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RESUMO 

 

O presente Projeto Aplicativo apresenta como tema a questão do transporte urbano 

de cargas, trazendo luz aos desafios encontrados por quem deseja realizar 

transporte de pequenos e médios volumes nos centros urbanos. Os estudos do setor 

de transporte rodoviário de carga, as análises de mercado e de demanda 

transportada não contabilizam transportes informais urbanos, porém é sabido que 

muitos proprietários de veículos transportam produtos diariamente, sem nenhum tipo 

de regulamentação. Esses motoristas autônomos não têm vínculo empregatício, 

porém prestam serviços a empresas e pessoas físicas. As grandes empresas de 

transporte também não abordam essas demandas, pois têm outro foco de mercado. 

Após o nosso estudo, resolvemos propor um modelo de negócio que promova a 

geração de valor para clientes e prestadores desse tipo de serviço de fretes. O 

intuito do projeto é desenvolver uma plataforma colaborativa na qual se unam essas 

duas lacunas: motoristas autônomos e clientes que necessitam desses transportes 

esporádicos de mercadorias pequenas, possibilitando comodidade e segurança com 

preços justos. Através de uma pesquisa quantitativa com clientes, percebemos que 

existe uma demanda não atendida. Fizemos uma pesquisa quantitativa com os 

possíveis parceiros (motoristas autônomos) que aceitariam trabalhar com esse tipo 

de serviço. Além disso, através do benchmarking, estudamos duas empresas 

startups que trabalham de maneira colaborativa e semelhante, entendendo os seus 

desafios e sua maneira de operar. Munidos dessas informações, elaboramos um 

modelo de negócio para que seja colocado em prática nas grandes cidades 

brasileiras. 

 

Palavras-chave: Logística. Logística Urbana. Transporte de cargas. Plataforma 

Colaborativa. Transporte Compartilhado. 
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RESUMO EXECUTIVO 

 

O estudo apresenta um modelo de negócio que promova a geração de valor 

para clientes de serviços de fretes de pequenos e médios volumes, mostrando que 

existe demanda de pequeno e médio volumes que hoje são transportados 

informalmente por meio de transporte rodoviário não legalizado por transportadores 

autônomos. 

Temos o objetivo de tornar essa demanda e esses transportadores visíveis 

para o transporte rodoviário de carga nos centros urbanos e que o seu trabalho 

possa feito por meio de uma plataforma compartilhada. O estudo mostra o panorama 

atual dessa informalidade e o quanto ela gera renda. 

A pesquisa abrange incialmente o estudo dos princípios básicos de logística 

urbana e logística colaborativa, que nos últimos anos tem demonstrado como o 

crescimento desenfreado das grandes cidades e o crescimento da população 

provocaram mudanças significativas na forma como as empresas de transporte 

operam nos grandes centros urbanos. Hoje existem muitos gargalos a serem 

superados pelas empresas, tais como trânsito intenso, estacionamento, restrição de 

veículos nas regiões centrais, insegurança, entre outros.  

Abordamos os conceitos de Sharing Economy e startups de entrega urbana e 

mobilidade urbana, que abordam os modelos disruptivos que as empresas de 

economia compartilhada têm desenvolvido, o avanço tecnológico, fundamental para 

essa disrupção, os modelos ágeis na elaboração de projetos e processos que 

trazem velocidade na implementação. 

Através do benchmarking com empresas de transporte colaborativo, pudemos 

entender de maneira prática como esses conceitos de logística urbana e Sharing 

Economy atuam, trazendo soluções inovadoras para antigos gargalos, e como a 

logística pode se reinventar com o uso de tecnologia acessível, desempenhando 

papel estratégico para maior agilidade, redução de custos e aumento da qualidade 

nos serviços prestados. 

Percebemos também como as novas tecnologias trouxeram novas visões 

acerca de como a logística se relaciona com o público consumidor, impactando 

diretamente o modo como as pessoas consomem nos dias atuais e abordando 

também uma visão de como esses hábitos de consumo foram impactados na 
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pandemia acelerando as transações on-line, muito em função de a população no 

geral estar mais receosa de sair de casa. 

Ao entendermos o momento do mundo, aliando conceitos já abordados no 

campo da logística, encontramos uma janela de oportunidade, que pode ser aplicada 

a grandes centros urbanos, especialmente, por se tratar de regiões com problemas 

antigos de mobilidade, facilitando a vida da população no geral. 

A nossa proposta de valor vem para trabalhar uma demanda não atendida 

pelos operadores logísticos tradicionais, mas que começa a ser percebida pelo 

público, cada vez mais habituado a pedir comida, fazer compras, negociar itens 

usados ao toque de uma simples tela. 

Ao entrarmos no segmento de transporte de pequenos e médios volumes, 

entendemos ser importante gerar renda para as muitas pessoas que perderam seus 

postos de trabalho por causa da pandemia e que não têm perspectiva de retorno aos 

postos de trabalho com carteira assinada, mas possuem um pequeno veículo que 

pode ser usado para gerar alguma renda. 

Por fim, acreditamos que nosso trabalho pode ser uma grande contribuição 

para a sociedade, cada vez mais carente de bons serviços, de transporte justo e 

seguro, e ao mesmo tempo ajudar indivíduos que precisem gerar o sustento de suas 

famílias, mas estão ainda fora do mercado de trabalho.   
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1 LOGÍSTICA URBANA 

 

1.1 Gestão da Cadeia Logística 

 

1.1.1 Conceito de Logística 

 

O termo Logística e a gestão da cadeia de suprimentos surgiram muitos anos 

atrás no meio militar, dada a necessidade de organização das tropas de acordo com 

suprimentos e o local das batalhas. Com a questão do abastecimento, envio de 

mantimentos, combustível, armas, e o recuo de feridos ou mudanças de estratégias 

ao longo dos confrontos, tornou-se essencial o uso de ferramentas de gestão que 

garantissem o sucesso nas batalhas. Segundo Guedes (2017, p. 23): 

 
Em termos militares, há muito que se mencionam, como o formato que 
agora se apresenta ou com formatos similares, cinco grandes componentes 
logísticos: abastecimento, transporte, manutenção, evacuação e 
hospitalização de feridos e serviços complementares. 

 

As grandes organizações reuniram os princípios logísticos militares para 

serem implementados na sua operação de maneira estratégica, de modo que 

conseguissem otimizar os processos, reduzindo custos, maximizando o tempo e 

trazendo vantagem competitiva. Nesse sentido, sob uma ótica de lógica funcional, 

Guedes (2017, p. 26) ainda define logística como: 

 

Um conjunto de atividades que vão desde a determinação dos requisitos 
dos materiais (especificações) de que a empresa necessita para se 
abastecer, sejam eles produtos finais, produtos em vias de fabrico ou 
matérias-primas, às atividades de abastecimento propriamente ditas, a 
todas as atividades de distribuição física, as atividades de logística inversa e 
a todas as demais atividades que estejam relacionadas com o suporte ao 
cliente.  

 

Os estudos acerca da logística empresarial começaram a ter maior 

importância no início do século XX, quando a crescente demanda de informações 

sobre como gerenciar processos das grandes empresas da época trouxe luz a esse 

tema, até então voltado para as áreas militares: 

 

A evolução desta área administrativa se deu a partir de 1901, quando John 
Crowell escreveu o artigo acadêmico chamado Reportofthe Industrial 
Commissionon the Distribution of Farm Products (Relatório da Comissão 
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Industrial para Distribuição de Produtos Agrícolas), que tratava dos 
problemas de custo da distribuição dos produtos primários nos Estados 
Unidos da América, devido à distância das áreas de cultivo em relação aos 
centros consumidores (MOURA, 2006, p. 55).  

 

Por volta dos anos 1950, novos estudos surgiram, com a mudança crescente 

no comportamento dos consumidores, que exigiam produtos cada vez mais 

acessíveis, com qualidade e a preço competitivo. Para isso, a análise dos custos 

logísticos necessitou ser mais aprofundada, ainda segundo Moura (2006, p. 55): 

 

A partir das décadas de 1950 e meados de 1960, as empresas passaram a 
dar maior importância à satisfação dos consumidores devido às suas novas 
atitudes frente ao mercado, buscando entregar seus produtos com a 
qualidade exigida, com preço competitivo e em um tempo ágil. Ainda nesta 
época, as análises de custo total dos processos logísticos passaram a ser 
mais estudados, dando margem à diversificação dos canais de distribuição. 
Daí adiante, nos anos 1980, o mundo estava se abrindo para o mercado 
internacional, e a competitividade estava começando a pressionar o 
mercado interno brasileiro, então, como forma de prevenção e adaptação a 
essas características.  

 

Ballou (2007, p. 28) trata a gestão da cadeia de suprimentos e da logística em 

si como um ciclo repetitivo que sempre até que o produto esteja no destino final. 

Segundo ele:  

 

A logística/cadeia de suprimentos é um conjunto de atividades funcionais 
(transportes, controle de estoques, etc.) que se repetem inúmeras vezes ao 
longo do canal, pelo qual matérias-primas vão sendo convertidas em 
produtos acabados, aos quais se agrega valor ao consumidor.  

 

O ciclo desses produtos se renova a cada vez que um produto sai de um 

determinado ponto como matéria-prima, é produzido, armazenado e, em seguida, 

levado ao consumidor final através do ponto de venda. A gestão da cadeia se 

concentra em manter esse processo sempre fluido e contínuo, preocupando-se com 

a eficiência de cada etapa e administrando-as de forma a diminuir gargalos, 

desperdícios e otimizar o tempo.  

 

1.1.2 Gestão da Cadeia de Suprimentos 

 

Para gerar valor aos seus clientes, garantir competitividade e gerar lucros, a 

gestão da cadeia de suprimentos preocupa-se em garantir valor mantendo os 



15 

 

produtos no seu tempo adequado. Ainda sobre esse conceito Ballou (2007, p. 33) 

nos mostra a importância do valor na cadeia de suprimentos: 

 

A logística trata da criação de valor – valor para os clientes e fornecedores 
da empresa, e valor para todos aqueles que têm nela interesses diretos. O 
valor da logística é manifestado primariamente, em termos de tempo e 
lugar. Produtos e serviços não têm valor a menos que estejam em poder 
dos clientes quando (tempo) e onde (lugar) eles pretendem consumi-los  

 

Deve-se atentar para a diferença que existe entre a logística tradicional e a 

gestão da cadeia de suprimentos, pois o conceito de logística em si é muito amplo e 

pode ser aplicado a muitas outras atividades. Já a gestão da cadeia de suprimentos 

foca nos processos, segundo Novaes (2007), o Supply Chain management é “a 

integração dos processos industriais e comerciais, partindo do consumidor final e 

indo até os fornecedores iniciais, gerando produtos, serviços e informações que 

agreguem valor para o cliente”. 

Os estudos acerca da gestão da cadeia têm mostrado que as empresas cada 

vez mais ampliam sua visão de cadeia de forma personalizada, adaptando suas 

atividades de acordo com o perfil dos clientes. Vasconcelos (2012) nos mostra esse 

novo cenário das empresas acerca da gestão da cadeia de suprimentos: “Assim, as 

organizações criaram mecanismos flexíveis de atender ao cliente, disponibilizando o 

seu produto na hora desejada, otimizando tempo e recursos”. 

Para um melhor entendimento da gestão, é preciso identificar todos os 

processos-chave envolvidos, para um melhor entendimento do todo. A partir do 

ponto em que todos os processos estão bem estabelecidos, é possível identificar 

quais pontos necessitam de alguma melhoria específica. De acordo com o Global 

Supply Chain Forum (2016, p. 3), esses processos são:  

 

Gestão das Relações com o Consumidor, onde é necessário focar os 
consumidores críticos para a cadeia; Gestão dos Serviços ao Consumidor, 
que configura-se como fonte básica de informação para a cadeia; Gestão da 
Demanda por meio do balanceamento de requisitos dos clientes e 
capacidades das empresas, bem como sistema de informações dos pontos 
de vendas (Hewlett Packard); Preenchimento de Ordens (pedidos) que 
requerem parcerias com membros-chaves da cadeia e transportadores; 
Gestão do Fluxo de Manufatura, ou seja, flexibilidade e planejamento 
integrado com consumidores; Procurement, por meio de parcerias de longo 
prazo com membros críticos da cadeia; Desenvolvimento de Produtos e 
Comercialização, ou seja, desenvolvimento integrado com fornecedores e 
consumidores, e; Retornos, cujo gerenciamento possibilita manter uma 
vantagem competitiva.  
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Para uma boa fluidez dos processos, é fundamental ter bons parceiros, que 

sejam capazes de fornecer matérias-primas, informações, ou outros insumos 

secundários, trazendo segurança e qualidade. Wanke e Correa (2014, p. 233), 

reafirmam isso:  

 

A cadeia de suprimentos funciona como um sistema de subsistência em 
tempo integral entre todos os elos da cadeia logística. Na busca pela 
garantia da eficiência aos procedimentos realizados, tornou-se fundamental 
um bom gerenciamento dos atores envolvidos.  

 

Depois de estabelecer boas relações de confiança com os parceiros, é 

interessante que se tenha uma boa coordenação interna, incluindo desde decisões 

administrativas, ao manuseio dos produtos, treinamento dos colaboradores e outras 

questões que possam impactar diretamente o resultado final. Closs et al. (2011, 

p.101) reafirmam isso: 

 

Para gerenciar essas atividades, é necessária coordenação dentro da 
empresa, assim como entre as empresas fornecedoras, pois é preciso 
gerenciar tarefas que incluem o desenvolvimento do produto, seleção de 
canal, as decisões de mercado, terceirização, a complexidade de 
fabricação, transporte, regulamentação governamental e da indústria, 
disponibilidade de recursos, gestão de talentos, plataformas alternativas de 
energia e segurança. 

 

Por fim, pode-se afirmar que a gestão da cadeia de suprimentos é um 

processo complexo, que se relaciona com vários atores interna e externamente. Cho 

et al. (2012) tratam dessa abrangência: “Questões de gestão da cadeia de 

suprimentos abrangem um amplo espectro de atividades da empresa, desde o 

estratégico através do tático para o nível operacional.” Suas atividades contemplam 

um grande número de atores. E complementam: 

 

O nível tático inclui decisões que normalmente são atualizados em qualquer 
lugar entre uma vez a cada trimestre e uma vez a cada ano. Estes incluem 
políticas de estoque, alocação de recursos e medição do desempenho em 
relação às metas a serem cumpridas a fim de alcançar os resultados 
previstos no plano estratégico. O nível operacional refere-se a decisões do 
dia a dia, tais como programação, prazo de entrega e roteamento. Medição 
deste nível requer dados precisos e avalia os resultados das decisões dos 
gestores de baixo nível. Os supervisores e trabalhadores são definidos, 
objetivos operacionais que, se cumpridos, levarão à realização dos objetivos 
táticos. (CHO et al., 2012, p. 801). 
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É fato que muitas organizações tentam há muitos anos otimizar seus 

processos adaptando-os a sua realidade, porém nem sempre com sucesso. E uma 

má gestão da cadeia pode trazer prejuízos incalculáveis e comprometer a 

sobrevivência da organização.  

Por outro lado, existem alguns bons exemplos que podem ser seguidos, 

algumas organizações conseguiram desenvolver modelos que garantem o seu 

diferencial competitivo, boas margens de lucro e a sua sobrevivência, com modelos 

que persistem por muitos anos no mercado. 

No fim, o que realmente importa não é montar um modelo ideal, pois isso 

pode exigir um grau de esforço muito grande, recursos e tempo, mas se adaptar à 

realidade de cada organização de uma forma que possibilite aos poucos 

desenvolver sua própria estratégia. Como diz Campos (2010, p. 29): “fica fácil 

perceber que uma situação de desintegração interna pode atingir de forma 

importante a lucratividade, haja vista que o produto final disponibilizado ao cliente é 

fruto do esforço de todos os departamentos”. 

 

1.2 Logística Colaborativa 

 

Ao longo dos últimos anos, as grandes cidades brasileiras vêm sofrendo uma 

rápida urbanização e um aumento exponencial da população. Esse acelerado 

crescimento tem trazido dificuldades e desafios à efetividade e eficácia dos serviços 

de transporte urbano, notadamente no modal rodoviário de cargas. Infelizmente, as 

inovações de logística nesse âmbito ainda não conseguem acompanhar a 

complexidade das demandas de consumo da sociedade. 

Nesse cenário, diversos transportadores e empresários do ramo começaram 

a buscar soluções a fim de viabilizar o transporte de cargas em centros urbanos com 

uma maior eficiência, sem, contudo, onerar seus orçamentos. E, assim, iniciou-se a 

aplicação da Logística Colaborativa. 

Para uma melhor elucidação do tema, relevante se faz a citação de algumas 

definições de colaboração. Gray e Wood (apud VIEIRA, 2006, p. 31) afirmam: 

 

Colaboração significa troca de informação entre os parceiros de maneira 
evolutiva e explorando suas diferenças e limitações na busca de solução 
para um determinado problema. Essa troca de informação é interativa e 
envolve divisões de papéis, regras, condutas e hierarquia ou não, para a 
tomada de decisão de um dado problema.  
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Para Morgan e Hunt (apud VIEIRA, 2006, p. 31), a confiança e o 

comprometimento são fatores intrínsecos à colaboração: “Colaboração é o resultado 

positivo influenciado diretamente pelo comprometimento e pela confiança dos 

parceiros. Este comprometimento é fruto da vontade de trabalhar junto e de forma 

interdependente”.  

Em contrapartida, Nicolini (2011, p. 13) esclarece com perfeição o conceito de 

Logística Colaborativa:  

 

A Logística Colaborativa pode ser definida como: as ações logísticas 
voltadas para a integração dos participantes da cadeia através das 
modernas tecnologias da informação e comunicação com o objetivo de 
desenvolver estratégias e planos operacionais cooperativos beneficiando 
principalmente o consumidor com melhores produtos e melhores serviços 
agregados, trazendo vantagens competitivas para todos os participantes e 
integração de toda a cadeia, troca de informações, pelo compartilhamento 
de recursos físicos, sistêmicos e humanos.  

 

Ainda segundo Nicolini (2011), a Cadeia Logística Colaborativa é um canal de 

distribuição formado por um conjunto de organizações que participam do processo 

de atender às demandas de diferentes mercados logísticos. Ao praticarem a 

Logística Colaborativa, as empresas conseguem reunir pessoas com diferentes 

competências, tornando, assim, seu planejamento estratégico diferenciado em 

relação àquelas que trabalham de maneira isolada. E, de acordo com Salim et al. 

(2004), “a estratégia nada mais é do que a busca por um plano de ação para 

desenvolver e ajustar continuamente a vantagem competitiva de uma empresa”. 

A colaboração dentro da Logística no transporte de cargas passou então a ser 

um diferencial comercial e econômico às empresas que a aplicam, vez que aprimora 

o atendimento às demandas gerais da sociedade, ao ser mais eficiente, e traz a 

possibilidade de reduzir consideravelmente os custos operacionais. 

Ademais, a criação de vínculos de colaboração entre os fornecedores, 

clientes e outros integrantes da cadeia logística também configura um diferencial 

nessa colaboração entre empresas. 

Mohr e Spekman (1994) citados por Vieira (2006) defendem que o sucesso da 

colaboração está relacionado aos seguintes elementos: comprometimento, 

coordenação, interdependência, confiança, comunicação, compartilhamento de 

informação, ações conjuntas e algumas técnicas de resolução de conflitos, como 

estratégias coercivas e não coercivas.  
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Um dos entraves à aplicabilidade da Logística Colaborativa é a prevalência na 

cultura empresarial brasileira do receio de ser trapaceado ao fornecer dados e 

informações até então altamente sigilosos. Infelizmente, o histórico de corrupção no 

Brasil, em diferentes segmentos, deixa o empresário mais cauteloso, obstando a 

possibilidade de parceria com a concorrência, apesar da existência de consideráveis 

benefícios. 

Importante destacar que os benefícios da Logística Colaborativa não estão 

restritos aos envolvidos diretamente, vez que, como reflexo do novo comportamento 

utilitário no transporte de cargas, há redução dos congestionamentos e da poluição 

ambiental, contribuindo com uma melhoria na qualidade de vida nas cidades. 

Nos centros urbanos mais populosos, como a capital de São Paulo, é 

indispensável uma maior atenção e dedicação às questões envolvendo mobilidade 

urbana e sustentabilidade do setor de transportes, sendo uma questão política e 

social extremamente relevante para o atual e futuro desenvolvimento econômico da 

sociedade. 

A título de informação, a cidade de São Paulo, líder da maior densidade 

demográfica do Brasil, apresentava a quantidade aproximada de 167 habitantes por 

km2 em 2010, segundo dados do último censo do IBGE (s.d.), e a quantidade de 

veículos diversos na capital sofreu um aumento de 16% nos últimos 5 anos, 

conforme dados do Ministério da Infraestrutura – Denatran (2016), demonstrados na 

Tabela 1: 

 

Tabela 1 – Comparativo densidade demográfica São Paulo 

ANO QUANTIDADE DE VEÍCULOS AUMENTO 

2015 7.472.250 
       
 
         700.841 – 9,8%               
                                                 1.180.000 ≅ 16%   
        479.555 – 5,54% 

2018 8.173.091 

2020 8.652.646 

Fonte: Ministério da Infraestrutura (2016). 

 

Nesse contexto, observa-se que, embora bastante povoada há décadas, a 

cidade de São Paulo, por exemplo, não cessou o crescimento demográfico, pelo 

contrário. Por não ter condições de expansão, refletiu-se na região metropolitana o 

cenário de verdadeiro “inchaço” presente na capital. 
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Acompanhando o crescimento populacional, por óbvio, tem aumentado a 

quantidade de veículos e, consequentemente, as dificuldades relacionadas à 

logística e mobilidade urbana.  

Oliveira et al. (2018, p. 5) ressaltam a gravidade dos impasses relacionados à 

logística urbana: 

 

Os problemas envolvendo a logística urbana podem ser considerados 
entraves para o desenvolvimento local, gerando perdas na competitividade 
das cadeias logísticas e impactos negativos na qualidade de vida da 
população local, provocados pelo aumento dos níveis de poluição do ar e 
sonora e queda da produtividade devido aos altos níveis de 
congestionamento e risco de acidentes.  

 

Dessa forma, é imprescindível o alinhamento de políticas públicas e privadas 

visando à melhoria na logística urbana, requerendo, para tanto, o engajamento das 

esferas municipais, estaduais e federais no sentido dos investimentos, pois, como 

bem mencionam Silva, Barros e Prado (2013), “a aplicação do transporte 

colaborativo visa extinguir as ineficiências da idealização e efetivação do transporte”. 

Como exemplo do empenho do Governo Federal, em 2019, a Assessoria 

Especial de Comunicação do Ministério da Infraestrutura (GOV.BR, 2019) havia 

anunciado que a previsão de investimentos para 2020 era a metade R$101 bilhões, 

em termos de concessões de ativos em infraestrutura. Essa previsão, contudo, fora 

drasticamente afetada pela Pandemia do COVID-19, retardando ou, até mesmo, 

cancelando alguns desses investimentos.  

Apesar disso, com base nas reclamações constantes, observa-se que o 

sentimento dos consumidores do serviço de transporte urbano e dos empresários do 

ramo é o de que falta um maior comprometimento do setor público na melhoria da 

mobilidade urbana, o que ensejaria uma melhor aplicação da Logística Colaborativa 

em nossa sociedade. 

É de suma importância, portanto, a inovação em logística no segmento do 

transporte rodoviário de cargas, tudo com vistas a suprir as necessidades atuais da 

população sem, contudo, trazer prejuízos em outras áreas. 

O fato é que, em um mercado cada vez mais competitivo, apostar e investir 

nessa colaboração entre empresas concorrentes trazem um considerável diferencial 

econômico às instituições envolvidas. Ao passo que se tornam mais acessíveis às 

necessidades da sociedade, conseguem transpor dificuldades impostas muitas 
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vezes pela dimensão territorial do país, pelas legislações municipal, estadual e 

federal, entre outras.   

 

1.2.1 City Logistics 

 

Na toada de logística colaborativa, nos anos 90, surgiu na Europa, 

notadamente nos países norte-europeus, projetos-piloto referentes a modelos 

alternativos voltados à distribuição de mercadorias em centros urbanos, mais 

conhecidos como city logistics. 

Esses projetos visavam a solucionar os transtornos causados na circulação 

de mercadorias pela deficiente ou sobrecarregada infraestrutura local. Thompson 

(2003 apud DUTRA, 2004) diz ser city logistics um processo de planejamento, 

baseado num sistema de integração, que promove inovações e reduz o custo 

(econômico, social e ambiental). 

Taniguchi et al. (apud DUTRA, 2004, p. 122) definem city logistics como: 

 

O processo para a completa otimização das atividades logísticas e de 
transportes pelas companhias privadas em áreas urbanas, considerando o 
aumento e o congestionamento do tráfego e o consumo de combustível 
dentro de uma estrutura de economia de mercado.  

 

Barat (2007) complementa que o conceito de city logistics pressupõe “a 

transferência de cargas para veículos menores com operação urbana integrada por 

destino e uso intensivo da tecnologia.” 

Segundo Benjelloun e Crainic (2009), city logistics corresponde ao 

agrupamento espontâneo de transportadoras que participam do sistema de 

consolidação e distribuição das atividades logísticas, com participação branda do 

governo. 

De forma abrangente, city logistics visa integrar as operações logísticas com 

todos os agentes envolvidos no processo de carga urbana com a finalidade de 

priorizar a economia e a sustentabilidade da cidade. 

Importante salientar que um bom desempenho logístico é parte fundamental 

do desenvolvimento econômico do sistema de produção de consumo de uma 

cidade. 
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1.3 Sharing Economy e startups de entrega urbana 

 

Nos últimos anos temos percebido que o avanço tecnológico impacta 

diretamente a celeridade dos processos para entrega de produtos e serviços. Com a 

somatória do aumento da demanda por produtos, do lançamento de novas 

tecnologias e da globalização, o tempo de entrega se tornou um dos fatores 

determinantes para a escolha e a fidelização dos clientes. 

Com o surgimento de inovações tecnológicas disruptivas, alguns modelos 

tradicionais de negócios têm sofrido uma grande revolução, como a criação de 

novos mercados e a desestabilização de mercados que eram sólidos e passaram a 

perder representatividade. 

As inovações disruptivas são representadas por três condições básicas: uma 

necessidade que não estava sendo atendida ou a solução de um problema que até 

então não tinha solução, a criação de um novo modelo sustentável que traga lucros, 

e a criação de uma solução ou novo negócio que não existia que proporcione 

vantagem competitiva ao longo do tempo. (GAUTHIER, 2016). 

De acordo com Belk (2014), a Web 2.0 trouxe novas formas de compartilhar 

que foram escalonadas e oferecem múltiplos serviços aos consumidores. No início 

do século XXI, tecnologias como smartphones, aplicativos, pagamentos virtuais e 

geolocalização permitiram o maior desenvolvimento e a expansão de novos 

negócios baseados em compartilhamento. Essa revolução está impactando os mais 

variados setores da economia, inclusive o de transporte e logística. 

O transporte é uma atividade essencial das cidades devido à dificuldade de 

mobilidade nos grandes centros urbanos, causada por congestionamentos e 

veículos em rotas desnecessárias, o que pode impactar diretamente o 

desenvolvimento de serviços logísticos. Portanto, há grande oportunidade de novos 

modelos de negócio surgirem nesse mercado, possibilitando a otimização do fluxo 

de deslocamento de pessoas e de produtos nas áreas urbanas.  

Com base na sharing economy, há atualmente diversas startups surgindo 

nesse setor e atuando de forma disruptiva, com processo de inovação rápido e 

impactante, oferecendo através de plataformas mobile serviços mais acessíveis. 

Essas startups são reconhecidas como “empresas unicórnio”, pois conseguiram 

atingir um valor de mercado de 1 bilhão de dólares em até cinco anos. Um exemplo 

notório é a Uber, atuante incialmente no mercado de ride sharing, que alcançou o 
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valor de mercado de US$ 82,4 bilhões em 2019. A Uber vem expandindo seu 

mercado de atuação para serviços de entregas, através da aquisição de participação 

majoritária de uma startup chilena de entregas de supermercado, a Corner shop, em 

2019. 

A economia compartilhada, conhecida globalmente em idioma inglês como 

sharing economy, ou também economia colaborativa (colaborative economy), é 

constituída por modelos de negócios em que as partes envolvidas se relacionam 

oferecendo ativos ou serviços a partir do compartilhamento ou empréstimo através 

de comunidades virtuais, permitindo o encontro de pessoas que desejam ofertar 

seus produtos e serviços com pessoas que desejam consumi-los. “[sharinge conomy 

é] atividade baseada em pessoa-para-pessoa (peertopeer, P2P) de obter, dar ou 

compartilhar o acesso a bens e serviços, coordenado por comunidades baseadas 

em serviços on-line”. (HAMARI; SJÖKLINT; UKKONEN, 2016). 

As plataformas digitais da economia compartilhada possibilitam condições de 

processos internos da empresa sem que ela precise ter um espaço físico e 

funcionários contratados para exercer funções como atendimento, vendas, pedidos e 

administração de pagamentos. Desta forma, permitem que a empresa tenha menor 

custo operacional e, consequentemente, consiga oferecer preços mais atraentes e 

competitivos no mercado. Essas plataformas digitais podem estar disponíveis em 

navegadores da internet ou em aplicativos (apps) disponíveis em aparelhos mobile, 

como smartphones, tablets ou smart TVs. Elas proporcionam o acesso de forma 

extremamente fácil aos usuários, tornando desnecessária a existência de um 

intermediário entre o prestador do serviço e o cliente final para a comercialização e 

contratação do serviço.  

O alto crescimento do uso de aparelhos digitais, principalmente smartphones, 

as novas tendências de comportamento do consumidor para o consumo colaborativo 

com base em opiniões verdadeiras em sistemas de avaliação pessoal e a escassez 

de recursos com aumento do preço para se deter uma propriedade são os principais 

fatores que têm favorecido a expansão da economia compartilhada (PWC, 2014). 

A economia compartilhada tem permitido uma renda extra para as pessoas 

que possuem algum bem subutilizado ou inutilizado e que pode ser compartilhado, 

ou até mesmo tem sido uma fonte de renda única para algumas pessoas que foram 

impactadas pela crise de desemprego atual gerada pela pandemia do COVID-19. 

Além disso, ela democratizou o acesso a bens e serviços que antes eram 
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consumidos por alguns públicos, inclusive os de maior poder aquisitivo. Como 

consequência, ela também proporcionou um aumento da concorrência e uma 

melhora na qualidade dos produtos e serviços prestados. 

Atualmente, a plataforma de investimento em startups Angel List apresenta 

1.710 empresas no modelo de sharing economy em diversos setores da economia, 

como e-commerce, aluguéis, delivery, troca de habilidades, seguros, hospedagem, 

logística, entre outros. 

Em pesquisa realizada pelas empresas Vision Critical e Crowd Companies, 

em que foram entrevistados 90.112 consumidores de economia compartilhada do 

Reino Unido, Estados Unidos da América e Canadá, 75% das pessoas disseram 

escolher o sharing economy pela conveniência, e mais de 50% responderam ser o 

preço a razão principal (VISION CRITICAL; CROWD COMPANIES, 2014). E em 

estudo realizado em 2015 pelo Price waterhouse (PwC), observou-se que 44% dos 

consumidores americanos que têm familiaridade com o sharing economy percebem 

os seguintes benefícios: redução de custos, negócios mais divertidos, convenientes 

e eficientes, melhoria para a natureza, confiança entre as partes e para a 

comunidade, e que ter acesso é melhor do que possuir o bem (PWC, 2014). 

Apesar de todos os benefícios já citados da economia compartilhada, a 

consultoria PwC (2014) identificou algumas situações e contextos que dificultam o 

funcionamento ou o desenvolvimento desse modelo. Como exemplo, novas 

regulações que possam implicar altos custos nas transações do sharing economy 

através da cobrança de taxas e impostos para legalização do serviço, aumento da 

carga tributária pelo governo nas transações da economia compartilhada que 

acabará transformando-a em um modelo de negócio tradicional em uma plataforma 

digital, ou possível perda de confiança no setor por qualquer acontecimento 

negativo, já que o fator “novidade” gera alta expectativa e ansiedade dos 

stakeholders. 

Os novos modelos de negócio baseados na economia compartilhada 

inevitavelmente impactarão os modelos de negócio tradicionais. Como exemplo as 

discussões sociais e político-governamentais que já aconteceram nos casos da Uber 

e da Airbnb, nos mercados de transporte de passageiros e hospedagem, em que os 

setores impactados reagiram contra o crescimento e a expansão das novas 

plataformas colaborativas através de protestos e movimentos políticos. 
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Baseado no artigo de Christensen, McDonald e Raynor (2015), a disrupção 

acontece quando empresas pequenas com poucos recursos desafiam empresas 

tradicionais e estabelecidas no setor, como um processo dinâmico e com mudanças 

abruptas. É através dos padrões de disrupção que empresas pequenas conseguem 

em pouco tempo alavancar seus negócios, competir, interferir no ciclo de vida dos 

incumbents, operadores históricos e líderes do mercado, e se tornarem empresas 

unicórnios. 

Em estudo realizado pela Deloitte Insights, foram identificados os seguintes 

nove padrões de disrupção: expandir o alcance de mercado; desbloquear ativos 

adjacentes; transformar produtos em plataformas; conectar pessoas/pares; distribuir 

desenvolvimento do produto; desagrupar produtos e serviços; encurtar a cadeia de 

valor; alinhar preço com uso; e convergir produtos. 

De acordo com o relatório da Deloitte University Press (2015c), a expansão 

do alcance do mercado se dá devido ao alto número de consumidores terem acesso 

a mais produtos e serviços, já que os novos canais de distribuição digitais permitem 

que novos compradores e vendedores se conectem superando as barreiras 

geográficas.  

O desbloqueio de ativos de mercados adjacentes permite o acesso a ativos 

que estão subutilizados, com o intuito de ofertá-los por um custo menor, o que torna 

o serviço baseado nesse modelo disruptivo muito atraente para o consumidor e 

favorece o efeito de alcançar rapidamente consumidores em massa (DELOITTE 

UNIVERSITY PRESS, 2016e). Esse padrão disruptivo é a síntese da sharing 

economy, já que destina ativos inutilizados ou subutilizados de pessoas que têm 

esse bem para pessoas que desejam consumi-lo.  

O padrão disruptivo de tornar produtos em produtos plataformas se 

caracteriza pela criação de uma plataforma-produto que sustenta a formação de um 

ecossistema de produtos terceirizados expostos ao consumidor através desse canal, 

como exemplo o sistema de aplicação para mobile Android, que veicula apps para 

smartphones (DELOITTE UNIVERSITY PRESS, 2016b). 

No padrão disruptivo de conectar os pares, os modelos de negócio não 

podem depender de uma empresa intermediando o contato entre quem tem 

interesse de comercializar um produto ou serviço e quem tem interesse em consumi-

lo. O acesso aos dados de ambos os pares é essencial nesse modelo disruptivo, 
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permitindo maior criação de valor e captura de oportunidades de negócio 

(DELOITTE UNIVERSITY PRESS, 2016f). 

Já o padrão disruptivo do desenvolvimento distribuído do produto se 

caracteriza pela mobilização de consumidores e fornecedores para desenvolver o 

produto através de terceirização da qualificação, como exemplo a Wikipedia, 

enciclopédia virtual colaborativa que recebe informações atualizadas por qualquer 

pessoa e é revisada por especialistas contratados (DELOITTE UNIVERSITY 

PRESS, 2015b). 

O desagrupamento de produtos e serviços consiste em separar partes do 

negócio e permitir o acesso específico dos consumidores, como exemplo, as seções 

de um jornal que contém conteúdo útil para cada tipo de público (DELOITTE 

UNIVERSITY PRESS, 2016c). 

O padrão disruptivo de encurtar a cadeia de valor se caracteriza pela 

eliminação de parte do processo produtivo com o intuito de melhor atender às 

necessidades do consumidor, como exemplo, a empresa IKEA, que vende móveis 

de qualidade a um preço acessível, mas que são vendidos desmontados, e os 

próprios clientes são responsáveis por montá-los em suas casas. (DELOITTE 

UNIVERSITY PRESS, 2016a). 

Já o padrão disruptivo de alinhar preço ao uso consiste na reconfiguração de 

como a empresa oferece seus produtos em relação ao uso e preço, como exemplo, 

um empreendedor do ramo culinário, que pode usar ativos de cozinha industrial ao 

invés de comprá-los (DELOITTE UNIVERSITY PRESS, 2016d). 

Por fim, o padrão disruptivo de convergir produtos se caracteriza pela busca 

de diferenciação, já que combina diversas funcionalidades de vários produtos em um 

só, como exemplo, os smartphones que possuem inúmeras aplicações vindas de 

outros dispositivos digitais e não somente a funcionalidade básica do aparelho 

celular (DELOITTE UNIVERSITY PRESS, 2015a). 

Ao analisar algumas startups atuais com modelo de negócios baseados em 

sharing economy e atuantes no setor de transporte, entregas e fretes urbanos, como 

as empresas Roadie, Go Share, Pick Up, Eu Entrego, Truckpad e Cargo X, 

identificamos que todas elas seguem o padrão de disrupção de conectar pares, e 

algumas delas também seguem o padrão disruptivo de desbloquear ativos de 

mercados adjacentes.  
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A Truckpad é uma startup de logística de gestão de transporte e contratação 

de motoristas autônomos de caminhão. Tem mais de 350 mil caminhoneiros 

cadastrados e 11 mil empresas contratantes de frete. Toda a divulgação do serviço e 

contratação acontecem on-line. As empresas anunciam as especificações da carga 

disponível e os caminhoneiros cadastrados têm acesso às informações e fecham o 

negócio diretamente com a empresa. A plataforma tem informação de 

acompanhamento da carga em tempo real, chat no aplicativo e avaliação de 

performance e reputação dos caminhoneiros. Não há intermediários, e o valor do 

serviço é negociado diretamente entre o profissional autônomo e a empresa que 

está contratando o serviço. A empresa foi citada como uma das 100 startups 

brasileiras para ficar de olho, 100 startups toWatch, e foi listada no ranking da 100 

Open Startup. 

A Cargo X é uma startup brasileira, fundada em 2013, que conecta 20 mil 

empresas de transporte e 400 mil caminhoneiros com cargas. O objetivo do 

marketplace criado pela Cargo X é reduzir a capacidade ociosa nas frotas de 

caminhões, aumentar a renda dos motoristas e diminuir os custos de fretes para os 

embarcadores e transportadores. 

A Eu Entrego é uma empresa de tecnologia brasileira que conecta os clientes 

que precisam de uma entrega a um profissional autônomo disponível. Não são uma 

empresa de transporte, eles oferecem uma ponte entre cliente e entregador. O 

consumidor acessa a plataforma, informa o que deve ser entregue, onde e o  quanto 

está disposto a pagar pelo serviço. O entregador aceita a oferta ou faz uma 

contraproposta. Todo processo de entrega pode ser acompanhado pela plataforma. 

A Roadie é uma startup americana, baseada em Atlanta, de entregas 

colaborativas, que aproveita a viagem que será realizada por qualquer pessoa para 

levar um item de outra pessoa no espaço vago do carro, podendo ser até no banco 

traseiro do carro. Eles conectam as pessoas que têm algo para ser entregue com 

alguém que vai fazer o caminho necessário para a entrega, e desta forma garantem 

que a entrega seja feita no mesmo dia. Hoje eles alcançam 89% do território 

americano, com 150 mil motoristas autônomos cadastrados em mais de 11 mil 

cidades dos Estados Unidos da América.  

As empresas Go Share e Pick Up são startups americanas que conectam 

pessoas que têm carros SUVs, vans, pick ups ou caminhões com pessoas que 

precisam fazer entrega, carregamento ou mudança de pequenos, médios ou 
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grandes itens em curtas e médias distâncias. Toda a contratação é feita por 

plataformas on-line colaborativas que permitem muita conveniência e facilidade. 

 

1.4 Mobilidade Urbana: inovações e soluções em mobilidade de carga 

 

Segundo dados da ONU, divulgados na edição do World Urbanization 

Prospects, em 2018, relatório que fala sobre as mudanças nos centros urbanos, 

92,4% da população mundial viverão em cidades até 2050. Enquanto ocorre o 

crescimento exponencial da população em áreas urbanas, o crescimento da 

população rural tem crescimento lento, e a previsão é que ocorra a queda de 3,4 

bilhões para 3,1 bilhões em 2050. 

É necessário que exista uma grande ação do poder público e da iniciativa 

privada para garantir que esse crescimento ocorra de forma sustentável, visando ao 

bem-estar da população, à manutenção dos fatores econômicos e à sustentabilidade 

do meio ambiente. 

Segundo Bruno Feltrin, The CityFix Brasil, o Brasil tem sofrido uma 

urbanização rápida, passando de 36%, em 1950, para 87% em 2018. Segundo a 

ONU, a previsão para 2050 é que essa proporção chegue a 92,4%, tornando-se 

destaque no continente americano, conforme demonstrado no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 – Porcentagem da população urbana por região 

 

Fonte: Reprodução Imagem ONU (2018). 

 

No Brasil existe uma queda da população rural desde os anos 1970  

(Gráfico 2). 
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Gráfico 2 – Comparação entre a população rural e urbana 

 

Fonte: Reprodução Imagem ONU (2018). 

 

Apesar de o conceito do modo de vida urbana estar diretamente relacionado 

ao processo de produção, transporte, uso e consumo de mercadorias, o conceito de 

mobilidade urbana no Brasil tem seu histórico voltado a transporte de passageiro, 

não contemplando atividade de carga urbana. Isso demonstra como será difícil ao 

governo brasileiro colocar em prática qualquer política nacional de mobilidade 

urbana sustentável.  

Outro fator negativo é que cada cidade possui um conceito diferente tanto de 

mobilidade urbana quanto do transporte de carga e até mesmo do que é carga 

urbana, enquanto em outros países, principalmente da União Europeia, tem-se 

discutido amplamente o tema de carga urbana, dando-se destaque à abordagem do 

city logistics, baseado no correto planejamento das atividades que irão ocorrer no 

centro das cidades. 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável (PNMUS, 2004) fala 

sobre a necessidade de um olhar diferenciado para o transporte de carga urbana, 

dada a adversidade dos aspectos envolvidos para a efetivação desse tipo de 

logística, como externalidades negativas, conflitos, competição pelo espaço e riscos, 
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sendo, sobretudo, necessário fomentar a realização de pesquisas que permitam 

uma abordagem mais precisa do tema, contribuindo para a definição de políticas 

públicas. 

A grande deficiência do sistema viário tem trazido grandes prejuízos à 

economia, devido aos efeitos do tráfego, que encarece a logística devido ao gasto 

adicional de combustível, e à perda de tempo para deslocamento. Segundo 

Danblanc (2006), o transporte de cargas representa ¼ do trânsito de uma cidade, 

porém essa realidade deve ser vista como uma justificativa à manutenção da 

atividade econômica de uma cidade. 

O crescimento acelerado de urbanização nas cidades aliado ao da população 

assim como o crescimento das atividades econômicas nos centros urbanos está 

provocando uma crise na mobilidade nas grandes cidades. 

Apesar de todos os esforços do Governo nesse sentido, ainda temos um 

longo caminho a percorrer para garantir: 

 

• a melhoria da qualidade de vida dos moradores dos grandes centros urbanos, 

devido à toda poluição a que são suscetíveis; 

• alternativas aos grandes congestionamentos que causam ineficiência dos 

operadores  logísticos; 

• a sustentabilidade das atividades economias nas grandes cidades e 

municípios.  

 

Visando atender às políticas de just-in-time, a iniciativa privada das cidades 

que possuem áreas de congestionamento vem buscando alternativas e planos de 

contingência para garantir a continuidade de suas operações. 

As dificuldades de se planejar uma estratégia de transporte de cargas leva em 

consideração o desafio do aumento das empresas de logística e a decisão em 

reduzir estoque e aumentar o volume de entrega, ou ainda a utilização de maiores 

meios de transporte de cargas, visando sempre às vantagens econômicas, deixando 

a questão da urbanização sustentável em segundo plano.  

As dificuldades geradas por essa ação vão além do congestionamento 

progressivo nas grandes cidades, merecendo destaque também o desgaste do 

ambiente físico e social dos moradores dos grandes centros urbanos.  



32 

 

Existe uma questão mais ampla trazida pela pandemia de 2020, pois os 

consumidores passaram a realizar mais compras através da internet, utilizaram mais 

aplicativos de delivery, mudando sua forma de consumo, realizando suas compras 

sem sair de casa, porém, mesmo dispostos a pagar por esse tipo de serviço, não 

convivem de forma amigável com os veículos de carga nas grandes avenidas da 

cidade, que são os responsáveis pela entrega das mercadorias. 

Segundo o site www.euentrego.com.br, pedidos de comida por delivery 

aumentaram 77% logo nas duas primeiras semanas de março. Ainda na segunda 

semana de março, as entregas quintuplicaram, saindo de 3 mil, antiga média 

semanal, para 15 mil. 

O grande questionamento é: como um centro urbano sobrevive sem o fluxo 

de carga e descarga no centro da cidade, uma vez que tudo o que a cidade 

consome e tudo o que descarta depende de uma logística para entrega e retirada de 

material? 

Estratégias vêm sendo adotadas pelas cidades ao longo do tempo para 

minimizar esses impactos, como adoção de horário noturnos para entrega e coleta 

de materiais, porém nem sempre a estrutura comercial está preparada para 

operacionalizar esse formato. 

Lima Junior (2003) diz que a eficiência do transporte urbano e a produtividade 

do sistema de transporte urbano de cargas dependem de esforços conjuntos dos 

setores privado e público. Cabe ao setor público dotar na cidade infraestrutura 

necessária e estabelecer regulamentações para a realização das operações 

logísticas, e ao setor privado, utilizar as melhores soluções logísticas, visando à 

eficiência do transporte urbano como um todo (LIMA JUNIOR, 2003). 

Os congestionamentos são os principais agentes da ineficiência do transporte 

urbano de cargas, o que acaba ocasionando elevação dos custos operacionais e, 

consequentemente, a queda da produtividade, o que é agravado pelas restrições 

impostas aos veículos de carga, como: 

 

• restrição de área de circulação de produtos perigosos; 

• restrição de horário de acesso às regiões centrais; 

• restrição à circulação devido ao tipo de veículo de carga; 

• criação de horários para carga e descarga. 
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Além dos congestionamentos, destacamos outros fatores que impactam as 

operações logísticas: volume excessivo de automóveis nos centros urbanos, falta de 

infraestrutura para realizar a carga e descarga dos produtos, o que leva muitos 

caminhões a utilizarem o meio-fio ou fila dupla para realizarem suas entregas, 

gerando um impacto ainda maior no trânsito dos centros urbanos. 

A grande questão para se garantir uma sustentabilidade da mobilidade urbana 

é fazer com que as ações realizadas pelo governo, setor de transporte, sociedade e 

demais áreas não sejam tomadas de forma isolada, mas, sim, integradas, para que 

seja possível encontrar uma forma de otimizarem os processos, visando melhorar a 

performance do sistema logístico e a sustentabilidade da sociedade. 

Além disso, torna-se essencial o aprofundamento nos processos do 

transporte de carga assim como a implantação de alternativas, tanto de transporte 

como de mobilidade. Para tal, é necessário conhecer o perfil dos estabelecimentos 

comerciais que a cidade possui, assim como os polos geradores de viagens, além 

de indicadores sobre o transporte urbano de mercadoria. Tais informações 

ajudariam na implementação de um plano completo de mobilidade urbana, levando 

em consideração o transporte de carga. 

Apesar de um tema recente, o transporte urbano de mercadorias assim como 

as soluções de logística urbana vêm tomando cada vez mais espaço nas discussões 

e já há exemplos de sucesso em alguns municípios. É preciso que esse assunto 

seja cada vez mais abordado e que as boas práticas sejam frequentemente 

reavaliadas, uma vez que os problemas relacionados à logística são considerados 

entraves ao desenvolvimento local, gerando perda na competitividade na cadeia 

logística e impacto negativo na qualidade de vida da população. 

 

1.4.1 Mobilidade no Futuro – Rodovias 

 

Segundo Katia Militelo, teremos grandes inovações na questão de Mobilidade 

Urbana, uma vez que as estradas ficarão mais tecnológicas e inteligentes. 

Tecnologias como Rede 5G e fibra ótica vão abrir novas possibilidades de 

comunicação entre os carros e o centro de controle; os carros serão monitorados em 

tempo real, trazendo mais segurança e comodidade para os motoristas. 

Especialistas afirmam que os caminhões, carros e ônibus serão elétricos e 

autônomos em um futuro bem próximo. Já existem 24 empresas no mundo 
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desenvolvendo veículos autônomos e estão à venda mais de 60 modelos elétricos 

de carros de passeio. 

A questão é: como nos prepararemos para essa tecnologia que vem por aí? 

Segundo Nakata, em um futuro bem próximo teremos que preparar as 

rodovias. Inicialmente os veículos serão conectados, elétricos e depois autônomos.  

Para isso, nós precisamos preparar as infraestruturas como um todo, pois as 

rodovias deverão estar prontas para receber o volume de dados e, em um segundo 

momento, atender de forma satisfatória à necessidade de eletricidade, visto que hoje 

a oferta desse serviço ainda é muito baixa. 

Quando tivermos os veículos autônomos, a questão da conectividade e da 

troca de informações entre os dados, os veículos e a rodovia será presente, e todas 

as rodovias terão que se preparar para esse futuro. 

Já Fernando Arbach acredita que não somente as rodovias, mas também as 

pessoas terão que se preparar, uma vez que a tecnologia 5G vai proporcionar muito 

fluxo de dados para os celulares e equipamentos. Porém, a preocupação com 

acidentes deve ser presente e requer atenção, de modo que, em paralelo a essa 

tecnologia, serão necessários ajustes na sociedade, a fim de mitigar os acidentes. 

O carro autônomo vai trazer algumas vantagens, porque, antes de ser 

autônomo, ele será elétrico, e quando tivermos essa junção, ele será muito mais 

limpo, provavelmente mais barato, mais cômodo, mais fácil de usar, porém trará a 

preocupação de como regular e como preparar esse ambiente das estradas e, 

principalmente, das cidades, pois, se hoje as pessoas não dirigem e não têm acesso 

a carro por uma questão de custo, com a previsão de que esse carro será mais 

acessível, mais fácil e mais barato, precisaremos tomar cuidado com a questão das 

pessoas migrarem do transporte público, que é o transporte de massa, para o 

transporte com veículos autônomos, podendo representar uma preocupação muito 

grande no que diz respeito à ocupação das vias, seja nas cidades, seja nas 

estradas. 

Os carros hoje têm uma autonomia muito grande, porém, toda essa 

conectividade, essa capacidade de geração de informação, de saber o que acontece 

além do campo de visão do motorista, que hoje é quem tem o controle do veículo, 

vai trazer uma segurança muito maior, gerando uma relação de mudança dos 

veículos nas estradas. 
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Essa conectividade no Brasil ainda está em processo experimental. O Waze 

ainda é dependente das informações de outras pessoas que estejam conectadas 

para que ele possa desenhar alternativa de novas rotas. Existem muitas informações 

para serem implementadas, para que essa conectividade possa melhorar, para fazer 

com que esse processo funcione de forma adequada. 

Passando essa fase, com todas essas informações na base de dados de 

forma estruturada, e com a tecnologia da informação, ficará muito mais fácil 

implementar carros autônomos, que surgirão apenas após termos muita informação, 

contribuindo para que o carro possa entender de fato como ele funcionará e se 

locomoverá. 

A maior preocupação é justamente sair de um ambiente pequeno e controlado 

e ampliar a área de atuação desses veículos, o que torna o processo mais 

complexo, necessitando de um volume muito grande de informações, ou seja, 

padrões que possam guiar o carro realmente de forma autônoma. 

No Brasil, ao contrário do que já ocorre em países da Europa, ainda não 

temos testes projetos voltados ao controle inteligente e do tráfego, utilização de Big 

Data, e outras tecnologias. Ainda temos necessidades muito básicas de 

infraestrutura de transporte e estrutura de rodovias, assim como de mobilidade 

urbana. 

Outra questão delicada está relacionada à cultura e aos fatores humanos e 

individuais, que necessitam de uma atenção. Um dos pontos de gargalo que temos 

no Brasil é o comportamento humano. 

Como não conseguimos fazer uma predição concreta do comportamento 

humano, porque não sabemos como as pessoas vão reagir, visto que elas podem se 

comportar de uma forma em uma determinada ocasião, agir tranquilamente, os 

fatores de urgência, pressa, podem provocar a variação do comportamento. Essa 

variação de comportamento gera incertezas, as quais tornam o processo complexo, 

pois, mesmo que se considere uma série de modelos matemáticos, não temos como 

garantir que as pessoas de fato vão obedecer aos modelos que foram previstos. 

Para que o processo funcione de verdade, será preciso um passo anterior, 

que é fazer um processo de educação das pessoas, de forma um pouco mais 

profunda. 
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A introdução do carro autônomo vem ao encontro do processo de melhoria, 

de controle, de redução de risco, porém com uma incerteza muito grande devido ao 

comportamento humano, que é complexo e difícil de ser mensurado. 

Outro fator de atenção deve ser também considerado nesse mundo pós-

pandemia: o quanto as pessoas vão necessitar se deslocar no futuro próximo? 

Considerando que a realocação das pessoas no home office pode reduzir ou, até em 

alguns determinados locais, extinguir a necessidade de deslocamento, o quanto a 

pessoa vai precisar sair de casa de fato? Por mais que se façam predições e 

análises, é incerto dizer se vamos aumentar ou reduzir o fluxo de carros. Se vamos 

reduzir, vale a pena de fato investir em rodovias? 

Existe muita dúvida em relação a essa questão, e o futuro ainda está muito 

incerto, principalmente porque já existe muita tecnologia, porém não temos 

avançado muito na questão da mobilidade urbana no Brasil. 

O Brasil ainda tem muitas necessidades básicas em infraestrutura, como 

rodovias bem pavimentadas, com sinalização adequada, para que o motorista 

consiga trafegar de forma segura e eficiente. 

Precisamos primeiro desenvolver a tecnologia, as premissas e as hipóteses a 

serem consideradas, que poderão mudar muito o conceito e o contexto do que 

vivemos hoje. 
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1.5 Pandemia do COVID 19 e seus impactos  

 

Antes de darmos sequência e avançarmos no tema do transporte de cargas, 

abordaremos a influências do COVID 19 na economia no Brasil e no Mundo e para 

isso relembraremos o contexto e origem dessa doença que se proliferou pelo Mundo 

e se tornou uma pandemia anunciada, o que nos desafia diariamente a repensar 

nossa forma de trabalho e de se relacionar com o mercado. Para isso, vamos 

resgatar alguns elementos importante sobre o coronavírus com o intuito de 

avançarmos na construção do projeto. Dentro do nosso estudo, avaliaremos a 

prestação do serviço do transporte de cargas visando o contexto dessa pandemia, 

influência no transporte de cargas, recuperação e adaptações do setor após esse 

“novo natural”. 

 

1.5.1 Contexto e Origem  

 

SARS-CoV-2 é conhecimento popularmente como novo coronavírus surgiu na 

China no final do ano de 2019, estudam apontam que esse vírus se proliferou por 

contaminação a aninais silvestres dessa região (propriamente indicado o Morcego) e 

pelo consumo humano desses animais na região da China.  

A OMS (Organização Mundial de Saúde) em março de 2020 decretou a 

pandemia desse vírus devido o registro de diversos surtos decorrente dessa 

infecção em várias regiões do Planeta. 

Vale ressaltar que, a cadeia do coronavírus já é um conhecido antigo dos 

infectologistas pois ao longo de nossa história, outros vírus com a mesma 

característica do COVID 19 já contaminaram diversas população ao longo do 

Mundo, no entanto, jamais com o tamanho da disseminação do COVID 19 nem com 

a alta taxa de mortalidade impactada por esse vírus. 

Os principais sintomas dessa doença vão um de um resfriado leve, até 

complicações mais severas como pneumonia à ainda as pessoas que se 

contaminam e são assintomáticas. Recomenda-se quarentena de quatorze dias a 

partir do início dos sintomas, lembrando que o período de contagio pode ser até a 

recuperação total do infectado, no entanto é mais latente até o 7 dia da 

contaminação. 
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O grande fator prejudicial é que até o momento não temos registros de um 

medicamento eficaz contra a doença, sendo que os casos mais graves levam o 

infectado a intubação e ventilação mecânica e muitos dos casos associados a 

doenças pré-existentes, tais como diabetes, problemas respiratórios, cardíaco entre 

outros, muitas das vezes levam os infectados a óbito. 

 

1.5.2 Impacto do Coronavírus no Brasil e na Economia 

 

Estudos apontam que o primeiro registo do COVID 19 no Brasil foi em 

fevereiro de 2020 e desde então o pais vive tempos difíceis no controle da epidemia. 

Dados apontam que 01/08/2020 temos mais de 93 mil mortes e 2,7 milhões de 

infectados. 

 

BRASIL E ESTADOS 

BRASILEIROS

HABITANTES

Milhões

ATUALIZAÇÃO

IBGE

CASOS

Milhões

ÓBITOS

Milhões

ATUALIZAÇÂO

Covid Saúde GOV

% infectados 

por habitantes

% óbito por 

infectados
ATUALIZAÇÃO

BRASIL 210.147.125 01/07/2019 2.707.877 93.563 01/08/2020 - 18h30min 1,29 3,46 Dados apurados pelo nosso grupo

Região do SUL 29.975.984 01/07/2019 235.308 5.076 01/08/2020 - 18h30min 0,78 2,16 Dados apurados pelo nosso grupo

RS 11.377.239 01/07/2019 70.456 1.947 01/08/2020 - 18h30min 0,62 2,76 Dados apurados pelo nosso grupo

SC 7.164.788 01/07/2019 86.922 1.154 01/08/2020 - 18h30min 1,21 1,33 Dados apurados pelo nosso grupo

PR 11.433.957 01/07/2019 77.930 1.975 01/08/2020 - 18h30min 0,68 2,53 Dados apurados pelo nosso grupo

Região do CENTRO-OESTE 16.297.074 01/07/2019 255.938 5.414 01/08/2020 - 18h30min 1,57 2,12 Dados apurados pelo nosso grupo

DF 3.015.268 01/07/2019 107.922 1.490 01/08/2020 - 18h30min 3,58 1,38 Dados apurados pelo nosso grupo

MT 3.484.466 01/07/2019 52.790 1.849 01/08/2020 - 18h30min 1,52 3,50 Dados apurados pelo nosso grupo

GO 7.018.354 01/07/2019 69.487 1.686 01/08/2020 - 18h30min 0,99 2,43 Dados apurados pelo nosso grupo

MS 2.778.986 01/07/2019 25.739 389 01/08/2020 - 18h30min 0,93 1,51 Dados apurados pelo nosso grupo

Região do NORTE 18.430.980 01/07/2019 411.928 11.915 01/08/2020 - 18h30min 2,23 2,89 Dados apurados pelo nosso grupo

AP 845.731 01/07/2019 36.595 568 01/08/2020 - 18h30min 4,33 1,55 Dados apurados pelo nosso grupo

RO 1.777.225 01/07/2019 39.504 881 01/08/2020 - 18h30min 2,22 2,23 Dados apurados pelo nosso grupo

TO 1.572.866 01/07/2019 25.346 390 01/08/2020 - 18h30min 1,61 1,54 Dados apurados pelo nosso grupo

AM 4.144.597 01/07/2019 101.777 3.278 01/08/2020 - 18h30min 2,46 3,22 Dados apurados pelo nosso grupo

PA 8.602.865 01/07/2019 156.053 5.750 01/08/2020 - 18h30min 1,81 3,68 Dados apurados pelo nosso grupo

RR 605.761 01/07/2019 32.723 513 01/08/2020 - 18h30min 5,40 1,57 Dados apurados pelo nosso grupo

AC 881.935 01/07/2019 19.930 535 01/08/2020 - 18h30min 2,26 2,68 Dados apurados pelo nosso grupo

Região do NORDESTE 57.071.654 01/07/2019 871.373 28.939 01/08/2020 - 18h30min 1,53 3,32 Dados apurados pelo nosso grupo

AL 3.337.357 01/07/2019 60.992 1.581 01/08/2020 - 18h30min 1,83 2,59 Dados apurados pelo nosso grupo

PB 4.018.127 01/07/2019 83.461 1.833 01/08/2020 - 18h30min 2,08 2,20 Dados apurados pelo nosso grupo

BA 14.873.064 01/07/2019 168.926 3.517 01/08/2020 - 18h30min 1,14 2,08 Dados apurados pelo nosso grupo

SE 2.298.696 01/07/2019 59.724 1.448 01/08/2020 - 18h30min 2,60 2,42 Dados apurados pelo nosso grupo

PI 3.273.227 01/07/2019 52.458 1.354 01/08/2020 - 18h30min 1,60 2,58 Dados apurados pelo nosso grupo

RN 3.506.853 01/07/2019 51.557 1.879 01/08/2020 - 18h30min 1,47 3,64 Dados apurados pelo nosso grupo

MA 7.075.181 01/07/2019 121.581 3.032 01/08/2020 - 18h30min 1,72 2,49 Dados apurados pelo nosso grupo

CE 9.132.078 01/07/2019 175.928 7.698 01/08/2020 - 18h30min 1,93 4,38 Dados apurados pelo nosso grupo

PE 9.557.071 01/07/2019 96.746 6.597 01/08/2020 - 18h30min 1,01 6,82 Dados apurados pelo nosso grupo

Região do SULDESTE 88.371.433 01/07/2019 933.330 42.219 01/08/2020 - 18h30min 1,06 4,52 Dados apurados pelo nosso grupo

ES 4.018.650 01/07/2019 83.814 2.566 01/08/2020 - 18h30min 2,09 3,06 Dados apurados pelo nosso grupo

SP 45.919.049 01/07/2019 552.318 23.236 01/08/2020 - 18h30min 1,20 4,21 Dados apurados pelo nosso grupo

MG 21.168.791 01/07/2019 129.985 2.861 01/08/2020 - 18h30min 0,61 2,20 Dados apurados pelo nosso grupo

RJ 17.264.943 01/07/2019 167.213 13.556 01/08/2020 - 18h30min 0,97 8,11 Dados apurados pelo nosso grupo
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Ranking 5 maiores região do Brasil % Ranking 5 maiores estado do Brasil %

1º Região do NORTE 2,23 1º RR 5,40

2º Região do CENTRO-OESTE 1,57 2º AP 4,33

3º Região do NORDESTE 1,53 3º DF 3,58

4º Região do SULDESTE 1,06 4º AM 2,46

5º Região do SUL 0,78 5º AC 2,26

Ranking 5 maiores região do Brasil % Ranking 5 maiores estado do Brasil %

1º 1º RJ 2,23

2º 2º PE 1,57

3º 3º CE 1,53

4º 4º SP 1,06

5º Região do NORTE 3,68 5º PA 0,78

Região do NORDESTE 11,30

INFECTADOS INFECTADOS

ÓBITOS ÓBITOS

Região do SULDESTE 12,32

 

 

Dado aos números demonstrado pelo Governo Brasileiro e pelo IBGE 

(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ainda não alcançamos a 

estabilização da doença em algumas regiões, assim como, estamos longe de vencer 

de vez esse vírus e saímos da pandemia. 

Quantos aos impactos na economia, podemos certamente destacar que essa 

tem sido uma crise como nenhuma outra vista desde a Guerra Mundial, salientamos 

que o FMI (Fundo Monetário Internacional) resume os fortes impactos do Covid 19 

sobre a economia com dimensões históricas da crise atual no Mundo e no Brasil. 

Abaixo destacamos alguns números demonstrado pela Folha de São Paulo no 

cenário do Brasil em Julho/2020: 

Produto Interno Bruto (PIB) – Em 1922 o PIB bateu -3,6 e tem projeção de 

atingir -6,50% em 2020 4º pior recessão em quase 150 anos, com registros 

de maior queda em pelo menos 120 anos. 

Juros versus Inflação – A Inflação trata-se da perda do poder aquisitivo da 

moeda, e com esse grande impacto o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor 

Amplo) a inflação registra mínima em pelo menos 41 anos batendo a caso 

dos 1,63% e juros se aproxima de zero pela primeira vez na história, 

marcando em julho/2020 0,04% ao mês. 

Desemprego – Segundo informações do IBGE (Instituto de Brasileiro de 

Geografia e Estatística), no primeiro trimestre de 2020 temos o registro de 

12,9 milhões de desempregados, ocupando a taxa de 11,9% na taxa de 

desocupação 
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1.5.3 Impactos do Covid no setor de Transporte 

 

Após todos os dados apresentados, direcionamos a nossa pesquisa no 

enfrentamento da pandemia vistas ao setor do transporte, visando entender os 

impactos e a nova tendência de prestação de serviço dentro desse segmento. 

O setor do transporte foi drasticamente afetado com a chegada do Covid-19, 

seja nas atividades do transporte aéreo, marítimo, rodoviário e ferroviário, levando 

esse setor ao desafio de seguir suas atividades com novos cuidados da saúde e 

bem-estar de todos os seus passageiros, sobreviver ao enfrentamento da economia 

ter parado e forte impacto na desmobilização de pessoas para o mercado de 

trabalho, tendo as empresas o desafio de sobreviver, reduzir os custos e se 

reinventar,  visto que a retomada aquecida do mercado tem sido lenta e vagarosa. 

Como já previsto os impactos na bolsa de valores e na cadeia de suprimentos 

a situação da pandemia foi pior do que se esperava em decorrência do aumento da 

reclusão social e aumento da contaminação da doença dificultam as transações para 

o transporte de cargas e de pessoas em menor escala, pois as pessoas seguindo 

consumindo somente o que era imprescindível para a sobrevivência. 

 Em agosto/2020 pudemos observar uma retomada bem tímida do mercado 

de bens e consumo e a economia começa a caminhar, no entanto, ainda as 

empresas ainda tem dificuldade de vislumbrar quando os prejuízos poderão ser 

recuperados. Para isso o Governo Brasileiro no decorre dos meses de Abril/2020, 

lançou iniciativas por meio de medidas provisórias como medida de auxiliar os 

empresários a buscarem apoio público para enfrentar esse momento tão desafiador. 

Postergação de impostos, redução de alíquotas de tributos, negociação de redução 

de jornada trabalho com respectiva redução salario foram uma das formas que o 

Governo, por meio de disponibilização de dinheiro público ajudou muitas empresas. 

O Governo Brasileiro também apoio a sociedade com programas de auxílios, 

liberação de contas ativas e inativas do FGTS e apoio do seguro desemprego aos 

trabalhadores que tiveram impactos em suas reduções salariais. 

É sabido, que mesmo com essas iniciativas a retomada do pais se dará de 

forma lenta e ainda gerara muitos impactos na vida das pessoas e na recuperação 

do País. 
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A todo tempo estamos sendo desafiados a pensa nesse “novo real” e para o 

transporte de pequenas e medias cargas não será diferente. Nosso projeto terá o 

desafio de ajudar a minimizar esses impactos e redescobrir novas forma de atuar e 

atender esse novo nicho de público de forma segura para os prestadores de 

serviços, bem como no transporte da mercadoria até o consumidor final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

2 METODOLOGIA 

 

Metodologia é a ciência que reúne, estuda, analisa e critica métodos 

utilizados para criar conhecimento. De acordo com Eva Lakatos e Marina Marconi 

(2005), especificar a metodologia é responder às questões: "como?", "com quê?", 

"onde?" e "quanto?". Para monografias de conclusão de curso, as três primeiras 

questões precisam ser respondidas.  

Conforme Gil (2019), existem três tipos de pesquisas: 

 

• Pesquisa exploratória: caracteriza-se pelo levantamento de informações sobre 

o tema em questão, permitindo o aumento da familiaridade com ele e a 

formulação de problemas e hipóteses. É mais comum em monografias de 

conclusão de cursos, pois normalmente envolvem levantamento bibliográfico, 

documental e estudo de caso. 

• Pesquisa descritiva: consiste em descrever as características de um 

determinado fenômeno e envolve técnicas padronizadas de coleta e análise 

de dados. É normalmente usada por instituições educacionais, empresas 

comerciais ou partidos políticos. 

• Pesquisa explicativa: busca identificar e explicar a razão dos fenômenos, 

através de registro, análise e interpretação. É a mais complexa de todos os 

tipos de pesquisa. 

 

No contexto deste Projeto Aplicativo, será utilizada a pesquisa exploratória, 

pois o objetivo é levantar informações sobre o fenômeno em questão e formular 

hipóteses, com base em referências bibliográficas e documentais, com a realização 

de entrevistas não padronizadas e análise de estudo de casos. 

Em relação à estratégia da pesquisa, será utilizada a pesquisa qualitativa, 

pois o objetivo é apreender os fatos e fenômenos e não somente registrá-los ou 

descrevê-los. Ela é voltada para a percepção da realidade, e normalmente é usado o 

Estudo de Caso.     

Portanto, os métodos de pesquisa que serão aplicados são pesquisa 

bibliográfica, através do levantamento de informações em diferentes materiais 

bibliográficos já publicados; pesquisa documental, através do levantamento de 
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informações de materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, como 

artigos de jornais, documentos oficiais; estudo de campo,  através do levantamento 

mais aprofundado das questões propostas e estudando um grupo específico ou 

comunidade, ressaltando as interações entre eles; e estudo de caso, através do 

estudo profundo de um ou de poucos casos, com o intuito de investigar o fenômeno 

dentro do seu contexto.  

Os instrumentos de coleta de dados que serão utilizados são: documentação 

indireta, através de levantamento documental e bibliográfico; questionário, que 

consiste em observação indireta, possibilitando conhecimento de opiniões, 

interesses e expectativas em relação ao tema; entrevistas, que consistem em 

observação indireta, com objetivo de obter dados para investigação. 
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3 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

3.1 Benchmarking realizado / realidades organizacionais 

 

Realizou-se benchmarking com duas empresas do mercado de economia 

compartilhada para contribuir com a análise atual da economia colaborativa no Brasil 

e identificar possíveis aspectos e lições aprendidas por essas empresas para a 

implantação deste projeto em questão. 

Como direcionamento para a realização do benchmarking com ambas as 

empresas foi utilizado o questionário que se encontra no Apêndice A. 

 

3.1.1 Benchmarking: Empresa 1 

 

Uma das empresas estudadas é brasileira e se conceitua como a maior 

foodtech, empresa de tecnologia aplicada ao universo da alimentação, da América 

Latina, presente em três países (Brasil, México e Colômbia). A história deles iniciou 

em 2011, quando ainda eram a empresa Disk Cook, que tinha um guia impresso de 

cardápios e os clientes faziam seus pedidos através de uma central telefônica. A 

ideia do conceito dessa empresa surgiu para melhorar a experiência do cliente, cujo 

propósito era revolucionar o universo da alimentação por uma vida mais prática e 

prazerosa, operando uma plataforma on-line de intermediação de negócios que 

permite a aproximação entre clientes e restaurantes. Assim, lançaram o site e o 

aplicativo, que conecta os clientes, os restaurantes e os entregadores.  

Durante os anos, essa empresa cresceu exponencialmente, recebendo 

investimento da Movile, em 2013, passando por fusões com o Restaurante Web, em 

2014, com a Spoon Rocket, em 2016, e com o Rappido, em 2018. Os números de 

pedidos feitos em sua plataforma cresceram de 12 mil por mês, em 2011, para 39 

milhões por mês em 2020. 

No Brasil, atualmente, essa empresa está presente em mais de 1.000 

cidades, conta com mais de 236 mil restaurantes parceiros, tem mais de 150 mil 

entregadores parceiros ativos cadastrados na plataforma e tem aproximadamente 

2.500 funcionários. 
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Um dos grandes desafios da foodtech é manter o modelo de negócio 

escalável, conectando da melhor forma possível através de plataforma on-line os 

principais stakeholders, que são os clientes, os restaurantes parceiros e os 

entregadores parceiros. 

A foodtech usa a tecnologia para dar acesso aos clientes e aos parceiros 

(restaurantes e entregadores) a um universo de possibilidades, permitindo 

autonomia para os parceiros fazerem mais vendas dos seus produtos e serviços, 

mais acessos aos seus negócios e melhor distribuição de pedidos para fazerem 

mais entregas.  

Para um restaurante fazer parte da plataforma da foodtech, ele precisa ter um 

CNPJ ativo e uma CNAE compatível com a venda de alimentos. Também é 

necessário um computador com Windows (a partir do 7) e internet para receber os 

pedidos. Também precisa estar com licenças em dia e de acordo com todas as 

normas e legislações vigentes de sua cidade. O cadastro é todo eletrônico, simples 

de ser feito, consiste em enviar as informações do restaurante e assinar o contrato 

digital. 

Os restaurantes parceiros pagam à foodtech uma mensalidade e uma 

comissão calculada sobre o valor dos pedidos recebidos por meio da plataforma, 

sendo essa a principal fonte de receita da empresa. Os restaurantes podem escolher 

entre dois planos de contratação no momento do cadastro: o plano básico, no qual 

os restaurantes são responsáveis pela produção e entrega dos pedidos, pagam 

mensalidade de R$ 100,00, se venderem mais de R$ 1.800,00 por mês, e a 

comissão da foodtech é de 12% sobre o valor de cada pedido, incluindo a taxa de 

entrega. No plano entrega, os restaurantes são responsáveis apenas pela produção 

dos pedidos, sendo a entrega realizada por parceiros de entrega independentes 

cadastrados na foodtech, pagam mensalidade fixa de R$ 130,00, se venderem mais 

de R$ 1.800,00 por mês, e a comissão da foodtech é de 27% sobre o valor de cada 

pedido. 

Os restaurantes parceiros recebem os pedidos por meio da plataforma on-line 

a que eles têm acesso, eles podem aceitar ou recusar o pedido de acordo com a 

operação no momento. Ao aceitar o pedido, o restaurante se organiza para iniciar o 

preparo do item. As lojas com Plano Entrega têm o tempo de entrega de cada 

pedido calculado conforme o tempo de preparo do item, o tipo de entrega e a 

distância do restaurante até o cliente. Esse tempo pode variar conforme a demanda 
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de pedidos e a disponibilidade de entregadores parceiros em cada região. Para isso, 

é utilizada Inteligência Artificial e tecnologia para aprimorar esses cálculos e garantir 

a melhor experiência possível para todos. A área de entrega padrão no Plano 

Entrega é de até 7 km, já para os restaurantes do Plano Básico, o tempo de entrega 

é definido pelos próprios restaurantes parceiros. 

A empresa reforça que não há nenhum vínculo trabalhista ou de prestação de 

serviço com seus parceiros (restaurantes ou entregadores), por isso não oferece 

nenhum tipo de seguro garantido pela foodtech para a encomenda que está sendo 

entregue. 

Os entregadores parceiros dessa empresa podem ser independentes ou 

fazerem entregas vinculados a um operador logístico (OL), empresas com 

capacitação nas atividades de entrega e que possuem um contrato com a empresa. 

O OL tem uma relação com o entregador, e a empresa foodtech não tem nenhuma 

influência nessa relação; todos os valores de rotas e gorjetas são repassados para o 

OL, e este é responsável pelos valores devidos aos seus entregadores. Já o 

entregador independente tem autonomia para realizar suas entregas como, quando 

e onde quiser; e representa 90% dos entregadores da foodtech atualmente. Para 

todos os entregadores, não há restrição para eles utilizarem outras plataformas para 

realizarem suas entregas, e eles podem ou não utilizar os materiais fornecidos pela 

empresa para fazer suas entregas, por exemplo, a mochila. 

O processo de cadastro do perfil de entregadores parceiros é feito na 

plataforma on-line, não há nenhum pré-requisito para o cadastro, e os entregadores 

não pagam nenhuma taxa para se cadastrar e utilizar a plataforma. Eles podem 

comprar qualquer material da foodtech, como mochila ou jaqueta de forma opcional. 

Para cadastro, os entregadores preenchem seus dados e enviam fotos de seus 

documentos para análise e verificação, e assim entram na fila de aprovação de 

documentação. Eles também podem escolher o tipo do modal que desejam utilizar 

(carro, moto, patinete ou bicicleta). 

Quando um entregador parceiro recebe uma rota, ele consegue ver qual é o 

seu valor final a ser recebido por aquela entrega, antes mesmo de aceitá-la. O valor 

mínimo da rota é sempre de R$5; ele nunca é menor do que isso, e geralmente é o 

valor das entregas mais curtas. O valor da rota pode variar de acordo com: o número 

de pedidos, caso haja agrupamento; o perfil da cidade; hora e dia da semana; e 

modal utilizado (carro, moto, patinete ou bicicleta). Depois de entregar o pedido, o 
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cliente pode enviar, pelo app, uma gorjeta como agradecimento pelo serviço 

prestado. Esse valor pode ser de R$2, R$5 ou R$10, e é repassado integralmente 

junto com o repasse semanal, via transferência bancária. Conforme informações 

divulgadas no site da foodtech, em setembro de 2019, o valor médio por hora 

trabalhada fazendo entregas foi de R$ 23,47. 

A empresa investe em projetos que oferecem aos entregadores parceiros e 

suas famílias diferentes tipos de vantagens, como Seguro de Acidentes Pessoais, 

um benefício oferecido a todos os entregadores parceiros durante os trajetos de 

entregas, que cobre despesas médicas e odontológicas, invalidez permanente total 

ou parcial e morte acidental; Plano de vantagens em saúde, em parceria com a 

AVUS, que é um plano de descontos em serviços de saúde em que não há 

mensalidade, válido para o entregador e uma pessoa da família, com consultas 

médicas a partir de R$19,90 e consultas em telemedicina por R$ 9,90; e um clube 

de benefícios em que os entregadores parceiros conseguem contratar serviços e 

comprar produtos para eles, para casa, para o veículo ou para a família com 

descontos de até 80%. 

Além disso, a empresa se compromete a oferecer desenvolvimento técnico e 

de novas habilidades que possam contribuir com o desenvolvimento dos 

restaurantes e entregadores parceiros. Para os restaurantes parceiros, eles 

oferecem curso on-line 100% gratuito, com conteúdo relevante e focado nos 

desafios atuais impostos pela pandemia COVID-19. Também desenvolveram e 

disponibilizaram um Guia e Reabertura Segura para todos os restaurantes do Brasil, 

com uma série de protocolos necessários para a reabertura, além de um checklist de 

ações práticas para garantir a segurança de funcionários e clientes. E para os 

entregadores parceiros, eles oferecem curso de capacitação em parceria com o 

SESI, com os módulos Sociedade, Desenvolvimento Pessoal, Responsabilidade no 

Trânsito e Equipamentos de Trabalho, com o objetivo de contribuir com o 

desenvolvimento desses profissionais. 

Durante a pandemia do COVID-19, em 2020, aconteceram manifestações e 

paralisações de entregadores parceiros da foodtech reivindicando melhores 

condições de trabalho, além de ajuda para compra de equipamentos de proteção – 

como luvas e máscaras. Conforme entrevista à CNN, Diego Barreto, vice-presidente 

de Finanças da empresa, reconheceu que a maioria das reivindicações é justa e que 

a companhia já cumpre parte dos itens da pauta dos entregadores. A empresa 
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garante remuneração aos entregadores parceiros em casos de confirmação e 

suspeita de COVID-19, além de oferecer seguro contra acidentes para o trabalhador 

e para a família em caso de mortes. Também distribuíram quase um milhão de kits 

de máscara e álcool em gel durante três meses da pandemia. 

Em 2020, a foodtech recebeu autorização da Anac (Agência Nacional Aviação 

Civil) para realizar testes de entregas de comida por meio de drones, mas as 

entregas ainda não serão feitas para a casa dos clientes. O teste inicial será feito em 

um shopping na cidade de Campinas, em uma rota entre a praça de alimentação até 

o Hub localizado também no shopping; o tempo percorrido nesse trecho reduzirá de 

12 minutos a pé para 2 minutos com o drone. E a segunda rota experimental será 

feita entre o shopping e um complexo de condomínio da cidade, reduzindo o tempo 

percorrido nesse trecho de 10 minutos de moto ou carro para 4 minutos com o 

drone. Autorizações da Anac para operar em larga escala dependerão em parte dos 

resultados dessa primeira fase da operação. Mas a foodtech já mapeou cerca de 

200 cidades no Brasil, onde poderá replicar o modelo, se ele se mostrar bem-

sucedido.  

 

3.1.2 Benchmarking: Empresa 2 

 

A segunda empresa entrevistada atua no segmento de logística rápida desde 

2013. Fundada em Hong Kong, a empresa se expandiu rapidamente para novos 

mercados, ampliando em 2014 para Cingapura e, em 2015, para Bangkok e Taipei. 

Em 2019, a empresa expandiu para fora do continente asiático, iniciando as 

operações na América Latina, e atualmente presente em São Paulo, Rio de Janeiro 

e Cidade do México.  

A empresa fornece serviços de logística sob demanda, rápidos e baratos, 

utilizando a tecnologia para conectar os usuários (pessoas físicas e jurídicas) a uma 

rede de motoristas parceiros. 

No tocante aos desafios mercadológicos enfrentados, a empresa entende que 

a falta de conhecimento e entendimento sobre o funcionamento da plataforma é o 

maior obstáculo enfrentado atualmente. Em virtude disso, a instituição tem como 

meta mostrar, de forma clara e didática, as vantagens na utilização de plataformas 

tecnológicas e como elas podem contribuir com a melhoria na qualidade de vida das 

pessoas, das empresas e dos motoristas parceiros. 
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Não obstante tal fato, a instituição entende que, de um modo geral, atuar em 

economia colaborativa traz mais oportunidades do que desafios. Esse modelo de 

economia difere da forma tradicional por dois fatores principais: o primeiro é o uso 

intenso de recursos tecnológicos; o segundo é o foco na contratação pontual de um 

serviço em vez da contratação permanente de um profissional ou de um 

equipamento – em outras palavras, é o foco no uso em detrimento da posse.  

A economia compartilhada diminui a ociosidade de todas as partes envolvidas 

no processo, o que traz ganhos financeiros e de produtividade para todos os 

envolvidos. No caso de uma empresa no ramo de logística, por exemplo, em vez de 

ter uma frota própria e correr o risco de ter prejuízo pela ociosidade dessa frota em 

momentos de baixa demanda, há a alternativa de contratar um serviço de logística 

colaborativa, no momento em que for necessário.  

Além disso, os clientes usuários podem escolher entre uma variedade de 

veículos de entrega aquele que mais se adapta à necessidade momentânea, desde 

caminhões, vans e carros, para entregas de mercadorias maiores e mais volumosas, 

até veículos de duas rodas para pequenos volumes. 

A fim de manter a cultura colaborativa com os funcionários, a instituição busca 

reforçar que o propósito vai além de entregas bem-sucedidas. A principal missão é 

descomplicar a vida dos clientes e dos motoristas parceiros, pois, por meio das 

soluções disponibilizadas, ela pode ajudar as demais empresas a economizar tempo 

e dinheiro, contribuindo efetivamente com o crescimento desses negócios. Em 

relação aos motoristas parceiros, a empresa permite que eles tenham uma renda 

extra, trabalhando quando quiserem, pois são profissionais autônomos. Com essa 

renda extra, eles conseguem realizar seus sonhos e também os de sua família. Ao 

mostrar esse propósito, a empresa consegue manter o time engajado, unido e 

focado no sucesso do negócio. 

Importante destacar que a empresa busca arduamente valorizar os 

profissionais parceiros, a fim de mantê-los motivados e engajados com a missão, 

pois acredita que esse é um enorme diferencial quando se fala em economia 

colaborativa, embora seja algo pouco praticado por outras plataformas do segmento. 

Atualmente, as formas de integração com os clientes são por meio do site e 

do aplicativo, disponível para Android e iOS. Já com os motoristas parceiros, a 

interação ocorre somente por meio de um aplicativo de celular, através do qual eles 



50 

 

recebem os pedidos. Todavia, planejam oferecer, em breve, a possibilidade de 

integrar as soluções em entregas aos sites dos clientes via API. 

Os interessados em utilizar o serviço ofertado apenas precisam baixar o 

aplicativo ou acessar o site da empresa para esta entregar o que precisarem. No 

caso de empresas que demandam um volume maior de entrega, há soluções 

diferenciadas, como o pagamento pós-pago dos pedidos e condições especiais de 

suporte. Para tanto, é realizada previamente uma análise quantitativa e qualitativa 

da demanda, a fim de oferecer maiores vantagens a esses clientes corporativos. 

Para motoristas que desejam iniciar a prestação de serviço por meio de 

parceria com a empresa, é necessário realizar o cadastro e aguardar a aprovação. 

Essa análise de cadastros é realizada por uma empresa terceirizada, que faz uma 

verificação de segurança sem viés. Além disso, a empresa possui um sistema de 

avaliação através do qual é possível manter a atuação dos que apresentam melhor 

performance e que seguem os termos e condições da plataforma, o que ajuda a ter 

um serviço de qualidade, com motoristas parceiros engajados e um atendimento 

saudável aos clientes. 

A política de pagamento dos serviços prestados adotada pela empresa é 

simplificada, podendo ocorrer de forma à vista ou de modo virtual. Em ambos os 

casos, há o desconto da comissão atribuída à empresa intermediadora, no 

percentual de 17,99%. Aos prestadores dos serviços, a empresa disponibiliza uma 

carteira virtual, através da qual eles recebem os pagamentos feitos de forma on-line. 

Quando o pagamento é feito em dinheiro, o motorista parceiro recebe o valor integral 

do pedido, e o valor da comissão é descontado do seu saldo na carteira virtual. 

A todo tempo, a empresa frisa que apenas conecta os motoristas aos clientes, 

sendo esses motoristas parceiros profissionais autônomos, e não colaboradores. Por 

isso, costuma dizer que são os motoristas parceiros que a contratam, e não o 

contrário. 

Para a segurança dos envolvidos na operação, a empresa dispõe de sistema 

de rastreio em tempo real. Esse recurso permite que cliente e motorista parceiro se 

comuniquem por telefone e chat, caso haja algum imprevisto, tudo isso com vistas a 

assegurar a qualidade do serviço, evitando danos e extravios das mercadorias. 

Após concluído o serviço, é disponibilizado um sistema de avaliação para 

cada pedido, no qual os clientes avaliam os motoristas parceiros e vice-versa. Com 

base nesses resultados, a empresa verifica a qualidade do serviço e atua em sua 
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melhoria, caso necessário. Ademais, a fim de aprimorar constantemente a logística 

colaborativa ofertada, a instituição envia periodicamente conteúdo para auxiliar os 

motoristas a serem mais pontuais, cordiais e comprometidos. E, internamente, é feito 

o acompanhamento meticuloso do tempo de chegada dos motoristas, do número de 

entregas completadas, do tempo de entrega e da performance dos canais de 

atendimento. 

Acerca dos desafios enfrentados na seara jurídica, a empresa esclarece que 

é apenas um intermediador entre clientes e entregadores, ajudando-os por meio da 

tecnologia a conectar oferta e demanda no setor da logística. Ao elucidar com 

clareza a forma de atuação e a política de contribuição, a empresa tem se protegido 

de questões judiciais. 

Esclarece ainda que outras plataformas digitais colaboraram com a 

construção de um novo entendimento sobre a prestação de serviços ofertada, 

diferenciando das relações laborais previstas na legislação pátria, razão pela qual os 

fazem seguir o mesmo caminho. 

 

3.1.3 Benchmarking: principais descobertas 

 

Ao analisar o benchmarking realizado nas duas empresas de economia 

compartilhada que atuam em setores relacionados a transporte e entrega, 

identificaram-se algumas principais descobertas ilustradas no Quadro 1.  

 

Quadro 1 – Comparativo de benchmarking entre empresas 1 e 2 

Benchmarking Empresa 1 Empresa 2 

Crescimento 
exponencial 

12 mil pedidos por mês em 2011 
para 39 milhões por mês em 2020. 

Fundada em 2013 na Ásia e em 2019 
expandiu para vários países da América 
Latina. 

Propósito 

Dar acesso aos clientes e aos 
parceiros a um universo de 
possibilidades, permitindo autonomia 
para os parceiros fazerem mais 
vendas, mais acessos aos seus 
negócios e melhor distribuição de 
pedidos para fazerem mais entregas. 

Descomplicar a vida dos clientes e dos 
parceiros através das soluções 
disponibilizadas, permitindo economia 
de tempo e dinheiro aos clientes, assim 
como renda extra com flexibilidade aos 
motoristas parceiros.  

(Continua) 
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(Continuação) 

Benchmarking Empresa 1 Empresa 2 

Desafios 
Mercadológicos 

Manter o modelo de negócio 
escalável, conectando da melhor 
forma possível através de plataforma 
on-line os principais stakeholders. 

A falta de conhecimento e 
entendimento sobre o funcionamento 
da plataforma é o maior obstáculo 
enfrentado atualmente. Todavia, de um 
modo geral, a empresa entende que há 
mais vantagens que desafios. 

Vantagens da 
Economia 

Compartilhada 

Facilidade para conectar todas as 
pontas do ecossistema através de 
tecnologia e permitindo autonomia 
aos parceiros. 

Ganhos financeiros e produtividade aos 
envolvidos. Ao invés de adquirir 
veículos e correr o risco de ter prejuízos 
em caso de ociosidade da frota, é 
possível contratar pontualmente o 
serviço fornecido pela empresa. Além 
disso, não há a necessidade de 
contratação de funcionários. 

Cultura da 
Empresa 

Ações de reforço da cultura são 
feitas apenas com colaboradores.  

Entregadores e restaurantes são 
considerados parceiros, não 
prestadores de serviços. 

Por trabalhar com profissionais 
autônomos (prestadores de serviço), 
como forma de manter a cultura, a 
empresa busca valorizar esses 
parceiros a fim de manter o time 
engajado, unido e focado no sucesso 
do negócio.  

Integração com 
parceiros e 

clientes 

Através das plataformas on-line (site 
e aplicativo).  

Site e Aplicativo disponíveis para 
Android e iOS. Em breve, prometem 
interação com os clientes via API – 
"Application Programming Interface"  

Cadastro de 
parceiros e 

clientes 

O cadastro é todo eletrônico, simples 
de ser feito, consiste em enviar as 
informações do restaurante e assinar 
o contrato digital. O cadastro dos 
entregadores parceiros é feito na 
plataforma on-line, não há nenhum 
pré-requisito para o cadastro, e os 
entregadores não pagam nenhuma 
taxa para se cadastrar e utilizar a 
plataforma. 

Através do aplicativo ou site da 
empresa, os clientes e os parceiros 
entregadores podem realizar o seu 
cadastro. No caso dos motoristas 
parceiros, há uma verificação de 
segurança realizada por uma empresa 
terceirizada, antes da liberação às 
operações. 

Remuneração 

Os restaurantes parceiros pagam 
uma mensalidade e uma comissão 
calculada sobre o valor dos pedidos 
recebidos por meio da plataforma. 

E os entregadores recebem de 
acordo com o número de pedidos; o 
perfil da cidade; hora e dia da 
semana; e modal utilizado (carro, 
moto, patinete ou bicicleta). 

Os motoristas recebem os pagamentos 
através de uma carteira virtual. A 
comissão (17,99%) é abatida do valor 
creditado virtualmente. Se o pagamento 
foi realizado em dinheiro, a comissão é 
abatida na carteira virtual do motorista.  

Segurança 
Não existe seguro das entregas. Os 
entregadores parceiros contam com 
seguro acidente. 

Rastreio da carga em tempo real, com 
possibilidade de comunicação por 
telefone e chat em caso de imprevistos.  

Controle de 
Qualidade 

Através dos feedbacks que são 
permitidos em todas as plataformas, 
dos parceiros e dos clientes. Não há 
controle de qualidade do produto que 
foi entregue, pois não é de 
responsabilidade da empresa. 

São disponibilizadas avaliações de 
qualidade de entrega para ambas as 
partes, clientes e motoristas 
entregadores. A partir disso, são 
elaboradas ações de melhoria no 
serviço.  

(Continua) 
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(Conclusão) 

Benchmarking Empresa 1 Empresa 2 

Desafios 
Jurídicos 

Não foi mencionado nenhum desafio 
específico. 

A empresa não mencionou 
especificamente algum desafio, mas 
informou que age com transparência na 
metodologia do serviço, a fim de se 
proteger judicialmente.  

Aspectos 
Trabalhistas 

Não tomam medidas neste sentido, 
pois não há relação trabalhista com 
os parceiros. 

Por ser uma empresa apenas 
intermediadora de entregas, não há 
relações laborais, mas somente 
prestações de serviços.  

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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4 PESQUISA  

 

Nesta seção serão desdobrados outros levantamentos de dados ou pesquisas 

necessárias ao desenvolvimento do PA. Poderão ser pesquisas de mercado, 

pesquisas com clientes, fornecedores, dentre outras, bem como levantamentos e 

análises de dados internos. Deverão ser criados tópicos específicos (4.4; 4.5; 4.6; ...) 

para cada pesquisa e/ou levantamento de dados elaborados. 

 

4.1 Pesquisa com profissionais autônomos e proprietários de pequenos 

caminhões 

 

Realizamos uma pesquisa com profissionais autônomos, donos de pequenos 

caminhões, para entender melhor como funciona a realidade de trabalho deles, os 

seus desafios e oportunidades, no âmbito do transporte. Procuramos entrevistar 

aqueles que fazem diárias para transportadoras, que fazem fretes avulsos ou que 

possuem contratos de prestação de serviços, a fim de entender melhor como esse 

sistema de transporte urbano funciona. 

Os critérios para realização da entrevista levaram em consideração a 

atividade e o tipo de veículo utilizado. Não procuramos conversar com motoristas 

que operam caminhões grandes (carretas, bitrens, etc.), pois o foco é entender 

como funciona a logística no âmbito urbano, excluindo-se, portanto, as viagens 

intermunicipais e interestaduais. 

O objetivo principal da pesquisa é identificar os desafios ligados à distribuição 

urbana de pequenos e médios volumes, que acreditamos ser uma demanda que não 

tem visibilidade e que não entra no índice dos estudos que são medidos anualmente 

sobre o transporte de carga rodoviário. Também acreditamos existir uma classe de 

profissionais autônomos que não têm visibilidade em estudos devido a serem 

profissionais autônomos, conforme dito. A pesquisa foi realizada com possíveis 

parceiros interessados em trabalhar com uma plataforma colaborativa. 

As entrevistas foram realizadas presencialmente em campo, respeitando 

todas as regras do distanciamento social devido à pandemia do COVID-19. Os 

entrevistados foram todos motoristas autônomos que possuem veículos utilitários, 
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furgão, caminhões de pequeno e médio portes e que prestam serviços esporádicos 

para empresas (Apêndice B). 

No Quadro 2 visualizamos o seguinte resultado das entrevistas: 
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Quadro 2 – Resultados das entrevistas 

Perguntas Giselio  Edilson  Francisco  Rafael  José  

1 
É feito de acordo com a 
quilometragem rodada. 

É feito de acordo com a 
quilometragem rodada. 

O valor do frete é 
calculado com base em 
quantas viagens são 
feitas por mês. Cada 
diária minha custa 
R$350,00. 

Cobro por diária, algumas por km 
e outras pelo trecho, pois depende 
do itinerário. Se sei que 
determinada rota vai me dar um 
bom frete de retorno, o preço é 
diferente, se vou pra alguma 
região que não conheço, é outro 
valor. Uso um pouco de cada 
coisa. 

Cobro o valor de uma 
diária. 

2 

É mais viável por indicação, 
pois acredito que por site 
não é seguro. Existem 
muitas pessoas desonestas 
que querem roubar a carga 
ou o veículo. 

É mais viável por 
indicação, pois acredito 
que por site não é seguro. 
Já aconteceu com 
conhecidos meus de a 
carga ter sido roubada, 
quando contratado o 
serviço via aplicativo. 

Tenho cadastro em 
indústrias e fico 
aguardando ser 
chamado para 
trabalhar. 

Geralmente trabalho com 
indicação, raramente usava 
aplicativo quando trabalhava com 
um caminhão maior, mas tinha um 
agenciador e evitava. 

Possuo CNPJ e sou 
cadastrado em 
algumas empresas 
prestando serviço 
para elas. 

3 

Trânsito e estacionamento, 
pois a maioria das vagas de 
estacionamento é paga ou 
tem que dar algum valor pra 
flanelinhas vigiarem o carro 
enquanto carregamos. 

O trânsito faz com que se 
perca muito tempo nos 
deslocamentos. 

A região do centro, por 
causa do trânsito e falta 
de estacionamento. 

Estacionamento, o trânsito, a 
espera pra poder carregar em 
determinado lugar. 

Restrição de horário, 
de placa, tamanho do 
baú, tem uma série 
de proibições no 
perímetro urbano. 

4 
Sim, pois elimina o 
despachante. 

Sim, pois eliminaria o 
intermediário, sem 
precisar pagar uma 
porcentagem do frete pra 
algum despachante. 

Sim, ajudaria muito. 

Sim. Hoje existe, por exemplo, a 
fretebrás, mas hoje as empresas 
terminam transferindo o contato 
com o motorista do aplicativo pro 
acordo informal, eliminando o 
custo do agenciador. 

Sim. 

5 
Não acho seguro, pois 
existe muito risco de roubo. 

Não acho seguro, existe o 
risco de roubo. 

Não acho seguro. 
Eu não acho seguro, pois o risco 
de roubo é grande. 

Não acho seguro. 

(Continua) 
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(Conclusão) 

Perguntas Giselio  Edilson  Francisco  Rafael  José  

6 
Sim, pois economizaríamos 
combustível e tempo 

Sim, pois 
economizaríamos tempo 

Sim facilitaria. Sim, com certeza. Acredito que sim. 

7 

Com certeza compensa, 
pois, economizaríamos 
tempo e combustível. O 
Uber já faz isso, pois 
também trabalha com 
pequenos transportes de 
volumes em carro de 
passeio. 

Sim, pois, dependendo da 
quantidade, compensa se 
utilizar um carro menor pra 
determinados transportes. 

Sim, existe essa 
demanda. 

Existe sim, hoje trabalho com 
carro pequeno exatamente por 
ter mais demanda. 

Existe sim, nos dias 
de hoje os carros 
menores têm mais 
procura do que os 
caminhões grandes. 

8 
Sim, com certeza evita 
roubo do valor do frete. 

Com certeza facilitaria. 
Sim, por exemplo, 
usando cartão de crédito. 

Depende, isso varia muito, pois 
muitas vezes por uma questão 
de segurança é melhor receber 
em espécie o valor do frete do 
que esperar depositar e ser 
enganado. 

Facilitaria muito. Evito 
receber em dinheiro. 

9 Sim, compensa.  
Sim, o preço é bem mais 
competitivo. 

Não, na minha opinião é 
indiferente, o resultado é 
o mesmo. 

Sim, pois pra pequenos volumes 
não há necessidade de um carro 
grande, e isso também facilita na 
questão dos estacionamentos. 

Não muito, pois o 
valor do frete já está 
muito baixo. 

10 Aumentou com certeza. 
Sim, aumentou muito, 
inclusive com uso de 
aplicativos. 

Sim, aumentou muito. 

Sim, aumentou muito. 
Principalmente essas entregas 
porta a porta, via Mercado Livre 
e outros.  

Aumentou muito, 
principalmente pros 
veículos pequenos 

11 
Sim, pois com isso se 
evitam muitos problemas 
por conta do deslocamento. 

Sim, diminui muito o risco 
de acontecer algum 
problema. As pessoas 
estão preferindo ficar mais 
em casa. 

Não, acho que logo tudo 
voltará ao normal. 

Sim, principalmente as compras 
via internet, pois as pessoas 
estão preferindo ficar em casa e 
receber seus produtos sem 
precisar sair. 

Sim, com certeza, 
pois é mais seguro. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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De acordo com a pesquisa, não existe um padrão para o cálculo do frete. 

Alguns cobram por quilômetro rodado, e outros por diária. 

60% dos contratos de frete ocorrem por indicação, e 40% através dos 

cadastros realizados com as empresas. 

As maiores dificuldades citadas para se trabalhar em São Paulo foram: 

 

• Trânsito – 50% 

• Estacionamento – 38%  

• Restrição de horário – 13% 

 

Foram unânimes ao responder que facilitaria o uso de um aplicativo que 

conectasse o cliente ao transportador autônomo, visto que poderiam ter mais lucro, 

uma vez que deixaríamos de ter a figura do despachante de cargas.  

Quando questionados sobre a utilização de carros menores para atendimento 

de pequenas e médias cargas, 60% afirmaram que sim, principalmente pela 

economia de combustível e tempo. Relataram também que a demanda por esse 

serviço está crescendo, principalmente pós-pandemia, em que o perfil do cliente 

mudou. 40% afirmam não haver diferença ou que esse fato indefere para o cálculo 

do frete. 

Sobre a utilização de um meio de pagamento alternativo à utilização do cash, 

80% afirmam que sim, que traz mais segurança ao trabalho dos profissionais.  

 

4.2 Entrevistas com potenciais clientes e consumidores 

 

Realizamos entrevistas individuais com 15 pessoas que são classificadas 

como potenciais clientes e consumidores, com o objetivo de avaliar a aceitação da 

tese em estudo, inclusive opinando e justificando seus argumentos para a 

construção de crítica e sustentação quanto ao serviço sugerido em nosso trabalho. 

Elaboramos 10 perguntas que estão relacionadas ao nosso objetivo da 

entrega final, a fim de explorar onde apresentaríamos maior atratividade e 

competitividade diante do mercado já existente, correspondente ao transporte de 

cargas, e onde poderíamos ser inovadores no setor. 

Usamos a metodologia da pesquisa qualitativa, cujo foco está no caráter 

subjetivo da tese analisada em compreender o comportamento do consumidor, 
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estudando as suas particularidades e experiências individuais, entre outros aspectos 

(Apêndice C). 

Obtivemos o seguinte resultado na íntegra das pessoas entrevistadas 

(Quadro 3): 
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Quadro 3 – Resultado da pesquisa qualitativa 

Perguntas Vanessa  Nivea  Sara  Cintia  

1 Não Não Não Não 

2 - - - - 

3 - - - - 

4 
Penso na Gollog, 
organizo o trajeto e 
embalagem 

Granero Nunca precisei, mas seria a Granero Granero – pela qualidade do serviço 

5 
Pesquisaria cotações 
no Google 

Buscaria indicação de amigos e parentes 
Pediria indicação de amigos, ou faria uma busca no 
google na minha região. 

Nunca utilizei, mas optaria pela 
empresa de um conhecido (Mexsolog) 

6 
Sim, utilizei 1 Uber 
para levar uma mala 
até outra cidade 

Sim. Documentos (UBER). Não Sim - Uber 

7 
Com certeza utilizaria 
pela praticidade 

É uma tendência de mercado e, por ser 
credenciado, oferece uma certa “segurança” 
e garantia na prestação do serviço.  

Sim, se o custo for considerado bom usaria sim, até 
mesmo porque quando a empresa é nova no mercado 
ela procura sempre atingir as expectativas do seu 
cliente para um bom atendimento 

não utilizo nenhum outro app de 
transporte porque me sinto segura 
apenas na Uber 

8 

Sim, para 
conseguirmos ter 
mais confiança no 
transportador 

Sim. Mas acredito que mais do que fornecer 
as informações sobre o motorista e sistema 
de pontuação, é a empresa sendo mais 
criteriosa na seleção de seus colaboradores, 
exigindo documentação como antecedentes 
criminais.  

Sim, permitir que o cliente exponha sua opinião é 
sempre muito importante e traz a ideia de uma empresa 
que se preocupa e preza pela excelência no 
atendimento e sempre busca por melhoria. 

Sim, isso trás tranquilidade no 
momento da contratação. A avaliação 
dos parceiros também é muito 
importante. 

9 
Seriam sim, gosto de 
praticidade 

Sim, seria 

Sim, a facilidade de cotação e diversidade de formas de 
pagto seriam com certeza além do atendimento um 
atrativo para que eu contratasse o serviço dessa 
empresa.  

Sim por conta da previsão do valor. É 
mais fácil para se organizar e fechar a 
contratação 

10 
Principal é o manejo 
da carga e o cuidado 
no transporte. 

Atualmente apenas a possibilidade de 
acionar a empresa caso algo dê errado, mas 
não sei se além de descredenciar o 
colaborador, se a empresa dá garantia ao 
cliente. O que me traria mais confiança é 
saber que foi solicitado o documento de 
antecedentes criminais.  

Ter acesso as regras e regulamento, como prazo de 
entrega, seguro em caso de roubo extravio. 
A pontuação dessa empresa e resolutividade nos 
órgãos de reclamações como Reclame Aqui e 
Consumidor.gov. 
Ter um código de rastreio que seja sempre atualizado. 
Cumprir com o prazo estabelecido na contratação do 
serviço. 

A segurança do processo como um 
todo: avaliação do motorista, perfil, 
simpatia no momento da retirada e 
acompanhamento em tempo real. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Perguntas Alex  Alexandre Jéssica  Carlos  

1 
Somente correios para entrega de 
compras feitas pela internet. 

Sim, utilizei o serviço de motoboy para 
coletar uma assinatura em um 
documento. 

Não 
Sim, transporte de documentos e eletrônicos. Em 
situações que precisava de urgência para o envio utilizei 
o transporte aéreo.  

2 

Sim, as compras geralmente têm 
entrega gratuita, e quando quero a 
entrega por motoboy pago 
aproximadamente 10 reais. 

Pela urgência que necessitava achei o 
preço justo. 

- 
Considero que foi adequado dentro das necessidades 
que tinha no momento, principalmente quanto ao prazo. 

3 
Não encontrei dificuldades na 
solicitação, somente os atrasos na 
entrega. 

A atualização das páginas das 
empresas na internet, pois tinha muito 
telefone desatualizado 

- 

Já possuía intimidade com os serviços de transporte de 
cargas. Porém o que sempre causa uma certa dificuldade 
e demora na liberação quando o envio da carga seja para 
áreas da Amazônia Ocidental devido os procedimentos 
de liberação de cargas perante Receita Federal e Sefaz 

4 
Correios, geralmente entrega em 
casa, raramente tenho que retirar 

Se for mudança eu lembro muito da 
Granero (não sei se existe mais), se for 
objetos para outros estados eu penso 
na Gollog 

Não conheço nenhuma 
empresa faça esse tipo de 
serviço. 

No caso de transporte via terrestre Itapemerim Cargas e 
Granero, via aéreo Gollog e LATAM Cargo.  
Normalmente preparo o material a ser transportado e 
solicito a retirada pela companhia. 

5 
Procuraria via internet uma 
transportadora próxima a minha 
residência com valor acessível 

Eu verifico nos canais de reclamações 
(Reclame Aqui/Consumidor.Gov) a 
pontuação das empresas 

pesquisaria algumas 
empresas, pois nesse 
momento não conheço 
nenhuma.  

Hoje seria através de custo, benefício, prazos curtos e o 
cuidado para com o transporte. 

6 
Nunca usei motorista de aplicativo 
para esta finalidade 

Recebimento sim. Tipo de Ifood Não Não 

7 

Sim usaria, dependendo da minha 
urgência para enviar e do preço 
comparado aos demais, além da 
qualidade do serviço 

Usaria se fosse uma empresa 
conceituada (idônea), tipo indicação do 
Ifood/ Uber Eats / 99, etc. 

Sim 
Usaria, dependendo do momento e da situação optando 
pela segurança e agilidade da entrega não vejo 
problemas em utilizar esta modalidade 

8 

Sim, pois é uma segurança maior para 
o cliente, estimula e incentiva os 
motoristas a desempenharem um 
serviço ainda melhor 

Sim, totalmente. Pela segurança do 
cliente e informações de pontuação do 
prestador de serviço. 

sim, para saber quem está 
levando a mercadoria e 
saber também opinam dos 
outros clientes sobre esse 
motorista.  

Seria interessante tem um sistema de informações e 
pontuação que já são utilizadas no mercado para garantir 
a segurança e integridade como também um tracking 
para rastreio em tempo real. 

9 
Sim, quanto mais facilidades para 
agilizar o dia a dia melhor e mais 
procurado é o produto ou serviço 

Sim, seria ótimo para evitar surpresas 
desagradáveis 

Sim Com certeza. 

10 

Informações do motorista/entregador, 
rastreio da entrega e a integridade que 
o produto chegou até mim. Além do 
preço e agilidade na entrega 

Segurança no transporte 
Pontuação da Empresa 
Agilidade no Processo 

Saber a reputação da 
empresa, preço e o prazo 
de entrega.  

Rastreio eficiente, segurança, manuseio da carga e que 
possua um ad valorem para cobertura de sinistros. 

(Continua) 
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(Continuação) 

Perguntas Carlos Marcio Gustavo 

1 

Sim, já houve necessidade de produtos 
eletrônicos, roupas, móveis para casa, assim 
como peças de decoração. Ficou mais frequente 
no período de pandemia do novo coronavírus. 

Sim já utilizei de mercadorias em que consistia em compra de 
algum objeto ex: caixa de som 

Sim, entrega de encomendas. 

2 
Sim, tanto o preço do produto quanto o frete 
cobrado para entrega. 

Geralmente o serviço que utilizo o frete é grátis, porém, 
dependendo da carga (objeto), sempre tem um valor justo. 

O preço foi competitivo, mas tive que embutir no valor do 
meu produto.  

3 
As plataformas online têm dado o suporte 
necessário. Não foram identificados problemas 

No momento atual do país não temos tanta dificuldade para 
contratar empresas com este tipo de serviço porém temos umas de 
mais confiança e outras nem tanto aí identifico a dificuldade 

Facilidade foi a contratação por meio de aplicativo, e 
dificuldade foi que em alguns casos o produto chegou 
danificado e tive que mandar um novo produto novo. 

4 

Não tenho uma empresa “padrão”. Sempre faço 
buscas ela internet de acordo com o tipo de 
mercadoria a ser transportada. Recebo as 
informações prestadas e preparo a embalagem 
para o manuseio. 

Não tive a oportunidade de utilizar este tipo de serviço ainda sendo 
assim não tenho empresa certa mais meu recurso seria utilizar a 
internet para tentar achar uma de procedência deixando os 
detalhes com a mesma 

Transportei recentemente alguns produtos do meu 
apartamento para uma casa, fiz grande parte do meu 
transporte utilizando o meu carro, mas para itens de médio 
porte, tais como: máquina de lavar, secadora, sofá e 
geladeira, usei uma picape do meu amigo para transportar. O 
que me ajudou muito para não precisar pagar um caminhão 
para fazer o transporte de 4 produtos. 

5 

Pesquisaria as grandes Empresas, onde tenham 
boa reputação no mercado. De acordo com a 
quantidade de produtos transportados, pesquiso 
também formas alternativas, como carreto, 
realizado por pequenos profissionais. 

Neste caso já viria a mente a empresa Granero porém como nunca 
utilizei iria para o Google para me amparar. 

A ideia foi exatamente essa, utilizar o meu veículo e ajuda de 
amigos para não precisar contratar grandes transportadoras, 
porque eu também não tinha muita coisa em meu 
apartamento. Mas se precisasse usaria a internet para 
pesquisar ou pediria referência de amigos e parentes. 

6 Não 
Sim de mercadorias com recebimentos de produtos ultimamente 
utilizo App mercado livre bem simples e entrega rápida 

Sim, coloquei uns documentos em uma caixa e pedi para o 
Uber levar na casa de um cliente, pois na Loggi por moto 
estava o triplo do preço o trecho, acompanhei a minha corrida 
e o cliente pegou a caixa na porta do motorista. O motorista 
do Uber achou estranho, mas não cancelou a corrida. 

7 
Sim, desde que haja na plataforma uma 
avaliação dos profissionais, informando sobre a 
credibilidade do serviço prestado. 

Sim usaria se o mesmo atendesse todos os requisitos mínimos 
tendo em vista que já tenho um de confiança tentaria utilizar sim 
mais o meu parâmetro seria o que conheço 

Sim, pela proposta de confiança que o produto geraria. 

8 

Sim. Isso reforça a credibilidade e confiança no 
serviço prestado. Com essa metodologia 
podemos nos segurar de que seu produto estará 
em boas mãos e podemos então indicar o 
serviço a novos clientes que precisem 

Sim desta forma teríamos mais confiabilidade com a empresa que 
está entrando no mercado não somente informações sobre o 
motorista mais também do cliente assim ambas as partes ficam 
mais protegidas  

Sim, quanto maior a confiança, melhor. 

9 Sim, são facilidades que auxiliam na decisão 
Com certeza assim poderíamos fazer várias cotações e fazer um 
pente fino com as mesmas para poder fechar negócio com a mais 
atrativa. 

Sim, com certeza. 

10 

Facilidade de contato (Suporte) com a Empresa, 
se necessário, informações antecipadas sobre o 
profissional que fará o transporte, além de 
formas de embalo e manuseio da mercadoria 

Primeiramente devemos fazer uma busca mais detalhada para tirar 
dúvidas encontradas tendo no App seus objetivos e cláusulas aí 
sim encontrar prós e contras de clientes que já utilizaram o serviço 
da empresa e tentar ver se a empresa não tem seu nome em 
órgãos de proteção aí podemos ficar mais tranquilo na contratação. 

Rastreabilidade do produto por monitoramento.  

(Continua)
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(Continuação) 

Perguntas Patricia  Nilzien  Emerson  Pamella  

1 Não Sim para mudança  

Sim sou dono de um supermercado de bairro e 
faço algumas parcerias com pessoas que têm 
carro com carroceria ou do modelo de furgão para 
prestar o serviço de entrega, pois ainda não 
consegui comprar o meu próprio veículo e manter 
os custos de um motorista em folha de 
pagamentos (que acaba sempre custando o dobro 
de seu salário devido aos impostos) 

SIM, entrega de roupas que vendo pelo 
Instagram. 

2   

Na época achei bem caro, 
mesmo porque estava 
desempregada, mas o trabalho 
executado foi bem satisfatório. 

 O preço é justo porque é informal, se fosse exigir 
algo legalizado, acredito que sairia mais caro. 

Achei que encarece um pouco o produto 
dependendo da distância. Quando é muito 
longe, aí só faço pelo correio, mas quando é 
no bairro ou próximo, eu entrego porque na 
maioria das vezes a pessoa compra e já quer 
usar, e esse diferencial ajudou no aumento da 
minha clientela. 

3   

Não tive dificuldades, a facilidade 
é que foi uma indicação do 
próprio porteiro do meu 
condomínio que já trabalhava na 
parceria de indicação. 

Facilidades: comodidade para o cliente, 
principalmente idoso nesse momento de 
pandemia. Dificuldade: por ser informal, muitas 
vezes “fiquei na mão” e atrasei na entrega, 
deixando o cliente insatisfeito. 

Combinei esse processo com o amigo que 
tinha moto e estava desempregado, mas às 
vezes tive que entregar por correio, porque 
eram muitas peças, o que dificultava o 
transporte por moto, pois para valer a pena 
para mim e para ele eu juntava um volume de 
entregas, pois eu arco com esse custo, não 
repasso ao cliente. Somente quando é correio, 
aí o cliente que paga. 

4 

Trabalho com o serviço de 
entrega de bolo e eu 
normalmente  realizo as 
entregas, pois não consigo 
pensar em como uma empresa 
me ajudaria com esse transporte 
sem danificar o produto. 

Na época usei uma empresa que 
já era parceira do condomínio, 
então não tenho nenhuma 
empresa em mente. Nesse 
momento a própria empresa que 
fez inclusive o serviço de 
embalagem dos meus pertences. 

Como o meu estabelecimento é pequeno, eu 
mesmo me organizo para repor a mercadoria, a 
entrega eu mesmo fiz andando ou contratando 
esses parceiros informais. 

Fora os correios, eu nunca utilizei contratação 
de empresa para isso. Somente recebi quando 
consumi pela internet produtos para 
recebimento em minha casa. 

5 

Buscaria indicação no Instagram 
e pesquisaria na internet 
empresas que tivessem bom 
preço e qualidade.  

Continuaria pedindo indicação ou 
usaria a internet para buscar. 

Para realizar uma mudança, utilizaria empresas 
do ramo fazendo uma pesquisa na internet. 

Abriria uma caixa de sugestão no Instagram, 
normalmente sempre tem alguém oferecendo 
algum serviço ou indicando uma experiência 
boa. Quando se tem referência, gera mais 
confiança. 

(Continua)
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(Conclusão) 

Perguntas Patricia  Nilzien  Emerson  Pamella 

6 Não Não 

Não, mas achei a ideia boa de ter um serviço 
parecido com o Uber, no meu ramo me ajudaria 
muito. Se tivesse um aplicativo o próprio cliente 
poderia programar a retirada no meu 
estabelecimento até a sua casa. Pois na época da 
pandemia teve dias que eu fechei o estabelecimento 
e atendia aos pedidos por WhatsApp e eu mesmo 
levava até a casa do cliente ou chamava esses 
parceiros para fazer o serviço de entrega. 

Não 

7 
Sim, se meu produto fosse 
atendido e chegasse em perfeito 
estado.  

Sim, acho inovador e muito útil.  
Sim, por ter uma maior disposição de profissionais 
no oferecimento do serviço. 

Sim, adoraria ter esse produto para usar 
como parceiros.  

8 
Sim, seria megainteressante o 
sistema de pontuação, pois 
passa maior segurança.  

Sim, seria legal um sistema 
parecido com o Uber, em que a 
pessoa contratante tem as 
informações do carro, da cor do 
veículo, da pontuação. 

Sim, credenciamento sempre deixa o produto mais 
seguro e atrativo para quem precisa contratar. 

Sim, seria interessante também um 
acompanhamento de recomendação do 
motorista, igual /ou parecido com o reclame 
aqui, onde poderíamos ver mais detalhes 
das pessoas que prestaram esse serviço a 
outros clientes. 

9 Sim, seria sensacional. Seria ótimo.  
Sim, inclusive seria interessante avaliar se a entrega 
a domicílio vale a pena. 

Sim, com certeza. 

10 
Entrega em perfeito estado do 
produto. 

Busco em sites se a empresa 
tem histórico de prestação de 
serviço não favorável.  

Comprometimento com a entrega e com o 
contratante. 

Que o produto chegará em perfeito estado e 
como a reputação dessa empresa é 
avaliada. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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Mediante as entrevistas realizadas, podemos ter a seguinte percepção mais 

relevante para o tema: 60% dos entrevistados já utilizaram serviço de transporte de 

cargas e mercadorias.  

A empresa Granero obteve 45% de menção quando questionados sobre a 

primeira empresa que vem à mente quando pensam em fazer uma mudança. 

A internet é o meio mais utilizado para pesquisa de empresas para 

contratação do serviço, seguido de indicações, com 40% de menção. 

67% dos entrevistados nunca utilizaram motorista de aplicativo para 

transporte de mercadorias. Dos 33% que responderam que já utilizaram, citaram o 

Uber em 100% das respostas.  

Sobre a proposta de utilizarem um novo aplicativo para envio de mercadorias, 

73% estariam abertos a usar o serviço. Dos 27% que se negaram, o item de maior 

relevância foi a confiabilidade em um serviço novo. 

Quando questionados sobre quais os critérios de segurança analisados e que 

trazem maior confiabilidade no processo de escolha da empresa, 30% informaram 

que é a reputação da empresa junto aos órgãos competentes, seguido do 

compromisso com a agilidade, 22%, e o cuidado com a carga, 17%. Rastreio da 

carga e facilidade de acesso à empresa (SAC) obtiveram 13% de menção. 

 

4.3 Conclusão 

 

Como mostra o resultado da pesquisa, podemos ver que existe sim uma 

demanda por transporte de pequenos e médios fretes que não é atendida 

satisfatoriamente pelas empresas de transporte tradicionais.  

A classe de motoristas autônomos tem também demanda por serviços de 

frete com um pouco mais de segurança e estabilidade.  

As dificuldades relatadas em termos de segurança, forma de contratação, 

planejamento de rota e outros fazem com que se abra uma janela de oportunidades 

com serviços que resolvam essa demanda a preço justo e qualidade. 

A possibilidade de compartilhamento de carga também é um atrativo a mais 

no processo, pois se sabe que os custos de transporte são muito elevados, e num 

mercado competitivo, faz-se necessário buscar alternativas que tragam maior 

lucratividade, porém essa análise não será aprofundada neste estudo. 
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De modo geral, podemos perceber que o profissional autônomo sofre com as 

incertezas de prestação de serviço no âmbito urbano, e essa realidade faz com que 

a qualidade do serviço por muitas vezes fique comprometida.  

Para resolver esse problema, sugerimos uma alternativa que ofereça 

segurança, qualidade e praticidade no transporte urbano de pequenos e médios 

volumes. 
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5 ANÁLISE DE VIABILIDADE 

 

Toda ideia empreendedora surge após a necessidade de resolver um 

problema. Após a identificação desse problema, testamos quais são as soluções 

viáveis para resolução. Desta forma, a análise de viabilidade verifica, de forma 

quantitativa e qualitativa, se as soluções desenvolvidas pelo empreendedor 

possuem viabilidade futura. 

 

Quando surge a ideia (ou a oportunidade) de investir, começa o processo 

de coleta e processamento de informações que, devidamente analisadas, 

permitirão testar a sua viabilidade. Ficando claro então que a empresa deve 

elaborar vários projetos de viabilidade desde a ideia inicial até à decisão de 

investir. (WOILER; MATHIAS, 1996, p. 27). 

 

No estudo de viabilidade, são necessárias várias atividades e procedimentos 

que proporcionem um parecer sobre a viabilidade do projeto. 

Definimos como atividade principal a realização da análise de mercado, tendo 

sido elaborada uma pesquisa, que foi aplicada a uma amostra de profissionais 

autônomos e proprietários de pequenos caminhões, e outra amostra de clientes e 

consumidores. 

A escolha do público leva em consideração sua relevante opinião para a 

investigação e resolução do problema assim como a facilidade de acesso dos 

mesmos. 

Através dos dados coletados, entendemos que existe mão de obra disponível, 

veículos em circulação e demanda de clientes. Então a proposta de nosso trabalho é 

simplesmente unir esses componentes em uma relação em que todos sejam 

beneficiados. 

A implementação do projeto traz proposta de resultados reais e palpáveis 

para todas as partes envolvidas, além de gerar uma relação em que todos os 

envolvidos saem ganhando.  

Caminhoneiros autônomos ganham mais produtividade, o país ganha com a 

melhora da mobilidade urbana e com a redução da emissão de gases nocivos ao 

meio ambiente, além de trazer benefícios para clientes, empresas e  

transportadoras. 
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6 DESENVOLVIMENTO 

 

6.1 Proposta de Solução 

 

Com base nos estudos previamente apresentados, identificou-se a 

oportunidade de criação de um modelo de negócio que permita, de forma simples e 

confiável, conectar clientes que tenham necessidade de um serviço de frete de 

pequeno e médio volume a motoristas autônomos. 

Na Figura 1 pode-se analisar o Canvas criado com o modelo de negócio 

citado, e, na sequência, o detalhamento de cada uma das áreas de gestão do 

modelo de negócio elaborado como proposta de solução. 

 
Figura 1 – Modelo de Negócio baseado em CANVAS 

 
Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

6.1.1 Segmento de clientes  

 

De acordo com o nosso plano de negócio descrito e apresentado no Canvas, 

nossos potenciais clientes estão segmentados no atendimento de toda e qualquer 

pessoa física e pessoa jurídica que tenha a necessidades de transportar uma carga 

de pequeno e médio portes.  
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Falando do segmento de pessoa física, nossa estratégia tange em se fazer 

presente para o público que precisa transportar mercadorias de pequeno e médio 

portes que foram negociados pelos grupos de desapego, ou ainda anunciados em 

painel de condomínio, ou que buscam anunciar produtos de primeira e segunda mão 

pela internet, entre outras plataformas, visando realizar esse transporte por meio de 

aplicativo digital, facilitando, assim, a busca de diversas opções a um custo bem 

reduzido quando comparado a empresas especializadas no transporte de cargas. 

Buscamos soluções para esse tipo de negócio (venda de objeto e/ou produtos 

de pessoa física para outra pessoa física), pois esse mercado vem crescendo e 

quebrando paradigmas, visto que as pessoas passaram a valorizar produtos de 

segunda mão bem conservados e íntegros que não servem mais para uma certa 

pessoa, podendo ainda ser muito bem aproveitados por outras, tendência essa já 

vista com mais frequência em países desenvolvidos. Essa ação possibilita a melhora 

do consumo de bens, evita desperdícios, descartes e visa ainda à sustentabilidade 

de um país.  

Outro ponto bem relevante observado é que existe um crescimento 

significativo de pessoas que comercializam bens e produtos pela internet e muitas 

vezes conseguem um diferencial competitivo, quando se compara a lojas de grande 

porte, pelo preço mais em conta, bem como agilidade no atendimento e entrega do 

produto. 

Nosso potencial cliente também está na tendência de cada vez mais as 

pessoas trocarem a compra de um veículo próprio optando por investir no transporte 

por meio de aplicativo, visando, assim, a uma redução de custo na renda familiar. 

Logo, essa mudança de comportamento pela utilização mais assídua dos sistemas 

de transporte por aplicativo tem revolucionado o mercado. Entendemos que utilizar 

essa estratégia similar para o transporte de cargas de pequeno e médio portes 

abriria um nicho inovador no mercado.   

Pensando em todos os pontos abordados, utilizamos a estratégia de nos fazer 

presente no dia a dia desses clientes, facilitando a localização de um transporte por 

meio do aplicativo para realizar a entrega do produto, ao cliente final, por um preço 

bem competitivo e com agilidade na entrega. 

Já para o público de pessoa jurídica, a estratégia é bem similar, há 

possibilidade de realizar, inclusive, contratos de parceria (contratos comerciais) de 

transporte de cargas de pequeno e de médio portes, por utilização de ferramenta de 
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busca via aplicativo, visando ao custo mais em conta do transporte, ou, ainda, 

contrato de “fidelidade mensal”, de acordo um volume preestabelecido e um custo 

fixo mensal.  

 

6.1.2 Proposta de valor  

 

A proposta de valor do modelo de negócio proposto é a criação de uma 

plataforma on-line colaborativa que conectará clientes interessados em serviços de 

frete de pequenos e médios volumes com motoristas autônomos parceiros que 

serão credenciados à plataforma. 

O cliente poderá fazer uma solicitação rápida e simples na plataforma on-line 

do serviço de frete de pequeno e médio volumes, informando detalhes sobre o 

produto a ser transportado, sobre a rota a ser feita, sobre o dia e horário que precisa 

do serviço. Ele conseguirá ver as opções de tipos de veículos disponíveis e valores 

do frete para escolher o de sua preferência.  

Após finalizar a solicitação do serviço na plataforma on-line, o cliente terá 

alternativas de pagamento digital para selecionar o de sua preferência e concluir a 

transação. 

Através de Inteligência Artificial (IA), a plataforma on-line direcionará o pedido 

do serviço cadastrado para os motoristas autônomos cadastrados com o tipo de 

veículo selecionado mais próximos da origem. Esses motoristas poderão ou não 

aceitar o serviço em questão; quando um motorista aceitar o serviço, o cliente 

poderá ver na plataforma on-line detalhes sobre o motorista, como nome, dados do 

veículo, quantidade de serviços prestados na plataforma, desde quando está 

cadastrado na plataforma, nota de avaliação de outros clientes, comentários 

recebidos, etc. 

Após o serviço prestado, tanto o cliente quanto o motorista poderão avaliar 

um ao outro dando nota de satisfação e comentários para contribuir com o ranking 

de avaliação dos motoristas parceiros e clientes que usam a plataforma. Desta 

forma, será possível manter um nível de qualidade e de confiabilidade altos para as 

duas pontas do ecossistema. 

Os motoristas autônomos parceiros também terão acesso à plataforma on-line 

para gerenciamento de sua agenda de serviços prestados e a prestar, assim como 

para fazer gestão financeira dos fretes pagos através dessa plataforma e 
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recebimento dos valores devidos, após desconto da comissão acordada, em suas 

contas bancárias via transferência digital. 

 

6.1.3 Canais 

 

A plataforma on-line colaborativa para contratação do serviço e para a gestão 

feita motoristas parceiros será disponível em site e aplicativo. Cada cliente e 

motorista parceiro precisará criar um cadastro com informações pessoais para 

acessar e utilizar a plataforma. 

Será possível entrar em contato com a empresa da plataforma on-line através 

de atendimento digital pelo site ou aplicativo, pelas Redes Sociais da empresa e 

pelo telefone de Call Center. 

 

6.1.4 Relacionamento com cliente  

 

Através da plataforma on-line colaborativa desenvolvida com alta tecnologia e 

Inteligência Artificial, os clientes terão fácil acesso a todas as funcionalidades que 

precisam para vivenciar a melhor experiência ao solicitar o serviço de frete de 

pequeno e médio volumes, e os motoristas parceiros também terão completa 

flexibilidade e autonomia para fazer gestão dos serviços que serão prestados por 

eles aos clientes.  

O objetivo principal é que não haja a necessidade do cliente ou do motorista 

parceiro buscar ajuda com o time da plataforma on-line, permitindo completa 

autonomia a eles para tudo o que precisarem diretamente na plataforma. 

Caso haja necessidade do cliente ou do motorista parceiro fazer contato com 

o time da plataforma on-line, o atendimento digital através da plataforma estará 

disponível 24 horas por dia, todos os dias. O intuito é garantir que qualquer 

dificuldade encontrada pelo cliente ou motorista parceiro durante a experiência com 

a plataforma on-line seja solucionada da melhor forma e o mais rápido possível. 

Todas as situações de clientes e motoristas parceiros que forem direcionadas para 

esse time serão usadas para retroalimentar a empresa e implementar melhorias na 

plataforma on-line para que futuros casos não tenham a necessidade do apoio do 

time de atendimento. 
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Além disso, nas redes sociais da empresa, será feita divulgação dos serviços 

e das novidades. Os clientes e os motoristas parceiros também poderão contar com 

o apoio do time de atendimento digital que acompanhará as redes sociais.  

Também haverá a possibilidade de contato com a empresa através do 

WhatsApp e do telefone do Call Center, em casos de necessidade. 

 

6.1.5 Fontes de receitas  

 

Inicialmente, a empresa terá uma única fonte de receitas, a saber, comissão 

sobre o serviço prestado. 

Para tanto, no momento da filiação de novos parceiros, os motoristas 

autônomos serão informados da condição e da forma de pagamento, que será o 

percentual de 15% sobre o valor do frete contratado, a ser descontado do valor 

recebido.  

 

6.1.6 Recursos principais  

 

Os principais recursos a serem utilizados pela empresa no desenvolvimento 

da atividade serão a tecnologia e as parcerias.  

A tecnologia será necessária para o desenvolvimento da plataforma digital em 

que será ofertado o serviço (ambiente virtual) e para a constante melhoria na sua 

metodologia.  

As parcerias serão essenciais para a realização da atividade – frete – e para o 

acompanhamento criterioso da qualidade do serviço, dentre eles, o rastreio da 

carga.  

 

6.1.7 Atividades-chave  

 

A atividade empresarial a ser desenvolvida tem como pressupostos o 

desenvolvimento e a manutenção de plataformas digitais, através das quais serão 

operadas as vendas, os pagamentos e feito o acompanhamento da execução do 

serviço. 

O serviço de marketing também é atividade-chave para o desenvolvimento do 

negócio, tendo em vista que por meio dele serão prospectados novos clientes e 
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parceiros. Pelo fato de o serviço oferecido ser acessível a praticamente todos os 

públicos, serão necessários investimentos consideráveis em campanhas de 

marketing, divulgação em sites, redes sociais, e-mail marketing, TV e rádio, a fim de 

atingir o maior número possível de pessoas que desejem contratar ou prestar 

serviço. 

E, para o sucesso duradouro do negócio, o desenvolvimento de parcerias e o 

aperfeiçoamento das tratativas comerciais serão atividades constantes na empresa. 

Para isso, pretendemos nos conectar também com aplicativos de compra e venda 

que precisem realizar entrega, oferecendo nosso serviço como um diferencial que 

aperfeiçoe sua operação. 

 

6.1.8 Parcerias principais  

 

Para desenvolver a nossa estratégia de negócio, pensamos em ter no nosso 

portfólio motoristas autônomos credenciados pela nossa empresa, fazendo com que 

esse público tenha a chance de mostrar a disponibilidade para a prestação de 

serviço por meio de alguns padrões de atendimento, gerando, assim, segurança e 

credibilidade ao contratante do serviço, além de profissionalizar esse mercado que 

pode ser atuante dentro da informalidade. 

Garantir o credenciamento do motorista e do seu automóvel transmitirá 

segurança ao contratante do serviço, que poderá, inclusive, usar dentro da 

plataforma o monitoramento do trecho que será percorrido, bem como fazer o 

rastreamento do seu produto. 

Para desenvolver esse produto, contaremos com a parceria de empresa de 

Data Analytics, que será responsável por viabilizar as informações de trecho, 

percurso, busca de aproximação do motorista com o cliente final, apuração de 

quilometragem rodada para indicação do custo do transporte antes mesmo da 

“chamada do serviço”.  

Também contaremos com o apoio de empresas de Tecnologia da Informação 

(TI) que tenham Inteligência Artificial para buscar informações de melhores rotas, 

opções de locomoção do motorista monitorando assim: trânsito, quantidade de 

estacionamento de acordo com a região, zona de rodízio, restrição de via de acordo 

com o horário, entre outras funcionalidades. 
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6.1.9 Custos 

 

O desempenho adequado da atividade empresarial demandará o investimento 

inicial em Tecnologia de Informação e Marketing, com vistas a desenvolver os meios 

de venda (site/aplicativo) e a divulgar o negócio.  

Em um segundo momento, a empresa investirá em contratação de 

colaboradores e aquisição de materiais básicos (software e escritório) para 

acompanhar a prestação de serviço contratada. 

Além disso, será desenvolvido um treinamento padrão para os motoristas 

parceiros (autônomos), a fim de explanar as condições da parceria e sanar as 

dúvidas corriqueiras, tais como comissão e forma de pagamento, de forma on-line e, 

preferencialmente, dentro da própria plataforma. 

Tendo em vista que haverá a parceria com profissionais autônomos, é 

desnecessário o investimento em veículos, espaços comerciais e contratação de 

motoristas. A ideia é utilizar a frota de veículos já existentes na cidade, assim como 

mão de obra ociosa, que atue sem vínculo empregatício com a empresa. 

Após o início das atividades, os custos da operação serão traduzidos em 

locação de espaço (escritório), funcionários (administrativo), marketing e suporte de 

informática. 

 

6.2 Cronograma de implementação 

 

A duração do cronograma de implementação tem um tempo estimado de 12 

meses e envolve as seguintes etapas descritas na Figura 2: 
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Figura 2 – Cronograma de implementação 

Fases ou Entregáveis / Atividades Duração 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 

                                                                                                

                                                  

Projeto: Plataforma digital e aplicativo   
                                                                                                

Contratação da Empresa 1 M 
                                                                                                

APP 3 M 
                                                                                                

Elaboração de Layout 2 M 
                                                                                                

Especificação 2 M 
                                                                                                

Desenvolvimento 2,5 M 
                                                                                                

Testes e homologação 3 M 
                                                                                                

Busca de Investidores 4 M 
                                                                                                

Investimento em equipe de Marketing 2,5 M 
                                                                                                

Revistas 2 Sem 
                                                                                                

Fechar contrato 1 Sem 
                                                                                                

Elaborar Campanha revistas do ramo 1 M 
                                                                                                

Mídias Sociais 2 M 
                                                                                                

Publicidade Facebook e Google  2 M 
                                                                                                

Ação com Blogers 1 M 
                                                                                                

E-Mail Marketing 2 M 
                                                                                                

Compra e elaboração de mailing 3 Sem 
                                                                                                

Elaboração do Teser 1 Sem 
                                                                                                

Disparo de SMS 5 Sem 
                                                                                                

Divulgação da Plataforma Digital 2 M 
                                                                                                

Recursos Humanos 2,5 M 
                                                                                                

Credenciamento de Motoristas autônomos 6 M 
                                                                                                

Treinamento 6 M 
                                                                                                

Análise primeiro TRI 2 M 
                                                                                                

Fonte: Elaborada pelos autores (2020).
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao realizarmos o desenvolvimento da pesquisa, observamos que existe uma 

lacuna de mercado a ser preenchida, pois o público consumidor, cada vez mais 

exigente em termos de qualidade, segurança e preço justo, tem muita dificuldade em 

obter bons serviços logísticos que atendam a suas demandas, desde uma simples 

venda de um produto usado até mesmo transportes maiores, como uma mudança, 

por exemplo.  

Dessa forma, ao sugerirmos uma solução logística em forma de plataforma 

digital e aplicativo, trazemos o setor de transporte à nova realidade de mercado, em 

que poderemos contratar o serviço de um profissional certificado, com garantias de 

segurança e qualidade, a um preço justo. Tudo isso em poucos toques no celular, 

tablet ou computador. 

É fato que os padrões de consumo estão mudando a uma velocidade cada 

vez maior, o problema da pandemia escancarou para as pessoas nos grandes 

centros urbanos uma necessidade mais urgente de fazer transações, comprar e 

vender de forma prática e sem sair de casa. A insegurança ao sair de casa, o medo 

do trânsito, as dificuldades de encontrar lugares para estacionamento escancaram 

que temos que buscar soluções que facilitem a vida das pessoas. 

Alguns indicadores apontam para essa direção, especificamente na logística, 

ao percebermos o crescimento dos aplicativos de entrega de alimentos, tanto o de 

restaurantes quanto os desenvolvidos pelas redes de supermercados. O 

crescimento das transações em market places, como Mercado Livre, Amazon, Olx e 

outros mostra que essa é uma direção interessante para onde os olhos dos 

investidores estará direcionada.  

Nosso trabalho propõe que trabalhemos com recursos já disponibilizados, 

entendendo e nos moldando de acordo com a realidade em que vivemos. 

Entendemos que existe muita mão de obra disponível, veículos em circulação e 

demanda de clientes, nosso trabalho é simplesmente unir esses componentes numa 

relação em que todos sejam beneficiados. 

Não é interessante que façamos grandes investimentos em veículos, ou 

estrutura de armazenagem, pois o nosso foco é apenas intermediar e facilitar, 

através de um ambiente virtual seguro, em que todos possam obter informações e 
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avaliações justas dos serviços previamente prestados. De forma muito similar como 

algumas plataformas hoje fazem, tais como Airbnb e Uber, que utilizam, 

respectivamente, locais de hospedagem já existentes e veículos para transporte 

urbano que já transitam nas cidades brasileiras, essas plataformas não são 

proprietárias de imóveis e nem veículos.  

Também é importante frisar que nossa proposta de solução não concorre no 

mercado com os transportadores tradicionais, pois eles focam muito mais em 

serviços maiores, executados em caminhões e carretas, e em rotas interestaduais e 

intermunicipais. Estamos focando apenas onde essas empresas não atuam, 

facilitando o consumidor menor a ter acesso a serviços de menor porte. 

  Acreditamos que numa estrutura de livre mercado isso possa beneficiar de 

modo geral a forma como os consumidores se relacionam com o transporte, 

aproximando-os da realidade desse setor e também informando sobre como 

ocorrem os processos. Ao facilitar a contratação de um serviço de frete, sem as 

burocracias tradicionais, conseguimos também educar a população sobre como 

funciona na prática a logística.  

Outro aspecto importante a ser frisado é a questão da padronização de 

preços. Ao entrarmos com essa proposta de ferramenta ao mercado, propomos 

diminuir a informalidade e a falta de padrão de preços, pois muitos proprietários de 

veículos utilizam diferentes métricas para determinar o valor dos seus serviços (uns 

preferem o valor por km rodado, outros preferem calcular com base no peso, 

dimensões das mercadorias, e outros simplesmente copiam colegas de trabalho na 

hora de determinar o valor dos seus serviços). A nossa ideia é trazer um preço justo 

e acessível, e que todas as partes interessadas obtenham benefícios no serviço 

prestado. 

Em relação aos motoristas, esperamos que nossa proposta ajude a minimizar 

a ociosidade de seus veículos, auxiliando na manutenção dos mesmos. Um dos 

grandes problemas verificados no transporte tradicional é justamente o de ter 

veículos parados por muito tempo. Além de desperdício de tempo e dinheiro, esse 

problema leva a um aumento indireto do preço do frete, pois, ao ser contratado, o 

motorista cobra um valor que suprime o tempo em que ele está inativo. Ao garantir 

volume constante de entregas, os motoristas geram mais lucros, o que mantém seus 

custos equilibrados, tais como emplacamento, seguro, manutenções mecânicas e 

outros. 
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Para os clientes, os principais benefícios a serem considerados são 

padronização dos preços, indicadores de qualidade dos profissionais, ambiente 

virtual seguro e facilidade de contratação via plataforma on-line. Entre as grandes 

dificuldades detectadas na pesquisa, para os clientes é difícil encontrar pessoas que 

prestem serviço do tipo que propomos, muitas vezes a única forma de encontrá-los é 

através de indicações, o que nos mostra que ainda existe muita informalidade ao se 

trabalhar nesse setor. 

Com essa proposta de solução, acreditamos trazer a logística e o transporte 

de cargas para um novo nível de inovação, mais preparada para um mundo cada 

vez mais imprevisível, com mudanças constantes e cada vez mais conectado. Não 

utilizando recursos próprios, podemos também estimular o compartilhamento e 

colaboração entre as partes interessadas, o que é uma grande tendência nos 

tempos atuais. 

As limitações que podem atrapalhar o desenvolvimento deste projeto são, 

principalmente, a disponibilidade de recursos financeiros para sua 

operacionalização, especificamente na tecnologia a ser desenvolvida e no 

marketing, pois, para abranger o maior número de pessoas, é preciso que se 

divulgue bem o trabalho nos mais diversos canais de comunicação disponíveis.   

Acreditamos, por fim, trazer melhorias significativas para a sociedade, pois 

nosso propósito como estudantes de um programa de pós-graduação para gestão 

no transporte é trazer soluções para problemas na sociedade que envolvam o nosso 

setor de transporte. Se conseguirmos de alguma maneira facilitar a vida de uma 

única pessoa com nossa proposta, já teremos contribuído para a construção de uma 

sociedade cada vez mais conectada e livre para experimentar inovações que 

venham a somar em suas vidas. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado no benchmarking 

 
1. Quais são os principais desafios de uma empresa atuando em economia 

compartilhada? 

2. Quais são as principais vantagens em atuar com economia compartilhada? 

3. Como manter a cultura da empresa com parceiros e não colaboradores? 

4. Quais as formas de integração com os parceiros e com os clientes? 

5. Há pré-requisitos para triagem/escolha dos candidatos à parceria? Se sim, 

quais? 

6. O serviço prestado é pago diretamente ao colaborador ou é intermediado pela 

empresa? Em sendo intermediado, qual o percentual repassado e qual o 

prazo para isso? 

7. Quais métodos de segurança são fornecidos/assegurados aos colaboradores, 

aos clientes e às cargas transportadas? 

8. Quais os critérios de controle de qualidade e de que forma são 

operacionalizados? 

9. No âmbito jurídico, quais os maiores desafios que sua empresa tem 

enfrentado? 

10. Em relação ao aspecto trabalhista, quais as medidas preventivas e corretivas 

adotadas por sua empresa a fim de evitar demandas judiciais? 
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APÊNDICE B – Pesquisa com profissionais autônomos 

 
01. Como você consegue determinar os custos de transporte? Esse valor é 

calculado com base em quantidade de viagem ou por quantos quilômetros 

rodados? 

02. Como você faz para ser contratado por alguma empresa? Possui contrato de 

exclusividade, cadastro em aplicativos de frete ou apenas freelancer 

(atendimentos esporádicos)? 

03. Na sua opinião, na região metropolitana de São Paulo, quais as maiores 

dificuldade para entregar ou coletar mercadorias? 

04. Na sua opinião, se uma plataforma on-line, via celular, tablet ou computador, 

conectasse o cliente ao transporte autônomo de serviço de frete de pequenos 

e médios volumes, seria possível obter lucro e diminuir os custos? 

05. Na sua opinião,  você acha seguro o transporte compartilhado ? 

06. Se houvesse um planejamento de rota, considerando trânsito, dificuldade na 

entrega e tempo de espera, isso facilitaria o seu trabalho no dia a dia? (Waze 

já faz isso)?  

07. Na sua opinião, existem demandas para pequenos fretes, que podem ser 

transportados em veículos menores, não sendo obrigatório ter um caminhão 

ou veículo de carga? 

08. Sobre a segurança do transporte, se houvesse um meio de pagamento que 

facilitasse o trabalho e não fosse necessário receber em espécie, facilitaria o 

trabalho e aumentaria a segurança? 

09. Para médios deslocamentos de uma cidade a outra em uma mesma região 

metropolitana, o uso de carros de cargas menores ou mesmo veículos de 

passeio conseguem redução de custos e vantagem competitiva? 

10. Na sua opinião, a demanda de transporte  de pequeno e médio volumes 

aumentou com a pandemia? 

11. Para os novos hábitos do mundo pós-pandemia, você acha que a população 

de modo geral irá preferir terceirizar pequenos transportes para evitar 

deslocamentos, riscos de contágio da Covid-19 e os problemas habituais do 

trânsito (congestionamento, violência, etc.)? 
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APÊNDICE C – Entrevista com potenciais clientes e consumidores 

 
01. Você já solicitou/utilizou algum serviço de transporte de cargas ou 

mercadorias? Em qual situação e qual tipo de carga? 

02. Em caso de SIM, você considera que, na ocasião, o preço cobrado pelo 

serviço foi adequado? Justifique. 

03. Quais foram as facilidades e as dificuldades que você encontrou para solicitar 

este serviço? 

04. Quando você pensa em transportar uma mercadoria (segunda mão, nova ou 

mudança) qual é a primeira empresa que vem a sua mente? E como você se 

organiza para entrega ou retirada desses produtos? 

05. Caso você precisasse fazer uma mudança hoje, como faria para escolher a 

transportadora? 

06. Você já utilizou um motorista de aplicativo para fazer algum serviço de 

transporte de cargas ou mercadorias – envio ou recebimento? Qual (tipos de 

carga e empresa)? 

07. Você usaria um aplicativo/plataforma colaborativa novo no mercado que tenha 

motoristas parceiros credenciados que fazem entrega de mercadorias 

(segunda mão, novos ou mudanças) a baixo custo, caso você precisasse 

enviar ou receber um produto? Justifique. 

08. Na sua opinião, a empresa que realizar o transporte deve fornecer 

informações sobre os motoristas e um ter um sistema de pontuação que 

valorize quem desempenha o trabalho com mais qualidade? Explique. 

09. Na sua opinião, se esse aplicativo tivesse cotação automática com o valor 

total da entrega antes da contratação do serviço e se aceitasse cartão de 

crédito e débito, essas funcionalidades seriam um atrativo para você usá-lo?  

10. Quando você contrata uma empresa para transportar uma mercadoria 

(segunda mão, nova ou mudança), quais os critérios de segurança que para 

você são fundamentais, e que lhe trazem maior confiabilidade no processo?   

 
 


