo serviço, o quanto as 

necessidades desses passageiros estão sendo supridas. Com as estruturas 

legais pouco dimensionadas na forma mais adequada de balancear o peso 

desses dois elementos. 

Em contratos passados de licitação, o foco do serviço era a contagem de 

passageiro, com pouca preocupação formal para a qualidade entendida pelo 

passageiro. Nesse cenário, conforto e conveniência eram elementos que não 

eram percebidos pelos agentes ativos do sistema, mas era uma realidade (e 

ainda é) para o usuário do ônibus urbano. 

Atualmente, o escopo contratual se alterou para considerar a maior 

atenção à forma como o usuário é atendido. Fatores como: pontualidade, 

disponibilidade de serviço, condição da frota, segurança, conforto e percepções 

gerais do usuário; influem diretamente na remuneração das concessionárias do 

sistema. 

Apesar da iniciativa, o poder público concedente não possui um plano de 

ação que comporta outros atores na rede de mobilidade, desde a participação de 

novas estações e linhas do metropolitano, até a expansão de veículos de 

mobilidade alternativa. As concessionárias são comprometidas com expectativas 

de passageiros transportados que não são comportados pelas projeções 

propostas, e em consequência, são penalizadas pelo não atendimento desses 

níveis de serviço. 
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A prefeitura da cidade, decorrente de erros de planejamento e com a 

onerosidade do sistema devido ao excesso de gratuidades, sofre com déficit 

orçamentário todo ano. A falta de recursos é transmitida para as concessionárias, 

principalmente aos finais de ano. 

Apesar das condições, a mudança do próprio ambiente de mobilidade 

impactou significativamente a atuação dessas operadoras. Com a introdução de 

novas linhas e estações do metropolitano, os passageiros começaram a optar 

pela alternativa mais rápida e eficaz. O ônibus, qual anteriormente, foi à base da 

mobilidade urbana na cidade e era o maior responsável pelo suprimento das 

regiões centrais da cidade, se tornou um veículo mais adaptado para distâncias 

menores com o surgimento de um modal com maior capacidade e velocidade. 

Ano a ano, o sistema de São Paulo perde de 6 a 7% de seus passageiros, 

de acordo com executivos entrevistados. O motivo é associado a dois fatores, o 

aparecimento de alternativas mais atraentes (principalmente do metropolitano, 

mas com um impacto pequeno, mas crescente de serviços de transporte sob 

demanda), a falta de um planejamento adequado do serviço de mobilidade urbana 

integrado, e a falta de inovação e de qualidade no atendimento ao usuário. 

O passageiro cativo do transporte coletivo por ônibus encontra-se numa 

situação de dependência do serviço, hoje e em toda a sua história recente. Sua 

limitação é a alternativa viável para sair de um sistema que não supre suas 

necessidades de mobilidade. Pontualidade, conforto e confiabilidade são fatores 

que impactam negativamente ao usuário pelos níveis providos pelo serviço. 

O público que não utiliza o ônibus, não possui necessidade ou interesse de 

aderir ao modal, contexto qualquer exposto (mesmo com a melhora nos níveis de 

atendimento). Enquanto o público que utiliza, mas não se limita a essa opção, 

acredita que apesar das condições propostas, o veículo é uma das opções mais 

viáveis e capazes de maior flexibilidade e conveniência ao passageiro. 

Para o cliente do ônibus, o tempo total de viagem é um fator que prejudica 

a atratividade do modal, considerando, em adição, a necessidade de caminhadas 

até pontos e terminais de ônibus e de integrações entre ônibus para a chegada ao 

destino. A decisão era unânime sobre o embarque e o desembarque entre 

veículos, passageiros se sentiam muito desconfortáveis no processo, o qual 
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aumentava o tempo total de jornada (considerado o tempo compilado de espera 

pelos veículos). 

Em vista a esse cenário, empresas de serviços de mobilidade alternativa se 

mostraram atraentes para este público. Transmitindo tempos reduzidos de 

viagem, em veículos para atendimento preferencial (embora seu uso seja 

permitido para o limite de ocupantes de um carro, quatro pessoas, por viagem), 

com um conforto maior que o serviço coletivo, praticidade na chamada do serviço, 

o atendimento na “porta de casa”, e com preços competitivos. As empresas de 

transporte sob demanda foram ganhando espaço no mercado e transformando a 

percepção de mobilidade na cidade. 

O serviço impactou diretamente o serviço de taxis da cidade e os números 

de automóveis próprios. Para distâncias curtas o serviço compete diretamente 

com os usuários de ônibus, uma vez que nas condições adequadas, o serviço se 

torna mais barato ou com um preço pareado ao do transporte coletivo, mas com 

um pacote de atributos e níveis de atendimento mais atraente. 

Concorrendo com esse segmento, os serviços de veículo de 

micromobilidade compartilhada estão crescendo em níveis semelhantes pela 

cidade. Assim como serviços de transporte sob demanda, essas empresas 

focaram em ganhar escala com uma oferta alta de produtos e a conveniência de 

seus acessos pela redistribuição planejada nas ruas (de forma que a cada uma ou 

duas quadras, um veículo estivesse disponível). 

Serviços do tipo estão ganhando espaço considerável através da 

praticidade e conveniência do uso, o valor baixo de utilização do serviço 

(bicicletas são mais baratas que qualquer outro serviço e patinetes têm o preço 

pareado aos serviços sob demanda) e as estruturas disponíveis na cidade para a 

composição do serviço (faixas exclusivas em algumas avenidas principais). 

Apesar dos atributos reconhecidos pelo modal, poucos cidadãos possuem 

acesso a esse meio de transporte. Bairros afastados das regiões nobres da 

cidade não foram explorados pelas empresas de veículos de micromobilidade 

compartilhados. Fatores como o risco de vandalismo e de perda são altos, assim 

como os custos de coleta e remanejo dos equipamentos em áreas mais distantes 

de suas bases. 
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Com todas as considerações, o transporte por bicicleta e patinete é uma 

opção muito atraente para o município e para o cidadão. O veículo não é emissor 

de poluentes e incentiva a saúde física do cidadão, pelo exercício conduzido e 

pela contribuição pela melhor qualidade do ar disponível da cidade. Ao mesmo 

tempo, possui uma das menores ocupações nas vias, se comparado às opções 

de transporte por automóvel particular e está virtualmente livre de enfrentar 

congestionamentos. Com essas considerações, o modelo se compõe como uma 

das melhores alternativas de mobilidade para distâncias curtas. 

Para os especialistas no segmento, o ônibus não se encaixa de forma 

eficaz como um modal de alta capacidade para distâncias longas. A cidade possui 

uma quantidade excessiva de veículos que encarecem o setor e funcionam de 

uma forma que não atende de forma eficiente o usuário urbano. Ao contrário, 

oferece frequências maiores e tempos mais longos de trajeto (devido a comboios 

de veículos em faixas exclusivas e a competição por espaço no viário). 

Apesar da estrutura, os mesmos são totalmente parciais ao uso do ônibus 

em relação às alternativas de uso singular (como o automóvel), julgando o modal 

como o mais eficiente no serviço alimentador e complementador de redes de alta 

capacidade, para trajetos variados (curto e médio a longo). Além de possuir a 

maior flexibilidade de operação e ter os custos mais competitivos de implantação, 

entre os modais coletivos. 

Quanto aos serviços de transporte sob demanda, os especialistas 

acreditam que são uma força impactante na mobilidade, mas que não são 

sustentáveis para uma escala comportada pelo serviço público; pelo menos, não 

nas condições que atuam hoje, por automóvel. Contudo, são altamente a favor da 

maior adesão a veículos de micromobilidade, para trajetos curtos e médios, desde 

que reconheçam limites geográficos da atuação do modal. A cidade de São 

Paulo, por suas condições topográficas comportaria o uso do veículo segregado a 

regiões planas. 

Para a maioria dos especialistas entrevistados, a visão mais adequada 

para o transporte urbano hoje é uma solução híbrida de alternativas de modais. 

Nessa perspectiva, o passageiro é beneficiado por duas consequências. A 

primeira é na abertura de opções diversas para o cidadão, de forma que ele tenha 

liberdade de escolher a melhor alternativa proposta para chegar ao seu destino, e 
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não se limitar a um vínculo de dependência com uma solução única de transporte. 

A segunda é oportunidade de consolidar trajetos híbridos para o cidadão, onde 

sua jornada consiste em uma compilação de modais distintos para proporcionar o 

trajeto mais condizente com suas necessidades.  

A última consequência mencionada providencia a maior qualidade para o 

passageiro e para os demais agentes envolvidos no sistema. Um passageiro que 

utiliza a bicicleta, o ônibus e o metropolitano para a sua viagem, por exemplo, 

está agregando os benefícios e vantagens de todos esses modais para a sua 

jornada. Contingenciando riscos associados com a dependência de um único 

modal e tornando o espaço urbano um ambiente mais sustentável, com menos 

automóveis e mais qualidade de vida para o cidadão. 

 

5.2.2 O modelo alternativo para empresas de serviços de transporte 

urbano por ônibus em São Paulo 

 

O modelo proposto leva em consideração a coletânea de premissas do 

cenário visualizado. Todos os stakeholders foram considerados para formar uma 

rede de relacionamentos e influências, onde valor é agregado para todos os 

envolvidos. A estrutura também propõe responsabilidades e deveres para os 

agentes desse sistema, para que a sinergia se mantenha e o processo seja 

sustentável e eficaz. 

A estrutura produzida se baseia na reunião de forças e vantagens 

percebidas pelos agentes desse sistema, para mitigar as fraquezas e ameaças 

identificadas pelos mesmos agentes. A dinâmica desses relacionamentos foi 

dimensionada para que as especialidades e a capacidades intrínsecas de um 

agente, fossem capazes de contingenciar as desvantagens e fraquezas de outro 

agente. Em consequência, os agentes do sistema são fortalecidos, o sistema se 

torna mais eficaz à medida que se torna mais cooperativo, e a qualidade 

percebida pelo cliente aumenta. 

Os agentes específicos considerados nessa dinâmica são: as 

concessionárias de transporte público por ônibus do município, a instituição 

pública reguladora do transporte coletivo da cidade e gestora do bilhete eletrônico 

e dos recursos da mobilidade municipal, as empresas de veículos de 
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micromobilidade compartilhados, e os cidadãos usuários finais. Para as 

concessionárias, por exemplo, as premissas indicavam que a queda no volume de 

passageiros era uma grande ameaça para o seu segmento. O sistema 

inadequado de transporte, com atrasos e tempos longos de jornada 

comprometem a experiência do usuário, que começa a procurar por alternativas 

de trafegar pela cidade. A integração entre ônibus não é bem vista, sendo que a 

exclusividade no uso do modal apenas exalta suas fraquezas e a situação de 

dependência do passageiro no modal. 

A entidade pública reguladora lida com a crescente falta de recursos para 

alimentar o segmento do transporte municipal. A redução de passageiros do 

sistema de transporte municipal (que não engloba o metropolitano e os outros 

modais por trilhos) diminuiu a entrada de recursos para a companhia, que lida 

com uma estrutura onerosa de gastos. Esses, associados a um planejamento 

inadequado de quantitativo e de gestão de frota, e com uma estrutura de 

benefícios tarifários irrealistas, que compõe mais da metade dos gastos reais com 

transporte. Além de gerar, nos últimos anos, déficit anual nos orçamentos. 

Para as empresas de bicicletas e patinetes compartilhados, o período é de 

crescimento e expansão de seu mercado na cidade. Contudo, as companhias, 

apesar de possuírem alta disponibilidade de recursos, enfrentam dificuldades com 

a sua operação de remanejamento e o risco com a segurança de seus ativos 

perante a expansão de sua área de atuação. Na primeira, as companhias têm 

dificuldade em consolidar uma forma eficaz de coletar seus veículos pela cidade, 

providenciar manutenções, revisões e recargas (para os veículos elétricos, 

patinetes), e remanejá-los de forma estratégica na cidade. Os custos associados 

são elevados e os processos envolvidos ineficientes, iniciativas de terceirização 

da coleta e manutenção por autônomos não se mostrou produtiva e hoje parte 

das operações são próprias, apesar de ser a alternativa mais onerosa. Por último, 

o próprio conceito dos veículos sem estação permite uma exposição maior ao 

risco de vandalismo e de perda, principalmente em bairros mais afastados da 

área nobre da cidade. O que gera barreiras na entrada em outras regiões não 

exploradas, e restringe a capacidade de expansão. 

No contexto atual, o passageiro afastado das regiões centrais enfrenta a 

falta de alternativas para a sua viagem de rotina. Sua dependência ao modal 
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exclusivo do ônibus cria um ciclo de insatisfação que prejudica a sua qualidade de 

vida. Muitas vezes, esse mesmo usuário deve caminhar para alcançar o ponto de 

ônibus ou o terminal mais próximo, e na maioria das vezes, mais de um ônibus é 

utilizado para completar o seu trajeto. O tempo enfrentado por esses passageiros 

pode chegar de uma hora até três horas de percurso, por viajem. 

Para a solução dos entraves vivenciados pelos participantes do contexto 

em questão, propõe-se um mecanismo de integração modal entre os modais do 

ônibus e os veículos de micromobilidade. Onde, em uma ponta, as 

concessionárias do município proporcionam recursos operacionais para a 

viabilização da expansão dos veículos de micromobilidade para bairros 

periféricos, ao mesmo tempo em que proporcionam maior segurança dos ativos 

da companhia. Quanto às empresas de micromobilidade, em contrapartida, 

remuneram os serviços prestados pelas concessionárias e adquirem créditos de 

transporte municipal para disponibilizar aos usuários de ambos os modais; nos 

limites da economia de despesas negociada entre as partes. 

O processo pressupõe a atuação do poder público nessa iniciativa, em 

especial no auxílio da transmissão de segurança dos ativos das empresas de 

micromobilidade, na providência do canal para o acesso aos créditos do 

transporte público e na validação da aliança entre as concessionárias e essas 

empresas. O processo completo pode ser analisado na Figura 1. 

Na aliança mencionada, as empresas de micromobilidade firmam um 

acordo com algumas concessionárias. No acordo, as empresas oferecem um 

investimento num valor menor que suas despesas com as atividades de coleta, 

manutenção, revisão, recarga e redistribuição de suas bicicletas e patinetes; para 

que a concessionária da região em específico assuma essa responsabilidade. 

A concessionária, com sua mão de obra especializada, recursos de 

garagem, equipamentos e frota de apoio, se responsabilizam por fazer a coleta 

dos veículos a partir de determinado horário, conforme acordado entre as 

companhias, providenciar as medidas necessárias e retorná-los no momento 

acordado. As peças serão providenciadas pela própria empresa. 

 



 

 

Figura 1 - Modelo de Proposta de Valor para os atores do Sistema

Fonte: O autor 
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com um mecanismo de encaixe que suporte bicicletas e patinetes. O objetivo 

seria auxiliar no redimensionamento dos veículos pela cidade, n

oferta pelo serviço, e, em casos de veículos elétricos, na recarga do equipamento. 

Os ônibus com o suporte já sairiam das garagens com as bicicletas e patinetes 

acoplados no mecanismo, permitindo que o usuário tivesse acesso ao modal, de 

qualquer ponto no trajeto.

Parte do benefício transmitido para as companhias de bicicleta 

compartilhada são a cessão de áreas delimitadas nos terminais e estações de 

embarque e desembarque nos corredores de ônibus, para que os veículos sejam 

estacionados. A delimitação de uma área com tinta, por local, com uma pequena 

placa de identificação, seria o suficiente para regularizar um acesso ao modal no 

mesmo meio físico de acesso à modalidade por ônibus. A medida proporciona 

segurança para as empresas de micromobili

região nova, e aumenta o nível de utilização de ambos os modais, uma vez que 

estão integrados em espaços em comum e compartilhando públicos exclusivos. 

Ao mesmo tempo, não encarece o serviço a ser prestado pela concession
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utoridade pública, a concessionária se 
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oferta pelo serviço, e, em casos de veículos elétricos, na recarga do equipamento. 

Os ônibus com o suporte já sairiam das garagens com as bicicletas e patinetes 

acoplados no mecanismo, permitindo que o usuário tivesse acesso ao modal, de 

Parte do benefício transmitido para as companhias de bicicleta 

compartilhada são a cessão de áreas delimitadas nos terminais e estações de 

embarque e desembarque nos corredores de ônibus, para que os veículos sejam 

imitação de uma área com tinta, por local, com uma pequena 
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dade, à medida que se inserem numa 

região nova, e aumenta o nível de utilização de ambos os modais, uma vez que 

estão integrados em espaços em comum e compartilhando públicos exclusivos. 

Ao mesmo tempo, não encarece o serviço a ser prestado pela concessionária 
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com a coleta e redistribuição espalhada de veículos, se limitando a coleta dos 

pontos delimitados. 

Parte da execução desse acordo depende da aprovação por parte do poder 

público, principalmente na cessão de áreas delimitadas para o estacionamento de 

bicicletas compartilhadas. Parte do investimento das concessionárias contará com 

porcentagem pequena que providenciará a compra de bilhetes individuais do 

transporte municipal. Uma política de negócio para as empresas de 

micromobilidade será proposta, para que todo veículo estacionado nas áreas 

delimitadas pela cidade, esteja sujeito a pontos, quais acumulados compõe uma 

tarifa de transporte público. 

O processo todo será executado pela equipe de tecnologia da empresa de 

micromobilidade com a parceria do poder concedente, onde o aplicativo das 

empresas requererá o usuário e número de série do bilhete de transporte do 

usuário. O saldo de pontos será visualizado no aplicativo, e indicará quando o 

saldo consolidar o suficiente para a emissão de uma passagem. No momento 

indicado, a conta de sistema municipal do usuário será creditada com o valor de 

uma tarifa de viagem. Nesse contexto, o incentivo do usuário de trazer os 

equipamentos para as áreas delimitadas é implementado, consequentemente, as 

operações com a coleta se tornam menos onerosas e o risco de vandalismo e 

perda diminui. Do ponto de vista do usuário, um mecanismo de integração tarifária 

é composto e o modal se torna em uma alternativa para compor o seu trajeto. 

O modelo proposto estabelece a integração tarifária em todas as 

dimensões propostas: no planejamento, no ambiente físico e na tarifa de 

embarque. O planejamento ocorre na disponibilidade de veículos de 

micromobilidade nas áreas delimitadas no momento adequado para a utilização 

pelos passageiros de ônibus. No caso de linhas dos bairros para as regiões 

centrais, a coleta será no momento após o horário de pico da manhã (9-11hrs), 

quando as bicicletas forem estacionar nos pontos de desembarque e terminais, 

para os passageiros encarem nos ônibus. A redistribuição acontecerá antes do 

horário de pico da tarde (13-16hrs), de forma que o retorno do passageiro ao 

terminal sincronize com a disponibilidade dos veículos para o retorno a suas 

residências. O fluxo descrito se limita ao contexto mencionado, a operação deverá 
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ser customizada conforme o comportamento do passageiro em determinados 

pontos. 

No âmbito físico, as bicicletas e os patinetes compartilharão o espaço 

comum do embarque e desembarque dos ônibus. As faixas delimitadas deverão 

estar em pontos estratégicos que não permitam a interrupção do fluxo comum de 

passageiros. Para o contexto de bairros periféricos; o dia se inicia com os 

patinetes e bicicletas espalhados pela região. Os veículos são acionados pela 

plataforma digital das empresas de micromobilidade, e o cidadão abre o serviço, 

que será cobrado, e utiliza o veículo até os terminais, onde estacionará nas áreas 

identificadas. O usuário ganhará um ponto para o acesso ao bilhete de transporte, 

caso tenha a quantidade necessária, a plataforma depositará a passagem em sua 

conta. Com o cartão de transporte municipal o usuário acionará a recarga 

embarcada para adquirir o seu crédito contabilizado e debitará no validador do 

ônibus que computará a sua viagem, liberando a catraca. No seu retorno, o 

passageiro retorna por ônibus ao terminal, e terá os veículos disponíveis para 

completar o seu trajeto a sua residência, finalizando seu dia. 

A dimensão tarifária acontece no benefício da tarifa de ônibus após o 

usuário atingir a pontuação necessária. A abertura do serviço das bicicletas e 

patinetes compartilhados são pagas, mas o valor é pequeno, com o ticket médio 

por viagem de no máximo R$ 2,00, mais acessível que uma viagem de ônibus. O 

conceito estabelece que a pontuação seja baixa, para que o acesso ao bilhete 

seja frequente, mas também não comprometa a viabilidade do negócio. A 

pontuação só é garantida com o estacionamento nas áreas indicadas, de forma 

que o benefício seja focado no usuário dos dois modais. A plataforma aciona o 

ponto com a sincronia entre a geolocalização percebida do usuário e a área 

parametrizada de estacionamento. 

A estrutura construída se baseia em três princípios que regem a dinâmica 

de relacionamento dos stakeholders e conduzem o escopo do projeto; são eles, 

sustentabilidade, conveniência e economia. A economia se baseia na distribuição 

de despesas das companhias de micromobilidade entre os demais participantes 

do sistema, à medida que são remunerados pelo serviço, uma redução de custo é 

percebida pelas empresas. Por conveniência, reflete-se toda a experiência 

percebida do passageiro, da diversidade de opções proporcionada, a maior oferta 
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de serviços, e a velocidade no atendimento e na viagem, por valores acessíveis 

ao segmento. O princípio de sustentabilidade rege a responsabilidade desse 

sistema com a redução de gastos onerosos com o transporte e a preservação do 

ambiente da cidade, reduzindo a ocupação das vias com automóveis poluentes e 

priorizando a experiência do passageiro com a cidade. A estrutura pode ser 

visualizada no diagrama na figura 2. 

 

Figura 2 - Valor agregado ao sistema de mobilidade urbana 

 

 

Fonte: O autor 

 

5.2.3 Valor agregado na cadeia 

 

A proposta transmite sinergia e equilíbrio por meio de uma estrutura de 

relacionamentos e alianças entre os participantes do sistema. A mitigação de 

fraquezas e gargalos de sistemas pela associação a forças e atributos de redes 

paralelas, é a fundação da proposta de solução. Valor é agregado a toda a cadeia 

quando agentes e redes independentes se unem para consolidar uma nova 

estrutura, mais eficiente, sustentável e de qualidade. O diagrama na imagem 3 

demonstra a sinergia entre os agentes desse sistema e as forças transmitidas e 

geradas em suas interações. 
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Para as empresas de bicicletas e patinetes compartilhados, a aliança 

providencia a oportunidade de expansão de seu mercado, para bairros mais 

distantes das regiões nobres e ainda não explorados pelo setor. Ao mesmo 

tempo, garante maior segurança de seus ativos pela atuação em conjunto com as 

concessionárias de transporte coletivo municipal e com a atuação da autoridade 

pública de transporte do município.  

 

Figura 3 - Sinergia entre os participantes do modelo proposto 

 
Fonte: O autor. 

 

O que oferece ao sistema é a remuneração pelos serviços de manutenção 

e remanejamento dos veículos, em adição à utilização do espaço do ônibus para 

o transporte e a oferta desses veículos, para as concessionárias. Também é 

responsável pela compra de créditos avulsos da autoridade pública para o seu 
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mecanismo de integração; em contrapartida à utilização dos espaços de 

embarque e desembarque. Apesar do investimento, a aliança se baseia numa 

economia de despesas em relação ao trabalho assumido pelas empresas 

operadoras, atualmente de realização própria.  

As concessionárias são remuneradas pelos serviços mencionados e 

adquirem a oportunidade de aumento no número de passageiros. A proposta 

supõe a união entre usuários de mercados distintos, assim como incentiva o 

próprio uso do ônibus pela distribuição de créditos de passagem de ônibus. 

Consequentemente, as operadoras são beneficiadas pela remuneração de seus 

serviços e pela presunção de aumento de passageiros em sua área de atuação. 

O poder público concedente, assim como as operadoras, são remunerados 

pelas empresas de micromobilidade compartilhada pela compra direta de passes 

de transporte avulsos. Marginalmente, a entidade cumpre parte de seu papel em 

fornecer qualidade e alternativas para o cliente do sistema de transporte público 

municipal, a partir da aprovação de um novo modelo de integração modal. Mais 

importante, a medida não onera a organização, ao contrário, traz recursos para o 

sistema de transporte municipal. 

Para o usuário, a integração modal entre os modais, seja da disponibilidade 

das bicicletas e patinetes nas áreas de embarque e desembarque dos ônibus e na 

estrutura dos próprios, até o benefício tarifário percebido na utilização de ambos, 

oferece uma rica oferta de serviços. A solução híbrida propõe uma maior 

diversidade de alternativas para o público em bairros periféricos, que estão 

sujeitos a inovar na sua forma de transportar, utilizando outros serviços que se 

complementem ao serviço coletivo e agreguem níveis de qualidade a sua 

experiência. Velocidade é outro fator transmitido pela integração, supondo maior 

eficiência no papel do serviço, e consequentemente, priorizando o recurso mais 

precioso desse cidadão, tempo. 

Conforto, conveniência e acessibilidade são fatores importantes para os 

clientes do serviço, mas como vistos na pesquisa, o elemento tempo é essencial. 

Tempo é um recurso precioso para o indivíduo, especialmente para aquele que 

dedica de duas até seis horas desse recurso no transporte rotineiro. O objetivo da 

proposta é trazer ao passageiro uma nova alternativa, que inserida em seu plano 

de transporte, seja capaz de fazê-lo economizar tempo em sua jornada. O 



135 
 

 

conceito da solução guia-se por esse escopo, o incentivo para que os recursos 

disponíveis sejam utilizados da forma mais eficiente. 

 

5.3 Análises de viabilidade do projeto de solução 

 

O sucesso na implantação da proposta de solução do problema depende 

da garantia de funcionalidade e de sustentabilidade do projeto. A validação de sua 

capacidade de execução é tratada perante três esferas de análise: a estratégica, 

a funcional e operacional, e por último, a econômico-financeira. 

Na esfera estratégica, avalia-se a estabilidade e a coesão entre os 

interesses dos stakeholders no presente e no futuro; de forma a solidificar o 

escopo do projeto atendendo e preservando as necessidades dos participantes 

envolvidos, para garantir a continuação do exercício proposto. A esfera funcional 

avalia a disponibilidade, capacidade e qualidade dos recursos apresentados no 

sistema, assim como a materialização das estruturas necessárias para a 

consolidação desse sistema. A esfera econômico-financeira reconhece o trabalho 

prestado pelos participantes, estratifica os custos envolvidos e as remunerações 

propostas, para avaliar a viabilidade econômica da operação. 

A análise supõe a busca por um cenário objetivado na proposta, onde há 

ganhos quantitativos e marginais para os participantes do projeto. Contudo, a 

questão da aplicabilidade do negócio deve considerar os níveis esperados pelos 

stakeholders, sejam eles quantificáveis ou marginais, e essas considerações não 

foram contempladas. Como exemplo, o mínimo de remuneração para as 

concessionárias de transporte público, considerando o ágio após o pagamento 

dos custos e despesas envolvidos no sistema. A análise estipula um cenário onde 

os custos são quitados e um ágio equilibrado é concedido para os prestadores de 

serviço do projeto. 

 

5.3.1 Análise estratégica 

 

Como escopo do projeto, é fornecido aos cidadãos das regiões periféricas 

da cidade de São Paulo um mecanismo de integração modal entre os ônibus 

urbanos e os veículos de micromobilidade, por meio de uma parceria entre as 
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empresas concessionárias de transporte coletivo, as companhias de 

micromobilidade e a entidade pública reguladora do transporte na cidade. Nessa 

parceria, as concessionárias disponibilizam sua estrutura existente para a 

prestação de serviços de manutenção, coleta e redistribuição dos veículos de 

micromobilidade. Ao mesmo tempo, a entidade pública autoriza a utilização de 

áreas delimitadas nos terminais urbanos e fornece créditos para a utilização de 

transporte urbano, quais serão repassados aos usuários pelas empresas de 

micromobilidade como um benefício. Em troca, as companhias de 

micromobilidade remuneram os serviços de ambos os parceiros, considerando o 

ressarcimento dos custos e despesas envolvidos com um ágio, mas se atenuando 

aos custos hipotéticos se a operação fosse própria; reconhecendo uma economia 

no processo que conduz por conta própria hoje. 

Marginalmente, a parceria também auxilia no processo de recuperar a 

atratividade do transporte coletivo, uma vez que os mecanismos ofertam a 

integração entre os dois modais, incentivando o uso conjunto; e no cumprimento 

de objetivos e responsabilidades da entidade pública de transporte, que se 

preocupa com a qualidade do transporte para o seu cidadão. Para o usuário, 

adquire mais velocidade com a diversificação do seu roteiro de transporte e ganha 

o incremento de poder optar por um modal diferente em seu trajeto para terminais 

e estações de transferência. 

A estratégia do negócio supõe a distribuição de valor para cada 

participante do sistema, o modelo funciona como uma estrutura que estabiliza as 

fraquezas e gargalos vivenciados pelos participantes, por meio do 

compartilhamento de forças e vantagens de seus parceiros. Em consequência, o 

valor se reflete: para o usuário, na velocidade e opção, para as empresas de 

micromobilidade, na expansão de mercado, contingenciamento de custos e 

segurança de seus ativos, para as concessionárias de transporte coletivo, na 

remuneração pelo serviço prestado e no aumento da atratividade pelo modal, e 

para o poder público, na remuneração das passagens e no cumprimento de 

objetivos e responsabilidades. 

A estrutura imaginada não considera fatores essenciais para a visualização 

mais precisa do negócio e seu potencial de sucesso. Com essa consideração, 

analisou-se o projeto sobre o prisma de uma matriz SWOT, de forma que a visão 
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sobre o negócio se torna-se mais verossímil, por meio da assimilação de 

vantagens intrínsecas do projeto (forças), assim como desvantagens (fraquezas), 

e o reconhecimento de fatores externos que impactem na implantação do projeto 

e na concretização de seus objetivos; oportunidades e ameaças. 

Figura 4 - Analise SWOT para o modelo proposto 

 

Fonte: O autor 

 

Na representação, os pontos fortes demonstram as vantagens internas 

percebidas nesse sistema. São elementos ou características do projeto, ou 

advindos de seus participantes, que indicam vantagens operacionais do negócio. 

Entre os pontos reconhecidos, se destaca a própria estrutura do modelo em sua 

preservação dos interesses dos participantes. O fator se destaca em importância 

para garantir o sucesso na concretização e na sustentação do negócio, uma vez 

que todos os participantes devem estar motivados e seus relacionamentos 

consolidados, para a execução com sucesso do trabalho. 

A disponibilidade de recursos por parte das concessionárias é um fator de 

destaque. Com seus maquinários, sua estrutura e sua mão de obra especializada, 

elas são capazes de rapidamente realizar os trabalhos necessários sem a 

exigência de muito esforço e tempo para atividade. Os custos e despesas 

variáveis distribuídos são baixos se comparados ao contexto hipotético de ter a 

estrutura e equipe própria para a atividade. 

Em vista do mesmo elemento, manifesta-se uma facilidade na implantação 

da operação básica de distribuição e coleta de bicicletas. Primeiramente, por 

conta da estrutura disponível pelas concessionárias e sua capacidade de 

mobilização rápida, principalmente em locais próximos; no caso dos terminais e 

FORÇAS FRAQUEZAS

São as vantagens oferecidas em relação ao mercado: Fatores que impedem resultados potencialmente melhores:

Alta disponibilidade de recursos Potencial remuneração baixa a concessionárias
Modelo Sólido Limites da aliança (não sociedade entre parceiros)
Pressupõe escalabilidade do negócio (incentivo para demais parceiros) Eficácia depende do comprometimento do Poder Público

OPORTUNIDADES AMEAÇAS

Brechas de mercado e soluções para nichos: Fatores externos que podem reduzir potencial da empresa:

Impacto macroeconômico (ex: queda do dólar) na eficiência do negócio Proposta não trazer atratividade aos ônibus urbanos
Vigor econômico como estímulo para a adesão ao serviço Alocação dos créditos disponibilizados para modais coletivos distintos do ônibus
Aumento do investimento em policiamento, proporcionando maior segurança dos ativos Revisão de estratégias particulares das agentes

Impacto da topografia regional na adesão do serviço
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estações de transferência locais. E segundo, pela facilidade em dispor de equipes 

para as atividades propostas, alocando conforme a necessidade, reutilizando 

colaboradores de seu core business. E terceiro, por conta das estruturas 

disponíveis e maquinários que possui para manusear as atividades operacionais 

do projeto. 

Outro elemento que representa uma vantagem operacional do projeto 

consiste no estímulo na escalabilidade do projeto. Em outras palavras, a proposta 

se torna mais atraente para as operadoras de ônibus e para o órgão público, 

conforme for o aumento do serviço prestado, que depende do aumento do volume 

de veículos de micromobilidade nas regiões indicadas. O fator é motivador e se 

manifesta em um maior comprometimento entre as parceiras. 

As fraquezas do projeto, em contraposição às forças, revelam as 

desvantagens operacionais. Entre elas está a dependência da participação do 

poder público no negócio. O fator é determinado como uma desvantagem devido 

aos desafios ligados a aceitação do plano proposto, a burocracia no tempo de 

aprovação e as medidas necessárias para legitimar os pontos necessários. 

Em sua esfera, o órgão regulador deve permitir a composição das áreas 

delimitadas para o estacionamento das bicicletas e patinetes compartilhados, em 

seus espaços de controle. Sem essas áreas de estacionamento para os veículos 

nos terminais, a operação de recolhe pelas concessionárias se torna mais 

onerosa, e possivelmente inviável para os demais parceiros. Ao mesmo tempo, a 

segurança desses ativos é perdida, sendo que estarão espalhados pela cidade 

em regiões passíveis de roubo e vandalismo. Também, impede-se de estimular a 

integração entre os modais, sendo que não compartilharão o mesmo espaço 

físico, reduzindo a atratividade do negócio para as concessionárias. 

Com essas considerações, é imprescindível a participação e o consenso da 

entidade pública de transporte, para o melhor andamento do projeto. A exposição 

dos benefícios para a população e o papel da parceria em auxiliar nos 

compromissos do órgão com a população é indicado. 

Outro ponto de atenção potencial é a remuneração das operadoras pela 

prestação de seus serviços. Em tese, o modelo se baseia numa remuneração que 

acoberte os gastos com mão de obra e equipamento com a adição de um 

excedente para a prestadora. Contudo, se as empresas de transporte coletivo 
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exigirem um valor maior para a sua colaboração, pode-se chegar a um impasse. 

Parte do objetivo da parceria é a economia que as companhias de 

micromobilidade ganharão com o compartilhamento de gastos e despesas com as 

operadoras, que já possuem a estrutura e os recursos disponíveis para 

compartilhar. Contudo, se o valor exigido se estender para um valor próximo, igual 

ou maior que o gasto hipotético que possuiria com uma estrutura própria, a 

parceria se torna nula. Reconhecesse, em adição, que o valor disposto a ser 

gasto pelas companhias de micromobilidade, é composto pelos serviços das 

concessionárias e também, pela compra de passes de transporte da entidade 

pública de transporte. 

As operadoras de ônibus em São Paulo possuem faturamentos robustos, 

com pequenas empresas, de 200 a 250 ônibus, chegando a ter faturamentos 

mensais de até 12 milhões de reais. Considerando, de acordo com o executivo da 

Cinza Urban, que operações com 150 a 200 veículos, possuem custos de 

operação de 12 mil reais. Torna-se válido analisar a discrepância dos valores para 

considerar o nível de atratividade para as concessionárias. 

No cenário mencionado, a solução deve ser considerada como um 

elemento a mais na motivação das operadoras de ônibus, o aumento no volume 

de veículos de micromobilidade. Dessa forma, as parceiras devem focar em 

aumentar a remuneração conforme for o aumento do volume de veículos naquela 

região específica. Em outro ponto, a adição do contrato de locação do espaço do 

ônibus para o embarque de veículos deve ser considerada para assegurar o 

maior interesse das concessionárias na parceria. 

Parte das desvantagens do modelo envolve os limites da parceria, 

especificamente, o reconhecimento que o modelo não atribuí a aliança como 

sociedade. Como sociedade, as sócias poderiam ter o direito de mapear o escopo 

do projeto em conjunto, tomando iniciativas juntas, e compartilhando resultados 

financeiros. O modelo trabalha diferente, e supõe que a parceria seja uma 

prestação elaborada de serviços, com as iniciativas estratégicas dos respectivos 

negócios das parceiras se limitando a suas respectivas gestões. 

No contexto descrito, a iniciativa de aumento da frota de bicicletas, por 

mais que seja um fator de estímulo para o trabalho da concessionária, depende 

do interesse da companhia de micromobilidade em expandir a sua frota. O 
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trabalho da concessionária se limita a prestar os serviços, cobrar por eles e 

aceitar ou não, o aumento ou redução de frota, conforme a decisão da companhia 

de micromobilidade. Afinal, o investimento será exercido por ela, singularmente, 

pela não existência de sociedade entre as parceiras em questão. Da mesma 

forma, a concessionária, e mesmo o órgão regulador, não detêm direito sobre a 

distribuição de resultados financeiros nessa aliança. 

Complementar aos aspectos intrínsecos, o projeto apresenta elementos 

externos de influência, representados por ameaças e oportunidades para a 

condução do sistema proposto. Apesar de serem totalmente potenciais e 

abstratos tais aspectos possuem uma capacidade latente de mobilizar o modelo, 

seja para fortalecê-lo, ou comprometê-lo. 

Entre as oportunidades pressupostas, o impacto do dólar e da própria 

volatilidade do mercado de bicicletas e patinetes elétricos podem influenciar na 

redução do preço desses ativos. Reduzindo o investimento associado à aquisição 

de novos veículos e estimulando as empresas de micromobilidade em ganhar 

escala com o projeto, providenciando o maior volume de veículos para regiões 

indicadas ou para a cidade no geral. 

O aquecimento da economia brasileira representa uma variável de 

influência na outra ponta, por parte do cliente. O enriquecimento per capita, o 

aumento da empregabilidade e dos níveis de consumo contribui para a maior 

adesão do público ao programa. Em adição, o aumento do policiamento e o 

investimento do município na segurança das regiões em foco, transmitem maior 

segurança para o projeto e constitui uma oportunidade válida para a sua 

viabilidade, uma vez que oferecem proteção dos ativos tanto para perdas, quanto 

para vandalismo e também na recuperação de veículos perdidos. 

Quanto às ameaças pertinentes para a condução do programa, algumas se 

destacaram como elementos potencialmente impactantes para a eficácia da 

parceria. A questão topográfica das regiões alvo é uma delas. Áreas com relevos 

acentuados, com ruas e avenidas íngremes, são ambientes não apropriados para 

o uso de veículos de micromobilidade e dificilmente apresentam soluções 

possíveis para a inserção desse modal. O modelo proposto pode atuar em 

pequena escala, com menos veículos, em regiões com topografias desfavoráveis, 

contudo, a solução mais eficaz se dá em bairros com condições mais adequadas 
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para a proposta. 

Por parte do cliente, surgem duas ameaças diretas sobre o transporte 

coletivo urbano por ônibus. O primeiro representa a decisão de optar por 

bicicletas e patinetes compartilhados em locais onde há ônibus intermediários até 

os terminais. O contexto mencionado é incapaz de ser evitado e é provável de 

acontecer dependendo da região de atuação. Não há solução apropriada ao 

contrário da adesão ao projeto; apenas, a aliança exclusiva por concessionárias 

que não trabalhem com linhas entre bairros. 

No caso de São Paulo, o sistema de transporte urbano se divide entre 

linhas estruturais, que fazem o trajeto dos bairros às regiões centrais, se 

baseando em avenidas por faixas exclusivas; e linhas locais, que fazem os 

trajetos dentro dos bairros, suprindo terminais primários (enquanto a outra 

promove a condução a partir dos terminais). Para a saúde dos envolvidos no 

modelo, se pressupõe a parceria apenas com empresas sob o regime de linhas 

estruturais, de forma que as bicicletas e patinetes concorrerão apenas com o 

transporte por ônibus sob o regime de linhas locais. 

A segunda ameaça relacionada ao cliente se refere à utilização de créditos 

de passagem do transporte por ônibus em modalidades distintas, tanto para o 

transporte metropolitano quanto para o trem. Ambas as modalidades aceitam o 

mesmo tipo de crédito aceito no transporte por ônibus (o Bilhete Único), o que 

torna a opção uma alternativa muito provável de se realizar. Contudo, a própria 

disposição física proposta no modelo, onde os veículos de micromobilidade são 

integrados fisicamente com o espaço dos terminais e estações de transferência 

de ônibus, contingenciam a extensão que esse elemento pode adquirir. 

Por parte das parceiras do projeto, potenciais retomados de escopo de 

suas estratégias particulares é um fator de comprometimento ao projeto. Quanto 

às companhias de micromobilidade, por exemplo, a decisão pela não expansão 

de sua atividade e a rejeição do aumento do volume de veículos na cidade, 

desestimula a atuação e a perspectiva das demais parceiras no negócio. Na 

mesma situação, a decisão das concessionárias em optar pelo lançamento de sua 

própria companhia de micromobilidade, para concorrer diretamente com seus 

potenciais parceiros, nos termos estabelecidos do modelo proposto; constitui 

como uma ameaça à conclusão e execução da parceira proposta. 
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A partir das reflexões propostas pela matriz SWOT, o escopo do projeto 

tomou uma dimensão mais holística, na consideração dos elementos intrínsecos e 

das variáveis externas que impactarão na implementação e na sustentabilidade 

do programa. A partir do mesmo, destacou-se a solidez da proposta apresentada, 

considerando os interesses, a dinâmica e a sustentabilidade no relacionamento 

dos participantes envolvidos e considerando o comprometimento com suas 

respectivas atribuições para a melhor condução do negócio. As desvantagens 

apresentadas da estrutura demonstram elementos ligados ao não consentimento 

entre os parceiros, algo que pode ser mitigado com o entendimento das partes 

sobre a real natureza do negócio e o comprometimento desses participantes com 

suas respectivas atribuições e resultados esperados. 

Os reais desafios do projeto estão associados à preservação desses 

interesses. Entre as ameaças, por exemplo, o risco com a tendência dos clientes 

em rejeitar a utilização dos ônibus em favor de outros modais, apesar da parceria, 

pode desestimular a participação das concessionárias no trabalho. Pior cenário, 

estimular a mesma concessionária a constituir um negócio próprio de 

micromobilidade, baseado na estrutura do modelo. É imprescindível, diante das 

reflexões propostas, o entendimento e a preservação dos interesses dos 

parceiros para a eficácia esperada. 

 

5.3.2 Análise Funcional e Operacional 

 

A dimensão funcional da análise de viabilidade foca na distribuição dos 

recursos que serão utilizados no sistema proposto, nas estruturas de trabalho 

para a condução dos exercícios necessários e na organização estabelecida para 

a sustentabilidade desse sistema. Parte importante da etapa é a definição das 

responsabilidades de cada parceiro do projeto, e a estratificação dos processos 

envolvidos, com suas respectivas entradas (recursos consumidos) e saídas 

(produtos os serviços prestados). 

Para a concessionária de transporte coletivo, a responsabilidade está na 

coleta, manutenção, recarga (se necessário) e descarga das bicicletas e patinetes 

da companhia de veículos de micromobilidade compartilhados. O primeiro passo 

definido é a coleta dos veículos nos terminais e estações de transferência 
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indicados. Para esse processo, a concessionária disponibilizará um veículo de 

apoio operacional, podendo ser uma van, um micro-ônibus ou um ônibus 

convencional, adaptados para receber os equipamentos de micromobilidade. A 

capacidade dos veículos de alta capacidade em metros quadrados impactará 

diretamente na eficiência da operação, conforme o respectivo volume de 

equipamentos a serem transportados. 

Atualmente, é comum que as operadoras possuam veículos fora de uso de 

linha, adaptados para servirem como veículo “socorrista” e de apoio operacional. 

Atuando em conjunto com uma estrutura de guincho, em sua traseira, para o 

resgate do ônibus de linha fora de condições de uso nas linhas, nas ruas.  

Por um lado, torna-se contraditória a utilização do ônibus “socorrista” para 

uma operação de rotina que não condiz com o core business da empresa. 

Contudo, o modelo proposto que estimula os usuários a deixarem as bicicletas e 

patinetes nas áreas indicadas, que fazem intersecção com operações de ônibus, 

traz facilidade e velocidade na coleta dos equipamentos. Ao mesmo tempo, reduz 

a exigência de redistribuição contínua dos equipamentos pelo bairro, algo que 

será feito pelos próprios usuários quando no retorno de sua jornada (dos 

terminais de ônibus até suas respectivas moradias).  

Consequentemente, o tempo será curto, para a coleta e a descarga, e a 

necessidade de fazer o exercício todos os dias não será necessária, se limitando 

a uma quantidade de vezes por semana, apenas para a conservação dos 

equipamentos. Estima-se, de acordo com especialistas da área, que para dois 

pontos distintos, e 150 bicicletas, um período de 45 minutos para a coleta ou 

descarga seja o suficiente. Contabilizando 1 hora de 30 minutos para a coleta e 

descarga num respectivo dia, para as condições propostas. 

Quanto à equipe de trabalho, um executivo de uma das companhias de 

micromobilidade, afirma que para 150 a 200 bicicletas, é necessária uma equipe 

de cinco pessoas para o trabalho de manutenção e conservação. O modelo 

pressupõe a utilização de cinco pessoas, que disponibilizarão parte de seu tempo 

de trabalho para a composição das tarefas necessárias, enquanto três 

“socorristas” (que trabalham no resgate de ônibus quebrados) trabalharão na 

coleta e descarga dos equipamentos.  
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As atividades necessárias para a conservação e manutenção são: 

lubrificação troca de peças e recarga de equipamentos. Estima-se que em duas 

horas, o trabalho seja feito com sucesso. Os lubrificantes, o enchimento das rodas 

e a recarga de equipamentos serão disponibilizados e realizados pela 

concessionária, enquanto o fornecimento de peças deverá ser de 

responsabilidade da companhia de bicicletas e patinetes compartilhados. 

A companhia fornecerá um estoque de peças e materiais que serão 

administrados e selecionados por uma das cinco pessoas da equipe, que será o 

líder do processo e se responsabilizará tanto pelo trabalho físico envolvido quanto 

pela administração, segurança dos equipamentos e peças, a contabilização dos 

serviços prestados e o contato com a equipe de apoio por parte da companhia. 

Dos demais 4 profissionais, serão 2 mecânicos, 1 lubrificador e 1 eletricista (que 

fará a manutenção de patinetes e sua respectiva recarga). 

Dentre todos os colaboradores, apenas o líder será o profissional de função 

exclusiva da operação em questão, os demais colaboradores serão 

prioritariamente os mesmos, mas poderão ser trocados por outros profissionais 

com as aptidões necessárias. Além disso, mais de 20 colaboradores receberão 

um treinamento intensivo de dois dias para o manuseio dos equipamentos de 

micromobilidade. 

Para o manuseio de peças, uma área de 30 metros quadrados será 

disponibilizada na oficina para acomodar as partes. O líder se encarregará de 

administrar a utilização das peças, atualizar seu controle e projetá-lo para a 

equipe de apoio das companhias de micromobilidade, que atuarão analisando e 

enviando as peças necessárias, assim como fornecendo informações necessárias 

quando preciso. 

Fora a operação básica do modelo, as estruturas de embarque das 

bicicletas nos ônibus serão na forma de estruturas de metal triangulares na 

traseira do ônibus, em conjunto com mecanismos metálicos para prender a roda 

do equipamento na estrutura metálica. O mecanismo poderá ser em forma de 

corrente em corda de plástico e não trancará o equipamento, mas possuirá um 

dispositivo que ao apertar libera o mecanismo, liberando a bicicleta. O 

equipamento se alojará verticalmente na traseira do ônibus, e sairá embarcado da 

garagem para ser retirado nos terminais e estações de transferência por usuários, 
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com um simples aperto no dispositivo do mecanismo. A imagem a seguir, mostra 

como se estabilizará o equipamento com a estrutura metálica e uma 

representação diferente do mecanismo suposto, imaginado que a estrutura se 

acople na traseira do ônibus. 

 

Figura 5 - Proposta de estrutura de embarque na traseira do ônibus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:https://cyclesafe.com/bike-parking-dimensions/ 

 

A estrutura será produzida na garagem pela concessionária, será papel do líder 

garantir a saída das bicicletas embarcadas dos ônibus selecionados (com as 

estruturas). A área ocupada na traseira do ônibus será o suficiente para quatro 

veículos, cerca de 3,45 metros quadrados da face traseira. 

 Contudo, a questão sobre a segurança e facilidade da retirada do 

equipamento pelo usuário ainda é questionável. Primeiro, através da própria 

estrutura proposta onde o equipamento se encontra na traseira, fora da visão de 

alcance do motorista; segundo pelo impacto de retirada do veículo na linha, 

gerando atrasos na programação do ônibus. 

Com essas considerações, o veículo de alta capacidade deve estar 

estacionado e não pode ser parado quando estiver “em linha” (cruzando avenidas 
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para parar em pontos por um curto espaço de tempo para o embarque e 

desembarque de passageiros). A solução para esse ponto seria limitar o resgate 

de equipamentos para o momento onde os ônibus pararem em terminais para 

esperar a próxima jornada. Na lógica proposta, o usuário tem acesso ao 

equipamento somente nos terminais. 

O contraste da operação já proposta do modelo, seria que o meio de 

transporte embarcado dos equipamentos de micromobilidade, pode ser uma 

alternativa para a redistribuição de pequenas quantidades de bicicletas para 

ambientes fora das áreas regionais de atuação. Auxiliando no processo de 

compensação em caso de falta de equipamentos em regiões mais distantes ou 

mesmo centrais. 

Para a companhia de veículos de micromobilidade compartilhados, suas 

responsabilidades estão distribuídas entre a disponibilização de serviços na 

plataforma digital, o apoio na condução de serviços da concessionária e a 

distribuição de peças para a mesma. Sob a interação com a concessionária, a 

companhia se compromete com a comunicação constante com o líder da 

operação na garagem, para fornecer os ajustes necessários no trabalho sendo 

conduzido e fornecer a quantidade necessária de equipamentos e peças quando 

preciso. 

Na esfera particular das atividades digitais, a companhia deve produzir o 

mecanismo em seu aplicativo digital para a identificação geográfica dos pontos de 

estacionamento das bicicletas e patinetes, e o instrumento para o reconhecimento 

do usuário de transporte coletivo e a contabilização de pontos para o seu crédito. 

Todas as atividades mencionadas lidarão diretamente com o usuário que 

acessará todos os benefícios propostos, por meio de uma plataforma digital 

própria. 

Primeiro, a companhia, credenciada como vendedora e distribuidora de 

bilhete de transporte, pelo órgão municipal de transporte urbano, comprará uma 

quantidade de créditos de passagem e consolidará um banco de passes de 

transporte. Em seguida, o usuário utilizará a sua plataforma para encontrar e 

desbloquear uma bicicleta ou patinete para utilizar em seu trajeto. Ele o liberará 

pagando a taxa necessária para o seu uso, conforme o tempo de uso, e será 

incentivado, pelo programa, para estacionar o veículo na área delimitada nos 
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terminais e estações, para garantir pontos. 

A área é reconhecida no aplicativo, e com a sincronia da geolocalização do 

usuário com a área indicada, ele garante um ponto. O acumulo de pontos, 

proporcionará a emissão de créditos de passagem para o transporte urbano, a 

partir do alcance de uma quantidade específica. O usuário deverá inserir em seu 

cadastro do aplicativo, o número e dados do seu cartão de transporte, para 

formalizar a transferência do crédito. 

 

Figura 6 - Simulação da área necessária para a ocupação de duas bicicletas, para os 

estacionamentos indicados. 

 

 

Fonte: https://cyclesafe.com/bike-parking-dimensions/ 

 

No caso do órgão de transporte coletivo municipal, além do 

credenciamento da companhia de micromobilidade, como uma entidade habilitada 

para a compra e distribuição de crédito de transporte urbano. Responsabiliza-se 

por legitimar a produção das áreas de estacionamento para as bicicletas e 

patinetes compartilhados nas estruturas de transferência e estações de ônibus. O 
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tamanho das áreas dependerá de cada espaço em foco, considerando o volume 

de passageiro como suprimento da respectiva estação ou terminal. Usando como 

base para a atribuição da quantidade de bicicletas por metro quadrado, que 

atribuí o uso de 1,72 metros quadrados para a ocupação de duas bicicletas e 

mais 2,21 metros quadrados, distribuídos nas laterais, para a retirada segura das 

bicicletas. Em adição, a mesma área total (considerando o volume respectivo de 

veículos para operação) deverá ser disponibilizada na unidade de garagem da 

concessionária, para que as bicicletas e patinetes sejam estacionadas enquanto 

os serviços de reparo e conservação são feitos. 

Em perspectiva, a visualização da operação pressupõe viabilidade em 

sustentabilidade em sua implantação e condução. Importante considerar que os 

valores quantificados referentes à quantidade de profissionais da equipe da 

concessionária e as áreas delimitadas para o embarque no transporte (na coleta e 

descarga), o estacionamento na garagem e a área de oficina para o estoque de 

partes, está considerando o volume de 150 a 200 veículos. Conforme for o 

aumento no volume de veículos sob operação na região, o impacto no 

dimensionamento de recursos aumentará. 

 

5.3.3 Análise econômico-financeira 

 

A dimensão financeira considera o contexto da dimensão operacional e 

funcional, a quantificação das receitas, custos e despesas envolvidos no sistema 

proposto. O objetivo constitui em trazer economia ou (e) receitas financeiras para 

os participantes envolvidos no projeto, caso contrário, sua viabilidade é nula. 

A base do modelo estabelecido focou nos custos das empresas de 

micromobilidade associados à manutenção, preservação, coleta e redistribuição 

de seus ativos. Atualmente, de acordo com o executivo da Grow, as coletas e 

redistribuições são conduzidas por uma mescla entre equipes próprias 

contratadas e terceirizados que são remunerados por equipamento por tipo de 

viagem (coleta ou distribuição). Quanto à conservação e manutenção, equipes 

próprias são contratadas para desempenhar essas tarefas, em espaços alugados 

pela cidade para comportar as atividades necessárias. 

A proposta estabelece que em parceria com as concessionárias de 
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transporte coletivo, os custos podem ser reduzidos, principalmente em relação ao 

investimento em estruturas e maquinários para comportar a manutenção dos 

veículos da companhia, até o investimento na contratação de equipes e custos 

fixos envolvidos. O transporte também é contingenciado na proposta da parceria. 

Contudo, parte da cadeia de valores reconhecidos no projeto pressupõe a 

integração entre os modais de micromobilidade e de transporte coletivo urbano 

por ônibus. A intenção é melhorar a qualidade de vida do passageiro, provendo 

mais diversidade e opção na definição de seu roteiro de transporte, ofertando 

maior velocidade no seu trajeto. Ao mesmo tempo, as empresas de ônibus 

passam a se tornar um participante mais ativo na evolução da mobilidade urbana, 

e se torna mais atraente ao usuário. 

Para mobilizar essa face da proposta, a companhia de micromobilidade 

terá de ter acesso a créditos de transporte urbano para distribuir aos seus 

clientes, por meio de uma política definida. O mecanismo permitirá que o cliente 

da empresa de micromobilidade tenha acesso gratuito ao ônibus, por meio da 

distribuição de créditos de transporte a seus clientes. Esse processo envolve a 

compra desses créditos do órgão de gestão do transporte municipal. 

Em suma, considerasse o valor custeado pelas operações da empresa de 

micromobilidade, e com parte reduzida desse valor (proporcionando uma 

economia real do projeto), o remanescente será investido na remuneração da 

prestação de serviço das empresas operadoras de transporte público e na compra 

de créditos de transporte do órgão regulador do transporte urbano da cidade. 

Estima-se que na cidade de São Paulo, de acordo com especialistas do 

setor, as despesas para uma companhia como a Grow, com mais de 4.000 

veículos distribuídos pelas regiões centrais da cidade, são de mais de 

R$350.000,00 mensalmente. O valor compreende os custos associados à 

movimentação, manutenção e conservação dos equipamentos. Dos veículos, 

pressupõe que mais de 85% sejam bicicletas e as demais patinetes elétricos. 

Para estratificar os valores, se procurou alinhar os gastos envolvidos com 

os valores de depreciação associado aos ativos. O método utilizado para essa 

quantificação considerou os princípios contábeis da depreciação linear de bens 

imobilizados, especificamente no pronunciamento CPC 27 do Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis. 
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O princípio de depreciação linear considera o período de vida útil do ativo, 

em anos, e distribui o valor do mesmo para estipular o valor de depreciação 

anual. Para as bicicletas, precificadas em torno de R$3.037,50 (USD 750,00 

considerando R$4,05 o valor de USD 1,00) e considerando uma depreciação de 

três anos (estimada considerando a intensidade de uso esperada do ativo), sua 

depreciação anual será de R$1.012,50 por ano, ou R$84,37 por mês, por 

bicicleta. 

Para os patinetes elétricos, a precificação é de R$ 9.112,50 (USD 2.250,00 

considerando R$4,05 o valor de USD 1,00). Com uma depreciação de cinco anos 

(também estimada, considerando a durabilidade e robustez do ativo em relação à 

bicicleta), seu valor de depreciação anual é de R$ 1.822,50 por ano, ou R$ 151,87 

por patinete elétrico por mês.  

De acordo com o executivo da Cinza Urban, cerca de 60% dos custos de 

manutenção se referem a serviços, infraestrutura, maquinário e movimentação 

dos equipamentos. Estipulando a depreciação auferida como os custos 

respectivos de manutenção dos equipamentos, identifica-se mais de 

R$4.536.000,00 de gastos anuais, ou R$378.000,00 mensais (considerando os 

valores por veículo e contabilizando em suas respectivas quantidades dentro dos 

4.000 veículos presentes em São Paulo). Desse valor, pode-se dizer que 

R$226.800,00 (60% do valor mensal) se refere a despesas com serviços e 

estrutura para trabalho; a outra parte se refere a peças para a troca de partes. 

Outro fator a ser considerado na quantificação dos gastos e despesas 

envolvidos, são as perdas acumuladas. De acordo com o executivo da Cinza 

Urban, a política utilizada para grande parte das companhias é a atribuição de 

perda potencial de 15% a 20% da sua frota operacional, anualmente. No cenário 

de 4.000 veículos (85% de bicicletas e 15% de patinetes), o valor considerado de 

reposição é de R$ 3.159.000,00 no ano, ou R$263.250,00 ao mês; pouco mais 

que o dobro dos gastos operacionais recorrentes. 

Nesse cenário, a atribuição das áreas de estacionamento das bicicletas e o 

incentivo para o usuário deixar o equipamento no local adequado (por meio da 

pontuação para o crédito de transporte), fornece um mecanismo para trazer mais 

segurança aos veículos quanto à perda. Em adição, o recolhimento periódico das 

bicicletas pela concessionária permite a maior preservação dos equipamentos e 
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de forma uniforme, uma vez que o modelo pressupõe que grande parte dos 

equipamentos permanecerá nas áreas delimitadas. A medida reduz o desgaste 

dos veículos e contribuí para a redução de perdas por vandalismo e quebra. 

Visualizando o cenário de 150 bicicletas, os gastos representam cerca de 

R$12.656,25 por mês; o que consiste em um valor baixo para ser reduzido e 

depois apropriado como remuneração para as concessionárias e o poder público. 

Porém, assim como orientado pelo representante da Cinza Urban, “os valores 

mudam por conta da quantidade de trabalho, entretanto, a capacidade de trabalho 

por pessoa muda muito pouco de 150 a 400 bicicletas, porque mais checagens do 

que reparos serão efetivamente feitos”. 

A partir dos aspectos reportados, num cenário de 400 bicicletas a ser 

implantada em uma região particular, a mesma equipe de cinco pessoas para a 

conservação das bicicletas e as três pessoas para a movimentação das 

respectivas, serão necessárias, assim como no cenário previamente elaborado. 

Estima-se a partir de dados fornecidos pela concessionária Metrópole Paulista, os 

seguintes custos associados com o tipo de equipe proposto: R$2.304,79 do 

funcionário líder, R$2.033,06 para cada um dos dois mecânicos, R$2.353,94 para 

o eletricista, R$1.792,08 do lubrificador e R$2.033,06 para dois mecânicos 

socorristas e R$3.949,45 para um motorista. Os valores apurados apropriam os 

encargos e os impostos devidos (conforme a legislação da CLT), representando o 

custo de pessoal por categoria de colaborador. 

Por meio de uma simulação, foi possível representar a comparação entre 

os gastos envolvidos com uma operação própria, e uma rateada pelos recursos 

de uma concessionária de transporte urbana; no demonstrativo de resultado 

apresentado. A demonstração considera os custos mensais de serviço e aloca os 

custos de pessoal diretamente ao campo de operação própria da companhia de 

micromobilidade. Ao contrário, os gastos para a concessionária se limitam ao 

tempo de trabalho alocado para as atividades do projeto. 

Na simulação, é importante considerar que as horas trabalhadas auferidas 

supõem o trabalho envolvido para 400 veículos, considerando 60 patinetes 

elétricos e 340 bicicletas. As horas determinadas para o eletricista são menores 

por esse motivo, e a carga do líder é total por conta do seu compromisso integral 

com o projeto. A carga horária de 4 horas por dia para a coleta e distribuição dos 
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400 veículos, foi estimada proporcionalmente em 1 hora e meia para o trabalho 

com 150 bicicletas. Em conjunto com as 4 horas por dia de atividade para a 

equipe de manutenção (exceto o líder e o eletricista), a quantidade de horas foi 

trabalhada para o período de um mês, considerando apenas duas jornadas por 

semana. 

Os insumos atribuídos na simulação compõem o uso de insumos como 

lubrificantes, o uso de maquinário para encher os pneus, o rateio dos custos de 

instalação e terreno pela área utilizada e o consumo de combustível para o 

veículo de coleta. Para determinar os insumos, calculou-se o total dos gastos a 

partir da atribuição de que 60% dos gastos seriam de serviços. Nesse caso, o 

custo com o serviço dos cargos estratificados representa 60% dos gastos totais, 

ou 0,60 do mesmo. Usando a equação x: 0,60 = Soma dos gastos de 

manutenção; encontra-se o valor cujos 40%, representam os insumos 

consumidos na operação. 

O resultado da simulação revelou uma diferença de mais de R$16.500,00 

entre as duas realidades, sem considerar nenhum excedente para a 

concessionária, apenas remunerando os custos envolvidos. Para a companhia de 

micromobilidade, a locação de um terreno, o investimento em maquinários e 

mesmo o investimento em veículos de apoio (para a coleta e distribuição de 

equipamentos), aumenta mais esse valor.  

 

Tabela 1 - Simulação da demonstração de resultados 

Fonte: O autor. 

 

Mecânico (x2) 2,033.06$         12.71$               2,033.06$         406.61$            32
Lubrificador 1,792.08$         11.20$               1,792.08$         358.42$            32
Eletricista** 2,353.94$         14.71$               2,353.94$         235.39$            16
Líder 2,304.79$         14.40$               2,304.79$         2,304.79$         160
Motorista 3,949.45$         24.68$               3,949.45$         789.89$            32
Socorrista (x2) 2,033.06$         12.71$               2,033.06$         406.61$            32
Total Seviços (60%)*** -$                   -$                   14,466.38$       4,501.71$         
Insumos (40%)**** 9,644.25$         3,001.14$         
Total -$                   -$                   24,110.63$       7,502.86$         
* Simulação onde a equipe é própria da companhia de micromobilidade
** Eletricista possui menor carga horária por trabalhar apenas com os patinetes 
*** Representa 60% do Total
****Representa 40% do Total

Por HoraTotal (por 
função)

Próprios* Rateados com 
concessionária

Horas 
trabalhadas

Gastos mensais associados aos serviços de coleta, distribuição e manutenção de veículos de micromobilidade

Funções
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Outro fator a considerar, é a instituição de múltiplas áreas regionais de 

atuação (estipulada no projeto). Para a companhia, caso opte pelo exercício por 

equipes próprias, a opção mais eficaz seria a instituição de unidades 

independentes de coleta, distribuição e manutenção de veículos. Uma operação 

que se torna excessivamente onerosa, por conta de todo o custo fixo envolvido 

com equipe e instalação. O modelo contingencia isso proporcionando um custo 

partilhado com as operações das garagens de ônibus, consolidando cerca de 

30% dos gastos auferidos com a logística própria da companhia, pelo mesmo 

trabalho e com a mesma quantidade de frota. Em um cenário onde ao invés de 

dois trabalhos semanais, a frequência das coletas e trabalhos de manutenção se 

estenda para cinco vezes na semana. O resultado expresso por parte da 

concessionária é de R$12.995,17 ou metade da simulação da companhia de 

micromobilidade com a equipe própria. 

No caso do segundo passo da operação, a compra de créditos por parte da 

companhia do órgão público municipal, as variáveis que deverão ser equilibradas 

são: a quanto será acordado de economia para a empresa de micromobilidade e 

o qual é o volume de crédito de transporte urbano que será distribuído. A primeira 

variável se estruturará com o valor acordado pela empresa operadora, que 

computará um excedente pelo seu serviço, e o valor restante poderá ser atribuído 

como passe de transporte.  

A compra de passes deve se equilibrar com a demanda por esse serviço, e 

será modulada a partir da política de pontos para a aquisição do crédito. 

Idealmente, a política deve estabelecer um valor máximo de distribuição de 

créditos, para que não ocorra um aumento excessivo de gastos associados à 

compra de crédito, qual implicaria num aumento indesejado com os gastos da 

companhia de micromobilidade e anularia o benefício buscado. 

Um exemplo para o início da operação seria a fixação de 20 pontos para a 

aquisição do crédito. Num cenário de 400 veículos, estimando uma utilização de 

1,5 viagens por dia e considerando 600 viagens por dia, pode-se dizer que o 

potencial (supondo que todos os usuários estacionem no lugar adequado e 

adquiram o ponto) é do lançamento de 30 créditos por dia. Em um mês, 

acompanhando a tendência do passageiro de ônibus (considera demanda como 

27,5 dias no mês, considerando o impacto de finais de semana em relação aos 
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dias letivos), serão distribuídas 825 passagens, o equivalente a R$3.630,00 

(passagem de ônibus 4,40) no mês. 

A proposta da simulação é válida para dar margem para a negociação com 

as concessionárias de transporte coletivo e para dar incentivo ao público para a 

maior utilização dos equipamentos de micromobilidade. Importante pontuar que o 

conceito prevê que o usuário utilize o veículo tanto no trajeto ao seu trabalho 

(levando a bicicleta até a estação na saída de casa) quanto no seu retorno (se 

dirigindo de bicicleta a estação na saída do trabalho). Consequentemente, 

supõem-se a habilitação de dois pontos por dia, e a aquisição de uma passagem 

em 10 dias, ou o equivalente a três passagens gratuitas por mês. Os pontos são 

atrelados às viagens e no estacionamento no ponto determinado, ignorando 

limites de valores de viagem para o exercício, o que traz mais incentivo e 

atratividade para o passageiro. 

Após visualizar os cenários propostos e analisar as aferições elaboradas, é 

condizente afirmar viabilidade financeira do projeto. Com uma política atenuada, é 

possível distribuir quantidades expressivas de passagens de transporte coletivo, 

sem onerar demasiadamente a operação proposta e estimulando o uso pelos dois 

tipos de modal no processo.  

Quanto à conservação dos equipamentos, tornou-se visível o benefício da 

transferência dos serviços para a concessionária de transporte coletivo. A 

economia se torna mais expressiva quando fatores como o aluguel de estruturas, 

estratégias de múltiplas operações regionais e o investimento de equipes, entra 

em consideração. Elementos marginais como perdas por furto também não foram 

considerados, porém, são fatores que são impactados indiretamente no modelo. 

O controle mais próximo da operação pela operadora de ônibus e pelas políticas 

de incentivo ao estacionamento nas estações indicadas auxilia no 

contingenciamento dessas perdas. A questão que se mantém aberta na análise é 

o nível de interesse das concessionárias frente a remunerações complementares, 

tão distante da realidade de suas respectivas receitas. 
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5.3.4 Resultado das análises 

 

A visão sob o escopo estratégico do modelo compreendeu a dinâmica e a 

estrutura que compõe a aliança proposta. Sua análise revelou uma estrutura 

sólida, baseada em papéis bem definidos, mecanismos de incentivo para os 

participantes do programa e a instalação de uma dinâmica que estimula a 

preservação de interesse dos parceiros. Todos esses elementos contribuem para 

a eficácia do projeto e sua sustentabilidade em longo prazo. 

A esfera operacional e funcional do negócio engloba todos os recursos 

materiais, humanos e estruturais para a execução do trabalho, considerando a 

capacidade de operacionalização das atividades envolvidas. Grande parte dessa 

atuação será conduzida pelas concessionárias, e sua alta disponibilidade de 

recursos, instalações e de equipes habilidosas, provêm para um fluxo de trabalho 

eficaz. Quanto às empresas de micromobilidade, o trabalho digital e de 

programação conduzirá para o contato com a outra ponta, dos clientes. 

Na dimensão econômico-financeira, a análise simula o contexto do trabalho 

conduzido, considerando os valores consumidos e a economia produzida em 

relação ao cenário atual. A avaliação revelou uma economia considerável para as 

empresas de micromobilidade, assim como receitas adicionais para as 

concessionárias e para o órgão público municipal. Ao mesmo tempo, há uma 

cadeia de benefícios marginais distribuídos perante os participantes, desde o 

aumento da atratividade do transporte por ônibus até o cumprimento de objetivos 

do órgão municipal. 

Gargalos potenciais foram encontrados no modelo, precisamente nas 

ameaças potenciais na sua condução. As ameaças não representam ineficiências 

estruturais do conceito, mas a influência de fatores externos na interrupção de 

sua implementação e na disrupção de sua condução. Todas as ameaças 

envolvem o comprometimento e o interesse dos agentes com a parceria ou 

elementos externos fora de seu controle, da decisão de concessionárias em optar 

pela introdução de sua própria companhia de micromobilidade até o uso dos 

créditos de transporte para a utilização em outros modais coletivos (metropolitano 

ou trem), pelos próprios clientes. 
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Apesar das ameaças, o modelo se propõe como uma solução sólida, 

aplicável e viável em todas as esferas analisadas. A introdução de um modelo 

que propõe uma solução de intermodalidade urbana, baseada em estruturas 

operacionais que geram economia de gastos e receitas acessórias é algo inédito 

para o sistema urbano de São Paulo. Cuja constituição prevê a alocação de 

gastos adicionais todos os anos para a criação e a manutenção de benefícios 

para os passageiros da grande metrópole brasileira. 

Como expresso nos resultados da análise de viabilidade, a proposta de 

uma solução de intermodalidade no transporte urbano que ao invés de 

representar gastos adicionais aos agentes envolvidos, que vai de empresas 

administradoras das atividades até entidades públicas, consegue garantir 

economias de custo e receitas acessórias, é uma grande conquista. Atualmente, o 

sistema de transporte urbano municipal conta com gastos descomunais, os quais 

se tornam mais onerosos anos após anos, pela falta de uma administração 

adequada, holística e inovadora. 

O ambiente se tornou propício para novos entrantes se inserirem no 

mercado de mobilidade urbana, redefinindo a forma que se pensava o transporte 

nas grandes cidades. Dentre eles, a introdução de veículos de micromobilidade 

compartilhados, se apresenta como uma solução inovadora para conter o 

crescente congestionamento nas cidades, instituído pelo aumento constante da 

frota de automóveis particulares na cidade. 

Contudo, questões associadas à segurança e operacionalização, 

proporcionam barreiras para a introdução de alternativas de modais de transporte 

para a população distante das regiões centrais e nobres da cidade, onde tais tipos 

de serviço proliferam. Ao mesmo tempo, as empresas de transporte lidam com a 

queda de sua demanda, à medida que passageiros insatisfeitos encontram novas 

formas de locomover na cidade, geralmente, envolvendo a aquisição de veículos 

automotivos próprios. A entidade pública de transporte coletivo urbano municipal 

está longe de seus objetivos nesse cenário, incapaz de implantar políticas e 

estruturas que redefinam o transporte nessas regiões, que garantam maior 

satisfação ao usuário e proporcione mais qualidade na prestação de serviço. 

O modelo elaborado considera essas variáveis e estimula o trabalho em 

conjunto para fornecer atratividade para o modal por ônibus, auxilie no 
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cumprimento dos objetivos da entidade pública, contribua para a expansão das 

soluções de micromobilidade e garanta a diversidade de opções e a maior 

velocidade para o passageiro nas ruas. Com o objetivo de formar um sistema de 

valor que assegure as necessidades de todos esses participantes, crescendo 

juntos em prol de maior saúde urbana para o cidadão de São Paulo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a questão de mobilidade urbana na cidade de São Paulo, 

pode-se dizer que o trabalho conduzido permitiu um novo olhar sobre o transporte 

urbano na cidade. Primeiramente, a condução de pesquisas revelou sérios 

problemas estruturais com o sistema atual. Os desafios começam na falta de 

planejamento para a composição de uma rede otimizada de locomoção urbana e 

se estende para a falta de investimento na composição de estruturas viárias 

adequadas para os modais disponíveis. Em segundo, a entrada de novos agentes 

atuando na mobilidade urbana da cidade, promoveu uma transformação na forma 

qual o cidadão trafega pela cidade. Contudo, as inovações propostas estão longe 

de estarem totalmente acessíveis para toda a população, ou mesmo de serem 

consideradas as soluções para os desafios de mobilidade enfrentados 

atualmente. 

O trabalho produzido compõe apenas uma parte desse universo, seu 

propósito foi de materializar uma proposta de integração modal, entre o ônibus 

urbano e os veículos de micromobilidade compartilhados, sem onerosidade para o 

orçamento do sistema de transporte público e que agregasse em velocidade, 

diversidade e conveniência, para o cidadão. Há a expectativa de impacto, porém, 

ele é pequeno se considerar o universo do segmento na cidade, o impacto 

causado hoje pela atuação de mais de 14.000 ônibus na cidade e com o 

transporte de mais de 4 milhões de passageiros por dia. 

Apesar do resultado positivo da análise de viabilidade, é importante 

considerar mais a fundo os impactos possíveis no projeto. A análise não 

considerou efetivamente a análise sobre a demanda geral de usuários do ônibus 

com o interesse na utilização de bicicleta e com o interesse no benefício da 

integração modal entre os dos tipos de veículos. A pesquisa se limitou a 

pesquisas com uma amostra muito pequena e não se baseou em relatórios ou 

pesquisas recentes de organizações especializadas.  
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Outro fator importante para esse aprofundamento seria a segmentação da 

pesquisa de acordo com a área determinada para a implantação do projeto. Os 

resultados permitirão que a empresa de micromobilidade dimensione 

adequadamente a sua frota para testar o primeiro impacto da implantação em 

determinada região. Afinal, estudos com a utilização de bicicletas e patinetes 

compartilhados em regiões fora das áreas centrais e nobres da cidade, ainda são 

muito preliminares e a atuação nessas regiões ainda é baixa. 

É importante enfatizar os limites regionais do projeto, que seria no contexto 

específico de São Paulo. O escopo levou em consideração algumas 

características particularidades de sua estrutura e a organização da gestão de 

transporte coletivo da cidade. Quanto à estrutura, a disponibilidade de unidades 

de garagem de operadoras de ônibus em todas as regiões nos extremos da 

cidade, e próximas a terminais e estações de ônibus, auxiliou na composição do 

modelo do trabalho. Ela permitiu que a introdução das operações de coleta e 

redistribuição dos veículos de micromobilidade, não fossem tarefas que exigissem 

muito tempo ou recursos. Quanto à organização, o trabalho se baseou nos 

modelos e políticas de transporte exclusivo do transporte urbano por ônibus da 

cidade, como: a venda de créditos pelo órgão concedente, assim como a 

necessidade de garantir a permissão do uso dos terminais através da mesma 

entidade, que é proprietária. 

Acredita-se que, com condições semelhantes, o projeto detém capacidade 

de implantação em outras cidades. Porém, é imprescindível a necessidade de 

ajustes e adequações para a adaptação do negócio ao potencial cenário. 

Um ponto de interesse na conclusão das análises de viabilidade foi a 

menção da possibilidade das concessionárias optarem por uma operação própria 

de veículos de micromobilidade. A possibilidade foi apenas introduzida como um 

exemplo de desacordo de interesse estratégico, entre as partes no projeto. 

Contudo, acabou se mostrando como uma alternativa valiosa para as operadoras 

de ônibus com capital necessário para fazer os investimentos necessários.  

Certamente, o modelo pode ser utilizado por concessionárias que queiram 

desbravar no mercado de micromobilidade. Levando em conta que estejam 
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preparadas para fazer o investimento em frota, pessoas para a administração e 

software, para a gestão e controle do negócio. 

 A fase de pesquisa, apesar da menção, se mostrou como a etapa 

mais intrigante no processo do trabalho. Ela permitiu um grande aprofundamento 

sobre a experiência do público sobre o transporte público urbano, devido ao nível 

de qualidade da pesquisa qualitativa conduzida. 

 A ferramenta introduziu uma luz sobre a baixa qualidade do serviço, 

e elementos como a velocidade, a falta de veículo e o descumprimento de 

programações se destacaram entre as justificativas. O usuário sofre de uma 

constante insatisfação e a falta de confiança no serviço prestado. Em adição, a 

entrevista com o diretor de operações da SPTrans, órgão de gestão do transporte 

por ônibus em São Paulo, mostrou os gargalos estão diretamente associados com 

fatores estruturais ligados ao sistema vigente, as concessionárias, o contrato e a 

relação com a própria organização que representa. Algumas das causas foram 

discriminadas no processo: planejamento de viagens que desconsidera o impacto 

de outros modais, excesso de linhas e frota, políticas rígidas de cumprimento 

operacional e o viário inadequado para a tipologia de veículo; são alguns 

exemplos. 

 O projeto simulado está longe de solucionar qualquer um desses 

problemas. Sua expectativa foi de aprimorar a experiência do passageiro, 

trazendo mais velocidade, conveniência e diversidade de opções, que depende 

do transporte por ônibus para seus destinos de rotina. Embora esteja distante de 

solucionar os grandes problemas estipulados na fase de pesquisa, o modelo 

propõe uma válida alternativa para transformar a experiência do morador das 

regiões periféricas, e promove o início para introdução de inovações na 

mobilidade urbana, por meio de alianças público-privadas.  
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