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RESUMO  

 

Nos últimos anos, o serviço de transporte por aplicativo ganhou mercado na cidade 

de Fortaleza, causando impacto direto no Setor de transporte coletivo de passageiros. 

Esta foi a principal causa para o aumento da queda da demanda, pois alguns usuários 

migraram para outras formas de deslocamento em busca de conforto e segurança. 

Diante desta realidade o presente projeto tem como objetivo desenvolver um plano 

que vislumbre possíveis soluções para o problema em questão. Inicialmente, 

apresentou-se uma análise cronológica do setor de transporte urbano da cidade de 

Fortaleza através da história. Em seguida foram abordados os conceitos que serviram 

como base para o desenvolvimento da pesquisa, além de fomentarem o 

conhecimento. Do ponto de vista metodológico, o trabalho seguiu uma metodologia 

qualitativa descritiva, focalizando a cidade de Fortaleza como o locus de pesquisa. 

Foram ouvidos usuários do transporte, motoristas de aplicativos e alguns empresários 

das empresas de transporte urbano de passageiros. Na sequência, foi realizada uma 

análise da realidade do setor apresentando o cenário atual e as dificuldades 

enfrentadas, inclusive com a pandemia. Foi explicitada a percepção dos empresários, 

dos usuários, dos motoristas de aplicativos e dos órgãos gestores através de visitas 

de benchmarking, pesquisas e entrevistas. E por fim, foi demonstrado um plano para 

a criação de uma plataforma digital de transporte para a cidade de Fortaleza, com a 

inclusão de uma carteira digital, oportunizando a recuperação da receita perdida para 

os transportes por aplicativo. 

 

Palavras-chave: Transporte urbano de passageiros. Transporte por aplicativo. 

Plataforma digital. Carteira digital. Mobilidade urbana. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT   

 

 

 

In recent years, the app-based transport service has gained market share in the city of 

Fortaleza, causing a direct impact on the public passenger transport sector. This was 

the main cause for the increased drop in demand, as some users migrated to other 

forms of travel in search of comfort and safety. Given this reality, the present project 

aims to develop a plan that envisions possible solutions to the problem in question. 

Initially, a chronological analysis of the urban transport sector in the city of Fortaleza 

was presented throughout history. Then the concepts that served as a basis for the 

development of the research were addressed, in addition to fostering knowledge. From 

a methodological point of view, the work followed a descriptive qualitative 

methodology, focusing on the city of Fortaleza as the locus of research. Transport 

users, application drivers and some entrepreneurs from urban passenger transport 

companies were heard. Then, an analysis of the sector's reality was carried out, 

presenting the current scenario and the difficulties faced, including with the pandemic. 

The perception of entrepreneurs, users, application drivers and management bodies 

was explained through benchmarking visits, surveys and interviews. Finally, a plan was 

demonstrated for the creation of a digital transport platform for the city of Fortaleza, 

with the inclusion of a digital wallet, enabling the recovery of lost revenue for transport 

by application. 

 

Keywords: Urban passenger transport. Transport by application. Digital platform. 

Digital wallet. Urban mobility. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

A necessidade de locomoção das pessoas para atender as demandas 

sociais e econômicas requer deslocamentos através dos mais diversos tipos de 

modais do transporte, sejam estes motorizados ou não ou até mesmo a pé. E o tempo 

gasto com estes deslocamentos reflete na qualidade de vida daquelas. Dessa forma 

a mobilidade urbana está diretamente ligada ao bem-estar do cidadão e atualmente 

se apresenta como um dos principais problemas de infraestrutura.  

Ao escolher a melhor alternativa de locomoção, o ser humano muda 

constantemente a forma de se transportar de um lugar a outro. E desta maneira, a 

evolução do transporte acompanha a evolução do homem na busca por aquilo que 

satisfaça seus interesses (ESPÍRITO SANTO, 2010). 

Atualmente, existem vários modais de transporte de passageiros na cidade 

de Fortaleza, sendo eles: ônibus, alternativos, transporte por aplicativo, táxis, carros 

elétricos, metrô, bicicletas, dentre outros. A escolha pelo usuário, do transporte mais 

adequado vai depender, principalmente, da necessidade e da condição financeira.  

Diante de tantas alternativas, anualmente, o setor de transporte público de 

Fortaleza vem sofrendo com uma queda na demanda de passageiros. Equilibrar 

custos com receita tornou-se muito mais que um desafio para os empresários deste 

setor. Outros modelos de transporte surgiram e surgirão, oferecendo um custo 

benefício melhor que o do ônibus. Plataformas digitais e outros transportes 

alternativos estão colocando em risco a existência destas empresas que não 

conseguem concorrer com esses novos entrantes. 

 

1.1 Justificativa  

 

A perda de demanda e a mobilidade urbana são problemas que fazem parte 

da vida da população de Fortaleza. Nos últimos anos o crescimento desordenado, o 

aumento de veículos de passeio e a concorrência de novos entrantes, contribuíram 

para a crise no transporte público de passageiros. 

Para as empresas deste setor a queda da receita e o aumento dos custos 

são fatores que exigem medidas urgentes e desafiadoras que agreguem valor ao 

usuário e possam competir com os concorrentes.  
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A contínua perda de demanda está relacionada, principalmente, a dois 

fatores: a) crescimento do transporte individual (patinetes, bicicletas), bem como o 

transporte por aplicativos que concorrem com o transporte público. b) sobrecarga do 

sistema viário, gerando redução da mobilidade do transporte coletivo, aumentando o 

tempo das viagens, afetando o conforto e a produtividade dos usuários. (GOMIDE, 

2003) 

A partir do estudo sobre esta problemática, cogitou-se a apresentação de 

um plano para a criação de uma plataforma digital de transporte para a cidade de 

Fortaleza, identificando através das melhores práticas de sucesso e inovações 

tecnológicas, quais destas obteve melhores resultados no transporte urbano de 

passageiros.  

Neste contexto apresentou-se a pergunta problema que direcionou o 

estudo e foi respondida ao final deste projeto: 

De que forma uma plataforma digital de transporte, com a inclusão de uma 

carteira digital, beneficia as empresas e os passageiros do transporte urbano de 

Fortaleza nos quesitos financeiro e mobilidade? 

 

1.2 Objetivo Geral  

 

Neste sentido, o presente trabalho teve como objetivo geral: “Apresentar 

um plano de desenvolvimento de uma plataforma digital de transporte por aplicativo 

para a cidade de Fortaleza, com a inclusão de uma carteira digital, contribuindo para 

a recuperação da receita perdida para outros entrantes”. 

 

1.3 Objetivos Específicos  

 

Os objetivos específicos do estudo foram:  

a) Analisar a percepção dos usuários de transporte da cidade de Fortaleza  

     sobre a viabilidade do uso da carteira digital com a livre escolha dos   

     diferentes tipos de transportes;  

b) Identificar práticas de sucesso e inovações tecnológicas para o setor de   

     transporte;  

c) Analisar a predisposição para o aceite da carteira digital em outras  

     plataformas digitais de transporte. 
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1.4 Etapas do Projeto  

 

O presente Projeto está dividido em 7 capítulos, sendo: Resumo Executivo, 

Análise do Setor, Bases Conceituais, Metodologia, Levantamento e Análise das 

Informações, Proposta de Solução e Considerações. 

O capítulo Análise do setor, consiste em um breve histórico da história do 

transporte público na cidade de Fortaleza, no qual apresentou-se os cenários dos 

últimos anos, demonstrando a perda de demanda, entrada de novos concorrentes e 

os investimentos em inovações tecnológicas.  

Nas Bases Conceituais são abordados assuntos relacionados ao tema do 

presente projeto e citados autores e linhas de pensamentos que deram sustentação 

ao estudo proposto.  

No capítulo da Metodologia descreve-se os métodos e técnicas seguidos 

para o atingimento do objetivo da pesquisa. 

No Levantamento e Análise das Informações detalha-se as visitas de 

Benchmarking e um breve histórico sobre a atual realidade do setor. Neste capítulo 

também descreve-se as análises das pesquisas e entrevistas. 

No capítulo 6 apresenta-se a proposta de solução de forma detalhada, o 

estudo de viabilidade sobre as perspectivas técnica, operacional, estratégica e 

financeira, o cronograma de implementação do projeto e o plano de ação. 

Por fim, discorre-se sobre as considerações, recomendações, limitações e 

aprendizados adquiridos com o estudo em questão. 
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2 ANÁLISE DO SETOR 

 

Para falar do transporte público de Fortaleza, fez-se necessário uma 

pesquisa pelo passado e o entendimento de como tudo começou. Segundo o site de 

notícias fortalbus.com, em 1870, Tomás Pompeu de Sousa Brasil, conhecido como 

Senador Pompeu, conseguiu uma licença com o Imperador Dom Pedro II para 

construir o primeiro trecho da ferrovia do Ceará. Mesmo que inicialmente com o intuito 

de fortalecer o comércio de produtos, logo depois as ferrovias dariam espaço para 

transporte coletivo de pessoas. 

O transporte coletivo de Fortaleza surgiu oficialmente em 1926 com a 

criação da primeira linha de ônibus, como registra o acervo Nirez e já chegou 

causando a primeira disputa territorial por demanda de passageiros com os bondes 

elétricos, existentes na época. 

Em um breve histórico deste transporte, a princípio caracterizado por linhas 

que ligavam os bairros ao centro, passou a contar com terminais de integração (1995). 

Data de 1996 o aparecimento das vans, caracterizada como uma concorrência desleal 

e predatória, que refletiu no ano seguinte (1997), na redução da demanda pagante. 

(SINDIÔNIBUS, 2020) 

Nos primeiros anos do século XXI, houve um aumento considerável no 

percentual das meias passagens (2001), o vale transporte antes de papel, passou a 

ser eletrônico e a criação da tarifa social, válida no último domingo de cada mês com 

subsídio da prefeitura (2006). Em 2007 foi implantado o sistema da integração 

temporal, pelo qual o usuário pode beneficiar-se em utilizar outro ônibus dentro de um 

período de tempo após ter pago uma passagem no transporte coletivo. 

(SINDIÔNIBUS, 2020)  

Seguindo esta linha do tempo, desde 2012 a cidade foi dividida em cinco 

áreas operacionais e cada uma passou a ser atendida por um consórcio, dentre as 

empresas existentes, além de ser também o ano inicial das faixas exclusivas para 

ônibus. Em 2013 houve a implantação do Bilhete Único, em Fortaleza e, logo depois, 

esta foi a primeira cidade do Brasil na qual o Bilhete Único passou a ter tecnologia da 

biometria facial. 

No ano de 2014, a cidade recebeu o primeiro ônibus coletivo de 

passageiros com ar condicionado e em 2015 foi lançado o aplicativo Meu Ônibus, que 

possibilitou ao usuário ter a previsão do horário de chegada do ônibus no ponto de 
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parada em tempo real. Em 2016 foi lançado o Wi-For – programa de implantação de 

internet Wi-Fi no interior dos coletivos. Ainda nos campos da tecnologia e da inovação, 

em 2019 foi lançado o Programa TopBus +, seguindo a linha dos transportes por 

demanda (SINDIÔNIBUS, 2020).  

Desde o surgimento até os dias atuais, o transporte coletivo de passageiros 

(ônibus), ainda é o principal meio de transporte público de Fortaleza, contudo, vem a 

cada ano perdendo espaço para novos entrantes como: clandestinos, alternativos, 

cooperativas, moto táxi e agora com bastante força, os transportes por aplicativos. 

Este cenário também foi evidenciado em uma pesquisa realizada em 

âmbito nacional CNT (2017, p. 48), na qual consta a informação que em 12 anos, o 

índice de mobilidade do transporte coletivo manteve-se inalterado, enquanto houve 

crescimento de 16% e 7,2% para o transporte individual e não motorizado, 

respectivamente. 

O gráfico abaixo, além de mostrar novos entrantes, evidenciou também a 

parte dos usuários que optaram por usar transporte próprio, bicicletas, caronas e até 

mesmo fazer trajetos a pé. 

 

         Figura 1 - Modos de transportes mais utilizados  
 

 

               Fonte: CNT 
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Ainda na pesquisa da CNT, o gráfico abaixo, juntamente com uma tabela 

comparativa entre os anos de 2006 e 2017, mostrou o resumo das pessoas que 

substituíram o ônibus por outros modos de transporte.  

 

                 Figura 2 - Substituição do ônibus por outros modos  
                                  de transporte  
 

 

                      Fonte: CNT 
 

Observando o gráfico, o usuário que deixou de usar totalmente o transporte 

coletivo somado àquele que diminuiu o uso, configuram quase 40% de fuga destes 

para outros tipos de transporte. 

Outro dado interessante, mostrou a pesquisa, foram os motivos que 

levaram os passageiros a abandonar o modal rodoviário. 

  

            Figura 3 - Motivos que provocaram a substituição do  
                                 ônibus por outros modos 

 

                       Fonte: CNT 
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No contexto de Fortaleza, em 2018, um jornal local conhecido, também 

alertou sobre a evasão da demanda, conforme figura abaixo: 

 

      Figura 4 - Quantidade de pessoas que deixaram de utilizar  
                       ônibus na capital 
 

 

           Fonte: Diário do Nordeste1 
 

E tem sido esta a realidade do Setor. Como exemplo tem-se, atualmente 

cadastrados junto à Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (ETUFOR), o 

quantitativo abaixo: 

 

                      Tabela 1 – Tipos de Modais concorrentes cadastrados na  

                                         Etufor  

 

 

      Fonte: Sindiônibus 

 

A título de informação são 1.741 ônibus, distribuídos dentre as empresas 

atuantes e cadastradas, na cidade de Fortaleza. 

                                                           
1 https://diariodonordeste.verdesmares.com.br/negocios/mais-de-46-milhoes-deixaram-de-utilizar-

onibus-na-capital-1.1995225 

MODAIS CONCORRENTES CADASTRADOS QUANTIDADE

UBER 27.704

TÁXI 7.000

MOTO TÁXI 2.210

VAN 216
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Quanto à demanda equivalente, no período de 2012 a 2019, seguem os 

dados obtidos com o Sindiônibus: 

 

              Tabela 2 – Demanda equivalente  

 

      Fonte: SINDIÔNIBUS 

 

Constata-se diante dos números, uma queda de 30% da demanda 

equivalente entre os anos citados. 

Em consequência do cenário mundial, onde a inovação faz-se necessária 

para o crescimento ou até mesmo a sobrevivência do negócio, as empresas de 

transporte urbano de passageiros têm buscado cada vez mais soluções criativas e 

tecnológicas com vistas a obter melhorias nos seus resultados. Assim, o setor de 

transporte coletivo urbano de Fortaleza vem adaptando-se à nova realidade digital, 

passando por um avanço tecnológico, desde a informatização de processos até a 

integração de sistemas. 

Com o propósito de trazer soluções versáteis, levar mais eficiência para a 

operação e melhorar a experiência do usuário, foi criado o sistema de bilhetagem 

eletrônica, facilitando o acesso à compra das passagens através da diversificação dos 

meios de pagamento e capilaridade de rede de vendas. Para que o processo de 

bilhetagem eletrônica fosse eficiente, foram implantados os validadores, que oferecem 

comunicação on-line para troca de informações com o sistema central, (GPRS, 3G e 

4G), possui dispositivos integrados que geram mais recursos para a supervisão da 

operação do veículo (GPS, Acelerômetro, CAN, Entradas e Saídas Digitais), múltiplas 

interfaces para a conexão com outros equipamentos embarcados (Ethernet, RS-232, 

rs-485, Wi-Fi e USB), além de gerar mais economia e compartilhar dos recursos de 

comunicação de dados com outros dispositivos. Visando combater o uso indevido das 

passagens foi instalado o sistema de biometria facial, concomitante a uma campanha 

ANO DEMANDA EQUIVALENTE KM FROTA

2012 262.292.841                            128.601.315 1.802

2013 259.847.707                            128.698.622 1.822

2014 263.349.314                            129.907.214 1.831

2015 259.112.020                            134.028.102 1.889

2016 243.413.059                            136.878.256 1.898

2017 217.349.540                            134.394.350 1.851

2018 204.704.484                            126.023.283 1.741

2019 183.767.112                            120.504.012 1.725
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de incentivo para que as pessoas utilizassem o recurso do Bilhete Único, que é 

intransferível, para o pagamento das passagens. (EMPRESA1,2020).  

Desde 2014, vem sendo implantado em Fortaleza, pela Secretaria 

Municipal de Conservação e Serviços Públicos (SCSP), corredores expressos e faixas 

prioritárias para a circulação de transporte coletivo. Estas medidas têm como objetivo 

diminuir o tempo de deslocamento do transporte público, reduzindo o custo e 

proporcionando mais qualidade nos serviços.   

Para atender o usuário e tornar a experiência mais rápida, eficiente e 

confortável, foi criado o Aplicativo Meu Ônibus, com informações e soluções para 

auxiliar no uso do transporte, trazendo mais comodidade e previsibilidade para o 

passageiro planejar a viagem. Por meio dele, o passageiro pode saber, em tempo 

real, a previsão de chegada do ônibus no ponto de parada. 

Outra inovação importante foi a integração do Aplicativo Meu Ônibus com 

a tecnologia Nina que, segundo o portal Nina Mob, é um serviço com potencial para 

unificar vários modais (ônibus, metrô, transporte por aplicativos, bicicletas) e fomentar 

política através de dados. A tecnologia Nina foi desenvolvida pela filha de uma ex-

cobradora de ônibus, Simone César, com o objetivo de empoderar vítimas e 

testemunhas na denúncia de casos de assédio na mobilidade urbana.  

Com o objetivo de gerar mais segurança aos operadores e passageiros foi 

instalado o botão de pânico, que está diretamente ligado à Coordenadoria Integrada 

de Operações de Segurança - CIOPS, onde o operador em uma situação de assalto, 

aciona-o e o CIOPS encaminha a viatura mais próxima para abordar o veículo. Foi 

desenvolvido também um sistema de vídeo monitoramento dos veículos em tempo 

real, tanto com o objetivo de melhorar a eficiência da operação como gerar mais 

segurança para o passageiro. 

Outra mudança recente no segmento foi a modalidade de autoatendimento, 

implantada em 2019, devido a tendência do desuso do dinheiro em espécie em 

diversos segmentos no país e no mundo, gerando também uma maior segurança no 

transporte. No Brasil, 63 cidades já contam com ônibus sem cobradores e em 32 

municípios já operam com 100% da frota sem nenhum cobrador, segundo a 

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU). Atualmente, o 

serviço consegue atender à uma demanda em mais de 99% da forma de utilização do 

transporte, no qual o passageiro embarca com a passagem eletrônica comprada 

antecipadamente e carregada em algum cartão transporte: Bilhete Único, Carteira de 
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Estudante, Vale-Transporte "passcard", ou Vale-Transporte Avulso. Ou ainda com o 

Cartão de Gratuidade, no caso de deficientes, idosos, entre outros. 

(SINDIÔNIBUS,2020). 

Ainda em 2019, foi criado o Top Bus +, um moderno modal de transportes 

de passageiros por aplicativo, de caráter especial, sem rota fixa, que atende ao 

chamado de passageiros somente através do aplicativo, baixado gratuitamente. Tem 

como proposta oferecer conforto, economia, segurança e sustentabilidade aos 

usuários, utilizando-se de uma ferramenta moderna e tecnológica. Criada pelo 

Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará 

(SINDIÔNIBUS) e operadoras, para atender os anseios dos usuários acostumados 

com apps de transporte individual. 

O transporte oferece qualidade no atendimento, através de motoristas 

contratados e qualificados e possui uma frota nova de 18 vans/sprinters Mercedes-

Benz com ar-condicionado, Wi-Fi, tomadas e entradas USB disponíveis aos clientes. 

O preço da viagem é de acordo com o percurso percorrido e o pagamento é realizado 

com cartão de crédito pelo próprio aplicativo. O valor mínimo é de R$ 3,50 para o 

primeiro quilômetro e R$1,50 a cada Km a mais. Ao acrescentar acompanhantes ao 

pedido, o custo adicional é apenas R$ 1,50 por pessoa adicionada, independente do 

percurso. 

Todas estas mudanças foram necessárias para que as empresas de 

transporte urbano adaptem-se ao cenário atual com o surgimento e aumento da 

utilização de veículos de aplicativos, aumento da possibilidade de aquisição de carros 

de passeio e expansão da utilização de outros meios de transporte como metrô e 

bicicletas. 
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3 BASES CONCEITUAIS 

 

3.1 Mobilidade Urbana no Transporte de Passageiros 

  

É possível constatar que o mundo tende a habitar as áreas urbanas. No 

Brasil e na região em estudo não é diferente desta realidade e isto gera problemas 

estruturais na maior parte dos centros urbanos brasileiros, comprometendo a 

mobilidade.  

 

Este cenário sobre a população, gera diversos desafios para os gestores das 
cidades e exige deles, estratégias que possam otimizar o uso do espaço 
urbano e elevar a qualidade de vida dos residentes sem, entretanto, 
comprometer os custos produtivos locais. (CNT, 2018, pag.61) 
 

Mobilidade Urbana segundo Vasconcelos (2005 apud LOMBARDO, 2010, 

p.31-32):  

 

[...] é um atributo das cidades inerente a facilidade de deslocamentos de 
pessoas no espaço urbano, deslocamentos estes realizados mediante vias e 
toda infraestrutura disponível, promovendo a integração entre o 
deslocamento de pessoas e bens com a cidade. 
 
 

De acordo com Barros (2017), “Mobilidade Urbana é definida como a 

condição que permite o deslocamento das pessoas em uma cidade, com o objetivo 

de desenvolver relações sociais e econômicas”.  

Mobilidade Urbana não é ainda um tema com muitas referências 

bibliográficas e quase sempre aparece acompanhado de outros temas como por 

exemplo, sustentabilidade. Contudo, o transporte de pessoas nas cidades precisa 

estar em pauta, para que assim sejam criadas políticas públicas referentes ao 

assunto.  

 

É preciso, então, considerar que os congestionamentos não são apenas 
resultado da aglomeração, mas da falta de políticas públicas adequadas para 
organizar a vida em comunidade... Assim, o bem-estar das cidades depende 
de um sistema de mobilidade urbana adequado. (CNT, 2018 pag.61) 
 

 Desta forma, investir em um sistema de mobilidade e políticas públicas 

adequadas para organizar a vida em comunidade faz-se mais que necessário. 
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Pires e Pires (2016) ressalta que, para existir a devida mobilidade urbana, 

bem como o acesso igualitário à cidade, o Estado tem o dever de consolidar o referido 

acesso a esta, a fim de assegurar a preservação do interesse da coletividade. 

Porém, é inegável que somente a atuação do Estado não é suficiente, afinal 

o empoderamento das pessoas na cidade é reflexo de um lugar onde os cidadãos 

discutem o que querem para si e para o local onde vivem. Desta maneira, a atuação 

eficaz do Estado somada à participação popular é uma alternativa para obter-se a 

cidade com mobilidade mais adequada. 

Em 2012 a Lei No 12.587 foi sancionada. Esta, além de trazer o conceito 

de Mobilidade Urbana como “condição em que se realizam os deslocamentos de 

pessoas e cargas no espaço urbano”, institui as diretrizes da Política Nacional de 

Mobilidade Urbana (PNMU) e considera o Plano de Mobilidade Urbana como o 

instrumento de efetivação daquela política. 

A PNMU também tem como objetivo a integração entre os modais de 

transporte urbano e a melhoria da acessibilidade e da mobilidade de pessoas e de 

cargas, priorizando o transporte não motorizado sobre o motorizado e o serviço de 

transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Além destes, 

prioriza projetos de transporte público coletivo estruturadores do território e indutores 

do desenvolvimento urbano integrado. 

De 2012 até aqui, a Lei já passou por algumas alterações, através de 

medidas provisórias e sanções de novas leis sobre o assunto, modificando textos e 

prazos de cumprimento para as obrigatoriedades contidas no texto original. 

Infelizmente, diversos dispositivos previstos na PNMU, não foram 

implementados. Na revista CNT (2017), segundo levantamento do Ministério das 

Cidades, apenas 194 municípios dos 3.342 pesquisados possuem Plano de 

Mobilidade Urbana. Somado a este dado, o prazo para conclusão dos planos nas 

cidades com mais de 20.000 habitantes era até 2015, mas foi prorrogado para até 

2019. 

  

Mesmo com a previsão legal para a utilização de meios coletivos de 
deslocamento, a preocupação em aumentar a participação do transporte 
público permanece. Para tanto, é fundamental viabilizar o atendimento de 
forma multimodal às demandas da população, realizando a integração dos 
vários meios de locomoção que devem estar a serviço do cidadão.  
 

 O descumprimento da lei está relacionado com a falta de qualificação 

técnica das prefeituras para desenvolver estudos para os sistemas de mobilidade 
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urbana, como também a falta de recursos para ações necessárias e por fim, pela falta 

de coordenação e de incentivo do governo federal para implantação da lei. 

Ao se tratar da movimentação de pessoas, e em especial no espaço 

urbano, tem-se a percepção que não existe um modal de transporte coletivo que possa 

ser entendido como o ideal. A questão da mobilidade urbana exige projetos que 

contemplem a união de diferentes modais de transporte, tendo em vista a necessidade 

de se atender tipos diferentes de características territoriais e de demanda. A 

mobilidade urbana exige a integração entre os diferentes modais de transporte 

coletivo, ou seja, tem como palavra-chave, a multimodalidade. 

 3.2 Os Modais de transportes de passageiros 

O atual cenário econômico-financeiro trouxe muitos desafios para as 

empresas de transporte coletivo de passageiros, as quais precisaram se reinventar e 

trabalhar seus processos voltados para a redução de custos, visando a 

sustentabilidade do negócio. 

A multimodalidade no transporte de pessoas é uma alternativa de curto 

prazo, que torna os deslocamentos mais rápidos e eficazes, levando em consideração 

vários fatores: custo, tempo, conforto e flexibilidade da escolha dos diferentes modais, 

como por exemplo o ônibus, os aplicativos sob demanda (uber, 99pop, TopBus+), o 

metrô, o patinete e a bicicleta. 

 

3.2.1 A Relação dos modais de transporte de passageiros com a mobilidade 

 

3.2.1.1 Ônibus 

 

               Figura 5 - Modelo de ônibus utilizado para transporte  
                             urbano de passageiros na cidade de Fortaleza 

                                  
                  Fonte:Google 
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A viagem de ônibus é uma das formas mais baratas de se locomover pela 

cidade e com a implantação das faixas exclusivas e dos corredores de ônibus, cujos 

objetivos são aumentar a fluidez do transporte coletivo e reduzir o tempo de viagem, 

tornando este modal mais atrativo. 

A utilização do modal ônibus pode ajudar a reduzir a emissão de poluentes 

causados pelos impactos gerados pelos automóveis.  

 

 3.2.1.2 Transportes por Aplicativo 

 

     Figura 6 - Modelo de Transportes por Aplicativo utilizado  
                     na cidade de Fortaleza 

  

 

 

     

   

  

Fonte:Google 

 

Os aplicativos sob demanda apesar de não ser a solução mais barata, 

estão cada vez mais presentes no cotidiano dos usuários de transporte de 

passageiros, proporcionando maior conforto, reduzindo o tempo de viagem e 

facilitando a mobilidade nos deslocamentos. 

 

3.2.1.3 Metrô 

                    
Figura 7 - Modelo de Transporte Ferroviário  

                                    utilizado na cidade de Fortaleza 

 

 
                          Fonte:Google 
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O Metrô além de ter uma tarifa acessível é uma das maneiras mais rápidas 

de deslocamento nas grandes cidades. Proporciona conforto, segurança, rapidez e 

evita os congestionamentos causados nos horários de pico. 

 

3.2.1.4 Patinete 

 

                      Figura 8 - Modelo de Patinete motorizado  
                                       utilizado na cidade de Fortaleza 
 

 

 
                           Fonte:Google 

 
Este modal é uma forma prática de locomoção que não exige esforço físico 

e não polui o meio ambiente. O patinete elétrico compartilhado é uma das soluções 

mais recentes para a mobilidade urbana, podendo ser integrado a outros modais. 

 

3.2.1.5 Bicicleta 

 

                 Figura 9 - Modelo de Bicicletas Compartilhadas  
                                 utilizado na cidade de Fortaleza 

 

                    Fonte:Google 
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A bicicleta compartilhada é outro modal que veio facilitar a locomoção dos 

usuários de transporte. A grande vantagem deste é que o ponto de origem e destino 

não são os mesmos, facilitando a integração com outros modais. Por exemplo, pode-

se utilizar uma bicicleta até o metrô e do metrô até o local de trabalho. 

De acordo com Corrêa et al (2019), o caminho para cidades mais humanas 

e sustentáveis, faz-se através de soluções integradas que transportam pessoas de 

um lugar a outro com o máximo de conveniência. 

 

A CNT afirma que a eficácia do sistema de transporte pode ser maximizada 
pela interligação dos diversos modais hoje existentes. A integração entre 
ônibus, metrôs, trens e, por vezes, de embarcações é o modo mais eficaz 
para economizar o tempo do usuário do transporte público, melhorando, 
assim, a qualidade de vida da população. (CNT 2018, pag. 65) 

  

Na maioria das vezes, as pessoas realizam seus deslocamentos para fazer 

algo útil: trabalhar, fazer compras, ir ao médico, estudar, ir ao banco, etc. E nestes 

percursos, buscam diminuir as inconveniências do trajeto através da escolha do 

melhor preço, conforto e menor tempo de viagem.  

Neste contexto a utilização de uma única forma de pagamento, nos 

diferentes modais, juntamente com a tecnologia de um aplicativo que integre-os, 

permite ao usuário planejar os percursos de forma mais eficiente, com menor custo e 

promovendo a mobilidade sem inconvenientes. 

3.3 Inovação 

 

São várias as definições de inovação, as quais dependem, principalmente, 

da aplicação. Schumpter (1988), citado por Santos et al (2011, p.2), fala que desde o 

início do século XX, o tema tem sido objeto de estudo e que este diferenciou invenção 

e inovação. 

 

Uma invenção é uma ideia, esboço ou modelo para um novo ou melhorado 
artefato, produto, processo ou sistema. Uma inovação, no sentido econômico 
somente é completa quando há uma transação comercial envolvendo uma 
invenção e assim gerando riqueza. 

 

Considera-se que inovar é explorar novas ideias com sucesso, o que não 

deve ser confundido com melhoria contínua, que diz respeito à modificação do que já 

foi criado. 
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No processo de melhoria contínua há apenas o aperfeiçoamento do 

produto ou serviço, e mesmo que haja a introdução de uma nova tecnologia, esta 

representa apenas uma melhoria. Ao passo que, no processo de inovação há o 

desenvolvimento de algo que muda substancialmente um produto e/ou serviço, 

trazendo mudanças tanto no processo industrial, como no hábito dos consumidores. 

 Enquanto a melhoria contínua tem como objetivo a excelência operacional, 

a inovação almeja uma nova forma de negócio, processos ou tecnologia. De acordo 

com Tidd Bessant (2015, p.4) “a inovação é movida pela habilidade de estabelecer 

relações, detectar oportunidades e tirar proveito delas”. 

 

É pela inovação que se introduz efetivamente um novo produto ou processo 
ou se aperfeiçoam os já existentes por intermédio das seguintes ações: 
criação de novo processo produtivo ou alterações nos processos existentes; 
modificações no produto existente, ou a substituição de um modelo por outro; 
introdução de novos produtos integrados verticalmente aos existentes; e a 
introdução de um novo produto que exige novas tecnologias. (BARBIERI, 

1990 citado por AUGUSTO et al, 2008) 

 
Este tema tem sido frequente, tanto no mundo do trabalho quanto no 

acadêmico. É por meio da inovação que podemos explorar novos conteúdos de uma 

forma diferente, trazendo resultados mais eficientes para o contexto. 

Segundo o Fundo de Financiamento de Estudos de Projetos e Programas-

FINEP (2011), citada por Carvalho et al (2011, p.25), “a inovação está associada à 

introdução, com êxito, de um produto ou serviço no mercado ou de um processo, 

método ou sistema na organização.” 

Ainda segundo o autor, “a implementação da inovação pode ser de algo 

que até então não existia ou que contém alguma característica nova e diferente do 

padrão em vigor.” (2011, p.25) 

O processo de inovação pode ser classificado como Incremental ou 

Radical. Enquanto este é baseado em uma novidade tecnológica ou mercadológica, 

a inovação incremental incorpora melhorias a produtos e processos existentes.  

Desta forma, a inovação Radical gera grande mudança na forma de 

consumo do produto ou serviço, e também, no modelo do negócio existente, podendo 

levar a criação de um novo mercado ou gerar a descontinuidade do mercado existente. 

Ao passo que, a inovação Incremental apesar de proporcionar melhorias em produtos 

ou serviços, não altera expressivamente a forma como estes são consumidos ou o 

modelo de negócio existente. 
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Pode-se ainda classificar a inovação como sendo de produtos, de 

materiais, de processos, de mercado e de modelo de gestão. Para este trabalho 

enfatiza-se a inovação de mercado que para Pantaleão et al, (2007, p.3), “diz respeito 

ao desenvolvimento de uma competência anteriormente inexistente no sentido de 

atender a uma necessidade ainda não perfeitamente manifesta”. 

A necessidade de inovação tem aumentado a cada dia e o impacto é cada 

vez maior, independente do modelo ou tamanho do negócio, pois tornou-se o grande 

diferencial competitivo das organizações, mantendo-se no mercado à frente dos 

concorrentes. 

 

3.4 Transformação Digital ou Indústria 4.0 

   

A transformação digital (TD) também conhecida como indústria 4.0 tem 

papel significativo na reestruturação dos processos em uma organização, tornando-

os mais simples e eficientes através do uso da tecnologia e da implementação de uma 

nova mentalidade digital (mindset), tendo como objetivo a otimização dos resultados, 

o aumento de produtividade e a eficiência na gestão do negócio. 

Para Vial (2019, citado por Filho e Mattos, 2020, p.3) a transformação digital 

é “Um processo que visa melhorar uma entidade, provocando mudanças significativas 

em suas propriedades por meio de combinações de tecnologias de informação, 

computação, comunicação e conectividade”. 

Segundo Khan e Turowski (2016b citado por SANTOS, et al 2018), o termo 

indústria 4.0 refere-se a revolução habilitada pela aplicação generalizada de 

tecnologias avançadas no nível da produção para trazer novos valores e serviços para 

os clientes e para a organização.  

Para Oliveira e Simões (2017, p.2) o termo indústria 4.0 “promove a 

informatização da indústria e tem como base as inovações tecnológicas, permitindo a 

conectividade da informação para aprimorar os processos da manufatura e sua 

eficiência”.  

Coelho (2016), descreve a indústria 4.0 ou “Smart factory” como uma 

fábrica que faz produtos inteligentes, em equipamentos inteligentes, em cadeias de 

abastecimento inteligentes. 

A TD surgiu na Alemanha em 2006, através de um “Plano Estratégico 

Alemão de Alta Tecnologia” tendo como objetivo definir a visão de uma indústria 
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integrada, impulsionando o crescimento dos sistemas computacionais e as 

tecnologias para internet. Considerada como a 4ª revolução industrial, promove 

inovação com a inserção de sistemas ciber-físicos (Ciber-Physical System-CPS), com 

o objetivo de modernizar a indústria através da automação holística com a integração 

das funções de produção e negócios que vão além das fronteiras da organização. 

(LYDON, 2016, citado por DIOGO, et al 2019).  

Santos et al (2018) define CPS como objetos “inteligentes” (máquinas, 

produtos ou dispositivos) que trocam informações de forma autônoma, funcionando 

em colaboração com o mundo físico ao seu redor. Segundo Coelho (2016) os CPS 

são sistemas que integram computação, redes de comunicação, computadores 

embutidos e processos físicos interagindo entre si e influenciando-se mutuamente. 

 

3.4.1 Evolução da Revolução Industrial 

 

A primeira Revolução industrial deu-se no século XVIII e teve como principal 

característica a substituição da produção manufaturada pelo trabalho mecanizado, 

diminuindo o tempo e aumentando a produtividade. A segunda Revolução Industrial teve 

início na metade do século XIX e destacou-se pela criação de linha de montagem, produção 

em massa e utilização de energia elétrica. A terceira Revolução Industrial ocorreu na 

metade do século XX e caracterizou-se pela produção automatizada. E por fim, a quarta 

Revolução Industrial ou Indústria 4.0 que ocorre nos dias atuais e tem como destaque a 

produção inteligente. 

 

A figura 10 demonstra a evolução da Revolução industrial. 

 

                                      Figura 10 - Evolução do processo da  
                                                         Revolução Industrial  

 

                    Fonte: Lydon (2016), citado por Diogo, Junior  
                               e Santos (2019) 
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Segundo Rubmman et al (2015, citado por Silva, 2017), a Revolução Industrial 

4.0 tem como base nove pilares, que no futuro gerarão oportunidades de desenvolvimento 

tecnológico no campo industrial: 

  

a) Big Data; 

b) Computação em nuvem; 

c) Integração de sistemas vertical e horizontal; 

d) Internet Industrial das coisas; 

e) Realidade virtual; 

f) Robôs autônomos; 

g) Segurança cibernética; 

h) Simulação e impressão 3D. 

  

Neste capítulo foram abordados dois dos pilares da indústria 4.0 considerados 

principais, segundo Coelho (2016): Big Data e Internet das Coisas (IoT). 

  

3.4.2 Big Data 

 

  De acordo com Coelho (2016), Big Data refere-se a grandes 

quantidades de dados que são armazenados a cada instante, resultante da existência 

de milhões de sistemas atualmente ligados à rede (IoT- Internet das Coisas).  

Para Silva (2017), Big Data, baseia-se em dados que são difíceis de coletar, 

armazenar, gerir e processar usando tecnologias e ferramentas convencionais. 

Por Big Data pode-se dizer que trata-se de um grande volume de dados 

que necessitam de ferramentas e tecnologias inteligentes capazes de coletá-los, 

processá-los e organizá-los de forma a disponibilizar as informações em tempo hábil.  

O desafio da TD é gerenciar esses dados de forma a gerar conhecimento com valor 

agregado, abrindo caminhos para a indústria do futuro.  

Diogo, et al (2019, p.1), relatam que “há técnicas de mineração de dados 

com auxílio de Inteligência Artificial (IA) que permitem a extração do conhecimento da 

imensidão de dados da nuvem. 

Khan et al, (2017, citado por SILVA, 2017), propõe um modelo para a Big 

Data industrial, oferecendo soluções de manipulação, padronização e transformação 
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desses dados. O modelo baseia-se nos 4 “V’s”: variedade, velocidade, veracidade e 

volume. 

 

A figura 11 demonstra o modelo da big data industrial baseado nos 4 “V’s”: 

 

                 Figura 11 - Modelo dos 4 “V’s” da  
                                    big data industrial 

 

                      Fonte: Khan et al. (2017). Adaptado por:  
                                  Danilo Goulart da Silva 

 

Ainda segundo o autor (2017) o modelo acima foi proposto pela 

International Business Machines (IBM), onde: 

A) Veracidade – Detecção do conteúdo de dados para a segurança do 

sistema; 

B) Variedade – Opera com grande variedade de informações coletadas de 

diversas fontes; 

C) Velocidade – Habilidade de coleta, transmissão e processamento de 

dados em tempo real; 

D) Volume – Capacidade de armazenar grande volume de dados. 

 A importância do Big Data para as empresas vai além da disponibilização 

do volume de dados, ela gera valor ao negócio através da redução de custos, 

otimização do tempo, maior lucratividade, satisfação dos clientes, desenvolvimento de 

produtos e serviços inteligentes e decisões mais assertivas. 

  

3.4.3 Internet das Coisas (IoT) 

  

Asthon et al. (2016, citado por OLIVEIRA e SIMÕES, 2017, p.1), traz um 

conceito simples para a IoT, como sendo “uma proposta de desenvolvimento da 
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internet, na qual os objetos cotidianos têm conectividade com a rede, permitindo que 

seja recebido e enviado dados através dos mesmos, de forma independente e 

inteligente”.  

Segundo Coelho (2016), o termo Internet das Coisas (IoT) refere-se a 

objetos físicos virtuais ligados à internet, tem suas raízes no Massachusetts Institute 

of Technology -MIT.  

Para Diogo et al(2019), a IoT está se tornando presente em qualquer 

“coisa”, o que permite conectividade das máquinas e processos industriais, produtos, 

serviços e pessoas. 

Consiste na conexão entre o mundo físico e o mundo digital e está presente 

no cotidiano através de dispositivos inteligentes, como: GPS, conexão bluetooth, rede 

Wi-Fi, smart TV, smartphone, carros inteligentes, drones, vídeo game, dentre outros. 

Com ela é possível saber localização, preferências, lugares mais visitados, filmes 

favoritos, tempo de percurso. É a tecnologia se comunicando com o mundo físico de 

forma ativa e automática. 

As aplicações da IoT na economia e na sociedade se apresentam nos 

diversos setores: Ambiental, Energia, Transporte, Saúde, Varejo/Atacado, Cadeia de 

Produção, Segurança, entre outros. (LEITE et al, 2017). 

Na figura abaixo apresenta-se a aplicação da IoT, segundo Mancini (2018) 

nos diversos setores da economia: 

 

                    Figura 12 - Aplicação da IoT 

 

                      Fonte: Mônica Mancini - 2018 

  

Com as inovações e o aumento do nível de maturidade das tecnologias, as 

aplicações da IoT serão cada vez mais factíveis para as organizações e 



37 
 

consumidores, gerando impacto nos mais diversos setores da economia. Essa é uma 

evolução da Transformação Digital, onde o consumidor está cada vez mais exigente 

quanto a qualidade e agilidade das entregas, gerando expectativas diante das 

constantes inovações apresentadas pelo mercado. 

 A seguir trata-se sobre o tema Transformação Digital no Setor de 

Transporte. 

 

3.4.4 Transformação Digital no transporte público de passageiros 

 

O Anuário da NTU, revelou que houve uma queda de 12,5 milhões de 

passageiros no Brasil, comparando abril 2018 com abril 2019, o que representa 4,3% 

a menos de passageiros transportados. Essa queda na demanda deve-se aos baixos 

investimentos em novos projetos de infraestrutura de mobilidade urbana nos últimos 

anos e da priorização ao transporte individual em detrimento do transporte coletivo.  

A NTU relata que o Governo Federal investiu 9,4% de um total de 151,7 

bilhões de verbas para infraestrutura em mobilidade urbana em dez anos e contudo 

segundo o pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Carlos 

Henrique Ribeiro, “políticas incentivam uso do transporte individual onerando o 

transporte público”. 

O impacto da Transformação Digital na mobilidade urbana é uma realidade 

no cenário atual e vem proporcionar uma relação entre as pessoas e o transporte 

através da inovação, qualidade de vida, geração de renda e redução de custos. Com 

o surgimento de novos entrantes no setor de transporte, provenientes de startups, 

observou-se um aumento na competitividade e tornou-se um risco a não realização 

de investimentos em inovações tecnológicas. Como exemplo desta inovação, pode-

se citar o Uber que vem conquistando uma significativa fatia de mercado, mesmo sem 

possuir nenhum veículo no ativo. Este tipo de serviço, surgido nos Estados Unidos, 

permite que qualquer proprietário de veículo, após se associar a uma empresa, 

trabalhe transportando passageiros sem uma rota fixa (SILVA; BALASSIANO, 2018). 

O transporte compartilhado é irreversível e com tendência de aparecerem 

novos aplicativos ainda mais competitivos. Considerando que os modais por 

aplicativos não são suficientes para atender a demanda de passageiros, o que fazer 

para o transporte público por ônibus ser revitalizado? (LIMA, 2018). 
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Diante deste cenário em um mundo VUCA (volátil. Incerto, complexo e 

ambíguo), a TD faz-se necessária para identificar soluções de curto prazo com o 

objetivo de reverter a situação do transporte público urbano. Trata-se de uma 

mudança de cultura e precisa estar alinhada à estratégia da organização. Vai além da 

implantaço de novas tecnologias e para tanto, é necessário o envolvimento de todos 

os participantes no processo. 

De acordo com Roberto Madruga, citado por Pianegonda (2019): 

 

Para a implementação da TD nas organizações são necessários alguns 
passos: um diagnóstico que analisa questões como modelo de gestão, 
liderança, foco e governança; a construção de um mapa da transformação 
digital, que define as ações para a mudança da realidade; e a implantação de 
um novo modelo, que se dá de forma gradual. 

 

Dentre as soluções digitais inovadoras já implantadas no setor de 

transporte, no contexto da Transformação Digital para diminuir problemas de 

mobilidade, estão as plataformas digitais de compartilhamento de carros (Uber, 

99POP, 99Táxi, TopBus+), plataformas digitais de integração com aplicativos de 

mapas (Google Maps, Waze, Meu ônibus, Moovit), estacionamentos inteligentes, 

proporcionando maior controle e fluidez no trânsito, dentre outras. 

No capítulo a seguir foi abordado o tema sobre plataformas digitais. 

 

3.5 Plataformas Digitais 

 

Diversas são as discussões sobre Era Digital, Indústria 4.0, inovações 

tecnológicas, plataformas digitais, porém muitas das organizações não estão 

preparadas para essa Transformação Digital e que tem impacto direto no negócio. A 

tecnologia é uma importante aliada quando utilizada para desenvolver pessoas e 

alavancar o crescimento das organizações podendo trazer resultados expressivos.  

Os avanços tecnológicos nos últimos anos vêm realizando mudanças 

significativas nos modelos de negócios e agregando valor ao produto ou serviço 

ofertado. Plataformas digitais como Uber, Netflix, Amazon, Airbnb, entre outros, 

oferecem facilidade, flexibilidade, personalização e agilidade ao cliente, quebrando as 

barreiras entre o mundo físico e o digital.  

Diante das novas experiências ofertadas por estas plataformas, houve um 

crescimento no nível de exigência do consumidor, que obrigo que obrigou as 
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empresas a se reinventarem e buscarem a transformação digital para responder a um 

mercado de consumidores altamente conectados.   

De acordo com Rosa (2017, p.33), uma plataforma pode ser caracterizada 

como: 

 

Um ambiente virtual, cuja infraestrutura permite aos usuários obter e dispor 
de toda e qualquer informação necessária a respeito de um produto (bem ou 
serviço), interagir com o(s) ofertante(s) e adquirir e pagar por um produto 
dentro ou fora desta, de forma que essa interação seja gratificante para 
ambas as partes. 

 
Gawer (2009, citado por ROSA, 2017), conceitua a plataforma como blocos 

de construção que agem como uma base local (virtual) onde ofertantes, profissionais 

ou não, podem desenvolver produtos, tecnologias ou serviços. 

Para Brandão (2014), o conceito de plataformas digitais consiste na 

disponibilização de ferramentas de comunicação em que se alicerçam os diferentes 

tipos de informação direcionados ao cidadão. 

Segundo Eisenmann et al (2009, citados por HUMELL e SILVA, 2019), a 

plataforma digital é definida e entendida como um mecanismo de produtos e serviços 

que trazem para um mesmo ambiente grupos de usuários em dois lados de uma rede. 

O surgimento das primeiras plataformas digitais deu-se quando o eBay e a 

Craiglist lançaram plataformas abertas, onde todo o processo de venda era realizado 

diretamente pelos produtores sem interferência das empresas que conectavam 

produtores e consumidores. (HAGIU, ALTMAN, 2017). 

De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto Pew Research, no 

Brasil mais de 60% dos adultos declaram ter um smartphone e o país lidera entre as 

economias emergentes, se posicionando à frente de nações como Filipinas (55%), 

México (52%) e Índia (24%). Diante desse cenário os empreendedores apostam na 

criação de apps funcionais. Segundo a empresa App Annie que analisa o mercado 

mobile, a expectativa é que o Mercado de Aplicativos movimente aproximadamente 

até US$ 6,3 trilhões até o fim de 2021. 

O principal propósito de uma plataforma digital é a interação e é constituída 

por três componentes: os participantes, a unidade de valor e o filtro. Os participantes 

são os usuários da plataforma, ofertante ou consumidor; as unidades de valor são as 

informações geradas, como likes, compartilhamentos, avaliações, comentários, entre 

outros; e os filtros controlam os conteúdos apresentados aos usuários.  
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A conexão entre ofertantes e consumidores na plataforma digital tem como 

base o conceito de interação permitindo a troca de valor entre eles. Essa conexão 

pode ser direta – quando há interação em tempo real ou não – as redes sociais, como 

Facebook e Twitter; e indireta – quando não há interação propriamente dita – como 

plataforma de disponibilização de vídeos, Youtube, Uber, entre outras. (PARKER et 

al, 2016, citados por ROSA, 2017). 

A interação na plataforma digital se caracteriza pela facilidade de gerar 

valor ao cliente através da redução de barreiras na negociação, reduzindo os limites 

físicos e territoriais. As plataformas digitais chegaram para revolucionar os modelos 

de negócios e fazer com que as organizações saiam da zona de conforto para inovar 

e manterem-se sustentáveis diante das crescentes mudanças do mercado. Os 

benefícios oferecidos por este novo modelo de negócio são: redução de custos, 

otimização do tempo, maior interação entre empresa e cliente, maior comodidade, 

automação de processos, dentre outros. 

A utilização das plataformas digitais vem crescendo significativamente nos 

diversos segmentos da economia, entre estes, energia, hotelaria, finanças, transporte, 

educação e e-commerce.  

A seguir aborda-se a importância das plataformas digitais para o segmento 

de transporte de passageiros. 

  

3.5.1 Plataformas Digitais no setor de transportes de passageiros 

 

 O surgimento de serviços por aplicativos no segmento de transporte de 

passageiros vem crescendo significativamente e apresenta uma proposta de valor ao 

usuário do transporte, como: conforto, comodidade, facilidade de deslocamento e 

custo acessível. Segundo Silva e Balassiano (2018), é um modo que possui 

características de transporte privado, pois para sua realização, os envolvidos 

precisam estar cadastrados no aplicativo (motoristas e passageiros) e não possui uma 

rota regular contínua, tornando-se similar nesse sentido, ao táxi. 

Lisa et al (2016), explica que esse tipo de serviço, combina dinamicamente 

oferta e demanda pelo transporte, permitindo que os viajantes solicitem um serviço de 

carro em tempo real usando um aplicativo de smartphone. Com o objetivo de oferecer 

segurança e agilidade no deslocamento, o serviço utiliza outros aplicativos de trânsito 

para auxiliar o motorista na escolha do melhor e mais rápido trajeto para o passageiro. 
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Usuários de outros modais de transporte migraram para essa nova 

proposta de serviço, bem como várias pessoas se cadastraram como motoristas, 

vislumbrando uma nova oportunidade de complementar a renda, ter autonomia e 

gerenciar seus próprios horários. 

Silva e Balassiano (2018, p.40) afirmam que “a entrada da Uber no 

mercado trouxe descontentamento da indústria de táxis e gerou preocupação entre os 

órgãos reguladores de transporte.” É fato que os serviços oferecidos pela Uber trazem 

questões de interesse público. 

 

3.5.1.1 Caso UBER 

 

A empresa Uber foi fundada em março de 2009 por Travis Kalanick e 

Garrett Camp, em São Francisco, na Califórnia. Os dois empreendedores 

desenvolveram um app para smartphone que permite solicitar viagens com o simples 

toque de um botão. A proposta inicial de “táxi de luxo” cresceu a ponto de receber 

investimentos milionários de grupos como Google e Microsoft. Em meio a polêmicas 

e crises corporativas, a empresa demonstra excelentes resultados e segundo 

levantamento da Forbes, vale atualmente cerca de US$ 68 bilhões. (UBER,2020). 

O Uber é um desses aplicativos que veio para revolucionar o mercado de 

transportes no mundo, sendo que atualmente ele atua em cidades de sessenta países, 

como Austrália, Estados Unidos, França, Inglaterra, Itália, Japão etc. (UBER,2020). 

Conforme Silva e Balassiano (2018, p.48), com o crescimento da demanda, 

a Uber não se limitou em oferecer apenas uma atividade de transporte similar ao táxi. 

Não há uma homogeneização dos serviços que se dividem da seguinte forma: 

a) Uber X: É a modalidade mais convencional da Uber. Similar ao serviço 

de táxi, é possível solicitar um veículo com quatro portas e ar 

condicionado, podendo transportar até quatro pessoas; 

b) Uber Black: É similar ao Uber X, com o diferencial de que os veículos 

são de luxo e bancos de couro. Em compensação, essa modalidade é 

a que tem o valor mais alto de serviço. 

c) Uber Pool: Ocorre o compartilhamento da viagem com outras pessoas 

que estiverem indo para o mesmo destino, com a vantagem no preço. 

Quanto mais pessoas dividirem a mesma corrida, menor fica o valor da 

viagem; 
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d) Uber Bag: Todos os carros possuem enormes porta-malas, sendo ideal 

para passageiros que estão querendo transportar grandes volumes; 

e) Uber Bike: Essa modalidade da Uber são veículos equipados para 

transportar passageiros com suas bicicletas; 

f) Uber English: São veículos que possuem motoristas que falam inglês; 

g) Uber Eats: São veículos que fazem a entrega de alimentos. 

 

O Rio de Janeiro foi a primeira cidade no Brasil a receber o Uber, em maio 

de 2014, em seguida em São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Atualmente o serviço 

já está em mais de 500 cidades do país, incluindo todas as capitais e cidades 

metropolitanas. (UBER, 2020). 

Segundo a Equipe Uber, hoje existem mais alguns tipos de serviços no 

Brasil: 

a) Uber Juntos: esta modalidade permite que você divida a viagem com 

outros usuários que estão em um trajeto similar ao seu, colocando mais 

pessoas em menos carros; 

b) Uber Comfort: uma seleção de carros mais confortáveis e espaçosos 

por um preço um pouco maior do que o do UberX; 

c) Uber Flash: categoria que permite aos usuários a solicitação de viagens 

para enviar itens e artigos pessoais para seus amigos e familiares sem 

sair de casa; 

d) Transporte Público: recurso que exibe no app da Uber informações em 

tempo real de linhas de ônibus, trens e metrô; 

e) Uber para empresas: plataforma exclusiva para negócios, pequenos ou 

grandes, gerenciarem as viagens dos funcionários, com o objetivo de 

reduzir burocracia e reembolsos; 

f) Uber Direct: empresas que utilizam o Uber para Empresas têm à 

disposição o Uber Direct, serviço que permite acionar motoristas 

parceiros para entregar produtos a seus clientes; 

g) Uber Eats para empresas: programa para que empresas possam usar 

o Uber Eats para comprar refeições para colaboradores, em casa ou no 

local de trabalho. 
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3.5.2 Plataformas Digitais e o transporte público de Fortaleza 

 

O transporte público possui um papel fundamental de integrar os vários 

espaços urbanos, possibilitando que as pessoas tenham acesso aos seus locais de 

trabalho, assim como de lazer e proporcionar oportunidades de consumo.  Dessa 

maneira, tanto o nível quanto o tipo de serviço prestado impactam o desenvolvimento 

das inúmeras atividades sejam elas, econômicas ou sociais (ANTP, 2015, citados por 

ABREU, et al 2016). 

Segundo uma pesquisa do Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia 

(SINAENCO), conforme publicação no Diário do Nordeste, a dificuldade de mobilidade  

no trânsito é o maior problema de infraestrutura e causa um grande impacto na vida 

da população. A Cidade de Fortaleza é a quinta maior do Brasil, com mais de 2,4 

milhões de habitantes e na última década, o número de veículos cresceu 74,23%. 

(Diário do Nordeste, 2013). 

Os que utilizam dos serviços de aplicativos de transporte, usufruem de um 

conjunto de opções que facilitam a locomoção, contribuindo para uma mobilidade 

urbana sustentável, flexível e até mais segura. Porém alguns críticos desse serviço 

consideram que esse tipo de transporte pode contribuir para aumentar os índices de 

congestionamento, competindo com o transporte público, uma vez que atende 

majoritariamente a um público de maior poder aquisitivo, podendo ainda gerar alguns 

problemas de segurança pública. À medida que esses serviços começam a operar em 

uma cidade, torna-se importante conhecer dados sobre o seu uso e analisar seus 

impactos no sistema de transporte existente. (FLEGENHEIMER et al, citados por 

SILVA e BALASSIANO, 2018). 

Para Ferraz (1998), o transporte coletivo urbano compõe uma forma de 

transporte importantíssima para amenizar os congestionamentos, os níveis de 

poluição e a utilização de forma indiscriminada de energia automotiva, bem como para 

diminuir a necessidade de edificação de estradas e estacionamentos.  

Na opinião de Ferraz e Torres (2004), existem vantagens e desvantagens 

centrais do transporte público, que são demonstradas no quadro abaixo: 
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Quadro 1 – Vantagens e desvantagens do transporte público 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Custo acessível para os cidadãos de baixas 

condições financeiras; 

Falta de flexibilidade dos horários de 

bilhetes e da rota; 

Democratização da mobilidade; O desconforto no que se refere às 

esperas e percursos em condições 

climáticas hostis; 

Uma opção para amenizar os impactos do 

transporte pessoal; e 

Elevados tempos de viagens 

O fato de poder propiciar uma ocupação de 

forma mais eficiente da terra nas regiões. 

  

Fonte: Ferraz e Torres (2004) adaptado pelo autor. 

 

Para Caetano (2005), a melhoria na qualidade do serviço de transporte 

urbano pode ser atingido através de três particularidades, relacionadas: ao tempo de 

viagem; ao desempenho do modelo de forma geral; e à comodidade do usuário.  

Todo usuário do transporte urbano tem como objetivo chegar ao seu 

destino com conforto, segurança e em menor tempo possível. Para tanto, é necessário 

que o sistema de transporte público atenda esses requisitos para ser considerado um 

bom sistema. 

Conforme já citado na Análise do Setor, como inovação no transporte 

público de Fortaleza, em dezembro de 2019, o Sindiônibus, lançou uma plataforma 

digital de transporte coletivo por aplicativo sob demanda. Conhecido como TopBus+ 

o serviço opera com 18 veículos Sprinters da Mercedes Benz. O valor do serviço é de 

R$3,50 e a cada quilômetro adicional rodado é cobrada uma taxa extra de R$ 1,50. O 

pagamento é realizado via cartão de débito e crédito (SINDIÔNIBUS,2020). 

Segundo informado pelo SINDIÔNIBUS: 

 

Com o aplicativo baixado é realizado um cadastro, o passageiro informa o 
local em que está, através de GPS, e digita o endereço para onde deseja ir. 
É possível informar quantos assentos deseja reservar, para viagens com 
acompanhantes indo ao mesmo destino. O app mostrará o número do 
veículo, o nome do motorista e indicará o local de encontro que o motorista 
irá buscá-lo 
 



45 
 

O modelo surgiu para complementar o transporte público coletivo e 

concorrer com outros aplicativos sob demanda, estimulando o uso da mobilidade de 

forma coletiva. De acordo com João Luís Maciel, gerente de operações do 

Sindiônibus, em entrevista ao Jornal O POVO, a ideia é que o serviço tenha impacto 

positivo para os usuários e para a cidade, com a redução do número de carros nas 

ruas. 

 

3.6 Carteira Digital (Digital Wallets) 

 

Vive-se em um mundo transformado pela tecnologia, na qual a 

comunicação e a informação são abundantes e o processo de digitalização acelera a 

cada dia. Com isto, tem crescido as discussões sobre as inovações envolvendo os 

meios de pagamentos digitais. O que em alguns anos não se cogitava sair de casa 

sem dinheiro, atualmente vem deixando de ser praticado, pois os cartões tornaram-se 

itens essenciais para as transações financeiras. Além disso, a compra on-line e as 

formas digitais de pagamentos estão cada vez mais frequentes na vida das pessoas. 

As inovações tecnológicas aos poucos introduziram uma nova realidade, 

que até então não se imaginava possível. Elas transformaram a rotina e influenciaram 

a forma de consumo de produtos e serviços, tornando-se indispensáveis. 

Todas estas mudanças são efeitos da transformação digital, um modo de 

operação que incentiva a inovação por meio da tecnologia nas organizações. Olhando 

para o mercado como um todo e, principalmente, avaliando os últimos anos, percebe-

se que a tecnologia ligada aos meios de pagamento tem passado por uma evolução 

acelerada. 

As inovações em formas de pagamentos são cada vez mais bem aceitas 

pelos consumidores, não somente para essa nova geração, mas também para boa 

utilização de gerações passadas, trazendo mais praticidade à rotina das pessoas, com 

maior conforto e segurança.  

Segundo Gorestein (2019) há iniciativas do Banco Central do Brasil, com o 

projeto de “pagamento instantâneo”. Além disso, empreitadas de grandes bancos, 

como o Iti do Itaú, ou as soluções proporcionadas pelas fintechs, também confirmam 

isso. Além disso, no e-commerce, a penetração dos meios de pagamentos digitais 

assume um ritmo mais acelerado. 
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Ainda segundo Gorestein (2019), as carteiras eletrônicas, também 

conhecidas por e-Wallets, chegaram no Brasil por volta de 2018, utilizando de 

dispositivos e meios eletrônicos tais como smartphone, biometria, QR-Codes ou 

aplicativos e sites. O uso de dados criptografados e medidas de segurança contra 

fraudes, permite com que as pessoas realizem suas operações substituindo as 

tradicionais formas de pagamento, das quais, estão inseridas atualmente em 

diferentes segmentos de negócios. 

São vários os fatores que apontam para a expectativa de um grande 

avanço da forma de pagamento por meio de uma carteira digital, sendo os principais 

a melhoria da usabilidade para o cliente e um número crescente de plataformas que 

aceitam as novas opções de pagamento. Ele ainda cita que um dos grandes ofensores 

de conversão de vendas em um e-commerce é o que é chamado de fricção na jornada 

de compra, ou seja, o caminho para o cliente até a finalização deve ser o mais 

amigável possível. Neste sentido, as carteiras eletrônicas fazem com que uma das 

etapas que, normalmente, pode apresentar maior atrito, seja facilitada e assim, muitas 

empresas e varejista entenderam os benefícios e estão se utilizando desta 

modalidade de pagamento. (GORESTEIN, 2019) 

No Brasil, o cenário atual é bastante propício a este tipo de transação, pois 

conforme levantamento da Adyen (empresa global de pagamentos on-line) publicado 

na Revista Brasileira de Comércio Eletrônico E-Commerce Brasil, quase 40% das 

transações intermediadas por ela em território brasileiro já são realizadas por 

smartphones.  

Outro ponto importante que favorece este crescimento é o fato de o Brasil 

ainda contar com uma população que não possui conta bancária. No entanto, 

seguindo o movimento mundial, considerando o número de smartphones no país, a 

tendência é um movimento de substituição de operações bancárias por carteiras 

digitais. Além disso, os custos envolvidos são mais um fator que favorece essa 

mudança, pois estes utilizam um modelo muito mais acessível que o sistema 

tradicional. 

A carteira digital traz benefícios tanto para a empresa como para o 

consumidor, pois pode proporcionar melhor experiência de compra para o cliente, com 

a conversão da venda mais rápida e menores taxas envolvidas. Desta forma, a 

tendência é que o uso torne-se rotina entre os consumidores, que tendem a 

acostumar-se com a comodidade de realizar transações por dispositivos móveis, ao 
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invés de introduzir os detalhes dos dados do cartão de crédito de forma mais 

demorada aos padrões de exigência. 

 

3.7 Geração de receita 

 

Atualmente, a base da arrecadação de receita das empresas de transporte 

de passageiros na cidade de Fortaleza, dá-se por meio das tarifas cobradas aos 

usuários. Em decorrência da queda, nos últimos anos, na demanda deste segmento, 

principalmente pela entrada de outros modais, as empresas do setor tiveram que 

trabalhar na redução de custos para equilibrar os resultados ou investir em novas 

soluções de geração de receitas alternativas. Com o mercado cada vez mais 

competitivo e com margens de lucro ainda menores, as empresas necessitam estar 

em constante inovação. 

Segundo Hendriksen; Breda (1999 p.224), as receitas são entradas ou 

outros aumentos de ativos de uma empresa, ou liquidação de seus passivos (ou 

ambos), decorrente de entrega ou produção de bens, prestação de serviços ou outras 

atividades correspondentes a operações normais ou principais da entidade. 

Neste sentido Iudícibus (2010, p.155) afirma que: 

 

Receita é a expressão monetária, validada pelo mercado, do agregado de 
bens e serviços da entidade, em sentido amplo (em determinado período de 
tempo), e que provoca um acréscimo concomitante no ativo e no patrimônio 
líquido, considerado separadamente da diminuição do ativo (ou do acréscimo 
do passivo) e do patrimônio líquido provocados pelo esforço em produzir tal 
receita. 

  

A geração de receitas alternativas, que não fazem parte da atividade fim da 

empresa, pode vir a ser a solução para a crise que se apresenta no cenário atual no 

setor de transporte urbano coletivo de passageiros, no que diz respeito a perda de 

demanda para o transporte individual.  

Sobre a geração de receitas alternativas, o coordenador de Receitas 

Alternativas, Rafael Fellet, afirma que: “surgem como uma forma de auxiliar o 

equilíbrio econômico financeiro, contribuir para o aumento do EBITDA, ajudar a 

diminuir o risco do negócio e podem até mesmo ajudar a fomentar o negócio principal 

e gerar valor para os clientes”.  
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Ainda segundo o autor, as receitas alternativas funcionam como opção 

estratégica, sendo eficiente e rentável para o negócio. 

De acordo com o art. 11 da Lei nº 8967/95, que dispõe sobre o regime de 

concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto o art. 175 da 

Constituição Federal : 

 

No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder 
concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a 
possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem 
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o 
disposto no art. 17 desta Lei. 

 
A leitura do texto legal acima destacado, deixa claro que a exploração de 

atividades alheias ao serviço público concedido, está autorizada desde que a ele 

estejam de alguma forma relacionados, com o objetivo de geração de receitas 

alternativas, complementares ou acessória, diferentes daquelas oriundas da cobrança 

tarifária em razão da utilização do serviço pelos usuários.  

As Receitas alternativas podem ser definidas como propõem Blanchet 

(1995) e Justen Filho (2003), citados por Costa (2017): 

 

É a que substitui a decorrente do recebimento, pela concessionária, do preço 
público. Em tal hipótese, o usuário usufrui gratuitamente o serviço, e a 
concessionária terá seu investimento remunerado por outra fonte que não é 
a de receita proveniente da cobrança de tarifa. É o que se verifica na 
concessão de determinada obra- uma estrada ou uma ponte, por exemplo- 
na qual a concessionária poderá destinar certos espaços para a publicidade 
pela qual cobrará o preço correspondente. (BLANCHET, 1995) 
Fontes de receitas alternativas são as relacionadas com a exploração 
alternativa, do ponto de vista econômico, do objeto da concessão. Não 
importam o desenvolvimento de outras utilidades ao público nem a ampliação 
propriamente dita do objeto da concessão. Mantido o mesmo objeto, 
aproveitam-se oportunidades no desempenho do serviço público para 
obtenção de receitas que substituem as tarifas. A receita é alternativa para a 
remuneração do concessionário. Assim, ao invés de cobrar tarifa, 
desenvolverá atividades que propiciarão sua satisfação. (JUSTEN FILHO, 
2003) 

 

Tendo em vista o contexto atual vivenciado pelo transporte público de 

Fortaleza, à proposta apresentada pela presente pesquisa que teve como Objetivo 

Geral: “Apresentar um plano de desenvolvimento de uma plataforma digital de 

transporte por aplicativo para a cidade de Fortaleza, com a inclusão de uma carteira 

digital, contribuindo para a recuperação da receita perdida para outros entrantes”, 

coube analisar possíveis receitas alternativas para o setor. 
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4 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Ao realizar uma pesquisa busca-se por fatos para dar suporte às questões 

apresentadas através de métodos científicos. Para Kourganoff (1990, p.93), “Pesquisa 

é o conjunto de investigações, operações e trabalhos intelectuais ou práticos que 

tenham como objetivo a descoberta de novos conhecimentos, a invenção de novas 

técnicas e a exploração ou a criação de novas realidades. ” 

Para este trabalho foi utilizada a metodologia de Pesquisa Qualitativa e 

Descritiva, avaliando a criação de um plano de plataforma de transporte com a 

inclusão de uma carteira digital.  

Segundo Hanson e Grimmer (2007), a pesquisa qualitativa, além da 

habilidade de fornecer insights fornece um entendimento mais profundo sobre o que 

está sendo explorado.   

Para Gephart (2004), a pesquisa qualitativa pode fornecer bases para 

compreender processos de gestão e pode humanizar a pesquisa realçando as 

interações humanas e os significados do fenômeno 

Já o processo descritivo busca identificar, registrar e analisar as 

características, fatores e/ou variáveis que se relacionam com o fenômeno estudado. 

A pesquisa descritiva pode ser: documental, estudo de campo e entrevista. 

(PEROVANO, 2014). 

Foram aplicadas pesquisas com o objetivo de analisar as percepções dos 

usuários do transporte urbano de passageiros da cidade de Fortaleza, quanto à 

utilização da carteira digital e para os motoristas de aplicativo com objetivo de verificar 

a adesão a uma nova plataforma de transporte. Essas pesquisas foram realizadas 

através do envio de um questionário estruturado (tipo survey) para um número de 

usuários e motoristas, encaminhadas por meio de um link do Google Forms, por 

whatsapp. 

Para Silva et al (1997, p. 410) “questionário seria uma forma organizada e 

previamente estruturada de coletar na população pesquisada informações adicionais 

e complementares sobre determinado assunto sobre o qual já se detém certo grau de 

domínio”.  

Gil (2008, p.121) define questionário como a técnica de investigação 

composta por um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o 

propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores, 
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interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou passado, 

etc. 

Tão logo o questionário foi definido e antes de sua aplicação definitiva, 

realizou-se um pré-teste, em uma versão preliminar, com um grupo 34 pessoas 

pertencentes à população pesquisada com o intuito de evidenciar possíveis falhas na 

redação do questionário, tais como: complexidade das questões, imprecisão na 

redação, constrangimento ao informante, exaustão, etc. (GIL, 2008, p.134). 

Segundo Goode e Hatt (1972), nenhuma quantidade de pensamento, não 

importa quão lógica seja a mente e brilhante a compreensão, pode substituir uma 

cuidadosa verificação empírica. 

Como método de coleta de dados propôs-se a utilização de pesquisas 

bibliográficas em artigos acadêmicos e técnicos, dados oficiais do sistema de 

transporte, oriundos das entidades gestoras e identificação de práticas de sucesso 

através de Benchmarking nas seguintes empresas: Sindiônibus, Via Tecnologia, 

Mercado Pago, M2M Solutions, e Etufor. 

Para Castro (2003) Pesquisa bibliográfica é desenvolvida a partir de 

material já elaborado, com base essencialmente em livros e artigos científicos. 

 Segundo Marconi e Lakatos (2002), a pesquisa bibliográfica é uma análise 

dos principais trabalhos já realizados que são capazes de fornecer dados relevantes 

relacionados com o tema da pesquisa. 

Gil (2008, p.50), afirma que “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com 

base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 

científicos. ” 

O benchmarking é um novo modo de se fazer negócios que força uma visão 

externa para assegurar a precisão da fixação de objetivos, configurando-se em uma 

nova abordagem gerencial, pois obriga ao teste constante das ações internas em 

relação aos padrões externos das práticas da indústria (CAMP, 2002).  

Segundo Araújo (2001, p.241) o benchmarking “é uma ferramenta 

tradicional do planejamento e da gestão da qualidade total e, como tal, deve orientar 

as corporações a buscar, além de suas próprias operações, fatores chave que 

influenciam a sua produtividade e resultados”. 

Como complemento da análise, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com alguns empresários das empresas de transporte de 

passageiros de Fortaleza com o objetivo de avaliar a aceitação do projeto em questão.  
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Para Duarte (2004, p.215), a entrevista aberta ou semiestruturada, trata-se 

de um procedimento de coleta de informações. “São fundamentais para mapear 

práticas, crenças, valores e sistemas classificatórios de universos sociais específicos, 

mais ou menos bem alinhados, em que os conflitos e contradições não estejam 

claramente explicitados”.  

Nas entrevistas aberta e semiestruturada, o entrevistador deve ter o 

cuidado de observar os aspectos não-verbais. Há toda uma gama de gestos, 

expressões, entonações, sinais não-verbais, hesitações, alterações de ritmo, enfim, 

toda uma comunicação não verbal cuja captação é muito importante para a 

compreensão e a validação do que foi efetivamente dito. (Martins e Bógus, 2004). 

Segue abaixo a metodologia utilizada para atingir os objetivos específicos: 

 

Quadro 2 – Metodologia para os objetivos específicos da pesquisa 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS COMO FAZER 

a) Analisar a percepção dos usuários de 

transporte da cidade de Fortaleza, 

sobre a viabilidade do uso da carteira 

digital com a livre escolha dos 

diferentes tipos de transportes;  

Foi enviado um questionário estruturado (tipo 

survey) para 413 respondentes, no período de 18 

a 30 de setembro de 2020, encaminhado por meio 

de link do Google Forms, via whatsapp. 

b) Identificar práticas de sucesso e 

inovações tecnológicas para o setor de 

transporte. 

As visitas de Benchmarking foram realizadas na 

modalidade on-line, nas empresas: Sindiônibus, 

Via Tecnologia, Mercado Pago,  M2M Solutions, 

e Etufor. 

c) Analisar a predisposição para o aceite 

da carteira digital em outras 

plataformas digitais de transporte. 

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas 

com 04 empresários, do total de 11 empresas de 

transporte coletivo de Fortaleza, e questionário 

estruturado aplicado a 44 motoristas de aplicativo, 

no período de 18 a 30 de setembro de 2020, 

encaminhados por meio de link do Google Forms, 

via whatsapp. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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5 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÕES 

 

5.1 Benchmarking: Análise de Viabilidade do Negócio 

 

A prática do Benchmarking é bastante utilizada entre as empresas, 

principalmente quando buscam melhorias de resultados ou mesmo quando uma 

empresa pretende investir em inovação e buscar inspirações em caminhos já 

explorados para diminuir as tentativas de erros. Com Benchmarking é possível 

identificar as melhores práticas utilizadas na organização e que podem ser copiadas 

ou adaptadas. 

Segundo Leibfried e Kathleen (1994), o processo de benchmarking pode 

ser definido como uma “abordagem estruturada” objetivando a identificação de ações 

que conduzam a uma performance superior.  

Para a devida compreensão da carteira digital, proposta neste trabalho, 

foram realizadas visitas de benchmarking em algumas empresas, das quais 

destacaram-se as que já utilizam a tecnologia da carteira digital, bem como empresas 

envolvidas na viabilidade da proposta, como demonstra a tabela abaixo: 

 

Quadro 3 – Visitas de Benchmarking 

Empresa Atividade Principal Técnicas Coletadas 

Sindiônibus Gestão do Vale Transporte Eletrônico- 
VTE, Fiscalização e consórcios das 
empresas de transporte coletivo de 
passageiros de Fortaleza 

Conhecer os métodos e as regras, 
bem como, verificar a viabilidade da 
Carteira Digital com uso do VTE e a 
possibilidade de ser utilizada com 
multimodalidades de transporte. 

Via Tecnologia Desenvolvimento do Programa por 
aplicativo do TopBus + 

Conhecer a plataforma e consultar a 
viabilidade do uso da Carteira Digital. 

M2M Solutions Desenvolvimento da Plataforma Meu 
Ônibus 

Analisar a integração com o 
aplicativo “Meu Ônibus” e o modo de 
roteirização dos trechos. 

 Mercado Pago Plataforma Digital de Pagamentos Conhecer o modelo de carteira 
digital utilizado e onde esta atividade 
já está em prática. 

ETUFOR Órgão Gestor do Transporte Público de 
Fortaleza  

Analisar a viabilidade legal de 
criação do aplicativo com utilização 
pelas empresas de transporte 
coletivo de passageiros. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020) 
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5.1.2 Sindiônibus 

 

O Sindiônibus foi criado pelos empresários das empresas de ônibus de 

Fortaleza e Região Metropolitana com a finalidade de estudar, coordenar, proteger e 

representar os interesses da classe econômica na área de transporte coletivo de 

Fortaleza e Região Metropolitana.  

Tem como missão representar o setor de transporte coletivo urbano e 

metropolitano de Fortaleza, contribuindo para o desenvolvimento das empresas 

associadas e da sociedade e para a preservação do meio ambiente. (SINDIONIBUS, 

2020). 

Em 1950 o Sindiônibus foi reconhecido pelo Ministério do Trabalho e iniciou 

oficialmente as atividades no ano seguinte. Em 10 de janeiro de 2001, teve a base 

territorial retificada, passando a ser o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo 

Urbano e Metropolitano de Passageiros do Estado do Ceará, denominando-se na 

época pela sigla de SETPEC. O nome Sindiônibus passou a ser adotado a partir de 

23 de agosto de 2005 e apenas em 2007 que todas as empresas urbanas passaram 

a ser associadas (SINDIONIBUS, 2020) 

No ano de 2012 foi feita licitação no setor de transporte urbano de 

Fortaleza, seguindo a Constituição Federal, que determina que os serviços de 

transporte sejam regidos por contratos de concessão e não por permissões. Com isso, 

o sistema passou a ser mais enxuto, sem diminuir a oferta de serviços. A quantidade 

de empresas passou de vinte e duas para treze. (DIÁRIO DO TRANSPORTE, 2020).2 

Com isso, o Sindiônibus adotou o atual sistema de transporte urbano, 

promovendo mudanças no sentido de otimizar e proporcionar um transporte de maior 

qualidade ao usuário. Neste período, linhas foram criadas, tecnologias implantadas e 

novos ônibus adquiridos, que passaram a ofertar ar condicionado.  

A cidade de Fortaleza foi dividida em cinco áreas operacionais, cada qual 

operada por um consórcio de empresas, que são: Consórcio Transleste, Consórcio 

Antônio Bezerra, Consórcio Expresso 5, Consórcio Parangaba e Consórcio 

Messejana.  

                                                           
2 https://diariodotransporte.com.br/2011/12/16/fortaleza-vai-ter-licitacao-e-reduzir-numero-de-

empresas/ 
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Atualmente, são dezoito empresas associadas, sendo onze urbanas e sete 

metropolitanas. São empresas urbanas: Auto Viação Fortaleza, Auto Viação São 

José, Viação Siará Grande, Fretcar Transportes, Transporte Santa Maria, Aliança 

Transportes, Maraponga Transportes, Viação Urbana, Veja Transportes, Viação 

Santa Cecília e Auto Viação Dragão do Mar. As metropolitanas são: Empresa São 

Paulo, Empresa Vitória, Fretcar Transportes, São Benedito Auto Via, Via Metro, 

Viação Penha e Viação Princesa. (SINDIONIBUS, 2020). 

O Vale Transporte Eletrônico (VTE) e Sistema de Bilhetagem Eletrônica, 

também é uma das principais atividades do Sindiônibus, onde foi criado uma área 

responsável por toda operacionalização e comercialização dos cartões de passagens 

eletrônicas do sistema de transporte coletivo de Fortaleza e Região Metropolitana. 

Com os cartões é possível realizar o controle de uso, recargas de créditos, saldos e 

também permitir o uso dela para usuários de gratuidades ou com benefícios como: 

idoso, deficientes, estudantes e trabalhadores do transporte das empresas 

operadoras. 

O VTE utiliza uma plataforma de sistemas que permite a integração com 

outras plataformas das empresas empregadoras, possibilitando a aquisição dos 

Créditos diretamente com o Sindiônibus, facilitando assim, a entrega do benefício aos 

empregados nos devidos Cartões de VTE. 

Os ônibus de Fortaleza são equipados com dispositivos de controle de 

bilhetagem capazes de realizar a leitura dos cartões eletrônicos com tecnologias 

antifraude, segurança na transmissão de dados durante o uso com o equipamento 

embarcado. 

Em entrevista com o Superintendente Técnico do Vale-Transporte do 

Sindiônibus, verificou-se:  

a) Existir a possibilidade de utilização de uma carteira digital de transporte  

     como atualização aos cartões eletrônicos e que equipes técnicas já   

     realizaram algumas visitas em outras cidades no intuito de conhecer o      

     modelo, mas que ainda não definiram uma estratégia a ser utilizado em   

     Fortaleza;  

b) Não haver nenhum impedimento legal a inclusão de outros modais de  

    transporte a aceitarem o uso da carteira digital do transporte, mas que  

    deveria haver algum mecanismo de remuneração dos novos entrantes  

    ao modelo utilizado no Sindiônibus; 
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c) Não haver impedimento legal ou tecnológico à criação de um aplicativo  

     de transporte do Sindiônibus que possa utilizar uma carteira digital como     

     forma de pagamento e credenciar outros modais de transportes: Metrôs,  

     Bicicletas, Táxi e Motoristas por aplicativos, mas que deveria ter um  

     modelo compensatório de retorno ao Sindiônibus pelo uso da tecnologia  

     envolvida e pelo uso do Vate Transporte Eletrônico utilizado por outros  

     modais. 

O Superintendente Técnico do Vale-Transporte do Sindiônibus, comentou que 

seria ótimo para os passageiros ter a possibilidade de escolher outras opções de 

transporte e poder pagar com o Vale Transporte Eletrônico, porém, existe a ameaça 

de diminuir cada vez mais a demanda de passageiros nos transportes coletivos, pois 

o VTE ainda é uma garantia para o segmento. Falou ainda que historicamente a 

demanda de passageiros vem caindo a cada ano e que o desafio de manter o serviço 

fica cada dia mais difícil. 

 

5.1.3 Via Tecnologia 

  

Novas tecnologias estão surgindo como solução para os grandes desafios 

na mobilidade urbana no Brasil, e Fortaleza (CE) recebeu, em 4 de dezembro de 2019, 

o mais recente exemplo de inovação, com o lançamento do aplicativo TopBus+, 

através de um serviço de transporte público coletivo sob demanda, a baixo custo, 

qualidade e rapidez. O aplicativo já atendeu mais de 18 mil passageiros, com uma 

reincidência de 90,5% das viagens. (NTU, 2020) 

A iniciativa faz parte da parceria entre o Sindiônibus e a Prefeitura Municipal 

de Fortaleza (PMF), por meio da SCSP e a Etufor. 

O nome do aplicativo recebeu inspiração através do transporte coletivo 

TopBus que já funcionava na cidade, com linhas e horários preestabelecidos e 

liberdade tarifária, mas sem se utilizar de plataforma tecnológica. (NTU,2020) 

A tecnologia desse aplicativo foi desenvolvida pela empresa americana Via 

Mobility e é a mesma utilizada no serviço de transporte coletivo sob demanda de 

Goiânia, o CityBus 2.0. O algoritmo da Via combina, em tempo real, vários passageiros 

que desejam deslocar-se na mesma direção, criando um serviço de ônibus altamente 

acessível. O roteamento inteligente do algoritmo permite que os clientes sejam 
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embarcados e desembarcados em um fluxo contínuo, levando em consideração 

variáveis como condições de tráfego, com desvios mínimos nas rotas. (NTU,2020) 

Atualmente o serviço opera com 18 veículos Sprinter da Mercedes-Benz, 

no conceito de ônibus superleve, acomoda até 13 passageiros sentados em poltronas 

em couro, individuais, equipadas com cinto de segurança, com carregadores para 

celular e ar-condicionado. Os veículos têm acesso a faixas exclusivas para transporte 

coletivo, a mesma destinada aos ônibus, tornando a viagem mais rápida do que em 

outros modais. O serviço é prestado por empresas com vasta atuação e experiência 

no setor e também por motoristas profissionais que foram contratados e treinados para 

atender com qualidade, o cliente. 

A avaliação do serviço feita pelos usuários ao final da viagem está acima 

das expectativas dos órgãos de transporte da capital cearense. A nota do serviço está 

na média de 4,96 em uma escala de 0 a 5. O resultado aponta para a qualidade do 

serviço, já que as empresas concessionárias realizaram uma seleção bastante 

rigorosa na escolha dos operadores, que recebem parte de sua remuneração a partir 

da avaliação dos usuários, avalia a Etufor por meio de assessoria. 

A empresa Via também aposta na expansão dos serviços em operação e 

em outros lugares pelo Brasil, como avalia o Diretor Geral da Via. Em 2020, a Via 

expandirá sua tecnologia para várias capitais e cidades menores do Brasil, sempre 

em parceria com operadores de transporte público, concessionários de suas 

respectivas regiões. 

Segundo o Gerente de Tecnologia da Informação (TI) da Via Tecnologia de 

Fortaleza, o modelo adotado vem apresentando crescimento da demanda na 

utilização do transporte TopBus+. O Aplicativo utilizado lembra a característica dos 

modelos tradicionais utilizados por veículos de passeios, nos quais o grande atrativo 

são as viagens em parceria com outras pessoas que tornam-nas mais rentáveis. 

A plataforma do aplicativo TopBus+ está apta a aceitar a adesão de uma 

carteira digital de transporte, afirmou o Gerente de TI da Via, o que de fato seria um 

grande atrativo para o aumento da demanda e expansão do modelo de transporte 

TopBus+. 
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5.1.4 M2M Solutions 

A M2MSolutions é uma empresa de tecnologia atuante no mercado de 

monitoramento e gestão de frotas. Fundada em 2003, com sede no Rio de Janeiro, 

possui mais de 20 mil veículos monitorados e mais de 150 empresas na carteira de 

clientes. Possui atuação internacional, com presença no México, Guatemala e 

Portugal. Com modernos sistemas de monitoramento por meio de GPS, adiciona 

tecnologia à informação e à infraestrutura de transporte e veículos. Tem como objetivo 

melhorar a mobilidade urbana, a eficiência da frota, a qualidade dos serviços e a 

excelência operacional (M2M Solutions). 

No final de 2014, tornou-se uma S/A, em um movimento societário 

estratégico, com a entrada de um fundo de investimentos que aportou, além de capital, 

conhecimento de tecnologia e as melhores práticas de gestão. Em 2018 foi adquirida 

pelo grupo Sonda, principal rede latino-americana de serviços de TI. Com a missão 

de agregar valor às atividades e negócios dos clientes e impulsionar o crescimento 

através de uma melhor utilização das tecnologias da informação (M2M Solutions). 

A M2M Solutions, agora chamada de Sonda Mobility, tem as mais 

avançadas e inteligentes soluções do mercado para manter os clientes sempre à 

frente. Adicionando tecnologia da informação e comunicação à infraestrutura de 

transporte com objetivo de aumentar a mobilidade urbana, a eficiência operacional da 

frota com alta performance e excelentes resultados (M2M Solutions). 

A M2M desenvolveu o aplicativo “MEU ÔNIBUS FORTALEZA” para celular, 

que permite ao usuário saber o tempo previsto para a chegada do ônibus ao ponto de 

parada. O aplicativo foi pensado para facilitar o deslocamento do usuário, fazendo 

com que este consiga saber em quanto tempo o coletivo chega à parada, além de 

visualizar, em tempo real, o percurso do veículo e encontrar as paradas mais próximas 

que possam lhe servir. O aplicativo é gratuito e compatível com os celulares com 

sistema Android e IOS.(PMF) 

A M2M além do aplicativo “MEU ÔNIBUS FORTALEZA”, mantém um 

contrato com o Sindiônibus de prestação de serviço de rastreamento e monitoramento 

da frota de todos os ônibus de Fortaleza. 

Segundo o analista de soluções tecnológicas e desenvolvedores da M2M, 

o processo de visualização dos ônibus em tempo real para o aplicativo “MEU ÔNIBUS 

FORTALEZA” dá-se por rastreamento preciso, feito por dispositivos instalados nos 
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ônibus integrado aos mapas da plataforma Google. A precisão da localização do 

veículo e o tempo estimado da chegada é perfeita e confiável. 

O analista de solução da M2M, ao ser questionado sobre a possibilidade 

de gerenciamento de outros modais de transportes, afirmou que a tecnologia permite 

realizar as mesmas atividades em qualquer outro modelo de transporte e reforçou que 

poderia integrar todos os modais de transporte de Fortaleza em uma única plataforma, 

ofertando assim ao passageiro maiores possibilidades de se deslocar de uma origem 

até um destino com mais opções de transporte.  

 

5.1.5 Mercado Pago 

Para falar do Mercado Pago, antes é preciso conhecer a história do 

Mercado Livre. Criado em 1999, na Argentina, por Marcos Galperin e Herman Kazah 

como projeto de conclusão de curso do MBA de Stanford. Atualmente opera em 18 

países e o marketplace – MercadoLivre.com - é o maior da América Latina reunindo 

milhões de vendedores e compradores a partir de mais de 60 milhões de ofertas de 

produtos, automóveis e serviços em tempo real. (MERCADO LIVRE, 2018). 

 

Figura 13 - Países de atuação do Mercado Livre 

 
Fonte: Mercado Livre.com (2018) 

A palavra Marketplace vem do inglês, market (mercado) e place (lugar) e 

funciona como um shopping center do “mundo virtual” onde as pessoas trocam, 

compram ou vendem seus produtos.  
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O Site registra seis mil buscas e nove vendas por segundo, sendo que 90% 

dos produtos vendidos são novos. No Brasil contam com 15.480 vendedores com 

faturamento que representam uma fatia de 0,12% do Produto Interno Bruto (PIB) 

brasileiro. O Mercado Livre provê um ecossistema de serviços para o comércio, sendo 

o principal deles o Marketplace (shopping online, onde vendedores e lojistas anunciam 

produtos e serviços), Mercado Pago, Mercado Envios, Mercado Shop e Mercado Livre 

Publicidade, oferecendo soluções para comprar, vender anunciar, enviar e pagar. 

(MERCADO LIVRE, 2018). 

A plataforma do Mercado Pago foi criada em 2004 e está presente em 8 

países – Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, México, Peru, Uruguai e Venezuela. Em 

2019 alcançou a marca de US$ 7,6 bilhões em volume de pagamentos só no Brasil. 

Apesar de ser uma solução de pagamentos do Mercado Livre, também funciona para 

transações fora do marketplace, estendendo-se para lojas online independentes e 

para quem comercializa produtos e serviços por redes sociais, e-mail, whatsapp e 

telefone. As lojas físicas também podem aproveitar dos serviços oferecidos, como a 

máquina de cartão de crédito e débito e pagamentos via código QR. (MERCADO 

PAGO, 2020). 

O processo de pagamento passa por diversas etapas antes da aprovação 

e conta com dois personagens: os adquirentes e os subadquirentes. Os adquirentes 

são as empresas que fazem a comunicação entre os dados pelo comprador, a 

bandeira do cartão e o banco, com a finalidade de realizar transações financeiras que 

envolvem cartão de débito ou crédito. As subadquirentes fazem a comunicação entre 

todas as partes envolvidas em uma transação e contam ferramentas que ajudam a 

garantir a segurança do dinheiro em todo o processo. O Mercado Pago é uma 

subadquirente, que trabalha com multiadquirências, uma plataforma que faz a 

intermediação dos pagamentos entre as adquirentes ou várias adquirentes, as 

bandeiras de cartões e os bancos, facilitando as transações e colaborando para 

aumentar as taxas de aprovação.  (MERCADO PAGO, 2020). 

Por ser uma plataforma unificada que trabalha com multiadquirentes, o 

Mercado Pago apresenta algumas soluções para vender mais: 

a) Carteira digital: um lugar só para organizar recebimentos e pagamentos, 

e ainda para usar créditos em novas transações; 

https://www.mercadopago.com.br/carteira-digital
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b) Checkout: soluções que facilitam o processo de checkout do e-

commerce de forma personalizada e prática, permitindo compras com 

menos cliques, por exemplo; 

c) Link de pagamento: para quem quer vender por redes sociais, e-mail, 

SMS, WhatsApp e fazer vendas a distância. Não é preciso nem ter uma 

loja online ou site, é só mandar o link e o comprador é direcionado para 

a página de pagamento;  

d) QR Code: uma maneira de oferecer a possibilidade de pagar com o 

celular. É só abrir o aplicativo do Mercado Pago, apontar o smartphone 

para a imagem e escolher como quer pagar; 

e) Point: a maquininha de cartão do Mercado Pago, com taxas acessíveis 

e muita facilidade para lojas físicas; 

f) Mercado Crédito: empréstimos online sem burocracia para quem 

precisa daquela ajuda para investir em sua loja online. 

 

 Segundo o gerente de soluções do Mercado Pago, o uso de carteira 

digital no transporte público já vem sendo utilizado em algumas cidades do Brasil e 

destacou Curitiba como uma delas. Informou que o processo é realizado em parceria 

com as empresas de ônibus e que os passageiros utilizam a carteira digital do 

Mercado Pago para realizarem o pagamento do transporte. 

Quando questionado sobre a possibilidade do uso de uma carteira digital 

para transporte, onde o valor creditado na conta seria para gastos decorrente do 

transporte coletivo de passageiros em Fortaleza, o mesmo afirmou que era 

perfeitamente viável, bastando para isto, a empresa ou entidade que mantém o 

controle do transporte credenciar os passageiros para utilizar a carteira digital e as 

empresas parceiras a se inscreverem como lojas aptas a receber o valor da carteira 

digital. 

O mesmo conceito também poderia ser aplicado para outras modalidades 

de transporte como: metrôs, bicicletas, patinetes, transporte por aplicativos, pois quem 

definiria as regras de comercialização seria a entidade que estivesse com o controle 

da carteira digital do transporte. 

 

 

 

https://www.mercadopago.com.br/como-receber-pagamentos/loja-online
https://conteudo.mercadopago.com.br/receber-por-posts-no-instagram-mensagens-no-celular-e-e-mails-tudo-o-que-o-link-de-pagamento-do-mercado-pago-oferece-para-voce
https://www.mercadopago.com.br/como-receber-pagamentos/codigo-qr
https://www.mercadopago.com/mp-brasil/point/point-pro?__hstc=262728915.7650184ebf4e85b6ae1be1cb9c27cc4e.1597794368090.1597794368090.1598180094286.2&__hssc=262728915.1.1598180094286&__hsfp=1520915155
https://www.mercadopago.com.br/mercado-credito/emprestimos-online
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5.1.6 Etufor 

 

No início da década de 90, na cidade de Fortaleza, a gestão das atividades 

de planejamento e controle operacional do Sistema de Transporte Público de 

Passageiros passou a ser de responsabilidade da então Companhia de Transporte 

Coletivo S/A (CTC), mais precisamente por uma subsidiária denominada CTC - 

Diretoria de Gerência do Sistema (CTC-GS), através da assinatura de um convênio 

de cooperação técnica entre a CTC e a PMF. 

Dentre as primeiras preocupações estava a renovação e a vistoria 

sistemática da frota de ônibus, com redução da idade média dos veículos de 7,2 anos 

(1990) para 4,2 anos (1992) e “com a implantação do controle gerencial e operacional, 

bem como com os serviços rotineiros de manutenção de itinerários e 

dimensionamento das linhas de ônibus existentes”. (FORTALBUS, 2013) 

Pouco tempo depois, em 1993, com o aumento das atividades de 

gerenciamento e operação e a defasagem da estrutura da CTC-GS, foi criada pela Lei 

Municipal Nº 7.481, a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano S/A -  ETTUSA. 

Esta, empresa de economia mista com capital majoritário da Prefeitura 

Municipal (98,7%), era vinculada à Secretaria de Transportes do Município (STM) e, 

neste caso, Secretário era obrigatoriamente o Presidente da Empresa. A ETTUSA 

absorveu todas as atribuições referentes ao planejamento, gerenciamento e 

fiscalização do Sistema de Transporte Público de Passageiros (STPP) do Município 

de Fortaleza”. (FORTALBUS, 2013) 

Em 2006, a Prefeitura de Fortaleza resgatou 100% das ações da antiga 

ETTUSA e com isto, a gestão de transportes do município passou a ser totalmente 

pública, através da então criada, ETUFOR – Empresa de Transporte Urbano de 

Fortaleza S/A. 

A Empresa ETUFOR presta serviços a entidades públicas ou privadas na 

área de transporte público, 

 

entre elas: assessoria de planejamento; elaboração e desenvolvimento de 
projetos; implantação e gerenciamento de sistemas; treinamento de 
profissionais; pesquisa e acompanhamento de dados; criação, manutenção e 
atualização de banco de dados; desenvolvimento e acompanhamento do 
controle da operação; acompanhamento, gerenciamento e implantação de 
obras e equipamentos de infra-estrutura; administração e coordenação de 
instalações e equipamentos do sistema e assessoria e elaboração de planilha 
de custos. (PREFEITURA DE FORTALEZA, sem data) 
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Em entrevista com o Vice-presidente e o Diretor de Operações da 

ETUFOR, debateu-se sobre a perda de demanda no sistema de transporte público de 

Fortaleza e foi exposta a preocupação de o cenário piorar nos anos seguintes. Com 

isto, apresentou-se a proposta e as perguntas de viabilidade do uso de uma carteira 

digital agregada a um aplicativo de transporte. 

Após a exposição, os mesmos demonstraram satisfação e interesse no 

projeto e responderam que não haveria nenhum impedimento legal para a criação de 

mais um aplicativo de transporte, com a utilização de uma carteira digital como mais 

uma forma de pagamento. 

Este aplicativo seria desenvolvido pelos empresários do transporte público 

de Fortaleza com o intuito de resgatar a demanda perdida, oportunizando motoristas 

de aplicativos a participarem desta iniciativa. 

A forma de recuperação de receita se daria através da cobrança de uma 

taxa das corridas efetuadas por este aplicativo. Logo, o Vice Presidente e o Diretor de 

Operações da ETUFOR elogiaram e acharam viável a evolução do projeto com grande 

potencial de aceitação, não só por parte dos entes públicos, como também da 

população. 

Ressaltou ainda que desta forma, o passageiro terá mais opções na 

escolha de transporte, com a utilização da carteira digital, tornando assim um modal 

sustentável. 

 

5.2 Realidade do Setor de transporte público de passageiros 

 

Como já citado neste trabalho, o transporte urbano de passageiros da 

cidade de Fortaleza, vem perdendo demanda desde a década de 90, principalmente 

em decorrência de novos entrantes, com o início do transporte alternativo com as 

vans.  

E se a situação já era preocupante, a realidade deste setor sofreu um pouco 

mais neste ano de 2020 com o cenário da pandemia provocada pelo novo Corona 

vírus (Covid-19), quando foi um dos setores econômicos mais prejudicados com a 

restrição à movimentação das pessoas aplicada por muitos governos, dentre os 

cuidados preventivos para a contenção da doença. 

 
De acordo com a nova rodada da Pesquisa de Impacto do Transporte – Covid 
-19, divulgada pela CNT em julho, 74,6% das transportadoras apontaram que 
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houve diminuição da demanda em junho, sendo que mais da metade delas 
(57,2%) avaliou que essa retração foi grande. (GOMES, 2020) 

 

No contexto do transporte urbano de passageiros, embora este seja de 

extrema importância para o deslocamento daqueles que exercem os chamados 

serviços essenciais (profissionais da saúde, da segurança e do ramo alimentício, 

dentre outros), as empresas do segmento sentiram o impacto quando, ainda no início 

do chamado período de calamidade pública, houve o receio de o ônibus, por exemplo, 

ser um ambiente de alta transmissão do vírus responsável pela Covid-19, mesmo com 

todos os protocolos de biossegurança adotados pela grande maioria das empresas.  

A figura abaixo, extraída da publicação Informe Transporte em Movimento, 

apresenta a variação da utilização dos meios de transporte no Brasil e no Mundo entre 

os meses de janeiro e julho de 2020. É possível identificar a queda dos deslocamentos 

no início da pandemia e a recuperação gradativa de acordo com a flexibilização das 

medidas de isolamento adotadas por cada país. Porém, a recuperação do 

deslocamento do transporte público não acompanha na mesma proporção.  

 

             Figura 14 - Variação percentual da utilização dos meios  
                                de transporte no Brasil e no Mundo entre  
                                janeiro de julho de 2020. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             Fonte: Transporte em Movimento. Nota 1: Os demais países cujos dados estão  
                             apresentados são Alemanha, Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, 
                             Eslováquia, Espanha, Estados Unidos, Estônia, Filipinas, Finlândia,  
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                            França, Irlanda, Itália, Japão, Luxemburgo, México, Noruega,  
                            Nova Zelândia, Países Baixos, Reino Unido, República Checa,  
                            Singapura, Suécia, Suíça e Taiwan. 

 

Conforme levantamento realizado pela NTU houve, no Brasil, uma redução 

média da demanda de 80% em relação ao período anterior à pandemia.  

No gráfico abaixo pode-se verificar a situação do sistema de transportes 

em algumas cidades do Brasil no início da pandemia, dentre elas, Fortaleza: 

 

          Figura 15 – Uso do Transporte Público em algumas cidades  
                            do Brasil  
 

 

      Fonte: MOOVIT 
 

Como percebida, a redução da utilização do transporte público do Brasil e 

na capital de Fortaleza não foi diferente, ocasionou a redução drástica na geração de 

capital, fazendo com que muitas empresas optassem pela suspensão e redução de 

contratos dos empregados, acobertadas pela Medida Provisória no 936 de 1º de abril 

de 2020 e, em alguns casos, infelizmente, a decisão por desligamentos de parte do 

quadro funcional. 

Isto porque todos os transtornos sociais e econômicos ocasionados pela 

pandemia resultaram no comprometimento da capacidade de pagamento de muitas 

empresas de transporte urbano, fosse da folha de pessoal, parcelas de financiamento, 

tributos, dentre outros. 

Em entrevista, o presidente da CNT, Vander Costa, demonstrou 

preocupação quando disse que “segmentos como o urbano de passageiros, poderão 

entrar em colapso, o que certamente compromete o funcionamento e o abastecimento 

das cidades brasileiras, além da retomada da atividade econômica.” (GOMES, 2020) 
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Diante destas circunstâncias, vale observar que o setor do transporte 

público urbano de passageiros ainda é de muita importância para uma organização 

social, ambiental, além de urbanístico das (grandes) cidades, por isto a necessidade 

urgente de alternativas, sejam estas do poder privado e/ou público para a devida 

adaptação do segmento à nova realidade imposta por esse vírus. 

Neste contexto, a transformação digital vem agregar valor ao segmento de 

transporte com inovações tecnológicas que facilitam a mobilidade dos usuários de 

transporte público e a integração dos diversos modais, com o objetivo de possibilitar 

a recuperação da demanda perdida, bem como a geração de receita alternativa 

conforme será demonstrado na proposta de solução. 

 

5.3 Análise das Pesquisas  

 

5.3.1 Percepção dos usuários de transporte da cidade de Fortaleza 

 

Visando analisar as percepções dos usuários de transporte da cidade de 

Fortaleza, quanto a viabilidade do uso de uma carteira digital com a livre escolha nos 

diferentes tipos de transportes, realizou-se uma pesquisa no período de 18 a 30 de 

setembro de 2020, utilizando um questionário estruturado (tipo survey) encaminhado 

por meio de um link do Google Forms, via mensagem instantânea. O total de 

respondentes foi de 413 usuários, que utilizam diversos tipos de transportes na cidade 

de Fortaleza. 

Antes da aplicação definitiva da pesquisa, realizou-se um pré-teste em uma 

versão preliminar, com um grupo de 25 pessoas pertencentes à população 

pesquisada, com o objetivo de identificar possíveis falhas na redação e/ou a 

compreensão das perguntas por parte dos entrevistados. Após a avaliação das 

críticas e sugestões do pré-teste, verificou-se a necessidade de alteração em somente 

uma questão.  

O questionário de natureza qualitativa, foi composto de 4 perguntas de 

múltipla escolha e 1 pergunta aberta para sugestões, com o objetivo de identificar na 

população pesquisada: qual o tipo de transporte mais utilizado; qual a forma mais 

utilizada para pagamento deste transporte; conhecer o percentual de usuários que 

recebem o Vale Transporte Eletrônico do seu empregador; a prospecção de utilização 
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do vale transporte em outros modais; e agregar valor ao projeto a partir das sugestões 

recebidas. 

 

5.3.1.2 Análise das respostas do questionário 

 

Gráfico 1 - Respostas da 1ª pergunta da pesquisa dos usuários 

Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

Conforme demonstrado no gráfico acima, mais de 77% dos respondentes 

utilizam veículo próprio, 40% o transporte alternativo e 34% o ônibus como forma de 

deslocamento. Ressalta-se que as respostas foram de múltipla escolha. Diante destes 

números é notório observar a queda da demanda no transporte público de 

passageiros e a migração destes usuários para outros modais. 

 

      Gráfico 2 - Respostas da 2ª pergunta da pesquisa dos usuários 

 

           Fonte: Elaborado pelos autores 2020. 
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Com relação a forma como efetuam os gastos com transporte, 

aproximadamente 70% dos entrevistados responderam que utilizam cartão de crédito 

ou débito, 35% pagam em dinheiro e 24% com o Vale transporte Eletrônico. Neste 

quadro observou-se um alto volume de pagamentos em meios eletrônicos, totalizando 

94%.  

 

             Gráfico 3 - Respostas da 3ª pergunta da pesquisa dos usuários 

 

                  Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

Dos 413 entrevistados, 81 responderam que estavam desempregados, o 

que corresponde a quase 20% do total, 76% não utilizam o vale transporte eletrônico 

por não receberem do seu empregador e apenas 14,8% recebem. 

O destaque deste gráfico é que 170 pessoas responderam que não utilizam 

o vale transporte eletrônico por opção, o que despertou o interesse e a oportunidade 

de atrair ou de resgatar essa demanda expressiva de 41,2%, para que voltem a utilizar 

o vale transporte como forma de pagamento. 

 

       Gráfico 4 - Respostas da 4ª pergunta da pesquisa dos usuários 

 

           Fonte: Elaborado pelos autores 2020. 
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Analisando o gráfico acima, onde 41% dos participantes optou por não 

receber o Vale Transporte e comparando-o com o gráfico anterior que demonstra que 

destes, 10% continuariam sem utilizar, mesmo que tivessem a opção de uso ampliado 

para outros modais, observa-se um possível resgate de aproximadamente 31% dos 

respondentes que demonstraram interesse no vale transporte quando este é também 

utilizado além do modal do ônibus urbano. 

 

                                  Gráfico 5 - Respostas dos comentários e sugestões  
                                                    da pesquisa dos usuários 

 

                    Fonte: Elaborado pelos autores 2020. 

 

 Ao final da pesquisa, observou-se que os comentários deixam claro a 

importância de uma inovação na forma de pagamento do transporte público de 

Fortaleza. Das abordagens, 67,6% foram positivas e deste percentual, 9 respostas 

destacaram a facilidade de pagamento, demonstrando assim uma oportunidade para 

criação de uma Carteira Digital com utilização no transporte público de passageiros. 

 A pesquisa conseguiu mostrar ainda a percepção dos usuários quanto a 

necessidade da expansão de outras formas de pagamento. Isto ficou evidente 

quando, nas respostas daqueles que não utilizam o vale por opção, 73,6% registraram 

que usariam se este fosse aceito também em outros modais. 

 Portanto, a criação de uma plataforma de transporte com a inclusão de 

uma carteira digital oferecerá aos usuários a alternativa da escolha dos modais, bem 

como também oportuniza a recuperação da receita no transporte coletivo de 

passageiros de Fortaleza. 
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5.3.2 Percepção dos Motoristas de Aplicativos da cidade de Fortaleza 

 

Com o intuito de analisar as percepções dos Motoristas de Aplicativo da 

cidade de Fortaleza quanto à predisposição para o aceite da carteira digital como uma 

única forma de pagamento entre as plataformas digitais de transporte, realizou-se uma 

pesquisa no período de 18 a 30 de setembro de 2020 utilizando um questionário 

estruturado (tipo survey), encaminhado por meio de um link do Google Forms via 

mensagem instantânea. O total de respondentes foi de 44 motoristas de aplicativos 

que prestam serviços à diversas plataformas de transportes na cidade de Fortaleza. 

Antes da aplicação definitiva da pesquisa foi realizado um pré-teste, em 

uma versão preliminar, com um grupo de 9 pessoas pertencentes à população 

pesquisada, com o objetivo de identificar possíveis falhas na redação e/ou a 

compreensão das perguntas por parte dos entrevistados.  

O questionário, de natureza qualitativa, foi composto de 4 perguntas 

objetivas e 2 pergunta abertas para sugestões, com o interesse de identificar na 

população pesquisada: quanto tempo trabalha como motorista de aplicativo; em quais 

aplicativos de transporte trabalha como motorista; conhecer quais benefícios 

consideram importantes para trabalhar em um aplicativo de transporte  e verificar o 

interesse destes motoristas em cadastrar-se em um novo aplicativo de transporte, que 

além das opções de pagamentos existentes, aceitasse o Vale Transporte. 

 

5.3.2.1 Análise das respostas do questionário 

 

           Gráfico 6 - Respostas da 1ª pergunta da pesquisa dos Motoristas de   
                             Aplicativo 
 

 

               Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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Dos 44 Motoristas entrevistados, 47,7% já trabalham a mais de 2 (dois) 

anos com o uso constante dos aplicativos, trazendo assim um ponto de consistência 

às respostas deste questionário. 

 

     Gráfico 7 - Respostas da 2ª pergunta da pesquisa dos Motoristas de aplicativo 

 

     Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 

 

O gráfico demonstrou que os motoristas trabalham em maioria, com os 

aplicativos Uber (84,1%) e 99POP (50%). Ressalta-se que como a pergunta 

oportunizou múltipla escolha, alguns motoristas assinalaram as duas opções. 

 

     Gráfico 8 - Respostas da 3ª pergunta da pesquisa dos Motoristas de aplicativo 

 

 
          Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
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Os motoristas de aplicativos visam o ganho como forma de captação de 

renda, porém, os benefícios pesam na escolha do motorista pela plataforma com a 

qual irá trabalhar. Dos entrevistados, 63,6% destacaram que os valores da tarifa 

dinâmica é o benefício mais atrativo. A remuneração por viagens realizadas e o bônus 

por quilometragem tiveram pontuações de 47,7% e 36,4% respectivamente.  

 

Análise da 4ª pergunta da pesquisa: 

 

Qual outro benefício você considera importante para trabalhar como motorista de aplicativo? 

(33 respostas) 

 

Nas respostas abertas, os motoristas pontuaram outros benefícios 

importantes, apontando um peso maior para a flexibilidade de horários e segurança 

para o segmento. 

A estratégia de bonificar pelo uso da plataforma, é uma maneira de reter o 

motorista no uso do aplicativo e torná-lo cada vez mais atrativo. 

 
    Gráfico 9 - Respostas da 5ª pergunta da pesquisa dos Motoristas de aplicativo 

 

        Fonte: Elaborado pelos autores (2020). 
 

Esta pergunta foi formatada para identificar o interesse dos motoristas para 

a adesão à uma nova plataforma de transporte digital, tendo também o vale transporte 

como forma de pagamento. Mais da metade dos entrevistados confirmam que usariam 

uma nova plataforma, sendo 31,8% com certeza, 25% possivelmente usaria e 18,2% 

talvez usaria.  
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As respostas revelaram a oportunidade e o peso da estratégia de criação 

de uma Plataforma Digital com uso do vale transporte,  

 

Análise das sugestões da pesquisa  

Dentre as sugestões dos motoristas, percebeu-se mais uma vez o fator 

segurança como evidência e o destaque de ter a foto do passageiro no cadastro. Este 

destaque poderá ser uma das ferramentas a ser adotada na nova plataforma digital 

do projeto em questão. 

No resumo da pesquisa dos motoristas, destacaram-se a flexibilidade de 

tempo, as solicitações por melhores ganhos nas corridas por viagens e por 

quilometragem e a grande aceitação a uma nova plataforma digital com o uso do vale 

transporte como uma forma de pagamento. 

Ao analisar em conjunto as duas pesquisas, motoristas e usuários, ficou 

clara a oportunidade de aceitação de uma nova plataforma digital com o uso do vale 

transporte. Do lado dos usuários, 73,6% usariam o vale transporte em transportes de 

aplicativos e do lado dos motoristas, 56,8% teriam interesse em trabalhar com a nova 

plataforma digital tendo o vale transporte como um dos meios de pagamento. 

 

5.3.3 Análise da percepção das empresas de transporte coletivo de   

          passageiros da cidade de Fortaleza 

 

Para um melhor desenvolvimento deste projeto, foram realizadas 

entrevistas abertas e semiestruturadas com alguns empresários das empresas de 

transporte urbano de passageiros da cidade de Fortaleza. O objetivo destas 

entrevistas foi avaliar a viabilidade da implantação do projeto em questão, utilização 

de uma carteira digital com a livre escolha dos diferentes tipos de modais como uma 

oportunidade de recuperação de receita no transporte urbano de passageiros, além 

de conhecer as percepções destes sobre o cenário atual.  

A entrevista foi composta de um roteiro de 6 perguntas, previamente 

elaboradas pelos pesquisadores através do Google Forms e encaminhada para os 

empresários via Whatsapp.  

Atualmente, o sistema de transporte urbano de passageiros de Fortaleza, 

conta com 11 empresas, atuando em sistema de consórcio, das quais foram 

entrevistados 4 empresários.  
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5.3.3.1 Análise das respostas 

 

Pergunta 1 - QUAL A SUA VISÃO SOBRE A PERDA DE DEMANDA DO 

TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE FORTALEZA? 

Em resposta a este questionamento foi unânime a opinião sobre a perda 

de demanda que se agravou no cenário atual com a pandemia da COVID-19, bem 

como a falta de políticas públicas que priorizem o transporte coletivo (desde o custeio 

até a priorização de tráfego) e que o modelo de política tarifária não pode ser mais 

custeado pelo passageiro, devendo haver subsídio do governo para suportar a queda 

da demanda. 

 

Pergunta 2 - HOUVE ALGUMA AÇÃO OU INICIATIVA PARA CONTER ESTA 

PERDA DE DEMANDA? 

Os entrevistados citaram que foram realizados alguns investimentos para 

proporcionarem maior conforto e flexibilidade ao usuário do transporte coletivo, bem 

como diminuirem o impacto da perda de demanda com redução de custos. Veículos 

com ar condicionado, criação da ferramenta MEU ÔNIBUS e implantação do serviço 

sob demanda TOP BUS+ foram alguns exemplos citados.  

Mesmo diante destes investimentos, ficou evidente a dificuldade em conter 

a perda de demanda, pois segundo um dos entrevistados: “...todas as decisões 

referentes ao sistema urbano de passageiros são governamentais e este continua 

vendo o transporte urbano da mesma forma”.  

Na opinião de outro empresário, atualmente tem-se um sistema deficitário, 

onde existe uma disputa de passageiros entre os aplicativos e outros modais de menor 

custo. Para reverter esta situação em um sistema sustentável, com receita pública que 

proporcione condições de renovação e modernização de frota, voltando a torná-lo 

atrativo ao usuário, é necessário passar por uma mudança do modelo remuneratório 

das concessionárias. 

 

Pergunta 3 - EXISTE ALGUM PROJETO DE UTILIZAÇÃO DO VALE 

TRANSPORTE EM OUTROS MODAIS? 

Segundo os entrevistados, o Vale Transporte já é utilizado nos serviços de 

transporte alternativo e já existem projetos em estágio avançado para a utilização em 
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outros modais, tais como o TOB BUS+, o sistema metrô ferroviário e o Vale Transporte 

está apto à utilização em outros modais que sejam do interesse ao setor. 

 

Pergunta 4 - EXISTE A POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO PARA NOVAS FORMAS 

DE PAGAMENTO NO TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIRO? 

Em resposta, os entrevistados afirmaram que em breve serão lançadas 

novas formas de pagamento no transporte urbano de passageiros por QR CODE e 

NFC (Near Field Communication - tecnologia desenvolvida para pagamentos por 

cartão de débito ou crédito por aproximação) e que também está em fase de estudos, 

a implementação do PIX. 

 

Pergunta 5 - VOCÊ ACHA VIÁVEL MANTER O PAGAMENTO EM ESPÉCIE NO 

TRANSPORTE URBANO? 

De acordo com as respostas, esta forma de pagamento não é viável, 

principalmente por causa de assaltos. Apesar de haver uma resistência por parte dos 

usuários, a mudança da forma de pagamento em espécie para o pagamento eletrônico 

está acontecendo de forma gradual e que não gera desgaste nem perda de usuário 

para outros modais. 

 

Pergunta 6 -NO SISTEMA DE TRANSPORTE, ALGUNS PASSAGEIROS AINDA 

REALIZAM PAGAMENTO EM ESPÉCIE. EXISTE ALGUM PROJETO PARA ESTA 

DEMANDA? 

Conforme resposta dos entrevistados, atualmente existem soluções 

paliativas para atender esta demanda residual que realizam o pagamento em espécie, 

para que esses usuários não deixem de ser atendidos. Porém, com novas tecnologias 

surgindo, esta demanda deverá se aproximar de zero, quebrando os paradigmas na 

forma de pagamento a serem utilizadas pelos fortalezenses. 

 

Diante do exposto, concluiu-se que os empresários entrevistados, 

correspondentes a 36% dos empresários do setor de transporte urbano de 

passageiros da cidade de Fortaleza, estão abertos à novas ideias que proporcionem 

a recuperação da demanda e consequentemente a recuperação da receita, assim 

como a utilização do Vale Transporte em outros modais que sejam do interesse do 

setor.  
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Para o projeto em desenvolvimento, as entrevistas foram de grande 

importância, pois esclareceram pontos fundamentais para subsidiar a proposta de 

solução. 
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6 DESENVOLVIMENTO DA PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Levando em consideração a problemática apresentada no presente 

trabalho sobre a queda da demanda no transporte público de Fortaleza e a 

consequente perda de receita, o grupo apresentou como proposta de solução, a 

criação de uma plataforma digital de serviços de transporte, com a inclusão de uma 

carteira digital. 

 Este modelo de negócio poderá ser desenvolvido por empresa 

especializada em soluções tecnológicas, em parceria com empresas do transporte 

público de Fortaleza que queiram investir neste projeto, contribuindo para a melhoria 

da mobilidade na cidade e oportunizando um ganho de receita.  

Esta Plataforma digital de transporte, a qual denominou-se SindTrip, 

permitirá que o usuário tenha a opção de escolher qual o modal de transporte deseja 

utilizar, e a forma de pagamento disponível na carteira digital, tendo como diferencial 

a utilização do Vale Transporte, que atualmente é utilizado no modal ônibus. 

O SindTrip irá contratar como associados, somente motoristas que já 

trabalham com transporte por aplicativo e cobrará uma taxa variável pela utilização da 

plataforma, levando em consideração a distância, o percurso, o tempo de viagem e a 

oferta, visando beneficiar ambos, o aplicativo e o profissional. 

O critério de escolha dos motoristas que já trabalham em plataformas 

digitais de transporte, foi com o intuito de motivá-los a deixarem de utilizar estes 

aplicativos, que contribuíram para a queda da demanda de passageiros no transporte 

coletivo de Fortaleza e passarem a utilizar o SindTrip. 

Nesta plataforma, também será implementada uma carteira digital e o 

passageiro poderá utilizar o benefício do vale transporte como forma de pagamento. 

Pontos positivos na implantação da plataforma digital de transporte: 

a) Melhoria da mobilidade na cidade de Fortaleza, através da escolha pelo 

usuário do modal mais apropriado, com conforto e segurança; 

b) Utilização do Vale Transporte em outros modais; 

c) Aumento da adesão de benefícios do Vale Transporte; 

d) Reforço de frota em horários de pico sem perder receita, pois o valor da 

taxa cobrada dos motoristas servirá de agregação de receita; 

e) Fidelização do passageiro junto ao uso do Vale Transporte na carteira 

digital. 
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6.1 Desenvolvimento da Plataforma Digital  

 

Recomenda-se que a plataforma digital de transporte denominada 

SindTrip, seja baseada na construção de três camadas de interação com o 

passageiro, o motorista e o administrativo. 

A camada administrativa, também conhecida como Back Office, será 

responsável por todo o controle dos dispositivos e operação da plataforma. Nesta 

camada deverá conter os seguintes Itens: 

a) Cadastros: armazenamento dos cadastros de motoristas, carros, 

usuários do sistema, perfis de segurança, fusos horários, estados, 

cidades, bairros, ruas, formas de pagamentos, perguntas e respostas 

frequentes e empresas parceiras; 

b) Planejamento: funcionalidades das rotas, esquema de serviço, feriados, 

pricing, dinâmica de corridas, impostos e taxas, coeficiente tarifário, 

tarifas mínimas, interação com o motorista, roteirização e códigos 

promocionais; 

c) Movimentos: geração de tarifas, geração de dinâmicas de rotas, 

acompanhamento de corridas, alertas e chat com passageiros; 

d) Clientes: cadastros de passageiros e programa de fidelidade; 

e) Consultas e Relatórios: Ferramenta de construção de relatórios por 

montagem de dados em forma de BI (Business Inteligence) e 

apresentações de dashboards, além de ter relatórios específicos de 

receitas por rotas, áreas, motoristas, extratos de movimentação dos 

motoristas com saldo a receber, saldo da carteira digital (Vale 

transporte), dentre outros; 

f) Integrações: ferramenta destinada para parametrização de integração 

de entes externos: 

- Formas de pagamento: bancos, adquirentes de cartão de crédito, lojas 

digitais e outras carteiras digitais; 

- Google Maps 

- Sindiônibus (Vale Transporte) 

- Órgão gestor (ETUFOR) 

g) Acessos compartilhados: Sindiônibus, empresas associadas e órgão   

    gestor. 
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Os aplicativos de uso do motorista e do passageiro deverão ser 

desenvolvidos com tecnologia que permita a publicação nas principais lojas dos 

sistemas operacionais: IOS e Android.  

O aplicativo do passageiro terá as seguintes funcionalidades: 

 

Quadro 4 – Menu do Aplicativo do passageiro 

Descritivo / Menu Funcionalidades 

Geolocalização O sistema reconhecerá por meio de permissão ao 
sistema operacional do smartphone a localização 
precisa para identificar o ponto de espera do 
transporte. 

Onde vamos? Para facilitar a quantidade de inserções de dados, o 
aplicativo pedirá apenas o destino, pois a origem o 
mesmo irá pegar da geolocalização. 

Agendar corrida Esta opção o passageiro poderá agendar previamente 
uma viagem. 

Principais destinos O aplicativo armazenará os principais destinos já 
percorridos pelo cliente. 

Fidelidade O aplicativo mostrará em forma de pontos a quantidade 
de viagens convertidas em score. 

Histórico de Viagens Ao clicar nesta opção o aplicativo mostrará as viagens 
realizadas por ordem decrescente de data. 

Como quero pagar? O passageiro nesta modalidade poderá associar o vale 
transporte ou utilizar um cartão de crédito como forma 
de pagamento. 

Comprar créditos de viagens Este item dará ao passageiro a opção de comprar 
crédito de vale transporte diretamente com o 
Sindiônibus. 

Meu Saldo Ao clicar nesta opção mostrará o saldo do vale 
transporte existente. 

Cupons e descontos Campo destinado para utilização de descontos. 

Fonte: Elaborado pelos autores  

 

O aplicativo do motorista terá as seguintes funcionalidades: 
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Quadro 5 – Menu do aplicativo do motorista 

Descritivo / Menu Funcionalidades 

Tela inicial com visualização do 
Mapa  

O sistema reconhecerá por meio de permissão ao sistema 
operacional do smartphone a localização precisa para 
identificar o ponto de início de atividades.  

Online Ao clicar nesta opção o motorista ficará apto a iniciar sua 
jornada e aceitar as corridas solicitadas por passageiros. 

Corrida agendada Nesta opção o motorista receberá um pedido de 
agendamento de viagem.  

Corrida compartilhada É uma opção que o motorista poderá criar uma rota 
antecipadamente e publicar para fazer uma corrida para 
mais de um passageiro.  

Escolha de linha O SindTrip criará rotas de linhas para que seja operado por 
carro com corrida compartilhada. Aqui o motorista segue a 
mesma rota de uma linha de ônibus com os passageiros 
pré-selecionados. 

Extrato Nesta opção o motorista poderá consultar suas 
movimentações financeiras de ganhos. 

Recados Esta opção é destinada à comunicação entre o SindTrip e 
o Motorista. 

Classificação Motorista Haverá uma pontuação e uma classificação para o 
motorista que tiver boa pontuação. 

Parcerias Nesta opção, aparecerá promoções e cupons de descontos 
com oficinas, auto center, lava jatos, posto de 
combustíveis, farmácias, academias e clínicas de saúde, 
aluguéis de carros, lojas de celulares e operadoras de 
telefonia móvel. 

Seguro Opção de contratar seguros veicular e de acidentes 
pessoais. 

Bem estar Haverá um controle de jornada de trabalho do motorista, 
não permitindo passar de 10 horas de trabalho diários e 
com 11 horas de descanso entre uma jornada e outra. 

Conta e configuração ● Cadastro do veículo com digitalização do 
documento 

● Cadastro do motorista com digitalização da CNH 
● Configuração da conta bancária 
● Cadastro do número do celular 
● Configuração do aplicativo 

○ Contato de emergência 
○ Segurança e privacidade 
○ Controle de velocidade 
○ Comandos de acessibilidade 
○ Integração com Navegadores 

Ajuda e política de uso e 
privacidade 

Texto com material de ajuda e políticas de uso e 
privacidade. 

Fonte: Elaborados pelos autores  
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6.1.1 Ferramenta de Apoio 5W2H 

 

Esta ferramenta é utilizada para organizar e planejar as ações necessárias 

para atingir um objetivo esperado, respondendo à 7 perguntas: What? (O quê? Qual?), 

Where? (Onde?), Who?  (Quem?), Why? (Porque? Para que?), When? (Quando?) 

How? (Como?) e How Much? (Quanto?). Berh et al (2008, p.39) conceituam a 

ferramenta 5W2H como “uma maneira de estruturar o pensamento de uma forma bem 

organizada e materializada antes de implantar alguma solução no negócio”.  

 

                                   Figura 16 – Fluxograma da ferramenta 5W2H 

 

                                            Fonte: Gilles B. de Paula, 2015 

 

6.1.1.1 Plano de ação do desenvolvimento da Plataforma Digital – 5W2H 

 

No quadro abaixo demonstra-se o plano de ação para o desenvolvimento 

do modelo proposto, utilizado a ferramenta 5W2H: 
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 Quadro 6 – Plano de Ação – 5W2H 

O que Porque Onde Quem Quando Como Quanto 

Buscar 

aprovação do 

investidor 

O Plano precisa 

de recursos para 

o 

desenvolvimento 

da plataforma.  

Sindiônibus Equipe do 

Projeto 

Até 

abr/21 

Apresentação do 

Plano em 

workshop aos 

empresários de 

transporte. 

R$ 0,00 

Buscar 

Parcerias para 

desenvolvimento 

do software 

Necessário para 

o 

desenvolvimento 

da plataforma 

em 

especialidade: 

roteirização, 

financeiro e de 

integrações. 

Startups e 

Fábricas de 

Software 

Equipe do 

Projeto 

Até 

mai/21 

Contratação de 

Startups e 

Fábricas de 

Software 

R$ 

10mil 

Desenvolver a 

Plataforma 

Para a criação 

das 

funcionalidades 

da plataforma. 

Nas 

empresas 

de software 

contratadas 

A empresa 

contratada 

Até 

jun/22 

Criação de 

plataforma de 

desenvolvimento 

compartilhada 

com a 

documentação 

necessária 

R$ 

2.100mil 

Homologar a 

Plataforma 

Para mitigar os 

problemas 

possíveis antes 

de entrar em 

produção 

No 

Sindiônibus 

e nas 

empresas 

de 

transporte. 

Equipe Técnica 

do Sindiônibus e 

desenvolvedores 

da plataforma 

Até 

jul/22 

Levantando o 

ambiente de 

teste e 

realizando as 

rotinas de 

usabilidade da 

plataforma 

digital. 

R$ 

80mil 

Treinar equipes 

da área 

operacional 

Para 

conhecimento 

da ferramenta. 

Auditório 

do 

Sindiônibus 

Equipe de 

desenvolvedores 

Até 

ago/22 

Apresentação da 

plataforma e 

demonstração 

das 

funcionalidades  

R$   

10mil 

Divulgar a 

plataforma 

Para adesão dos 

motoristas e 

passageiros 

Mídias 

online e off 

line 

Equipe de 

Marketing 

Até 

ago/22 

Publicidade em 

rádios, Tvs, 

mídias sociais. 

R$ 

200mil 

Fonte: Elaborado pelos autores com valores estimados 
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6.2 Análise de viabilidade do modelo proposto 

 

Para que o modelo proposto, apresentado no capítulo anterior, possa se 

concretizar de acordo com o plano desenvolvido, fez-se necessário realizar uma 

análise de viabilidade sobre as perspectivas: técnica, operacional, estratégica e 

financeira. 

  

6.2.1 Viabilidade técnica 

 

O estudo da viabilidade técnica de um projeto a ser desenvolvido é 

fundamental para conhecer os recursos necessários, diminuir riscos, evitar gastos 

desnecessários e demonstrar se a equipe é capaz de desenvolver e entregar o 

produto ou serviço.  

No capítulo de desenvolvimento da proposta de solução foram 

apresentados os passos para a criação e a implantação da plataforma de transporte 

com a inclusão de uma carteira digital. Para que esse projeto agregue valor ao usuário, 

realizou-se visitas às empresas como a VIA e M2M Solutions, que já desenvolvem 

tecnologias bem-sucedidas e com conceitos parecidos com a proposta aqui 

apresentada. 

Deste modo, como resultado das visitas de Benchmarking, as empresas 

citadas confirmam a viabilidade de compartilhamento de informações entre a 

plataforma a ser desenvolvida e outros aplicativos como TOPBUS+ e MEU ÔNIBUS 

e a integração de outros modais em uma única plataforma. 

Neste contexto, o Superintendente do Vale Transporte do Sindiônibus em 

resposta à entrevista, relatou existir a viabilidade da utilização de uma carteira digital 

de transporte como atualização aos atuais cartões eletrônicos, não havendo nenhum 

impedimento legal ou tecnológico à criação de um aplicativo de transporte, que possa 

utilizar esta carteira como forma de pagamento.  

Disse ainda, que o credenciamento nesta plataforma por outros modais de 

transportes como Metrôs, Bicicletas, Táxi e Transportes por aplicativo é também viável 

mediante um modelo compensatório de retorno ao Sindiônibus pelo uso da tecnologia 

envolvida e do Vale Transporte utilizado também por outros modais.  

Em uma outra entrevista, o Vice-Presidente e o Diretor de Operações da 

ETUFOR, enfatizaram a viabilidade legal para o projeto em questão.  
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Diante do exposto, concluiu-se que o modelo proposto é tecnicamente 

viável e que já existe tecnologia disponível para integrar o aplicativo a outros 

existentes nos diversos tipos de modais da cidade de Fortaleza. Porém, ressalta-se 

que esta é uma proposta nova e cabe uma averiguação mais aprofundada sobre o 

tema. 

 

6.2.2 Viabilidade operacional 

 

A viabilidade operacional está relacionada à disponibilização dos recursos 

necessários à execução do projeto, com a aceitação por parte dos usuários e de como 

o modelo proposto será capaz de entregar valor a estes.  

Alguns aspectos necessários ao funcionamento e a entrega de valor ao 

usuário já estão disponíveis, como por exemplo: Sistema de GPS e Wifi que facilitarão 

o compartilhamento das informações e realizarão a verificação em tempo real do local 

onde o modal se encontra, o qual irá auxiliar o usuário na decisão por qual melhor 

serviço a utilizar. 

Conforme o resultado da pesquisa realizada com os usuários, para analisar 

a percepção quanto à viabilidade do modelo proposto, verificou-se que 41,2% dos 

entrevistados não utilizam o Vale Transporte como forma de pagamento, porém 31% 

destes, demonstraram interesse em utilizá-lo caso fosse disponibilizado em outros 

modais além do ônibus. 

Na pesquisa realizada com os motoristas de aplicativos, mais da metade 

dos respondentes demonstraram interesse em se cadastrar em uma plataforma que 

tivesse o Vale Transporte como forma de pagamento.  

Sabe-se que para a operacionalização do projeto faz-se necessária a 

autorização por órgãos competentes como a ETUFOR e o SINDIÔNIBUS já citados 

na Viabilidade Técnica. 

 

6.2.3 Viabilidade estratégica 

 

Na viabilidade estratégica deve-se observar se os objetivos do modelo 

proposto estão alinhados com a estratégia das empresas de transporte coletivo de 

passageiros representadas pelo Sindiônibus. Empresa esta que irá investir, gerenciar 
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e controlar a plataforma digital, visando a possibilidade de aumentar os ganhos e 

melhorar o atendimento do serviço de transporte à população de Fortaleza. 

Nas entrevistas realizadas com os empresários das empresas de 

transporte coletivo de passageiros, verificou-se que estes estão abertos a novas ideias 

que proporcionem uma oportunidade de recuperação da receita, bem como a 

utilização do Vale Transporte em outros modais que sejam do interesse do setor. 

Na pesquisa realizada com os motoristas de aplicativos, os respondentes 

disseram que os valores de tarifas dinâmicas são os benefícios mais atrativos, 

juntamente com a remuneração por viagens realizadas e bônus por quilometragem. A 

partir destas informações pode-se traçar as estratégias para oferecer uma forma de 

remuneração justa tanto para os motoristas que trabalharão com o SindTrip, quanto 

para a empresa detentora do aplicativo. 

Ainda que exista algum fator limitante em qualquer uma das perspectivas, 

não impede que o projeto seja viável, levando em consideração que a longo prazo, 

existem possibilidades de melhorias. 

 

6.2.4 Viabilidade Financeira 

 

A viabilidade financeira permite verificar se o investimento de tempo e 

dinheiro para implantação do modelo proposto trará retorno para os investidores. Para 

tanto deve-se levar em consideração o cálculo do Retorno sobre investimento (ROI) e 

do PAYBACK, indicador que demonstra o tempo de retorno do investimento realizado. 

Para o cálculo do ROI será utilizado o valor total do Investimento e a 

estimativa de ganho. 

Fórmula: ROI = (Receita - Custo) / Custo 

O ROI é um indicador que poderá ajudar na captação de investidores para 

o projeto, independentemente de ser somente uma previsão de resultado, pois 

demonstra o retorno financeiro e mede a eficiência do projeto. Se o ROI for positivo 

significa que o retorno superou o custo e o investimento foi viável e lucrativo. Se o ROI 

for negativo significa que o custo superou o retorno e o investimento não é viável e 

não obteve lucro. 

Para o Cálculo do Payback também serão utilizados o valor total do 

investimento e a estimativa de ganho 

Fórmula do PAYBACK = Investimento inicial / Ganhos no período 
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Quanto maior for o PAYBACK, ou seja, o tempo de recuperação do 

investimento, maior a possibilidade de perda e quanto menor for o PAYBACK, menor 

será a exposição ao risco e mais viável será o investimento. 

Outras formas de verificar a viabilidade financeira do projeto em questão 

dá-se através de:  

a) Geração de receita alternativa: pela porcentagem cobrada dos 

motoristas cadastrados no aplicativo SindTrip. Esta porcentagem é 

cobrada por cada viagem realizada e varia entre 5% e 15%, dependendo 

do percurso, tempo de viagem e oferta.  

b) Recuperação da receita obtida pela venda dos Vales Transportes. 

Levando em consideração os resultados dos indicadores das pesquisas 

apresentadas, considera-se o investimento viável. Para demonstração desta 

viabilidade foi comparado os resultados de receita e de passageiros transportados no 

ano de 2019 (Sindiônibus) com alguns índices de percentuais das pesquisas 

realizadas com os motoristas e passageiros. Segue abaixo o comparativo: 

   Quadro 7 – Dados 2019 – Empresas de transporte coletivo de Fortaleza 

Descrição Valores 

Passageiros transportados 242.878.843 

Receita total R$ 659.487.399,06 

Receita Vale Transporte R$ 626.513.029,05 

Resultado da pesquisa Aumento do Vale Transporte em 31% 

Considerando margem de erro pessimista da 
pesquisa de 13,9%* de 31% da pesquisa3 

26,69% 

Aumento receita do Vale transporte (cálculo da 
receita de Vale Transporte x margem pessimista 
da pesquisa de 26,69% 

R$ 167.216.327,45 

   Fonte:Sindiônibus  

 

 Ao analisar o quadro acima, mesmo levando em consideração uma 

margem de erro de 13,9% da pesquisa realizada com os passageiros, observou-se 

uma estimativa de aumento de receita na aquisição do Vale Transporte em R$ 

                                                           
3 (https://blog.opinionbox.com/margem-de-erro-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-esse-indice-de-

pesquisa/) *Segundo o blog Opinion Box a margem de erro mais pessimista é de 13,9% 

https://blog.opinionbox.com/margem-de-erro-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-esse-indice-de-pesquisa/
https://blog.opinionbox.com/margem-de-erro-tudo-o-que-voce-precisa-saber-sobre-esse-indice-de-pesquisa/
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167.216.327,45 ao ano, onde distribuindo na média mensal o valor seria de R$ 

13.934.693,95. 

 Com esta estimativa de aumento de receita é possível estabelecer um 

valor confiável para contratação do projeto e realizar assim o ROI quando for 

apresentado o custo de implantação, manutenção dos softwares bem como os gastos 

com infraestrutura de tecnologia. 

 

6.3 Cronograma de implementação do modelo proposto 

 

O cronograma do projeto terá uma duração de 26 semanas, sendo 8 delas 

de operação assistida após implantação. Recomenda-se 3 (três) equipes de 

desenvolvimento, onde cada equipe deverá conter: 

a) 1 Arquiteto head de tecnologia 

b) 1 Arquiteto de UX - (User Experience) 

c) 4 Desenvolvedores  

d) 1 Profissional de integração de sistemas 

e) 1 Profissional de banco de dados 

f) 1 Analista de sistemas 

g) 1 Gerente de Projetos 

Ao total será priorizado 30 profissionais de TI, engajados para entrega do 

desenvolvimento da plataforma digital de transporte.  

Cada equipe irá cumprir o cronograma de 26 semanas conforme 

especificado no cronograma da figura abaixo: 

 

     Figura 17 – Cronograma de Implementação do Modelo Proposto 

 

      Fonte: Elaborado pelos autores 
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O cronograma seguirá em paralelo com as três equipes desenvolvendo a 

camada de sistema administrativa, aplicativo do motorista e aplicativo do passageiro. 
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7 CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

As empresas de transporte urbano coletivo de passageiros vêm ao longo 

dos anos enfrentando dificuldades na manutenção do número de passageiros 

transportados devido à concorrência dos transportes por aplicativo. Diante disto, as 

empresas precisam inovar e buscar soluções que permitam minimizar o desequilíbrio 

financeiro.  

Nesta busca por soluções, foi proposto um plano para o desenvolvimento 

de uma plataforma digital de transporte por aplicativo, com a inclusão de uma carteira 

digital. Para isto foi necessário conhecer a aceitação do modelo pelas partes 

interessadas e as inovações tecnológicas para a concretização deste.  

Para analisar a percepção dos usuários de transporte da cidade de 

Fortaleza sobre a viabilidade do uso da carteira digital com a livre escolha dos 

diferentes modais de transporte, foi realizada uma pesquisa com o passageiro e 

possível concluir que este é adepto ao uso de uma carteira digital com a livre escolha 

dos diferentes tipos de modais. O diferencial desta carteira digital é o uso do Vale 

Transporte como uma das formas de pagamento.  

Com o intuito de identificar práticas de sucesso e inovações tecnológicas 

para o setor de transporte foram realizadas visitas de benchmarking nas empresas 

Sindiônibus, Via Tecnologia, Mercado Pago, M2M Solutions e Etufor. Como resultado, 

verificou-se a possibilidade de integração em todos os modais de transporte de 

Fortaleza em uma única plataforma, oferecendo assim ao passageiro mais opções 

para o deslocamento. 

Identificou-se práticas de sucesso e inovações tecnológicas que viabilizam 

o modelo proposto, tais como: um modelo de carteira digital utilizada pelo Mercado 

Pago, uma plataforma digital de transporte utilizada pela Via Tecnologia e um 

aplicativo de rastreamento em tempo real, feito por dispositivos integrados aos mapas 

das plataformas Google. 

Quanto a análise da predisposição para o aceite da carteira digital em 

outras plataformas digitais de transporte, em outro foco da pesquisa, este realizado 

com os motoristas de aplicativos, observou-se que mais da metade dos entrevistados 

confirmam que usariam uma nova plataforma, sendo 31,8% com certeza, 25% 

possivelmente usaria e 18,2% talvez usaria.  
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Percebe-se que a realização do presente trabalho atingiu os objetivos 

específicos, possibilitou ao grupo um maior conhecimento acerca do setor de 

transporte e despertou o interesse por novas descobertas.  

Com a consecução dos objetivos específicos alcançou-se também o 

objetivo geral que consistia na apresentação de um plano de desenvolvimento de uma 

plataforma digital de transporte por aplicativo para a cidade de Fortaleza, com a 

inclusão de uma carteira digital, contribuindo para recuperação da receita perdida para 

outros entrantes. 

Com isto, em resposta à pergunta “De que forma uma plataforma digital de 

transporte, com a inclusão de uma carteira digital, beneficia as empresas e os 

passageiros do transporte urbano de Fortaleza nos quesitos financeiro e mobilidade?” 

constatou-se no quesito financeiro, a oportunidade da geração de uma receita 

alternativa pela porcentagem cobrada aos motoristas cadastrados no aplicativo 

SindTrip. Esta porcentagem deve ser cobrada por cada viagem realizada e varia entre 

5% e 15%, dependendo do percurso, tempo de viagem e oferta. Além desta, existirá 

um ganho obtido pela venda dos Vales Transportes. 

Quanto ao quesito mobilidade ficou clara a autonomia do passageiro na 

escolha do melhor modal pelo qual pode realizar o percurso desejado, além de uma 

possível redução de tempo no deslocamento. 

Porém, ressalta-se que esta é uma proposta nova e cabe uma averiguação 

mais aprofundada sobre o tema e quais limitações fiscais, legais e políticas podem 

interferir na execução do modelo proposto, devendo ser superadas. 

Sugere-se para os próximos trabalhos, um estudo mais detalhado de 

distribuição da frota. O uso de transporte por aplicativo na plataforma digital de 

transporte do SindTrip permitirá uma melhor organização dos veículos para 

atendimento dos passageiros nos horários de pico, podendo reduzir o investimento de 

aquisições de ônibus para trafegar apenas nestes horários. 
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