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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo primordial analisar o modo como a mobilidade urbana 

sustentável e a autorregulação de atividades de economia compartilhada podem viabilizar a 

construção de cidades inteligentes no Brasil. Para tanto, pretende-se estudar de forma detalhada 

a atual situação do sistema de transporte nacional e a polêmica que circunda a dificuldade do 

acesso democrático dos cidadãos ao direito constitucional de locomover-se. Por consequência, 

será discutida a correlação dessa vertente com o acesso à cidade e as possibilidades factíveis de 

corrigir as distorções da precária mobilidade hodierna mediante a construção das smart cities e 

o fomento progressivo das economias de compartilhamento. Nesse cerne, será abordada a 

essencialidade da tecnologia como ferramenta imprescindível para a confecção das cidades 

inteligentes, bem como delimitações sobre a governança no contexto de transformações 

sugeridas e a relação entre o planejamento urbano e a construção do urbanismo sustentável. A 

efetivação desse estudo contará com a aplicação do método indutivo, por meio de pesquisa 

indireta, com a realização de revisão bibliográfica da doutrina, análise de legislação 

constitucional e infraconstitucional, associada à exposição de dados comprobatórios referentes 

à situação nacional no que pertine à estrutura e a mobilidade urbana. O aprofundamento do 

tema permitirá a observação do empreendedorismo, em se tratando do crescimento do setor de 

transportes e as novas tendências colaborativas e tecnológicas em expansão. Em seguida, será 

apresentado um estudo de caso com foco no aplicativo Uber, com o fito de trazer à baila da 

discussão suas características, funcionamento, além da rejeição da categoria dos motoristas de 

táxi ante o exercício de sua atividade. Enfim, haverá a exposição da situação hostil entre os 

motoristas de táxi e os credenciados à plataforma digital, notadamente com referência direta ao 

crescimento de economias compartilhadas. Nesse sentido, uma tabela contendo informações 

comparativas dessas categorias será apresentada, contendo dados relevantes acerca de suas 

principais distinções de operabilidade e tarifação. O debate seguirá sobre a questão regulatória 

com o intento de discutir sobre a inviabilidade de aparatos regulatórios estatais sobre as 

atividades de economia compartilhada. Por fim, a temática da autorregulação será defendida, 

juntamente com a sua aplicação voltada para as iniciativas colaborativas, especialmente sobre 

o Uber, com ulterior análise da regulação brasileira frente à regulação empreendida pela Lei nº 

13.640/2018 para os transportes remunerados privados e individuais de passageiros. 

Palavras-chave: Mobilidade urbana.  Smart City. Economia compartilhada. Uber. 

Autorregulação. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this work is to analyze how sustainable urban mobility and self-regulation 

of shared economy activities can enable the construction of smart cities in Brazil. Therefore, 

we intend to study in detail the current situation of the national transport system and the 

controversy surrounding the difficulty of democratic access of citizens to the constitutional right 

to move around. Consequently, the correlation of this aspect with access to the city and the 

feasible possibilities of correcting the distortions of the precarious current mobility will be 

discussed through the construction of smart cities and the progressive fomentation of the 

sharing economies. This way, the essentiality of technology will be addressed as an essential 

tool for the creation of smart cities, as well as delimitations on governance in the context of 

suggested transformations and the relationship between urban planning and the construction of 

sustainable urbanism. The implementation of this study will involve the application of the 

inductive method, through indirect research, with the accomplishment of a bibliographical 

review of the doctrine, analysis of constitutional and infraconstitutional legislation associated 

with the presentation of supporting data referring to the national situation that concerns to the 

structure and urban mobility. The deeper appreciation of the theme will allow the observation 

of entrepreneurship, in the case of the growth of the transport sector and the new collaborative 

and technological trends in expansion. Then, a case study focusing on the Uber application will 

be presented, with the purpose of bringing up to the discussion its characteristics, functioning, 

and the rejection of the category of taxi drivers before the exercise of their activity. Finally, 

there will be exposure of the hostile situation between taxi drivers and those accredited to the 

digital platform, especially with direct reference to the growth of shared economies. In this way, 

a table containing comparative information of these categories will be presented, containing 

relevant data about their main distinctions of operability and pricing. The debate will continue 

on the regulatory issue with the aim of discussing the infeasibility of state regulatory apparatus 

on shared economy activities. Finally, the theme of self-regulation will be defended, along with 

its application focused on collaborative initiatives, especially on Uber, with a further analysis 

of the Brazilian regulation against the regulation undertaken by Law 13.640/2018 for private 

and individual passenger transportation. 

 

Keywords: Urban mobility. Smart City. Shared economy. Uber. Self-regulation. 
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1. INTRODUÇÃO  
 

O Brasil atualmente possui um índice elevado de urbanização e, assim como outros 

países da América Latina, uma perspectiva de 90% de população exclusivamente urbana até 

2020. De certo, hoje, mais de 80% da população brasileira habita as áreas centrais e isso revela 

que há não só um fenômeno significativo de concentração urbana, mas também de demandas 

por prestações positivas a serem exercidas por parte do Estado no sentido do aprimoramento da 

infraestrutura e da mobilidade urbana.  

A mobilidade urbana, por sua vez, inserida no rol desses serviços, compreende a relação 

existente entre o direito de ir e vir, os bens e o espaço urbano a ser utilizado para a locomoção 

e o intento fundamental do presente trabalho está pautado na demonstração de como a 

mobilidade urbana sustentável e a autorregulação de atividades de economia compartilhada 

favorecem à construção de cidades inteligentes no Brasil. 

 Em sede preliminar, antes de tecer quaisquer considerações sobre a responsabilidade do 

estado brasileiro quanto ao alcance do desenvolvimento nacional (artigo 3º, Constituição 

Federal de 1988) e do atendimento ao direito social ao transporte (artigo 6º, CFRB/88), é preciso 

considerar que o processo de urbanização, historicamente, possui falhas em sua conformação. 

Em outros termos, esse processo ocorreu de forma inoperante de modo que, na atualidade, 

evidencia todos os prejuízos de sua má estruturação, aliada ao processo de industrialização 

tardia no final do século XX e a desenfreada abertura da economia ao capital estrangeiro, 

notadamente na década de noventa.  

Essa conjunção de fatores incitou o inchaço populacional nos centros urbanos e o caos 

do sistema de transportes, público coletivo e privado. O outrora espaço rural, delimitado 

prioritariamente pelas fazendas de açúcar e café cedeu espaço à formação de centros que 

progressivamente estimularam à ordenação de um novo espaço urbano, cujo objetivo deixou de 

ser a comercialização de excedentes e passou a ser a centralização de novas atividades – como 

a industrial -, e a prestação de serviços, em geral, existente na época. 

O problema, contudo, residiu no fato de que esse processo tardio e acelerado não 

permitiu uma delimitação ordenada do espaço urbano, tampouco de qualquer projeção de sua 

ocupação. O aumento da densidade demográfica, com efeito, também é considerado um fator 

agravante, pois o aumento populacional frente ao reduzido índice de mortalidade então 

alcançado na época permitiu, à revelia do poder público, o fenômeno da periferização. As vias 
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foram sendo construídas e a população foi se fixando em localidades impróprias, alojando-se, 

por exemplo, em cortiços sob condições desumanizantes de higienização e precárias de 

locomoção. 

A mudança do eixo econômico, de agroexportador para industrial, juntamente com a 

postura econômica adotada pelas gestões governamentais ao longo do tempo, permitiu a entrada 

maciça do capital estrangeiro e o fortalecimento da indústria nacional via produção 

automobilística. As vias construídas, em sua maioria, não levaram em consideração o ulterior 

crescimento das cidades; a infraestrutura desenvolvida priorizou a confecção de linhas férreas 

e rodovias, incluindo o incentivo aos meios de transporte mais poluentes, como os automóveis. 

Aliado a isso, a ideologia consumista contaminou a população e incitou a aquisição de meios 

particulares de transporte, em detrimento dos coletivos, aumentando a frota de veículos, a 

superlotação e os prejuízos ao meio ambiente e à mobilidade urbana. 

Nesse ponto, em particular, cita-se a ineficácia das políticas públicas relacionadas aos 

meios de transportes e a questão da mobilidade urbana em geral, tendo em vista que, 

historicamente, houve a supervalorização do capital em detrimento do bem estar comum. Isto 

é, difundiu-se a política do acesso e de aquisição individual aos meios de transporte, enquanto 

poderia ter sido priorizada a ideologia de incentivo aos transportes coletivos e a estruturação 

urbana nas cidades brasileiras, inclusive, em benesse do próprio meio ambiente. Aos poucos, 

enfim, o crescimento das cidades e a mobilidade precária culminaram em um estágio de quase 

imobilidade, com corolários de ordem ambiental, urbana e econômica. 

Questão complementar e merecedora de destaque está no despreparo das cidades para o 

aumento das frotas de veículos, tendo em vista que, em sua maioria, quando foram construídas 

não consideraram as referidas políticas de incentivo a locomoções particulares, a poluição 

atmosférica, nem mesmo a necessidade de serem veiculados muitos transportes coletivos 

simultaneamente. Para exemplificar o abominável excesso de veículos nas vias públicas cita-se 

a criação do sistema de rodizio de placas de veículos no município de São Paulo com vistas à 

promoção da fluidez no trânsito. 

Ademais, a infraestrutura relativa aos transportes pautou-se, predominantemente, em 

ferrovias e rodovias, além da participação do transporte aéreo em menor escala devido ao seu 

custo e, ainda, as hidrovias construídas, em menor projeção. Na realidade, esses mecanismos 

de transporte são bastante controversos, pois, apesar de estarem em funcionamento, não 

atendem às expectativas do mercado nacional e constituem um verdadeiro óbice aos 
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investidores estrangeiros – tanto do setor agro, quanto industrial -, os quais não sentem 

segurança jurídica no comércio brasileiro e julgam ser custoso o valor investido no transporte 

de mercadorias. 

 Isso ocorre porque as rodovias predominam no país e apresentam um elevado custo de 

manutenção, exigem vultuosos investimentos em combustíveis, e contam com pavimentação 

precária na maior parte das estradas; as ferrovias, embora tenham custo de manutenção menor, 

são defasadas em sua maioria e não estão estruturadas em todo o eixo territorial; as hidrovias, 

em seu turno, apesar de contarem com o grande potencial de navegabilidade dos rios, não 

receberam investimentos maciços em correspondência ao potencial que possuem. O resultado 

dessas características está na dificuldade de locomoção também sobre as mercadorias 

produzidas e/ou adquiridas, especialmente dada a grande extensão territorial do Brasil.  

Em que pese tratar-se da confluência de fatores e de agentes passíveis de 

responsabilização, é interessante salientar que a Constituição Federal de 1988 determina que há 

a obrigação do poder público, em consonância com as disposições normativas e mediante o 

regime de concessão ou permissão, de prestar serviços públicos, para os quais se presume sua 

eficiência é da União (art. 21, caput). A referida disposição normativa incita questionamentos 

sobre a competência das gestões governamentais, na medida em que se avalia a existência de 

políticas públicas não resolutivas e distantes do alcance das metas projetadas e das expectativas 

dos cidadãos. 

Sobre a competência constitucional e o tema em epígrafe, acrescenta-se que a União 

também é competente para prover os serviços de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros (art. 21, XII, e), inclusive, estando sob sua égide a instituição de 

diretrizes para o desenvolvimento urbano, habitacional, sanitarista e afeto aos transportes 

urbanos. Aos entes federativos municipais, cabe a organização e a prestação, direta ou mediante 

regime de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, inclusive, o de 

transporte coletivo (art. 30, V). A competência residual, por sua vez, relativa aos estados, fica 

responsável pela delimitação de transportes intermunicipais (art. 25, parágrafo primeiro). 

Por obviedade, a situação hodierna apresenta não somente um estágio multifacetário da 

crise, em que setores diferenciados vivenciam dificuldades, como a política, a economia, a 

democracia e, em específico, a mobilidade urbana, que massacra a população com as 

dificuldades diárias de locomoção. Em verdade, o caráter interdisciplinar da crise demonstra 

não apenas que a mobilidade urbana está associada aos diversos setores simultaneamente, mas, 
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traz o alerta de que a sua contínua degradação tende a contribuir onerosamente para a derrocada 

de todos esses segmentos.  

Esse comportamento sucede porque a seara envolta aos meios de transporte e a 

mobilidade representa uma área de vultosos investimentos financeiros, além de que representa 

parte da classe empresária dominante no país e, os usuários - também eleitores -, críticos do 

sistema usufruído. Merece realce, nesse cerne, a indicada crise democrática, cuja existência 

revela uma descrença tão acentuada por parte dos cidadãos brasileiros sob a situação do país e 

a possibilidade de melhorias oriundas do poder público, que vem se observando ingresso 

autônomo da sociedade como promotora de soluções para os seus próprios dilemas sociais. 

Destarte, fatores como a demasiada concentração de pessoas nos centros urbanos, a 

carência de veículos coletivos condizentes com a quantidade de usuários, os caros e 

insuficientes estacionamentos, a violência urbana e poluição do ar são os responsáveis pela 

redução progressiva da qualidade de vida dos cidadãos, sobretudo nas grandes cidades. Sendo 

assim, a qualidade de vida dos cidadãos está fortemente abalada pela atual e insatisfatória 

mobilidade urbana, a qual lhes permite que o deslocamento transcorra em um tempo excessivo, 

exaustivo, inseguro e comprometedor para todos os usuários, sejam nos transportes coletivos 

ou nos particulares.  

A Constituição Federal de 1988, sobre a temática na mobilidade urbana e suas temáticas 

associadas, resguarda a promoção da cidadania (art. 1º, II), a dignidade da pessoa humana (art. 

1º, III), o bem de todos (art. 3º, IV) e a prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II). Somados 

à tais dispositivos vê-se constitucionalmente a tutela em prol do direito de locomoção do 

cidadão (art. 5º, XV) e da defesa da educação, da engenharia e da fiscalização de trânsito, além 

de outras providências que assegurem a mobilidade urbana eficaz (art. 144, parágrafo décimo, 

I), cujos conceitos passam a ser questionados ao proceder-se com a análise minuciosa da 

condição dos brasileiros em termos de locomoção. 

A associação entre economia colaborativa e a instauração de cidades inteligentes tem 

culminado, no âmbito da reestruturação da mobilidade urbana, grandes avanços para a 

população. Dentre os inúmeros fatores de descontentamento detectados, o combate inicial está 

na difusão ideológica de que é mais benéfica a coletivização de meios de transporte, e não a 

falsa publicidade de que os transportes individuais e privados são, por exemplo, os únicos 

confortáveis e velozes. Embora a realidade das cidades inteligentes pareça, a priori, uma utopia, 

não o é. Prova disto está nos grandes passos que as smart cities vêm galgando em grandes 
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metrópoles, as quais estão pautando o desenvolvimento na tecnologia, no crescimento da 

economia compartilhada e, em suma, na quebra do paradigma capitalista da aquisição de bens 

em favor da ideologia do compartilhamento de materiais. 

Destarte, é interessante salientar que, com a inclusão dos transportes no rol de direitos 

sociais descritos no artigo 6º da redação constitucional (pelo advento do Projeto de Emenda 

Constitucional 74/2013), tem se pleiteado cada vez mais recursos para a melhoria do setor de 

transporte e de mobilidade urbana. Nesse condão, por oportuno, se insere a promoção das Smart 

Cities, por meio do uso estratégico de infraestrutura e de serviços de informação e comunicação 

com planejamento e gestão urbana para dar resposta às necessidades sociais e econômicas da 

sociedade.  

O trabalho será proposto em cinco capítulos, para os quais haverá a utilização do método 

indutivo, por meio de pesquisa indireta, além da realização de pesquisa bibliográfica, análise 

da legislação constitucional e infraconstitucional, associada à exposição de dados 

comprobatórios referentes à situação nacional no que pertine à mobilidade urbana, sistema de 

transportes e temas correspondentes. Nesse ínterim, será proposto no capítulo segundo o 

fenômeno urbanístico das smart cities como novos modelos de desenvolvimento sustentável, 

mediante a análise da influência das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC´s), bem 

como sob a importância da governança para a construção das cidades inteligentes. Em seguida, 

o capítulo seguinte se destina a esmiuçar a relação entre a mobilidade urbana e as economias 

compartilhadas, inclusive como instrumentos essenciais no fomento das cidades inteligentes. 

Será aposta ao centro dessa discussão, notadamente no capítulo quarto, a apresentação 

de um estudo de caso sobre o aplicativo Uber e sua relação com a problemática da mobilidade 

urbana, sendo exploradas características como a participação inclusiva do cidadão, o 

funcionamento dessa plataforma digital e a análise do ordenamento constitucional pátrio sobre 

o exercício dessa atividade. Além disso, considerações serão tecidas a respeito da aceitabilidade 

dessa plataforma no mercado, assim como também os argumentos utilizados pela categoria dos 

taxistas em oposição ao exercício regular do transporte de passageiros feito pelos credenciados 

à empresa Uber. De maneira complementar, a dissertação segue ao auge do debate no quinto 

tópico, com foco na discussão sobre o transporte público individual e o particular individual 

devido ao confronto físico e ideológico entre os motoristas de táxi e os uberistas. 

Nesse último ponto, o estudo propõe reflexões jurídicas acerca da regulação estatal e o 

soerguimento das economias colaborativas, de modo a sugerir uma modalidade regulatória mais 
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benéfica e cujas diretrizes proporcionam, de fato, perspectivas de ascensão muito mais 

significativas do que o modelo regulatório tradicional promovido pelo estado. Por último, faz-

se observações sobre o comportamento da legislação brasileira sobre esse assunto, bem como 

sobre a edição recente da Lei nº 13.640/2018, a qual permitiu a regulamentação do transporte 

remunerado privado individual de passageiros. 

Isto posto, a dissertação em referência se propõe a analisar, de forma detalhada, a 

mobilidade urbana sustentável e o modo como a autorregulação de atividades de economia de 

compartilhamento é capaz de contribuir positivamente para a atenuação ou resolução de 

problemas interligados à mobilidade urbana, rumo à construção de cidades inteligentes e 

potencialmente estruturadas para atender as necessidades sociais satisfatoriamente. Ademais, 

pretende-se explorar o conceito de smart city e sustentabilidade por intermédio do estudo da 

experiência inovadora já implementada (Uber), sob o método da análise de estudo de caso, de 

forma aplicada e condizente com as novas tendências do mercado mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O FENÔMENO URBANÍSTICO DAS CIDADES INTELIGENTES: NOVOS 

MODELOS DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 
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 Inicialmente, é importante esclarecer que a efetivação das cidades inteligentes não se 

baseia em um procedimento de ‘troca’ em desfavor cidades tradicionais, mas, ao contrário, 

trata-se de um processo gradativo de mudanças e adaptações, sobretudo, ideológicas e 

educativas por parte da sociedade1. O fenômeno urbanístico ao qual se faz referência consiste 

em um processo de transformações, de modo a corrigir distorções paulatinamente, conforme a 

adesão e a (re)educação da população.  

Aliás, talvez essa seja a chave da análise presente, posto que é imprescindível a 

reeducação da sociedade sob hábitos novos e mais construtivos, a fim de não somente construir 

o progresso e para a modernização da infraestrutura das cidades, mas, indo além, para deixar 

como legado uma urbanidade qualitativa para gerações futuras. Para tanto, alguns caracteres 

essenciais serão delimitados de modo introdutório, para, em seguida, haver a exposição 

coadunada da problemática dessa dissertação. 

Em 2008, pela primeira vez na história, o número de pessoas vivendo em centros 

urbanos superou o índice de moradores do campo, conforme dados da Organização das Nações 

Unidas (ONU). De maneira complementar, o relatório emitido por essa organização também 

asseverou a 90% do avanço da população urbana acontece em países em desenvolvimento, sob 

uma velocidade cinco vezes maior se comparada às nações desenvolvidas2. Para se ter uma 

noção mais detalhada, segue gráfico expositivo a respeito do crescimento da população urbana 

e rural mundial entre 1950 e 20503: 

 

                                                           
1 GUEDES, Alana. MOTA, Joana. et, al. Cidades inteligentes – “Smart Citie”, p. 6-7. Disponível em: 

<http://paginas.fe.up.pt/~projfeup/submit_14_15/uploads/relat_GI7.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2017. 
2 O futuro urbano da humanidade. Disponível em: 

<http://www.escolalasalle.com.br/2012/professores/Allyson/17_09_12_A_cidade_e_suas_redes.pdf>. Acesso 

em: 7 mar. 2018. 
3 United Nations. World urbanization prospects: The 2014 revision (ST/ESA/SER.A/366). Departamento of 

Economic and Social Affairs, Populacion Division (2015). Disponível em: < 

https://www.compassion.com/multimedia/world-urbanization-prospects.pdf>. Acesso em: 7 mar. 2018. 

http://paginas.fe.up.pt/~projfeup/submit_14_15/uploads/relat_GI7.pdf
https://www.compassion.com/multimedia/world-urbanization-prospects.pdf
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Figura 1: População urbana e rural mundial entre 1950 e 2050. 

 

As cidades, naturalmente, apresentam uma estrutura complexa e possuem desafios 

relacionados ao desenvolvimento econômico, à inclusão social, à segurança, à sustentabilidade, 

à infraestrutura, ao transporte, entre outros segmentos de utilidade coletiva4. Sobre a dinâmica 

das cidades e suas expectativas futuras, o relatório “World Cities Report 2016”5, divulgado pelo 

ONU Habitat, atesta que nos últimos vinte anos aumentaram os números de grandes e 

megacidades no mundo, sendo de 5 a 10 milhões de habitantes as primeiras e com mais de 10 

milhões, a segunda. Em números mais expressivos, enquanto em 1995, havia 22 grandes 

cidades e 14 classificadas como megacidades, em 2015, com efeito, esses algarismos foram 

para 44 e 29, respectivamente. 

O mais interessante desse relatório está na tendência segundo a qual, em 2025, a 

contribuição econômica dada pelas nações mais populosas para a economia seja a mesma da 

atualidade, porém, a sua composição irá mudar em virtude do aumento progressivo de 

municipalidades na China, na Índia e na América Latina. Dessa maneira, verifica-se que o 

                                                           
4 RIZZON, Fernanda. et. al. Smart city: um conceito em construção. Revista metropolitana de sustentabilidade, 

São Paulo, v. 7, n. 3, p. 123-128, Set./Dez. 2017, p. 125-126. 
5 Urbanization e development: emerging futures. World Cities Report 2016. United Nations Human Settlements 

Programe (UN-Habitat), 2016, p. 6-7. Disponível em: <http://wcr.unhabitat.org/wp-

content/uploads/sites/16/2016/05/WCR-%20Full-Report-2016.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2018. 

http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/WCR-%20Full-Report-2016.pdf
http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/sites/16/2016/05/WCR-%20Full-Report-2016.pdf
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centro de urbanidade, no mundo, está voltado para países em desenvolvimento e cuja 

infraestrutura urbana tende a não suportar as demandas6 e a escassez de recursos.  

A partir dessas constatações, revela-se a preocupação sobre a urgência de criar novos padrões 

para atender à densidade populacional nos centros urbanos e também ao movimento 

ambientalista global insurgente7, justamente devido à intensificação dos problemas 

socioambientais e a crescente preocupação ambiental, aflorada desde 1960. A grande indagação 

é: se na atualidade já se observa a desordem dos centros urbanos e, sobretudo, a iniquidade 

sobre o acesso por parte das comunidades aos serviços básicos, o que fazer para adaptar às 

cidades urbanas às novas tendências? É, portanto, imperiosa a busca por soluções alternativas. 

Para além dos desafios das sociedades contemporâneas, cujas metas do poder público, 

em sua maioria, estão voltadas para doenças transmissíveis, educação, redução dos índices de 

criminalidade, fome, contaminação ambiental e outros dilemas, destaca-se, nesse trabalho, a 

tutela fundamental do direito de ir e vir, consubstanciado do direito ao transporte, com amparo 

nas políticas de mobilidade urbana sustentável, notadamente com arrimo na autorregulação de 

atividades de economia compartilhada a fim de serem efetivadas as cidades inteligentes ou 

smart cities.No Brasil, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), emitida em 

2015, asseverou o percentual de 84,72% da população como sendo já urbana8. Na mesma linha 

de intelecção, emitiu-se o Fundo de Populações das Nações Unidas (UNFPA), em 2007, por 

intermédio do relatório da Situação da População Mundial, afirmando sobre a projeção 

populacional urbana em 2030, a qual seria de, aproximadamente, 5 bilhões de pessoas vivendo 

nas cidades, o equivalente a 60% do total da população mundial9.  

Em âmbito prático, esses dados revelam a estagnação do cotidiano dos cidadãos dessas 

cidades, pois, com o aumento expressivo da demanda por serviços, o ônus vai além da 

insuficiência de recursos financeiros e a desigualdade é revelada, no caso, pela falta de acesso 

dos mais pobres aos transportes10.  

                                                           
6 Ibdem, p. 7-8.  
7  GOMES, Daniela; ZAMBAM, Neuro José. Sustentabilidade do espaço urbano: novas tecnologias e políticas 

urbanístico-ambientais. Revista de Direito à Cidade, Rio de Janeiro, v.10, nº 1. p. 310-334, p. 312-313. 
8 Porcentagem de residentes nas zonas urbana e rural (2015). Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Disponível em: <https://teen.ibge.gov.br/sobre-o-brasil/populacoa/populacao-rural-e-urbana.html>. Acesso em: 6 

mar. 2018. 
9 Idem. 
10 GOMIDE, Alexandre de Ávila. Mobilidade urbana, iniquidade e políticas sociais. IPEA, Políticas sociais: 

acompanhamento e análise. 12 fev. 2016. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ensaio5_alexandre12.pdf>. Acesso em: 9 

mar. 2018, p. 242. 

https://teen.ibge.gov.br/sobre-o-brasil/populacoa/populacao-rural-e-urbana.html
http://www.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/politicas_sociais/ensaio5_alexandre12.pdf
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A problemática passa, então, a ser a insuportabilidade da estrutura urbana frente ao 

inchaço populacional nos centros urbanos e a desestruturação do acesso à cidade. De fato, o 

crescimento dos centros urbanos não comporta o incremento da densidade populacional urbana. 

Assim, medidas deverão ser adotadas para que haja a suficiência de alimentos, água, energia, 

empregos, sanitariedade, juntamente com a prestação de serviços de saúde, educação, moradia, 

transporte, entre outros. 

Embora se cite, para fins de análise crítica e noção ampliada, esses dados sobre a 

urbanização e suas características em âmbito internacional, salienta-se que a presente 

dissertação volta-se, como sugerido em linhas introdutórias, para o recorte nacional. Dessa 

maneira, aprofundando a análise e transpondo-se o raciocínio para o estudo do cenário do 

Brasil, é possível traçar uma ideia nada agradável a respeito das condições provavelmente 

existentes nos próximos anos caso não haja a estruturação das cidades inteligentes e de políticas 

inclusivas de acesso à cidade. 

No que pertine ao real perfil brasileiro em relação aos anos vindouros, tem-se que a 

projeção demográfica para 2050 está adstrita ao envelhecimento da população, ou seja, à 

existência de uma pirâmide etária praticamente hexagonal, predominando grupos de adultos e 

idosos11. Na ótica da estatística nacional, emitida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), em pesquisa realizada em 201312, detalhou o crescimento da população cuja 

perspectiva expõe a quantidade de 218,9 milhões de habitantes em 206013.  

A expectativa apontada pelos estudiosos versa sobre a paralisação do crescimento da 

população, em especial após 2042, pois haverá o envelhecimento das camadas sociais jovem e 

adulta da pirâmide etária, a tal ponto em que o índice de mortalidade irá superar os indicativos 

de natalícios. De acordo com o Programa da Organização das Nações Unidas para os 

Assentamentos Humanos (ONU Habitat), esses dados irão se coadunar, já a partir de 2030, com 

                                                           
11 BAENINGER. Rosana. População e cidades: subsídios para o planejamento e cidades sociais. Campinas: 

Núcleo de Estudos de População-Nepo/Unicamp/ Brasília: UNFPA, 2010. Disponível em: < 

http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/pop_e_cidades/pop_e_cidades.pdf>. Acesso em: 5 mar. 2018, , p. 

27-29. 
12 Projeção da população por sexo e idade: Brasil 2000-2060, unidades da federação 2000-2030. Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística. Disponível em: 

<https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000014425608112013563329137649.pdf>

. Acesso em: 5 mar. 2018. 
13 Número de idosos no Brasil vai quadruplicar até 2060, diz IBGE. BBC Brasil. São Paulo, 29 ago. 2013. 

Disponível em: 

<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/08/130829_demografia_ibge_populacao_brasil_lgb>. Acesso 

em: 7 mar. 2018. 

http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/pop_e_cidades/pop_e_cidades.pdf
https://ww2.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/imprensa/ppts/00000014425608112013563329137649.pdf
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/08/130829_demografia_ibge_populacao_brasil_lgb
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a manutenção da superlotação das áreas urbanas, com cerca de 90% da população total 

habitando em áreas centrais14.  

Em matéria de transportes, objeto desse trabalho, a previsão oficial do Ministério de 

Minas e Energia aponta que a frota de carros no Brasil deve subir de 36 milhões (2013), para 

130 milhões (2050)15 – quase o triplo, sendo um crescimento de 361%16 -, fato que demonstra, 

portanto, um crescimento maior da frota se comparado ao incremento populacional. Vale 

ponderar, nessa lógica que, de maneira análoga aos últimos anos, espera-se o aumento da renda 

per capita dos cidadãos e a aquisição progressiva de automóveis, uma vez que, apesar de 

existirem projetos ideológicos e, inclusive, em andamento, a tendência é o brasileiro continuar 

fugindo das inconveniências do transporte público coletivo e adquirir seu veículo17. 

Esse panorama denuncia a realidade cruel dos brasileiros, cujo cotidiano mostra-se 

sacrificante por todas as razões sociais e, ainda mais, pela ineficiência18 do sistema de transporte 

público e particular. Para se ter uma ideia, uma avaliação realizada pela Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN) analisou do tempo depreendido pelo trabalhador 

diariamente, nessa metrópole, no deslocamento casa – trabalho – casa, bem como sobre os 

impactos causados sobre o dispêndio de produtividade em relação ao referido período, 

fenômeno denominado pelos pesquisadores como ‘produção sacrificada’.  

Em conclusão dos dados coletados, verificou-se que cerca de 17 milhões de 

trabalhadores gastam, então, 114 minutos nessas viagens, ocasionando um custo de R$ 111 

bilhões em produção sacrificada, fato que demonstra não só o prejuízo econômico obtido com 

o déficit de produtividade que o ente federativo deixa de acumular com as péssimas condições 

                                                           
14 QUEIROZ, Augusto. Mais de 90% da população brasileira viverão em cidades em 2030. Empresa Brasil de 

Comunicação, Brasília, 17 out. 2016. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-

10/mais-de-90-da-populacao-brasileira-vivera-em-cidades-em-2030>. Acesso em 8 mar. 2018.  
15 FARIELLO, Danilo. Número de automóveis no país deve quadruplicar até 2050. Serão 130 milhões de veículos, 

segundo projeção do Plano Nacional de Energia.  O Globo, São Paulo, 26, nov. 2014. Disponível em: 

<https://oglobo.globo.com/economia/numero-de-automoveis-no-pais-deve-quadruplicar-ate-2050 

14651507#ixzz3K5KNwTik>. Acesso em: 7 mar. 2018. 
16 Estudos da demanda de energia. Empresa de pesquisa energética. Jan, 2016. Disponível em: 

<http://epe.gov.br/sitespt/publicacoesdadosabertos/publicacoes/PublicacoesArquivos/publicacao227/topico202D

EA%201315%20Demanda%20de%20Energia%202050.pdf#search=130%20milh%C3%B5es%20de%20carrs%

20em%202050>. Acesso em: 7 mar. 2018. 
17 Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Estudo prospectivo setorial automotivo: 

Relatório automotivo 2009. Brasília, 2009. Disponível em: <http://www.abdi.com.br/Estudo/Automotivo.pdf>. 

Acesso em: 7 mar. 2018, p. 27-31. 
18 MINORA, Leonardo Ataíde. Mobilidade urbana, acessibilidade, governo eletrônico. Natal: CEFET/RN, 2008. 

p. 16-59, p. 24. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/mais-de-90-da-populacao-brasileira-vivera-em-cidades-em-2030
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2016-10/mais-de-90-da-populacao-brasileira-vivera-em-cidades-em-2030
https://oglobo.globo.com/economia/numero-de-automoveis-no-pais-deve-quadruplicar-ate-2050-14651507#ixzz3K5KNwTik
https://oglobo.globo.com/economia/numero-de-automoveis-no-pais-deve-quadruplicar-ate-2050-14651507#ixzz3K5KNwTik
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de mobilidade urbana, mas, sobretudo, evidencia a péssima qualidade de vida e a condição 

degradante e violadora das normas constitucionais citadas na introdução desse estudo19.  

Abaixo, segue tabela com a demonstração quantitativa da evolução do tempo médio 

depreendido no deslocamento casa – trabalho – casa nas áreas metropolitanas brasileiras e a 

população ocupada afetada por essa conjuntura20 (Tabela recriada para melhor visualização). 

 

 

 

Área  

Metropolitana 

Tempo gasto no 

deslocamento 

(minutos) 

 

Trabalhadores com 

deslocamento acima de 30 

minutos 

Minutos  

Variação 

(12/11) 

 

2012 

 

2011 

 

2012 

 

2011 

Variação 

% 

(12/11) 

Rio de Janeiro – RJ 141 130 8,4% 2.794.364 2.838.340 -1,5 

São Paulo – SP 132 131 1,1% 5.536.241 5.297.456 4,5 

Salvador – BA 128 123 4,5% 806.905 794.787 1,5 

Belo Horizonte – MG 125 123 1,5% 1.084.115 1.059.506 2,3 

Recife – PE 122 115 6,0% 668.958 659.180 1,5 

Curitiba – PR 122 120 1,1% 588.676 575.454 2,3 

Goiânia – GO 120 117 2,1% 398.603 394.816 1,0 

Manaus – AM 120 117 2,3% 384.844 380.675 1,1 

Grande Vitória – ES 119 117 1,8% 353.604 350.834 0,8 

Maceió-AL 118 116 2,2% 183.582 181.861 0,9 

Grande São Luís – MA 118 116 2,1% 257.177 254.830 0,9 

Distrito Federal – DF 118 116 1,5% 622.457 619.256 0,5 

Belém – PA 117 116 0,3% 314.970 321.894 -2,2 

Baixada Santista – SP 116 113 2,0% 300.245 298.237 0,7 

Sudoeste Maranhense – MA 114 111 3,2% 17.432 17.213 1,3 

Fortaleza – CE 114 116 -1,5% 556.766 540.708 3,0 

                                                           
19 A pesquisa em referência considerou deslocamentos acima de trinta minutos, que representam uma obrigação 

de percorrer pelo menos dez quilômetros entre a moradia e o trabalho a uma velocidade média de 40km/h, ou perda 

excessiva de tempo nos trajetos mais curtos em razão dos congestionamentos existentes. O custo dos 

deslocamentos nas principais áreas urbanas do Brasil. Publicações do Sistema FIRJAN - Pesquisas e estudos 

socioeconômicos. FIRJAN, 2015, p. 3-4. 
20 Idem. 
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Campinas – SP 113 111 1,8% 484.440 482.389 0,4 

Aracaju – SE 113 111 1,7% 138.833 138.333 0,4 

Macapá – AP 112 110 2,6% 41.231 40.897 0,8 

Agreste-AL 112 110 2,0% 29.114 28.984 0,4 

Porto Alegre – RS 111 112 -1,3% 676.613 658.819 2,7 

Florianópolis-SC 110 109 1,3% 163.783 163.710 0,0 

João Pessoa – PB 110 109 1,5% 150.821 150.642 0,1 

Vale do Rio Cuiabá – MT 110 109 1,4% 148.897 148.778 0,1 

Londrina – PR 109 109 0,0% 115.522 115.522 -0,0 

Cariri – CE 109 107 2,2% 36.542 36.371 0,5 

Natal – RN 109 108 1,3% 204.996 205.060 -0,0 

Lages – SC 109 106 2,0% 23.376 23.305 0,3 

Campina Grande – PB 108 106 2,0% 46.155 46.046 0,2 

Norte/Nordeste Catarinense - SC 106 105 1,2% 130.919 131.216 -0,2 

Tubarão – SC 106 104 2,0% 15.794 15.772 0,1 

Maringá-PR 105 104 1,2% 80.007 80.223 -0,3 

Vale do Itajaí – SC 103 103 0,9% 75.787 76.159 -0,5 

Carbonífera – SC 103 102 1,3% 37.167 37.282 -0.3 

Chapecó – SC 103 102 1,2% 22.415 22.492 -0,3 

Foz do Rio Itajaí – SC 103 101 1,4% 35.147 35.249 -0,3 

Vale do Aço – MG 102 101 1,1% 51.187 51.423 -0,5 

Total 114 112 1,9% 17.577.684 17.273.717 1,8 

 

 

Tabela 1: Evolução do tempo médio de deslocamento casa – trabalho – casa em áreas metropolitanas 

brasileiras e população ocupada afetada.  

 

Ante a exposição dessas informações, comprovam-se os motivos pelos quais é preciso 

modificar a vigente estrutura de mobilidade urbana em prol da própria e das futuras gerações. 

É ter ciência de que há escassez de recursos energéticos, e real inviabilidade de suportar as 

dificuldades para manter o direito dato de ir r vir (art. 5º, XV) e, mesmo, de nessas condições 

exercer o direito ao labor (art. 5º, XII e art. 6º). Mais que isso: é reconhecer que alguns 

dispositivos constitucionais como os de dignidade humana, direitos humanos, desenvolvimento 

nacional, acesso ao transporte e a prestação de serviço público, definitivamente, não estão sendo 

respeitados.  

Nesse sentido, diante de tantas inconveniências advindas das más condições de 

locomoção, discute-se o parâmetro de mobilidade urbana sustentável, qual seja, o resultado de 
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um conjunto de políticas de transporte e circulação que visa proporcionar o acesso amplo e 

democrático ao espaço urbano, por meio da priorização dos modos não motorizados e coletivos 

de transporte, de forma efetiva, desde que não gere segregações espaciais, socialmente inclusiva 

e ecologicamente sustentável21.  

Em termos práticos, demonstra a nova concepção, por meio do qual o sistema de 

transportes passa a ter como objeto as pessoas e não os veículos. A mobilidade urbana no Brasil, 

portanto, passou a protagonizar debates e incitar a propositura de soluções acerca do dilema da 

locomoção urbana com o fito de trazer melhorias e qualidade de vida22 aos transeuntes, na 

medida em que o cotidiano da densa maioria dos brasileiros já é, naturalmente, sacrificante.  

A garantia constitucional do bom acesso aos transportes nada mais é do que o 

reconhecimento de sua fundamentalidade enquanto direito constitucional, e, tanto o é, que 

recentemente o Poder Constituinte Derivado23 o admitiu por meio do Projeto de Emenda 

Constitucional nº 74, em 2013, e trouxe os transportes para o rol dos direitos sociais. 

No Brasil, em 2003, foi criado o Ministério das Cidades, justamente em decorrência das 

características acima citadas sobre o processo de urbanização e ocupação desordenada do solo. 

A consecução dos projetos ficou sob a égide do Programa Nacional de Capacitação das Cidades 

(PNCC), cujo desempenho visiona o fortalecimento institucional de municípios para o 

planejamento e a gestão urbana, mediante a capacitação de gestores e o aperfeiçoamento da 

administração pública nas diferentes esferas de governo24.  

As linhas de atuação do programa são diversas, voltando-se, especificamente para essa 

pesquisa, a promoção da articulação dos programas e a organização de ações federais voltadas 

para o desenvolvimento institucional dos municípios que abranjam as áreas de habitação, 

saneamento ambiental, legislação urbanística, planejamento do uso e ocupação do solo, 

regularização fundiária e mobilidade, transporte e trânsito. Na prática, ocorre a capacitação de 

profissionais com o propósito promover a adoção de sistemáticas capazes de trazer soluções 

viáveis às questões urbanas, sendo, portanto, como público alvo, os técnicos, gestores e agentes 

                                                           
21 Ministério das Cidades. Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável. Novembro 2004. Disponível 

em: <http://www.ta.org.br/site/Banco/7manuais/6PoliticaNacionalMobilidadeUrbanaSustentavel.pdf>. Acesso 

em: 7 mar. 2018, p. 13. 
22 SILVA, Patrícia Tonaco. Qualidade de vida urbana e mobilidade urbana sustentável na cidade do Porto – 

elaboração de um conjunto de indicadores. Dissertação de mestrado: Faculdade de Engenharia na Universidade 

do Porto, Portugal, 2015, p. 13-15. 
23 PIRES. Antônio Cecílio Moreira. Mobilidade Urbana: desafios e sustentabilidade. São Paulo: Ponto e Linha, 

2016. p.18-21. 
24 Ministério das Cidades. O programa. Disponível em: 

<http://www.capacidades.gov.br/pg/oprograma/quemsomos>. Acesso em: 8 mar. 2018. 

http://www.ta.org.br/site/Banco/7manuais/6PoliticaNacionalMobilidadeUrbanaSustentavel.pdf
http://www.capacidades.gov.br/pg/oprograma/quemsomos
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públicos sociais dos municípios, estados, Distrito Federal e determinadas instituições da 

federação responsáveis pela elaboração, implementação e avaliação de políticas voltadas ao 

desenvolvimento urbano25. 

Em particular, o Ministério das Cidades responsabiliza-se pelos transportes e pela 

mobilidade urbana a partir da colaboração da Secretaria Nacional de Transportes e da 

Mobilidade Urbana (SEMOB), a qual possui como finalidade a implantação da mobilidade 

urbana sustentável, o acesso à cidade e, ainda, baseia-se em três eixos estratégicos: a promoção 

da cidadania e da inclusão social a partir da universalização do acesso aos serviços de transporte 

público coletivo e do aumento da mobilidade urbana; o alcance do aperfeiçoamento 

institucional, regulatório e atinente à gestão do setor e a coordenação de ações para a integração 

das políticas de mobilidade e, destas, com as demais políticas de desenvolvimento urbano e de 

poluição do meio ambiente. 

Como se pode depreender, é indispensável correlacionar a mobilidade urbana 

sustentável e o direito ao acesso à cidade, fazendo, para tanto, menção à Constituição Federal 

de 1988, cujo teor abarca a competência explicitamente municipal para a execução da política 

de desenvolvimento urbano, com o objetivo primordial de ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e garantir o bem estar das comunidades26.  

Além disso, cabe ainda à esse ente a elaboração do Plano Diretor, definido como 

instrumento basilar para a política de desenvolvimento e a expansão urbana no contexto do 

planejamento municipal (art. 182, caput, e parágrafo primeiro27). Ressalta-se, nesse ínterim, o 

amparo normativo dado aos artigos 182 e 18328 da CRFB/88 pela Lei nº 10.257/01, cujos 

dispositivos estatuem o Estatuto da Cidade, ou seja, diretrizes gerais da política urbana, 

propiciando uma atenção singular ao meio ambiente artificial por parte dos gestores públicos e 

dos cidadãos com o fito de construir cidades sustentáveis29. 

                                                           
25 Ibidem. 
26 BRASIL, Cristiane. et. al. BRASIL 2050: desafios de uma nação que envelhece. Câmara dos Deputados, Centro 

de Estudos e Debates Estratégicos, Consultoria Legislativa. Brasília, Câmara dos Deputados, Edições Câmara, 

2017.p. 64-67. 
27 Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 

gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 

o bem- estar de seus habitantes. § 1º O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
28 Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco 

anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, 

desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.  
29 GOMES, Daniela; ZAMBAM, Neuro José. op. cit., p. 310 et. seq. 
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Ao município, inclusive, constitucionalmente está assegurada pelo artigo 3030 a 

competência para promover o adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o 

controle do uso, da ocupação, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Sendo assim, 

como um mecanismo auxiliar, o Plano Diretor deve contemplar a definição do perímetro urbano 

e das zonas de expansão urbana, bem como indicar os locais onde serão aplicados os 

instrumentos de política urbana31. 

Cumpre esclarecer que os Planos Diretores Municipais, por sua vez, devem ser 

precedidos de estudos com o intento de identificar a demanda por novas áreas habitacionais 

para que haja a destinação de novas localidades habitacionais aptas à comportar essa ocupação 

urbana e, consequentemente, para a restruturação das localidades onde serão postos eixos de 

transporte público. O Estatuto da Cidade dispõe em suas diretrizes que municípios com mais 

de 500 mil habitantes devem propor um plano de transporte urbano integrado, compatível com 

o plano diretor ou nele inserido, contudo, não prevê o modo como essa integração ocorreria32.  

Ressalta-se, como competências do aludido Plano Diretor: o maior aproveitamento da 

infraestrutura existente; a internalização e minimização dos impactos sobre o ambiente urbano, 

o trânsito e o transporte; a garantia do espaço público, priorizando o pedestre e solucionando 

ou reduzindo os conflitos existentes entre a circulação a pé e trânsito de veículos, além de 

oferecer orientações adequadas, sinalização e tratamento urbanístico coerente em áreas 

preferenciais para o seu deslocamento; realizar obras de adequações viárias para contemplar 

modos de transporte não motorizados e, por fim, priorizar investimentos e o uso do sistema 

viário para o pedestre e os meios de transporte coletivo, especialmente em situações de conflito 

com o transporte individual e de carga33. 

Enfim, o Ministério das Cidades também definiu o Plano Diretor de Transporte e da 

Mobilidade Urbana como meio da política de desenvolvimento urbano, integrado ao Plano 

Diretor do Município, instaurado na região metropolitana ou na região integrada de 

desenvolvimento, contendo diretrizes, instrumentos, ações e projetos com o objetivo de 

promover o acesso democrático às oportunidades oferecidas pelas cidades. Esses desafios, com 

efeito, seriam sanados através do planejamento de infraestrutura de mobilidade urbana, dos 

                                                           
30 Art. 30. Compete aos Municípios: VIII - promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano; 
31 MOURA, Andréa Mendonça de. Planejamento Urbano & Planejamento de Transporte: uma relação 

desconexa? Tese de Doutoramento: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. Brasília, 

2017. p. 34-39, p. 34-35. 
32 Idem.  
33 Idem. 
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meios de transporte e seus serviços, os quais, juntos, trariam condições propícias para a 

mobilidade inteligente e a eficaz logística de prestação de serviços à população34. 

Nesse condão, a Resolução nº 34, de 1 de julho de 2005, o Conselho das Cidades, 

estabeleceu que os Planos Diretores de Transporte e Mobilidade Urbana deveriam garantir a 

diversidade das mobilidades de transporte, respeitando, assim, as peculiaridades locais e 

regionais e priorizando efetivamente o transporte coletivo, os pedestres e a coesão entre a gestão 

de mobilidade urbana e o Plano Diretor Municipal35. Mesmo que tangencialmente, salienta-se 

o Programa de Aceleração para o Crescimento, em 2007, que buscou financiar o planejamento 

e a execução de obras de infraestrutura urbana e social no país e, em sua segunda edição, em 

2011, obteve como condicionante do programa que as intervenções propostas estivessem de 

acordo com o Plano Diretor Municipal e com o Plano de Transporte Urbano Integrado ou 

similar36. 

 O acesso à cidade perpassa a ideia de que todos os habitantes devem usufruir dos 

serviços úteis e necessários à condição humana digna. No tocante à correlação entre o acesso à 

cidade e à mobilidade urbana, é interessante esclarecer esse vínculo, pois, o primeiro preconiza 

um direito de caráter amplo37 e, dentre eles, a viável mobilidade urbana. Como destrinchado até 

o momento, a mobilidade consiste em um tema atualíssimo e, logo, está se convertendo em uma 

demanda de ordem primária. Sua abordagem, então, está assumindo um caráter 

interdisciplinar38, haja vista seu teor superar os assuntos restritos à locomoção, mas, estar 

abarcando áreas cada vez mais práticas e úteis, como a tecnologia. 

Destarte, conforme será abordado no tópico seguinte, a tecnologia é o mecanismo 

densamente utilizado para o crescimento do conhecimento e a difusão dos métodos digitais 

como ferramentas promissoras na elaboração dos novos modelos de desenvolvimento urbano 

sustentável39. Aliás, pode-se afirmar que a consolidação das smart cities, em breve estudadas, 

possuem como alicerce a integração dos meios tecnológicos, assim como o respectivo 

                                                           
34 Idem. 
35 Idem. 
36 Idem. 
37 DIEHL, Diego Augusto; ROSA, Greicy; MAZURA, Victor Alexandre. Direito à cidade: mobilidade urbana 

e tarifa zero. Disponível em: <http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33566-43512-1-PB.pdf>. 

Acesso em: 9 mar. 2018. 
38 PIRES. Antônio Cecílio Moreira, op. cit..,35-39.  
39 COELHO, Nuno. et, al. Cidades inteligentes – Smart cities – infraestrutura tecnológica: caracterização, 

desafios e tendências. 2014/2015. Disponível em: 

<https://paginas.fe.up.pt/~projfeup/submit_14_15/uploads/relat_GI32.pdf>. Acesso em: 06 mar. 2018. 

http://egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/33566-43512-1-PB.pdf
https://paginas.fe.up.pt/~projfeup/submit_14_15/uploads/relat_GI32.pdf
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processamento de dados e o empoderamento do cidadão como agente protagonista do cenário 

de mudanças a serem estabelecidas. 

 

2.1 O CONCEITO DE CIDADES INTELIGENTES SUSTENTÁVEIS E SUA RELAÇÃO 

COM AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC´s) 

 

Em termos simplórios, ‘cidade inteligentes’, apesar de sua definição doutrinariamente 

imprecisa, consiste na confluência básica de três fatores: tecnologias da informação e da 

comunicação (TIC´s), gestão qualitativa de espaços públicos e sustentabilidade40. Sob a 

compreensão mais ampla, a delimitação das chamadas ‘smart cities’ abrange um fenômeno 

atual, oriundo do urbanismo, segundo o qual há uma boa qualidade de vida, uma gestão eficiente 

dos serviços e de espaços públicos e, ainda, a proteção do meio ambiente com vistas ao alcance 

de uma cidade sustentável41.  

No entanto, a abrangência conceitual vai mais além: as “smart cities” traduzem, em 

verdade, um modelo de urbanismo, ou, em outras palavras, em um modo de viver que está 

pautado na revolução digital e na participação acentuada e progressiva dos cidadãos em 

temática de ordem pública. O fator de inclusão participativa dos cidadãos em temáticas de 

ordem pública é deveras importante, pois, infelizmente, o que se observa no cenário brasileiro 

atualmente é uma quase absoluta incredibilidade na sistemática governamental, como será 

detalhado adiante. 

As cidades inteligentes sustentáveis, inclusive, foram implicitamente consideradas pela 

ONU, em 2015, através de acordo celebrado por 193 países, via aprovação do documento 

“Transformando Nosso Mundo: A agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável”42, cujo 

teor possui 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre essas metas, há a ODS 

Nº 11, pautada no propósito de tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 

seguros, resilientes e sustentáveis. Diz-se que houve uma consideração implícita porque, apesar 

                                                           
40 DEPINÉ, Ágatha Cristine. Fatores de atração e retenção da classe criativa: o potencial de Florianópolis 

como cidade humana inteligente. Dissertação em Engenharia e Gestão do Conhecimento - Universidade Federal 

de Santa Catarina, Santa Catarina, 2016, p. 120. 
41 SILVA, Lucas do. GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. Autorregulação jurídica no urbanismo 

contemporâneo: smart cities e mobilidade urbana. Revista de Direito a Cidade, Rio de Janeiro/RJ. Vol.8, nº4, p. 

1231-1234. out/dez, 2016, p. 1234. 
42 Organização das Nações Unidas - ONU (2015). Transformando Nosso Mundo: a Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável. Disponível em: <https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/>. Acesso em: 11 

mar. 2018. 
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de as smart cities não teres sido expressamente consideradas nessas diretrizes, em que pese sua 

importância atual, foram inclusas indiretamente na ODS Nº 11 pelo objetivo nele contido.  

O desenvolvimento das referidas cidades inteligentes está associado a outros pilares, 

igualmente importantes, como a economia compartilhada, cujo intuito reside na 

imaterialidade43, isto é, no compartilhamento de bens em detrimento da tradicional ideologia 

capitalista de aquisição de materiais. Além disso, é importante destacar que essa modalidade 

econômica também consiste em uma alternativa à sociedade de consumo, tendo em vista a 

quebra do paradigma capitalista que propõe, somado à interação social e à confiança, 

considerados como a base das interações sociais pensadas nesse contexto. 

Sobre a análise dessa nova modalidade econômica, foi realizado um estudo, em toda a 

América Latina, a partir do qual concluiu que o Brasil tem um grande potencial em relação ao 

crescimento das smart cities, sob a ótica da economia colaborativa, posto que o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento apurou que 32% das empresas criadas nesse território são 

brasileiras44. 

À título ilustrativo, segue imagem sintética sobre as megatendências responsáveis por 

impactar uma smart city45: 

                                                           
43 Segue definição precisa do termo: “economia de compartilhamento”, também conhecida como economia 

colaborativa, consumo colaborativo ou economia entre pares, diz respeito à antigas práticas de dividir, permutar, 

trocar ou transacionar produtos e serviços entre pares, porém realizados em espaços muito mais amplos e difusos 

do que no âmbito de comunidades locais fechadas e sem a presença de uma instância superior, seja uma corporação 

ou Estado, no controle dos termos dessas transações”. RIBEIRO. Bruno Santos. Princípios e desafios para a 

regulação da economia do compartilhamento, com substrato da teoria responsiva e enfoque na atuação do 

aplicativo Uber. Brasília, 2016, p. 1-2. 
44 LOPES. André. Economia colaborativa se dá bem na crise. Revista Exame. Disponível em: < 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/economia-colaborativa-se-da-bem-na-crise/>. Acesso em: 11 jul. 2017. 
45 CUNHA, Maria Alexandra. et, al. Smart Cities: transformação digital de cidades. São Paulo, Programa de 

Gestão Pública e Cidadania – PGPC, 2016, p. 19. 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/economia-colaborativa-se-da-bem-na-crise/
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Figura 2: Megatendências que impactam na smart city.  

 

Esse ímpeto de planejar cidades inteligentes e torná-las realidade, como visto, é 

plenamente visível no Brasil. Inclusive, o Ranking Connected Smart Cities (2016), cuja 

classificação norteia-se, principalmente, pela utilização de tecnologias em prol da resolução das 

demandas dos centros urbanos, trouxe a classificação das cinquenta cidades com maior 

potencial de desenvolvimento e os dez municípios considerados ‘inteligentes’, anunciando os 

estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná como os primeiros lugares do ranking46. 

De maneira análoga, o compartilhamento, no que se refere à situação dos transportes e 

à questão da mobilidade urbana, enseja a reflexão acerca da mudança ideológica da sociedade, 

na medida em que, ao invés de procurar como alternativa a compra de veículos particulares, 

passa-se a buscar a aquisição temporária de bens47. Esse raciocínio, por exemplo, se verifica na 

implantação de bases de bicicletas a serem usadas pelos usuários, além de empresas destinadas 

a aluguéis de automóveis – que atendem também ao público que não intenta adquirir veículos. 

Igualmente, vê-se de fora semelhante à consolidação de sistemas de caronas, fortemente 

informatizado e digital, cuja operabilidade permite ate mesmo a socialização das corridas. 

Enfim, o contexto de necessidades sociais, em sentido amplo, e de dificuldade de acesso 

à cidade, além dos congestionamentos urbanos, foco desse estudo, ensejaram o 

                                                           
46 ABRANTES. Talita. As 50 cidades mais inteligentes do Brasil em 2016. Revista Exame. Disponível em: 

<http://exame.abril.com.br/brasil/as-50-cidades-mais-inteligentes-do-brasil-em-2016/>. Acesso em: 25 jul. 2017. 
47 BARDHI, Fleura. ECKHARDT, Gianna. M. Acess-based consumption: the case of car sharing. Journal of 

Consumer Research, v.39, dez. 2012, p. 881-897, p. 887-889.  

http://exame.abril.com.br/brasil/as-50-cidades-mais-inteligentes-do-brasil-em-2016/
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desenvolvimento das smart citties, mediante a firme utilização de Tecnologias da Informação 

e Comunicação (TIC´s). Essas tecnologias, com efeito, atuam como facilitadores das tomadas 

de decisão e de proposição de inovações capazes de melhorar a gestão das infraestruturas e a 

referida prestação de serviços48. 

Os surgimentos da internet e das TIC´s têm função essencial naquilo que, segundo Di 

Felice, denomina visão ecológica do habitat, onde alguns indivíduos conseguem perceber o 

ambiente e, consequentemente, os riscos a que estão expostos de modo diferenciado na 

sociedade industrial, agindo, igualmente, de modo inovador ao incluir participantes digitais na 

resolução de problemas de ordem comum49. Em outras palavras, isso significa que o homem 

passou a compreender as dificuldades e a abrir espaço para a mutação dos processos de 

comunicação, via superação de aparatos tecnológicos, de maneira a promover a alteração na 

forma de produção, consumo e percepção da sociedade50. 

A análise da segunda parte da obra “Os meios de Comunicação como extensões do 

homem”51 permite a inferência de que, incialmente, a tecnologia fora construída com foco de 

aquisição individual e com o alcance voltado para as massas sociais, como ocorreu com o rádio, 

a televisão, entre outros aparatos. Com o tempo, os processos de comunicação passaram a 

considerar como foco o fluxo comunicacional difuso, isto é, direcionado a um universo 

pluralizado, como a internet. 

A mobilidade urbana inteligente das cidades programadas, em seu turno, possui como 

alicerce a acessibilidade internacional e local, sobre os sistemas de transportes modernos e 

sustentáveis e a disponibilidade de recursos providos pela tecnologia de informação e 

comunicação52. Os benefícios advindos da instalação das cidades consideradas inteligentes são 

inúmeros. No segmento de mobilidade urbana, a estruturação desses centros permite a melhoria 

                                                           
48 WEISS, Marcos César; BERDADES, Roberto Carlos; CONSONI, Flávia Luciani.  Cidades inteligentes: 

casos e perspectivas para as cidades brasileiras. Disponível em: < 

http://www.altec2013.org/programme_pdf/1511.pdf>.  Acesso em: 9 mar. 2018, p. 2. 
49 DI FELICE, Massimo. Net ativismo e ecologia da ação em contextos reticulares. Trabalho apresentado no GP 

Cibercultura, XIII Encontro dos grupos de pesquisa em comunicação, evento componente do XXXVI 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos 

Interdisciplinares da Comunicação XXXVI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Manaus, 2013. 
50 GIARETTA, Juliana Barbosa Zuquer; DI GIULIO, Gabriela Marques. Net-ativismo, aplicativos digitais e 

governança urbana: uma união sustentável? In: II Congresso Internacional, São Paulo, Out-Nov, 2015. 

Disponível em: <http://www.netactivism.net/anais2015/GT3/Juliana-Glaretta.pdf>. Acesso em: 10 mar. 2018.  
51 MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensão do homem. São Paulo: Cultrix, 1998. 

Segunda parte. Disponível em: < 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/352425/mod_resource/content/1/MCLUHAN%2C%20Marshall%20-

%20Os%20Meios%20de%20Comunicac%CC%A7a%CC%83o%20como%20Extenso%CC%83es%20do%20H

omem.pdf>. Acesso em: 9 mar. 2018. 
52 Idem. 

http://www.netactivism.net/anais2015/GT3/Juliana-Glaretta.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/352425/mod_resource/content/1/MCLUHAN%2C%20Marshall%20-%20Os%20Meios%20de%20Comunicac%CC%A7a%CC%83o%20como%20Extenso%CC%83es%20do%20Homem.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/352425/mod_resource/content/1/MCLUHAN%2C%20Marshall%20-%20Os%20Meios%20de%20Comunicac%CC%A7a%CC%83o%20como%20Extenso%CC%83es%20do%20Homem.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/352425/mod_resource/content/1/MCLUHAN%2C%20Marshall%20-%20Os%20Meios%20de%20Comunicac%CC%A7a%CC%83o%20como%20Extenso%CC%83es%20do%20Homem.pdf
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significativa na fluidez no setor de transportes, via meios de locomoção alternativos, seguros e 

ecologicamente aceitáveis, assim como também propicia o desenvolvimento de transportes 

“amigos do meio ambiente”.  

No entanto, é preciso reconhecer que a construção das smart cities, sob a égide de 

disseminação tecnológica e comunicacional possui entraves como os recursos e as questões 

mais operacionais, de modo que se faz forçoso considerar não só os seus benefícios, mas, 

principalmente, as formas empreendedoras para arrecadar a dotação orçamentária requerida 

pelo projeto53. Ademais, é preciso conceber que a implantação de cidade inteligentes em nações 

em desenvolvimento (ou subdesenvolvidas), como o Brasil, carrega consigo as distorções do 

país e, pode, até mesmo, problematizar a sua concretização em razão das desigualdades sociais 

existentes. 

Infelizmente, essa característica existe e deve, obrigatoriamente, ser considerada pelos 

municípios, nos projetos de implantação de smart cities, com o intuito de fazê-los desenvolver 

estratégias capazes de evitar efeitos negativos possivelmente insurgentes.  

 Entre as desvantagens, pode-se mencionar a exclusão digital, posto que em territórios 

marcados pela desigualdade social, não há uma unanimidade quanto ao acesso cibernético; a 

gentrificação54 ou a polarização do espaço, com a existência de distorções quanto à distribuição 

não homogênea da tecnologia no espaço considerado; o elevado custo dos softwares, sua 

instalação e manutenção; além das problemáticas do controle e vigilância dos cidadãos, em 

relação à privacidade e a dificuldade de integração relativa aos dados coletados55. 

 

Em relação às possíveis dificuldades enfrentadas para a consolidação das cidades 

inteligentes, cumpre referir que ao final de 2014 observou-se que o número de usuários de 

internet no mundo alcançou três bilhões, dos quais, dois terços estão situados em países em 

desenvolvimento. Esse valor representa, mundialmente, 40% de usuários, sendo 78% oriundos 

                                                           
53 Panorama Setorial da Internet. Smart Cities: tecnologia de informação e comunicação e o desenvolvimento 

de cidades mais sustentáveis e resilientes. 2017. Disponível em: < 

https://www.nic.br/media/docs/publicacoes/6/panorama_setorial_ano-ix_n-2_smart-cities.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2018, p. 6-7. 
54 No contexto aludido, a gentrificação, pode ser definida como o fenômeno social resultante do processo de 

transformação de centros urbanos através da mudança de grupos sociais, os quais são responsáveis por afetar uma 

região pela alteração das dinâmicas da composição do local. Pode, ainda, ser interpretada à luz da segregação sócio 

espacial em âmbito urbano.  
55 Angelidou, Margarita. Smart city policies: A spatial approach. Cities, v. 41, p. 3-11, 2014. 

https://www.nic.br/media/docs/publicacoes/6/panorama_setorial_ano-ix_n-2_smart-cities.pdf
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de nações desenvolvidas e 32% de países em desenvolvimento. Esse estudo revelou, ainda, que 

quase 90% da população dos países ditos em desenvolvimento não usam a internet56.  

Logo, há muito que avançar na desconstrução da desigualdade de acesso. 

No foco da presente dissertação, o Brasil, em 2016 concluiu haver 61% da população 

como usuária da internet, deixando à margem do acesso digital quase 40% dos habitantes, 

conforme alude a Pesquisa TIC Domicílios57. Por esse motivo – além de outros similares -, é 

possível deduzir que a construção de cidades inteligentes deve estar atrelada, diretamente, à 

proposição de programas de inclusão digital progressiva e permanente, fato que consiste em um 

desafio considerável para os países em desenvolvimento e subdesenvolvidos, dadas as 

concentrações populacionais e de escassez de recursos nelas contidas.  

Nesse pórtico, depreende-se ante o exposto, que a provisão de soluções urbanas sem a 

devida inclusão digital implicaria, certamente, no acirramento das desigualdades, tanto em 

relação ao acesso às tecnologias de informação e comunicação, quanto aos serviços urbanos. E 

esse raciocínio se transpõe em relação às demais dificuldades de acesso, não sendo restringido 

à questão cibernética.  

Além do mais, de nada adiantará a confluência de esforços para a construção de smart 

cities se não houver a inclusão das classes menos favorecidas, afinal, seria mais do mesmo em 

termos de concentração de riqueza e acesso por parte das classes sociais dotadas de maiores 

condições. Comprova-se, então, a importância do ponto citado retro, sobre o processo de 

(re)educação da população, para que possa receber e fazer bom proveito das tecnologias.  

Partindo-se de uma maturidade acerca da importância da tecnologia e sua 

empregabilidade para o alcance do progresso, é razoável fazer uma análise crítica e perceber 

que a tecnologia não deve ser um fim, mas, com o respeito à sua importância, o devido meio. 

Isso porque é essencial que esse plexo de transformações sejam lideradas por pessoas 

inteligentes. O item a seguir esmiuçará essa característica e mostrará que esse pensamento se 

coaduna com um dos pilares das smart cities, qual seja, a governança pública, quando o cidadão 

                                                           
56 CUNHA, Maria Alexandra. et, al, op. cit., p.25. 
57 Núcleo da Informação e Coordenação do Ponto BR – NIC.br. (2017). TIC Domicílios 2016. São Paulo. 

Disponível em: <http://cetic.br/media/analises/tic_domicilios_2016_coletiva_de_imprensa.pdf>. Acesso em: 10 

mar. 2018. 
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torna-se agente diretamente envolvido no seio das transformações com vistas às melhorias 

urbanas. 

 

2.2 A ESSENCIALIDADE DA GOVERNANÇA PARA AS SMART CITIES E O DIREITO 

 

Preliminarmente, cabe à delimitação conceitual da terminologia ‘governança’ ou 

“public governance”, a qual possui plurissignificações e admite interpretações também 

variadas cujo teor não está adstrito exclusivamente à área do Direito. Dessa maneira, é 

interessante atentar para o uso correto do vocábulo, a depender do contexto e da área de 

abrangência, a fim de evitar entendimentos errôneos e/ou abusivos.  

Convém destacar, ainda, que a sua ideia é recente e não é completamente fechada, ou 

seja, trata-se de uma noção em construção e moldável em virtude dos contornos sociais em 

construção. Nesse trabalho, o seu conteúdo está voltado para a compreensão da ciência jurídica 

e das dimensões políticas, buscando um entendimento pleno sobre a sua essencialidade para a 

construção das smart cities e o âmbito jurídico. 

Segundo Eli Diniz, a terminologia “governance” surgiu, em geral, a partir de reflexões 

oriundas do Banco Mundial, haja vista a importância em aprofundar o conhecimento das 

condições que asseguram um Estado eficiente. O autor aduz que essa preocupação mudou o 

foco estritamente econômico para outro diversamente mais amplo, pautado em uma visão 

estatal mais abrangente, envolvendo dimensões sociais e afetas à políticas de gestão pública58.  

 Conforme já mencionado em linhas anteriores, o Brasil – assim como algumas outras 

nações – passa por um processo de crise multifacetária, com ênfase nos escândalos de 

corrupção, na acentuada disparidade social e na precariedade de segmentos como o da saúde e 

da segurança pública, os quais alimentam a descrença na gestão administrativa e na 

possibilidade de melhorias de origem política. Prova disto está em um censo realizado pela 

organização GfK Verein, que apurou a existência de reduzida credibilidade política no globo. 

No Japão, há o apoio de apenas 12% na sociedade, contra 16% na Coréia do Sul e 48% na Índia, 

por exemplo59. No cenário nacional, ainda de acordo com esse estudo, concebeu-se que o povo 

                                                           
58 DINIZ, Eli. Governabilidade, democracia e forma de estado: os desafios da construção de uma nova ordem no 

Brasil nos anos 90. Revista de Ciências Sociais. Rio de Janeiro, volume 38, nº 3, 1995. p. 385-415, p. 17. 
59 Para fins de esclarecimento, a GfK Verein foi fundada em 1934, na Alemanha, se intitula como uma organização 

sem fins lucrativos que atua realizando pesquisas de mercado. CHADE, Jamil. Brasileiro é quem menos confia em 

político, diz pesquisa mundial. O Estado de São Paulo, São Paulo, 11 maio 2016. Disponível em: 
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brasileiro – empatando com os franceses e os espanhóis no ranking – é aquele com menor 

confiança nos políticos, totalizando um percentual mínimo de 6% os que, de fato, acreditam na 

atividade política e na ação desses agentes60.  

Corroborando com esses dados sobre a desesperança da população na atuação política, 

há a catalogação do elevado índice de abstenção nos últimos pleitos eleitorais, conforme 

demonstrado nos gráficos a seguir61, tanto em relação às eleições federais e estaduais, quanto 

sobre às municipais. 

 

 

Figura 3: Abstenção nas eleições federais e estaduais no Brasil, primeiro e segundo turno, dados percentuais 

(1989-2010). Fonte: TSE (2012; 2014). 

                                                           
<http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-e-quem-menos-confia-em-politico--diz-pesquisa-

mundial,10000050380>. Acesso em: 14 mar. 2018. 
60 Idem. 
61 PASE, Hemerson Luiz; SILVA, Luis Gustavo Teixeira da; SANTOS, Everton Rodrigo. Cultura política e 

abstenção eleitoral. E-legis - Revista Eletrônica do Programa de Pós-Graduação do CEFOR, Brasília, n. 21, p. 

127-143, set./dez., 2016, p. 132. Destaca-se, de acordo com o contexto analisado, o conceito de abstenção, segundo 

o qual um potencial eleitor decide não exercer o seu direito ao voto.  

http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-e-quem-menos-confia-em-politico--diz-pesquisa-mundial,10000050380
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,brasileiro-e-quem-menos-confia-em-politico--diz-pesquisa-mundial,10000050380
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Figura 4: Abstenção nas eleições municipais, primeiro turno, dados percentuais (1992-2012). Fonte: TSE 

(2012). 

 

Essa demonstração gráfica foi apontada nessa dissertação com o fito de comprovar o 

descrédito da população nacional frente à política e a confiabilidade no processo de mudanças 

por intermédio de vias políticas e representativas. A crise democrática, especialmente àquela 

evidenciada pela abstenção dos votos, é tão notória que, com o índice de 15% à 20% de 

abstenção registrado nas eleições ocorridas entre 1998 e 2014, o presidente do Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), à época, Ministro Marco Aurélio Mello, promoveu uma campanha 

nacional de estímulo à participação eleitoral ativa62 denominada “#VotaBrasil”63. Em conclusão 

às provas acerca da crise democrática, segue ilustração64: 

 

                                                           
62 Esclarece-se a capacidade eleitoral ativa, pois, a análise dos gráficos inclusos nesse trabalho levou em 

consideração apenas a participação eletiva dos cidadãos enquanto eleitores, no exercício regular do sufrágio, e não 

enquanto candidatos susceptíveis de serem eleitos (capacidade eleitoral passiva).  
63 Idem. 
64 Idem. 



38 
 

 

Figura 5: Apresenta, em percentuais, os dados da pesquisa realizada no Brasil sobre a percepção quanto a 

(des)confiança nos partidos políticos e no Congresso Nacional e a insatisfação com a democracia entre os anos 

de 1996-2015. Fonte: Latinobarômetro (1996-2015). 

 

Com efeito, o fator da desesperança política por parte dos cidadãos aliado a aspectos 

como a complexização das economias, o crescimento da burocracia para os trâmites em geral e 

a intensificação da demanda por serviços culminaram no processo de inclusão do cidadão como 

agente participante ativo. Esses aspectos, somados, incitaram uma reordenação no sistema 

democrático vigente, tendo em vista a necessidade de torná-lo mais eficiente e resolutivo65 antes 

as precisões de ordem socioeconômica. 

 Diante dessa conjuntura, a descrença com o exercício da atividade pública conferida aos 

agentes políticos, notadamente, trouxe reflexões acerca do relacionamento entre administrando 

e administrados. Passou-se a discutir, ademais, que a capacidade governativa não seria avaliada 

pelo resultado das políticas governamentais tão somente, mas, pelo modo com o qual o político 

exerce o seu poder no exercício de sua atividade66. 

 Sobre o conceito real do termo ‘governança’, aludiu o Banco Mundial, em seu 

documento “Governance e development”, em 1992: “é o exercício da autoridade, controle 

administração, poder de governo”, e, completa, “é a maneira pela qual o poder é exercido na 

                                                           
65 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. 6. ed.. Rio de Janeiro: Paz e 

terra, 1986, p. 39-41. 
66 GONÇALVES, Alcindo. O conceito de governança. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/078.pdf.>. Acesso em: 14 

mar. 2018. 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/078.pdf
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administração dos recursos sociais e econômicos de um país visando o desenvolvimento”, 

implicando, por fim, “a capacidade dos governos de planejar, formular e implementar políticas 

e cumprir funções”67. 

 Merece destaque, nesse cerne, a diferenciação entre governabilidade e governança e a 

exposição de um norte sobre seus aspectos, os quais, apesar da imprecisão conceitual, admitem 

uma delimitação aproximada das respectivas ideias. A governabilidade está mais atrelada à 

dimensão estatal do exercício do poder e, na visão de Maria Helena de Casto Santos68, diz 

respeito às “condições sistêmicas e institucionais sob as quais se dá o exercício do poder, tais 

como as características do sistema político, a forma de governo, as relações entre os Poderes, 

o sistema de intermediação de interesses”. 

 Em apertada síntese, a governabilidade está associada à arquitetura institucional, ao 

passo que a governança, basicamente ligada ao comportamento dos atores e sua capacidade no 

exercício da autoridade política69. A governança, por sua vez, possui um espectro mais amplo, 

sendo descrita por Marcus André B.C. de Melo70 como sendo algo que “refere-se ao modus 

operandi das políticas governamentais – que inclui, dentre outras, questões ligadas ao formato 

político institucional do processo decisório, à definição do mix apropriado de financiamento 

de políticas e o alcance geral dos programas”. 

 Em outros termos e à luz do entendimento de Maria Helena de Castro Santos71, o 

significado do termo ‘governança’ não se resume aos aspectos gerenciais e administrativos do 

Estado, tampouco ao funcionamento eficaz do aparelho estatal. Isso revela, na ótica da autora, 

que a governança, em si, está voltada para um campo muito mais amplo, a saber, para a 

articulação e a cooperação entre os atores sociais e políticos, além dos arranjos institucionais 

que coordenam e regulam as transações dentro e, inclusive, através das fronteiras do sistema 

econômico.  

 Tecer comentários acerca de governança e da governabilidade incita a menção sobre a 

relação existente com a temática da globalização, na medida em que a intensificação das 

interações globalizantes, não exclusivamente econômicas, trouxe uma mudança na função 

                                                           
67 Idem. 
68 SANTOS, Maria Helena de Castro.  Governabilidade, governança e democracia: criação de capacidade 

governativa e relações executivo-legislativo no Brasil pós-constituinte. Revista de Ciências Sociais. Rio de 

Janeiro, volume 40, nº 3, 1997, p. 335-376, p. 9. 
69 MARTINS, Luciano apud SANTOS, Maria Helena de Castro. op. cit., p.9. 
70 MELO, Marcus André B. C. apud SANTOS, Maria Helena de Castro. op. cit., p.6. 
71 SANTOS, Maria Helena de Castro, op. cit., p. 341. 
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essencial do Estado nacional, cuja atuação fora reconfigurada, em especial, no tocante às 

relações internacionais72. Complementa essa conexão Pierik Roland73, afirmando que a 

globalização é um fenômeno  multidimensional, capaz de conectar a mudança da atividade 

humana e o deslocamento do poder de uma orientação local e nacional para uma abrangência 

em nível global.  

 Ainda conforme Pierik74, a diminuição dos poderes soberanos nacionais, a partir, por 

exemplo, da emergência de organização supranacionais, além da presença de Organizações Não 

Governamentais Internacionais (ONG´s) e empresas multinacionais, o balanço do poder e o 

conceito de poder político alterou-se de forma significativa. Essa confluência de fatores, com 

efeito, estaria, segundo o autor, há um tempo, configurando um processo de mudança, qual seja, 

de governo para governança global. Em suma, a intensificação das relações internacionais 

permitiu a flexibilização dos moldes de exercer a governabilidade. 

 Em um país marcado por um cenário de descontentamento popular e consequente crise 

democrática, torna-se importante citar, ainda que suscintamente, o conceito da accountability. 

A última década vem mostrando a fragilidade da democracia em alguns países, como o Brasil, 

sobretudo, por meio de manifestações, greves, ocupações de espaços públicos, mobilizações 

presenciais, aumento da violência urbana, entre outras formas de expressão popular de 

descontentamento75.  

Isto posto, a accountability, a título de exemplificação, é um mecanismo desenvolvido 

com o intuito de melhorar as experiências democráticas e baseia-se no aprimoramento 

progressivo das noções de fiscalização e transparência pública, haja vista o intento em estreitar 

o relacionamento entre o povo e seus representantes, eliminando, desse modo, todo e qualquer 

obstáculo que possivelmente impeça a existência de diálogo entre esses atores sociais76. Do 

ponto de vista interno, esse instituto é composto pela responsividade77, que significa a 

                                                           
72 GONGALVES, Alcindo. op. cit. 
73 ROLAND, Pierik apud GONGALVES, Alcindo. O conceito de governança. Disponível em: < 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/078.pdf>. Acesso em: 16 mar. 

2018. 
74 Idem. 
75 LOPES, Anna Karenine Sousa. O papel de accountability na ordem constitucional brasileira. Dissertação 

em Direito Constitucional – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, p. 14-20. 2016. 
76 SERRA, Rita de Cássia Chió, CARVALHO, João Rafael Chió, CARNEIRO, Ricardo. Accountability 

democrática e as ouvidorias. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 2012. V.82. n.1. 
77 ROVER, Aires José; GALINDO, Fernando, MEZZAROBA, Orides. Direito, governança e tecnologia: 

princípios, políticas e normas do Brasil e da Espanha. Conselho Editorial, Florianópolis, 2014, p. 29-31. 

http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/XIVCongresso/078.pdf
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pressuposição de que os governantes devem obedecer aos desejos ou às determinações dos 

cidadãos em consonância com as demanda existentes e a razoabilidade. 

Retomando as linhas introdutórias desse ponto, a delimitação entre governabilidade e 

governança pública vem sendo lapidada progressivamente com o tempo, dada a necessidade de 

reinventar o sistema democrático e corrigir suas distorções. Para tanto, fez-se referência à 

accountability como um instrumento utilizado densamente pós Segunda Guerra Mundial, 

quando restou caracterizada de forma enfática a busca pela competente prestação de serviços 

públicos78 e, ainda, como um aparato fortemente associado ao “avanço de valores 

democráticos, como igualdade, dignidade humana, participação e representatividade” 79. 

Afinal, qual a relação existente entre a governança, as smart cities e o direito? 

Em primeiro lugar, é preciso compreender que através da tutela e do monopólio dos 

direitos há a organização da vida pública, relacionando-se sua análise com o Direito e o 

Desenvolvimento (D&D)80 na atualidade, juntamente com o auxílio das inciativas pública e 

privada. Em outras palavras, as novas funções dos Estados como fomentadores e financiadores 

de projetos incitam a colaboração público-privada que acarretam riscos a ambas as partes e, 

igualmente, pressupõem uma boa governança, cujo alicerce está na transparência (para 

estimular os investimentos) e na flexibilidade da segurança jurídica81. 

Em seguida, conclui-se que, para a concretização das smart cities, é imprescindível a 

existência de uma governança inteligente, cujo pilar deve ser a plataforma tecnológica para a 

automatização dos processos e o monitoramento de informações capazes de gerar a prestação 

qualitativa dos serviços. A governança deve ser exercida, então, em conjunto com a sociedade, 

via empoderamento da cidadania, havendo o regular acompanhamento e cobranças relativas 

aos projetos das cidades82. 

 Postas essas considerações desse item, tem-se a clara compreensão sobre a 

essencialidade da governança para as smart cities e o direito, tendo e vista o caráter primordial 

                                                           
78 LISOT, Altair. Os princípios da governança corporativa no processo de modernização da gestão da segurança 

pública no Brasil. In: Revista Ordem Pública. vol. 5. n. 1. jan-jun, 2012, p. 38-39. 
79 BRITTO, Carlos Ayres. Distinção entre “controle social do poder” e “participação popular”. In: Revista de 

Direito Administrativo. n. 189. Rio de Janeiro: sine editio, 1992, p. 34. 
80 GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. XAVIER, Yanko Marcius de Alencar. Smart Cities e Direito: conceitos e 

parâmetros de investigação da governança urbana contemporânea. Revista de Direito à Cidade. Rio de 

Janeiro/RJ. Vol.8, nº4, p. 1362-1380. out/dez, 2016, p. 1366. 
81 SILVA, Lucas do Monte. GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. Novos rumos do direito e desenvolvimento. 

Revista de direitos humanos e democracia, v. 3, n. 5, jan./jun. 2015. p. 158-183, p. 169-170. 
82 CUNHA, Maria Alexandra. et, al, op. cit., p. 97-99.  
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de acompanhar as transformações sociais e, nesse sentido, de adaptar-se à atual estrutura 

deficitária da democracia.  

Nessa senda, mister se faz a aproximação entre o Estado e o povo, como um meio 

fortalecedor da administração pública, bem como a adoção de novos instrumentos capazes de 

assegurar o cumprimento regular dos princípios constitucionais administrativos83 e das 

disposições normativas contidas na CRFB/88. Passa-se, enfim, ao estudo do planejamento 

urbano e da construção do urbanismo sustentável como forma de compreender, mais 

precisamente, o fenômeno urbanístico das cidades inteligentes e os novos modelos de 

desenvolvimento urbano sustentável. 

 

2.3 O PLANEJAMENTO URBANO E A CONSTRUÇÃO DO URBANISMO 

SUSTENTÁVEL  

 

 Recapitulando as tratativas até então delineadas, fora analisado o fenômeno urbanístico 

das cidades inteligentes, suas características principais e perspectivas futuras, além de possíveis 

novos modelos de desenvolvimento sustentável, levando-se em consideração, para tanto, o 

ponto de vista da mobilidade urbana como centro dos estudos realizados. Nesse cerne, expôs-

se o conceito de smart city e sua consequente correlação com as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC´s), sendo esmiuçada a essencialidade da governança para as cidades 

inteligentes e a ciência jurídica. 

 Ante essas considerações, passe-se à avaliação do planejamento urbano como uma 

forma de atingir o urbanismo sustentável de maneira tal a preservar o direito à cidade, assegurar 

a respeitabilidade às normas positivadas e, no foco presente, permitir a ampliação qualificada 

do acesso aos transportes públicos e privados como um meio à garantia do direito de ir e vir 

(art. 5º, XV, CRFB/88). Porém, convém iniciar essa seção trazendo a significação de 

planejamento urbano e seu arcabouço constitucional. 

                                                           
83 Os princípios constitucionais administrativos estão descritos no art. 37 da CRFB/88: A administração pública 

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...). 

Salienta-se, ainda, a existência de princípios constitucionais implícitos ou reconhecidos, os quais, embora não 

estejam expressos no texto constitucional também merecem obediência e respeitabilidade. PINTO, Alexandre 

Guimarães Gavião. Os princípios mais relevantes do Direito Administrativo. Disponível em: < 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista42/Revista42_130.pdf>. Acesso em: 19 mar. 

2018. 

http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista42/Revista42_130.pdf
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 Destarte, o planejamento urbano e territorial pode ser definido como um processo de 

tomada de decisão cujo escopo seria o alcance de metas econômicas, sociais, culturais e 

ambientais, através do desenvolvimento de visões, estratégias, planos territoriais e da aplicação 

em conjunto de princípios de políticas, ferramentas, mecanismos institucionais e participativos 

de procedimentos regulatórios84.  

Sob a visão doutrinária, existem apontamentos sobre o planejamento como um processo 

técnico instrumentado para transformar a realidade existente no sentido de objetivos 

previamente estabelecidos. De início, esse ímpeto modificativo dependia exclusivamente do 

administrador, que poderia, ou não, utilizá-lo. Na intelecção do autor, a institucionalização do 

processo de planejamento importou em convertê-lo em uma área notória do Direito e, de 

entidade basicamente técnica, passou a ser considerada uma instituição jurídica, sem perecer 

seus caracteres técnicos.  

 O ordenamento do território, de maneira complementar, é basilar para a compreensão 

do tema e pode-se afirmar, em síntese, que é um instrumento de planejamento, de caráter 

técnico-político-administrativo, a partir do qual se pretende configurar, à longo prazo, uma 

organização do uso e ocupação do território, de acordo com as suas potencialidades e 

limitações, além das expectativas e aspirações da população e os objetivos de desenvolvimento 

almejados85. 

 Sob um pensamento crítico acerca do tema, é interessante atentar para o fato de que o 

planejamento urbano e o ordenamento do território fazem parte de um conjunto sistemático de 

ações administrativas cujas atuações são indissociavelmente relacionadas à gestão pública. 

Relaciona-se, inclusive, sua administração com o conceito recentemente abordado de 

governança, por meio do qual ocorre a operacionalização das políticas governamentais. 

 O ordenamento territorial urbano vem ganhando adesão nos fóruns e discussões de 

relevância nas últimas décadas, de modo semelhante à temática da sustentabilidade. Em 2015, 

no Fórum Econômico Mundial (FEM), observou-se o fracasso do planejamento urbano como 

                                                           
84 Diretrizes Internacionais sobre Planejamento Urbano e Regional. 2016. Disponível em:  

<http://unhabitat.org/development-of-international-guidelines-on-urban-and-territorial-planning/>. Acesso em: 

19 mar. 2018. 
85 CABEZA, Angel Massiris. Ordenación del territorio en América Latina. Scripta Nova. Revista electrónica de 

geografía y ciencias sociales. Universidad de Barcelona, v. 6, n. 125, 01 oct. 2002. Disponível em: 

<http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-125.htm>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
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um fator de risco86, que é potencialmente responsável por desafios sociais, ambientais e afetos 

à segmentos como saúde e à mobilidade urbana, então em foco nesse trabalho. Em consonância 

com as aduções feitas no início desse trabalho, muitos dos problemas verificados nos espaços 

públicos brasileiros advêm do mau planejamento urbano87, historicamente já delimitado em 

linhas anteriores. 

 No contexto do ordenamento territorial e do planejamento urbano, destaca-se o direito 

urbanístico como um dos seus principais componentes constitutivos e norteadores. No 

ordenamento jurídico pátrio, esse ramo jurídico apresenta traços fragmentários em sua 

ordenação, como o direito à moradia (acesso à terra urbana), o próprio planejamento, a atividade 

e gestão urbanística e a regularização fundiária. Isso ocorre justamente em decorrência do caos 

urbano constatado mediante simples análise do espaço brasileiro. 

 Em âmbito prático, com 84,72% da população brasileira ocupando os centros urbanos, 

a intensificação da falta de transportes dignos para todos, além de uma perspectiva de aumento 

em 361% em relação à frota de veículos circulante até 2050 e um desprendimento exaustivo, 

em 2012, de 109 minutos, por exemplo, do trabalhador na área metropolitana do Rio de 

Janeiro/RJ, no trajeto casa – trabalho – casa, notabiliza-se a urgência em remanejar o espaço 

urbano e pôr o planejamento urbano em prática. Na realidade, não é só isso.  

 No entendimento de alguns urbanistas estudiosos do assunto, a dificuldade urbanística 

advinha da ausência de aparato normativo definido, além da ausência de uma estrutura gerencial 

adequada para lidar com as demandas de natureza urbana88. Porém, foi editada a Lei nº 

10.257/01 (Estatuto da Cidade), cujas normas estabeleceram a obrigatoriedade de elaboração 

do Plano Diretor e de Plano de Transporte Urbano integrado, compatível com o primeiro, como 

visto, para as cidades com mais de 500 mil habitantes.  

 No entanto, a grande quantidade de mecanismos legais insurgentes não foi capaz de 

sanar a estrutura urbana e, por consequência, não viabilizaram o acesso à cidade, tampouco 

favoreceram à prestação de serviços qualitativa. Isso ocorreu, dentre outros fatores, devido à 

supremacia de interesses particulares em detrimento do bem estar coletivo via mobilidade 

urbana e meio ambiente equilibrado, isto é, houve a prevalência dos interesses do mercado e da 

                                                           
86 CÂMARA, Inara Pagnussat; MOSCARELLI, Fernanda. O planejamento urbano como instrumento das cidades 

inteligentes. 5º Seminário Internacional de Construções Sustentáveis, 2016, Passo Fundo/RS. Disponível em: 

<https://www.imed.edu.br/Uploads/5_SICS_paper_105.pdf>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
87 Idem. 
88 LIMA, Ieda Maria de Oliveira. A crise do transporte urbano: o que o governo tem a ver com isso? Revista dos 

Transportes Públicos, nº 21. p 31-92. ANTP, São Paulo, 1998, p. 31-32. 

https://www.imed.edu.br/Uploads/5_SICS_paper_105.pdf
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dinâmica imobiliária, em prejuízo das racionalidades técnicas e intencionalidades 

urbanísticas89.  

 Em virtude desse quadro, sobressai-se a recorrente necessidade de mudanças e 

adaptações na estrutura urbana, a fim de comportar os avanços sociais. Por essa razão, pontua-

se que há uma relação intrínseca entre o planejamento urbano e o direito urbanístico pós-

constitucional, a qual pode ser vislumbrada ao se compreender que o planejamento nunca será 

descritivo ou estacionário, justamente porque haverá, em regra, um propósito estratégico ou 

transformador, o qual assumirá teleológicamente um programa a ser realizado90. 

 Nesse contexto, chega-se ao clímax da explicação desse ponto, quando se delimita a 

relação entre o planejamento urbano e as smart cities, uma vez que, diante do conjunto de 

fatores exaustivamente expostos e da importância em construir soluções alternativas e 

resolutivas para a problemática da mobilidade urbana, surge a essencialidade de trazer à baila 

das discussões formas viáveis de agregar fatores capazes promover o empreendimento de 

cidades inteligentes e o urbanismo sustentável. 

 As cidades inteligentes são uma alternativa bastante benéfica porque monitoram e 

integram todos os componentes críticos de sua infraestrutura, tais como: rodovias, pontes, 

túneis, redes ferroviárias, portos, edificações, plantas energéticas, sistemas de comunicação91, 

entre outros aparatos conexos. Assim, encontrar respaldo para otimizar seus recursos e planejar 

as atividades de manutenção preventiva, além de garantirem a segurança enquanto maximizam 

os serviços a serem ofertados aos cidadãos92. Aliado à esses caracteres, sabe-se que haverá a 

empregabilidade das tecnologias de informação e comunicação como meio apto à promover 

melhorias no funcionamento urbano, eficiência sobre a prestação de serviço, entre outras 

benesses. 

 É certo que a confluência de fatores é necessária para a construção de cidades 

inteligentes efetivamente sustentáveis, sendo preciso, outrossim, a combinação desses fatores 

                                                           
89 MOURA, Andréa Mendonça de. op. cit., p. 27-30. 
90 BRASIL, Luciano de Faria. Direito urbanístico e políticas públicas: do planejamento urbano à gestão urbanística. 

Revista do Ministério Público do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.  n. 74, jul. 2013 – dez. 2013. Disponível 

em: <http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1401214519.pdf>. Acesso em: 20 mar. 

2018, p. 107-108. 
91 HALL, R. E. apud SILVA, André Koide da. Cidades inteligentes e sua relação com a mobilidade inteligente. 

Disponível em: 

<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1918002/mod_folder/content/0/Artigo%20%20Mobilidade%20Intelig

ente.pdf?forcedownload=1>. Acesso em: 17 mar. 2018. 
92 Idem. 

http://www.amprs.com.br/public/arquivos/revista_artigo/arquivo_1401214519.pdf
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com cidadãos auto decisivos, independentes, conscientes e participativos93. Com o propósito de 

demonstrar a essência de uma cidade inteligente e os meios, portanto, necessários ao alcance 

do urbanismo sustentável, segue esquema, recriado da fonte original, para fins de melhor 

compreensão94: 

 

 

 

                                                           
93 Giffinger, R;. Fertner, C; Kramar, H; Kalasek, R; Pichler-Milanovic, N; & Meijers, E. apud SILVA, André 

Koide da. 
94 SILVA, André Koide da. op. cit. 
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Figura 6: Dimensões e características das cidades inteligentes. Fonte: Giffinger, R. Fertner, C., Kramar, H., 

Kalasek, R., Pichler-Milanovic, N., & Meijers, E. (2007). Smart cities. Ranking of European médium-sized 

cities. Venna: University of Technology. Disponível em: http://www.smart-

cities.eu/download/smart_cities_final_report.pdf. 

   

 Deveras, a construção de cidades inteligentes implica em melhorias significativas para 

a dinâmica social, como visto, em vários setores, tendo como finalidade primordial a 

consecução de um urbanismo sustentável. No que pertine à mobilidade urbana, afirma-se que 

esses modelos estimulam iniciativas para reduzir os níveis de congestionamento e encorajar a 

adesão ao transporte público. Para tanto, os projetos visionam a criação de alternativas de 

deslocamento eficientes, rápidas e com baixo custo, além de serem factíveis por apresentarem 

baixo nível de impacto destrutivo ambiental95. 

 Em busca da construção do urbanismo sustentável, por exemplo, cita-se a experiência 

realizada na cidade de Londres, Inglaterra, onde em 2003 foram implantados pedágios a fim de 

limitar o acesso às regiões mais congestionadas e incentivar a adesão ao sistema púbico de 

transporte. Os resultados, logo, foram satisfatórios e apontaram uma redução média de 30% no 

índice de congestionamento, um aumento de 37% na velocidade média dos veículos e uma 

diminuição de 20% no consumo de combustíveis e na emissão de carbono96. 

 Essa iniciativa vem a comprovar o óbvio: existe um esforço gigantesco por parte de 

alguns pesquisadores (e profissionais diversos engajados com a causa) em pensar e repensar a 

re(estruturação) do espaço urbano, bem como sobre a formulação de teorias que proporcionem 

                                                           
95 Idem. 
96 WASHBUN, D. & Sindhu, U. apud SILVA, André Koide da. 

Ambiente inteligente

(Recursos naturais)

Atratividade para condições 
naturais

Poluição

Proteção ambiental

Gestão saudável de rescursos

Vida inteligente

(Qualidade de vida)

Facilidades culturais

Sistemas de saúde

Segurança individual

Qualidade de moradia

Recursos educaionais 

Atratividade turística

Coesão social



48 
 

modos de vida e de ocupação territorial menos impactantes ao meio ambiente97. A ideia, então, 

seria apresentar cidades mais sustentáveis – ou menos insustentáveis – em contraponto ao 

processo de espacialização antrópica98 vivenciado nas últimas décadas. 

  Partindo da premissa estabelecida no início de 1980, quando a Organização das Nações 

Unidas identificou o desenvolvimento sustentável como uma prioridade, cujo alicerce estava 

pautado no atendimento das necessidades presentes sem o comprometimento da capacidade das 

gerações futuras, vários conceitos decorreram, a saber, àquele que interessa a essa pesquisa, ou 

seja, a sustentabilidade dos transportes.  

  No Brasil, pode-se asseverar que as atenções estão voltadas à busca pela 

sustentabilidade desde 2003, quando o Ministério das Cidades passou a atuar de forma incisiva 

para desenvolver o anteprojeto da Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável, por 

meio de ações políticas integradas de transporte e circulação99. Além disso, o tema tem sido 

constitucionalmente contemplado por meio da Lei nº 12.587/12, que instituiu as diretrizes da 

Política Nacional de Mobilidade Urbana sobre princípios, normas e instrumentos com o fito de 

os municípios terem condições de executar uma política de mobilidade urbana capaz de 

promover a acessibilidade universal, a inclusão social e o desenvolvimento sustentável das 

cidades nas dimensões socioeconômicas e ambientais100. 

  Merece destaque a já referida Lei nº 10.257/01, vulgo, Estatuto da Cidade, responsável 

por dirimir a forma como deve ser elaborada a política urbana em todo país, de modo a 

possibilitar que as cidades brasileiras cresçam ordenadamente101. Cita-se, ademais, a 

determinação imposta pela Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU), por meio da qual 

todos os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes deverão elaborar um Plano de 

Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores ou neles 

                                                           
97 SILVA, Geovany J. A. da; ROMERO, Marta. A. B. Urbanismo sustentável e construção de cidades para o 

novo milênio. Disponível em: <https://www.usp.br/nutau/sem_nutau_2010/perspectivas/romero_marta.pdf>. 

Acesso em: 20 mar. 2018. 
98 Idem. O processo de espacialização antrópica, com efeito, perpassa por um momento de grandes rupturas 

conceituais, no qual a sociedade deixa de ser elemento passivo da definição de espaços e lugares. 
99 Ministério das Cidades. Política Nacional de Mobilidade Urbana Sustentável. Cadernos MCidades, nº 6, 2004. 

Disponível em: < 

http://www.ta.org.br/site/Banco/7manuais/6PoliticaNacionalMobilidadeUrbanaSustentavel.pdf>. Acesso em: 20 

mar. 2018, p. 11-14. 
100 MOTTA, Renata Almeida; SILVA, Paulo Cesar Marques da; BRASIL, Augusto César de Mendonça. Desafios 

da mobilidade sustentável no Brasil. nº 34. p. 25-48. ANTP, São Paulo, 2012, p. 34-35. 
101 No que pertine ao crescimento ordenado das cidades, importa fazer referência ao artigo 39 do Estatuto das 

Cidades, que dispõe: Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências 

fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos 

cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas 

as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. (...) 

https://www.usp.br/nutau/sem_nutau_2010/perspectivas/romero_marta.pdf
http://www.ta.org.br/site/Banco/7manuais/6PoliticaNacionalMobilidadeUrbanaSustentavel.pdf
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inserido. Caso os municípios não elaborem os respectivos planos tempestivamente em até três 

anos a partir da legislação que o instituiu, ficam impedidos de receber recursos orçamentários 

federais destinados ao auxílio na mobilidade urbana até a sua confecção102.   

  Importa esclarecer, ainda, a existência da Lei nº 8.723/1993, cujo teor impõe limites 

para os veículos novos comercializados no país, quanto à redução dos níveis de emissão de 

monóxido de carbono, óxido de nitrogênio, hidrocarbonetos, álcoois, aldeídos, fuligem, 

material particulado e outros componentes nocivos. 

  De maneira análoga, mencionam-se as providências do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (Conama), segundo as quais tem sido recorrente a aprovação de diversas resoluções 

disciplinadoras responsáveis por estabelecer especificações quanto a calibração, regulagem e 

manutenção do motor, assim como dos sistemas de alimentação de combustível, de ignição, de 

carga elétrica, de partida, de arrefecimento, de escapamento, procedimentos e limites para as 

emissões ambientais de gases, partículas, opacidade e ruído103. 

  Acresce-se, por fim, a iniciativa do Plano Nacional sobre Mudanças do Clima, publicado 

em 2008 e elaborado pelo Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima, que representou 

um marco muito importante para a formulação de políticas públicas ao ressaltar as práticas mais 

relevantes de mitigação pelo setor de transportes, juntamente com o uso de veículos eficientes, 

a modernização da frota, a expansão do uso de sistemas ferroviários e aquaviários e incentivos 

aos transportes coletivos em substituição aos particulares104.  

  Em 2009, inclusive, houve a implantação do Plano Nacional de Logística de Transportes 

(PNLT), compilado pelo Ministério dos Transportes e da Defesa para tratar do planejamento 

nacional de médios e longos prazos do setor de transportes, visando propiciar a promoção da 

sustentabilidade ambiental e a redução dos custos de transportes. Seu teor propõe a obtenção 

do equilíbrio da matriz brasileira de transportes e contempla os aspectos logísticos, juntamente 

com a integração com o planejamento territorial, a redução das desigualdades regionais, a 

coesão continental, a segurança nacional e o alicerce para a elaboração dos planos plurianuais 

de investimentos entre 2008 e 2023105. 

                                                           
102 MOTTA, Renata Almeida; SILVA, Paulo Cesar Marques da; BRASIL, Augusto César de Mendonça. op. cit., 

p. 25-30 
103 Idem, p. 33-36. 
104 Idem. 
105 Idem. 
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  Importa aludir, também, no tocante às inciativas nacionais com finalidade direcionada 

para o urbanismo sustentável o compromisso voluntário de redução de gases de efeito estufa 

firmado pelo governo brasileiro, em 2009, durante a 15º Conferência entre as Partes da 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobe Mudanças Climáticas (CQNUMC) – United 

Nations Framework Convention on Climate Change -106, através do qual o Brasil firmou uma 

postura proativa diante das mudanças climáticas, uma vez que, na condição de país dotado de 

industrialização recente, não tinha a obrigação de pactuar um compromisso de redução de gases 

de efeito estufa. Contudo, se voluntariou a cumprir metas relevantes de emissão de CO2 e 

concretizou o referido compromisso na 17ª Conferência entre as Partes, quando assumiu o 

compromisso de diminuir as emissões estimadas, até 2020, em um total de 3.236 milhões de 

toneladas de CO2107. 

  Em que pese o Brasil estar muito aquém das expectativas relativas à mobilidade urbana, 

em geral, e também em relação à construção de um urbanismo sustentável, é preciso reconhecer 

a existência de grupos de pesquisa, profissionais empenhados e inciativas de natureza pública 

e privada cujo escopo está na promoção de melhorias, em âmbitos que variam da ótica da 

mobilidade à metas ambientais. A análise dos instrumentos até o momento propostos demonstra 

a imensidão desafiadora de aprimoramentos e projetos a serem concretizados, ao passo que 

também referencia vias administrativas e compromissos governamentais dedicados ao 

progresso da locomoção urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
106 Ministério de Ciência e Tecnologia Ministérios das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. 

Convenção sobre mudança do clima. Disponível em: 

<http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/convencao_clima.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018. 
107 Idem. 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/convencao_clima.pdf
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3. A RELAÇÃO ENTRE A MOBILIDADE URBANA E AS ATIVIDADES DE 

ECONOMIA COMPARTILHADA PARA O FOMENTO DAS SMART CITIES NO 

BRASIL 

 

 A tendência da economia compartilhada (colaborativa ou mesh108) veio mudar os 

paradigmas do consolidado consumismo capitalista109, oportunizando aos consumidores a 

satisfação de suas necessidades por intermédio de uma aquisição temporária110, e não definitiva, 

meramente destinada ao atendimento das necessidades e em observância da preservação 

ambiental111. Há uma grande discussão sobre seus efeitos – bons e ruins – sob vários aspectos, 

os quais serão devidamente referidos oportunamente. 

 A economia compartilhada, citada primeiramente em 2008, pelo professor Lawrence 

Lessing, da Universidade de Havard112, refere-se ao consumo colaborativo realizado nas 

atividades de compartilhamento, troca ou aluguel de bens, sem que haja, necessariamente, a 

aquisição desses. Essa prática ocorre tanto com bens tangíveis, quanto intangíveis, em 

negociações peer-to-peer (P2P) e business-to-consumer (B2C)113114. Em definição simplória, a 

economia colaborativa baseia-se na partilha de bens ou serviços devidos ao atendimento das 

necessidades dos consumidores, evitando a apropriação deliberada de pertences e preservando 

                                                           
108 GANSKY, L. apud. SILVEIRA. Lislene Mello da. et al. Economia compartilhada e consumo colaborativo: o 

que estamos pesquisando? Revista de Gestão, n.4, v.23, 2016, p. 298-305, p. 300. 
109 CEROY, Frederico Meinberg. Uber e Netflix são a ponta do iceberg da economia compartilhada. IDGNow, 

2015. Disponível em: <http://idgnow.com.br/internet/2015/07/06/artigo-uber-enetflix-sao-a-ponta-do-iceberg-

da-economia-compartilhada>. Acesso em: 20 mar. 2018. 
110 BARDHI, Fleura; ECKHARDT, Giana. op. cit., p. 882-883. 
111 FERREIRA. Karolina Matias. et al.  Economia compartilhada e consumo colaborativo: uma revisão da 

literatura. In: XII Congresso Nacional de Excelência em Gestão e III Inovarse: Responsabilidade Social Aplicada. 

Rio de Janeiro/RJ, 2016. Disponível em: <http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_369.pdf>. Acesso em: 

4 jul. 2017. 
112 Idem. 
113 A expressão ‘peer-to-peer’, sob a visão informatizada significa uma rede de computadores altamente conectada, 

cuja principal característica reside na descentralização das funções convencionais de rede, de modo que o 

computador de cada usuário está conectado para realizar as funções de servidor e consumidor ao mesmo tempo. 

Seu principal intuito é a transmissão de arquivos e sua difusão tem acarretado o crescente aprimoramento da 

plataforma e sua adaptação para novos sistemas, a exemplo do compartilhamento de bens e serviços. Na ótica 

colaborativa discutida nesse trabalho, é possível afirmar que essas expressões designam, respectivamente, uma 

estrutura baseada na interação de pessoa para pessoa, caracterizada pela desnecessidade de intermediários e 

estímulo à interação social, e um modo de consumo restrito à uma necessidade específica, contrário ao fomento 

capitalista de consumo.  
114 CHOI, Hyurung. et al. The business model for the sharing economy between SMEs. WSEASTransactions on 

Business and Economics, 2014. Disponível em: < 

https://pdfs.semanticscholar.org/b700/6c2a885dce85e50be307308dd9944dffb296.pdf>. Acesso em: 21 mar. 

2018, p. 625-626. 
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os recursos naturais, a onerosidade financeira e a liberação excessiva de gases de efeito 

estufa115. 

 Nesse contexto, a mobilidade partilhada pode ser avaliada como uma área passível – e 

necessária – de investimentos e dotada de bastante sucesso, considerando-se que, em alguns 

casos, 92% do tempo, os carros particulares estão estacionados116. Pensando a respeito desse 

dado, por exemplo, conclui-se que algumas medidas alternativas poderiam ser priorizadas com 

o fito de trazer uma melhor acessibilidade locomotiva à sociedade e, também, atender às 

disposições normativas constitucionais já delimitadas no início no trabalho. Dessa forma, 

muitas variantes foram desenvolvidas, a exemplo das viagens compartilhadas para dividir os 

custos com combustível e taxas, e, mesmo, para que novos laços sociais sejam construídos. 

 Conforme esmiuçado anteriormente, a questão da (i)mobilidade urbana, mais é um tema 

político estrutural do que tecnicamente um dilema de mobilidade, de maneira tal a ser, de certa 

forma, de maior importância a priorização de políticas urbanas que atendam aos grupos 

excluídos social e eletronicamente117. O transporte público, em especial, vem se mostrando um 

eixo importante a ser modificado, com vistas ao planejamento urbano eficaz, desenvolvimento 

e gestão, tendo em vista a realização experiências em locais diversos do globo e a verificação 

de que melhorias para as cidades, as populações além do incremento da produtividade, da 

justiça social e da sustentabilidade são alcançáveis118. 

 O meio largamente utilizado para que essa plataforma lograsse êxito foi a internet, os 

dispositivos e as aplicações, através dos quais foi possível intensificar as práticas de 

compartilhamento e tornar mais democrático o acesso por parte da sociedade119. Os 

componentes do sistema de TICs vêm ampliando a convergência tecnológica, o que permite a 

integração de múltiplas tecnologias e facilita a interconexão de dados e a comunicação direta 

                                                           
115 Economia Compartilhada: oportunidades para pequenos negócios. Centro SEBRAE de Sustentabilidade. 

2017. Disponível em: <sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Para sua empresa/Publicações/Economia-

Compartilhada.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018, p. 5-20. 
116 Idem. 
117 PARTEKA, Eloisa. et al., Transporte público de passageiros e cidade digital estratégica: análise dos meios 

digitais de mobilidade urbana em Barcelona. Revista dos Transportes Públicos, n.40. p. 7-26. ANTP, São Paulo, 

2017, p. 7-8. 
118 Idem. 
119 BOTSMAN, R; ROGERS. R. apud SILVEIRA. Alexandre Borba da. Economia Colaborativa: reflexões a partir 

da literatura. Revista de Gestão do Unilassale, Canoas, v. 6, n.2, 2017, p. 145. 
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entre vários usuários e ambientes em grande escala, a exemplo do desenvolvimento de 

aplicativos de sistemas de internet120. 

Com a dinâmica da inovação, as TIC´s assumiram função essencial e, nesse cerne, 

enfatiza-se a sua importância para o desenvolvimento e a criação de instrumentos capazes de 

aprimorar a qualidade da mobilidade urbana sustentável e de promover a autorregulação de 

atividades de economia compartilhada com vistas para a construção de cidades inteligentes no 

Brasil. A prova da importância da conectividade pode ser contemplada ao se considerar que 

esse país ocupou, em 2016, a 30º posição no Índice Global de Conectividade da Huawei, que 

considera 50 nações em seu estudo, quanto ao progresso de investimentos e implantação de 

Tecnologia da Informação e Comunicações para atingir a digitalização econômica121. 

A empresa holandesa TomTom emitiu o ranking anual de trânsito, em que são listados 

os índices de congestionamento de quase 300 cidades do mundo e, em 2016, registrou uma lista 

alarmante para a América Latina. De acordo com a listagem, a cidade do México tem a 

liderança, mas, salienta-se que figura em suas classificações o Rio de Janeiro/RJ (4º lugar), 

Salvador/BA (7º lugar) e Recife/PE (8º lugar). Para o vice-presidente da empresa, Ralf-Peter 

Schäfer, a solução mais eficiente seria estimular a população a fazer escolhas mais inteligentes 

quanto ao trajeto a ser percorrido122. 

A aludida solução colaborativa prevê a metodologia da coleta de dados da companhia 

Floating Car Data e o acesso a mais de 45 milhões de dispositivos no mundo inteiro, de clientes 

e parceiros, que podem reportar informações de velocidade em tempo real. Dessa forma, em 

decorrência do grande número de aparelhos e de dados coesos, a TomTom consegue observar 

precisamente a velocidade atual, a fluência do trânsito e a existência de acidentes, de modo a 

informar com precisão aos transeuntes as rotas mais viáveis para um tráfego fluido, veloz e 

eficiente. Isto posto, governos e cidades poderiam, com facilidade, integrar esses dados de 

tráfego em seus centros de gestão de tráfego e aplicações de software123. 

 A partir dessas tratativas, torna-se possível compreender o motivo pelo qual há uma 

coesão entre a problemática da mobilidade urbana e dos transportes, a economia colaborativa, 

                                                           
120 HAUSER. Ghissia; BOCHI, Thais Caetano. Smart City: cenários urbanos da inovação. Inovação e as 

dinâmicas sociais e econômicas das cidades. Brasília, Anprotec, 2017, p. 8-9. 
121 KLEINA, Nilton. Brasil é 30º em lista de países com investimentos em internet. TecMundo, São Paulo, 14 abr. 

2016. Disponível em: <https://www.tecmundo.com.br/brasil/103643-brasil-30-lista-paises-investimentos-em-

internet.htm>. Acesso em: 21 mar. 2018. 
122 Melhorando as condições de trânsito para todos. SmartCityBusiness, 2016. Disponível em: < 

http://smartcitybusiness.com.br/home/revistaoutubro2016.pdf>. Acesso em: 21 mar. 2018, p. 12-14. 
123 Idem. 

https://www.tecmundo.com.br/brasil/103643-brasil-30-lista-paises-investimentos-em-internet.htm
https://www.tecmundo.com.br/brasil/103643-brasil-30-lista-paises-investimentos-em-internet.htm
http://smartcitybusiness.com.br/home/revistaoutubro2016.pdf
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as smart cities e, mais a frente, será avaliada a relação entre esses e a autorregulação de 

atividades de economia compartilhada. A série de problemas existente no contexto da 

mobilidade urbana e no setor de transportes – público e privado – demonstra a hodierna 

insustentabilidade dos centros urbanos e traz, como via resolutiva, a via econômica alternativa 

suscitada e o modelo de cidade inteligente.  

A construção de smart cities é extremamente importante para o alcance do ‘Objetivo de 

Desenvolvimento Sustentável nº 11’ (ODS 11), pois ambas apresentam a mesma ideia e, 

sobretudo, o propósito de tornar as cidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis124. O 

empreendimento de esforços com o intuito de promover a construção de cidades inteligentes se 

faz necessária porque se trata de um sistema com potencial de agregar determinados fatores 

centrais e planejar um estilo de centros urbanos apto a prestar serviços com qualidade e de 

acordo com as demandas projetadas para as sociedades futuras. Os fatores centrais aos quais se 

alude estão delimitados na imagem a seguir125: 

 

Figura 7: Dimensões e fatores da Smart City. Fonte: Giffinger et al., e Giffinger & Gudrun (2010). 

 

                                                           
124 Panorama Setorial da Internet. op. cit., p. 1-2. 
125 Idem. 
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 É certo que a instalação de cidades inteligentes não é um processo simples, até mesmo 

porque a extensão territorial do Brasil é gigantesca, além de que essa transformação necessita 

da confluência de inúmeros fatores, a começar por investimentos exorbitantes. Mas, para que 

possa haver uma avaliação pertinente sobre o problema de mobilidade urbana, bem como as 

possíveis alternativas de economia compartilhada e sobre a autorregulação dessas atividades, 

faz-se mister o subtópico seguinte, cujo teor abarca um conhecimento detalhado a respeito da 

problemática da crise de mobilidade urbana. 

 

3.1 A PROBLEMÁTICA DA CRISE DE MOBILIDADE URBANA NO BRASIL 

 

 Em sede preliminar à vasta quantidade de aspectos a serem delimitados nesse item, faz-

se uma abordagem inicial sobre o montante de investimentos registrados no setor de mobilidade 

urbana brasileiro. Impende destacar que o investimento em tecnologias ligadas aos transportes 

individuais são, de fato e historicamente, maiores do que aqueles destinados aos transportes 

coletivos.  

Para comprovar essa informação, o Sistema de Informações da Mobilidade Urbana – 

SIM126 -, banco de dados da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) 

desenvolvido em parceria com o BNDS, calculou o custo da mobilidade em municípios 

brasileiros com mais de 60 mil habitantes127. Como resultado, o relatório comparativo dos anos 

2003-2014, publicado em julho de 2016, apontou que os custos associados ao transporte 

individual atingem 80% do total, mesmo sua atuação sendo responsável por cerca de 30% das 

viagens. Em conformidade com esse estudo, os meios individuais recebem quatro vezes mais 

recursos públicos do que os meios coletivos. Segue demonstrativo da pesquisa 128.  

 

                                                           
126 O Sistema de Informações da Mobilidade Urbana foi desenvolvido para agregar mais de 150 dados básicos dos 

438 municípios, com 60.000 ou mais habitantes, em 2003, obtidos por meio de questionário enviado pela ANTP 

e preenchidos pelos responsáveis do transporte e do transito municipais e metropolitanos. A abrangência das áreas 

consideradas são as seguintes: ônibus municipais; ônibus metropolitanos; metro ferroviário; transito e mobilidade 

urbana. 
127 Sistema de Informações de Mobilidade Urbana. Relatório Comparativo 2003-2014. 2016. Disponível em: < 

http://files.antp.org.br/2016/9/3/sistemasinformacao-mobilidade--comparativo-2003_2014.pdf>. Acesso em: 22 

mar. 2018, p. 30. 
128 Idem. 

http://files.antp.org.br/2016/9/3/sistemasinformacao-mobilidade--comparativo-2003_2014.pdf
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Tabela 2: Evolução dos custos totais da mobilidade urbana, Brasil, 2003-2014. (bilhões de reais/ano) Fonte: 

Relatório Comparativo 2003/2014. Sistema de Informações da Mobilidade Urbana da ANTP, julho de 2016. 

 

A obtenção desses números considerou como custos individuais o gasto com as tarifas 

dos motoristas com o combustível, além daquele depreendido pelos motoristas com 

combustível e pelo poder público com a manutenção de vias e com os gastos com saúde 

derivados da poluição e dos acidentes de trânsito. 

Em relação aos custos com tecnologias afetas ao transporte individual (automóveis), não 

é difícil deduzir que o são porque a indústria automotiva visiona se manter no mercado e estar 

sempre superando suas vendas. Além disso, percebe-se a necessidade da indústria automotiva 

de enfrentar a concorrência de empresas de alta tecnologia e equilibrar-se frente às companhias 

similares, até mesmo porque é preciso compensar de alguma forma o fato de o Estado brasileiro 

apresentar suas debilidades e não fornecer uma infraestrutura adequada ao segmento dos 

transportes. 

Dessa maneira, as indústrias automotivas se esforçam para ter um padrão de qualidade 

via alta empregabilidade tecnológica e, isso ocorre, por exemplo, por intermédio de recursos 

que possam agradar os clientes, a exemplo da criação de veículos mais confortáveis, seguros, 

competitivos e dotados de viabilidade econômica quanto ao custo-benefício129. 

                                                           
129 MOURA, Andréa Mendonça de. op. cit., p. 40-50. 



57 
 

O trânsito urbano assume a centralidade da discussão sobre o meio urbano, de modo a 

tratar-se tanto de um assunto ambiental, quanto de saúde pública. Convém destacar, nesse 

momento, seu conceito, à luz do Código de Trânsito Brasileiro – Lei nº 9.503/97, o artigo 1º, 

parágrafo segundo130, cujo teor afirma ser a utilização de vias por pessoas, veículos e animais, 

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

operações de carga ou descarga. Em definição simplória, tem-se o trânsito como uma disputa 

real pelo espaço físico, cuja ocorrência implica, indiscutivelmente, na semelhante disputa pelo 

tempo e pelo acesso às estruturas urbanas, ou seja, à cidade131. 

Para melhor entendimento do subtópico, segue abaixo a descrição do índice de 

mobilidade no Brasil, com a exposição dos tipos de meios de transporte e suas viagens por 

habitantes analisadas por diária132. Posteriormente, com vistas à uma maior compreensão, serão 

tratados os transportes coletivos e, em seguida, os individuais, assim como suas peculiaridades 

e dados estatísticos probatórios.  

 

 

Tabela 3: Índice de mobilidade, Brasil, 2003-2014. Viagens por habitante por dia. Fonte: Relatório Comparativo 

2003-2014. Sistema de Informações de Mobilidade Urbana, ANTP, julho de 2016. 

                                                           
130 Art. 1º O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional, abertas à circulação, rege-se 

por este Código. § 2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades 

componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar 

as medidas destinadas a assegurar esse direito. 
131 ARAÚJO. Marley Rosana Melo de. et al. Transporte público coletivo: discutindo acessibilidade, mobilidade e 

qualidade de vida. Revista Psicologia & Sociedade. Santa Catarina, v. 23, n. 3, p. 574-582, 2011, p.575. 
132 Sistema de Informações de Mobilidade Urbana. Relatório Comparativo 2003-2014. op. cit., p. 5. 
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O ponto de partida da análise dos transportes públicos coletivos está no conjunto terrível 

de inconveniências que traz ao cotidiano do transeunte brasileiro e para o poder público, quais 

sejam, a morosidade dos deslocamentos, o elevado custo das passagens e a manutenção das 

vias, juntamente com índice de acidentes e a poluição atmosférica. Outro fator de extrema 

relevância está na evasão de usuários dos veículos coletivos, que só cresce. A queda da demanda 

de passageiros nos meios coletivos foi de 18,1% entre os anos de 2013-2016, conforme 

demonstra o estudo realizado pela Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos 

(NTU)133. 

Esse número decorre, entre outros fatores, da lentidão dos deslocamentos nos veículos 

coletivos, quase sempre incapazes de fazer as viagens no tempo certo e cuja velocidade dos 

ônibus urbanos sofreram uma queda significativa nos últimos dezesseis anos, em percentual de 

40%, passando de 25km/h para 15km/h em 2015, de acordo com dados da ANTP e da Empresa 

de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte (BHTrans)134. Em entrevista concedida pelo 

Presidente Executivo da Associação Nacional de Transportes Urbanos (NTU), Otávio Vieira 

de Cunha Filho, a lentidão dos transportes de massa é bastante preocupante porque endossa a 

fuga de usuários e os estimula à propriedade de novos veículos, que se adensam nas vias 

públicas e pioram o caos urbano135. 

No que pertine aos motivos que provocam a substituição do meio de transporte coletivo 

(ônibus), por outros modos de locomoção, faz-se menção à uma análise de informações 

estatísticas recentemente elaborada (2017), cuja metodologia foi baseada em perguntas 

elaboradas a 1.012 usuários que deixaram os meios de natureza coletiva – ou diminuíram seu 

uso – e passaram a locomover-se mediante outro meio. Seus resultados foram dispostos no 

gráfico a seguir136: 

 

                                                           
133 NTUrbano. Brasil pode ter transporte público urbano de qualidade.  NTUrbano, Ano V, n. 28, jul/ago, 2017. 

p. 6. Disponível em: <http://www.ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub636420226446349456.pdf>. Acesso 

em: 21 mar. 2018, p.6. 
134 Idem. 
135 NTUrbano. Brasil pode ter transporte público urbano de qualidade. op. cit., p. 6-7. 
136 Pesquisa Mobilidade da População Urbana em 2017. Confederação Nacional de Transporte, Associação 

Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, Brasília: CNT, NTU, 2017. Disponível em: < 

http://www.ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub636397002002520031.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2018, p. 63. 

http://www.ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub636420226446349456.pdf
http://www.ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub636397002002520031.pdf
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Figura 8: Motivos que provocaram a substituição do ônibus por outros modos (2017). 

 

Desse modo, esse gráfico comprovou o conjunto de inconveniências citadas em linhas 

anteriores, a partir das quais, em consonância com políticas econômicas voltadas à aquisição 

da propriedade privada de automóveis, desestimula o uso e a adesão aos transportes públicos 

coletivos. Soma-se a esse fato, também, a fuga desses consumidores para a crescente filiação 

aos meios de transporte compartilhados, cuja explanação será melhor definida nos próximos 

tópicos.  

A seguir, dispõe-se como complementação à ideia proposta um gráfico estabelecendo 

uma comparação entre um ônibus, um carro e uma moto, todos percorrendo uma viagem média 

de nove quilômetros, foi possível aferir que o custo de tempo médio do automóvel chega a ser 

quase o dobro do que a viagem de ônibus, enquanto o motociclista, por sua vez, obtém um 
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percurso com mais de 40% de economia. O tempo de viagem para o usuário do ônibus é o mais 

oneroso, seguido do carro e, como o mais veloz, o motociclista137. 

 

 

Figura 9: Análise gráfica comparativa de viagem média por 9 km por ônibus, carro e moto. 

 

O tempo médio depreendido pelos meios de transporte sobre os trajetos a serem 

cumpridos está intrinsecamente associado à extensão da frota veicular e aos indicativos de 

motorização138 da sociedade. Nesse ínterim, de acordo com o Observatório das Metrópoles a 

partir de dados do DENATRAN/2014, considerando-se de 2001 até 2014, houve um acréscimo 

à frota de 32,3 bilhões de automóveis, totalizando, ao término desse último ano, 56,9 milhões139.  

A taxa de motorização passou de 14,4 automóveis para cada 100 habitantes, para 28,1 

automóveis para um espaço amostral de 100 habitantes. A seguir, seguem dois gráficos140 cujo 

intuito é demonstrar a evolução da frota no intervalo de tempo referido e a taxa de motorização 

aludida. 

 

                                                           
137 VASCONCELLOS, Eduardo Alcântara de. apud. BICALHO, Marcos Pimentel; VASCONCELLLOS, Eduardo 

Alcântara de. p. 30. 
138 A taxa de motorização da sociedade consiste em um indicativo que avalia a quantidade de veículos e a proporção 

da população com o intuito de estabelecer um parâmetro de crescimento entre a frota e a quantidade de habitantes. 
139 Estado de motorização individual no Brasil. Relatório 2015. Disponível em: < 

http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/automoveis_e_motos2015.pdf>. Acesso em: 23 mar. 2018. 
140 Idem. 

http://www.observatoriodasmetropoles.net/download/automoveis_e_motos2015.pdf
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Figura 10: Evolução da frota de automóveis no Brasil – 2001 à 2014. Fonte: Organizado pelo Observatório das 

Metrópoles a partir de dados do DENATRAN/2014. 

 

 

Figura 11: Taxa de motorização por automóveis no Brasil – 2001 à 2014 (nº de automóveis/100hab). Fonte: 

Organizado pelo Observatório das Metrópoles a partir de dados do DENATRAN/2014. 

 

Além disso, uma curiosidade pertinente ao tema é que o transporte individual também 

é voraz quanto à sua demanda por espaço. Somado ao fato de ser mais poluente, possuir maior 

consumo energético e custar mais caro ao consumidor (em aquisição e manutenção), um usuário 

de motocicleta ocupa 4,2 vezes mais espaço no sistema viário do que um usuário de ônibus, e 
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o de automóvel, em seu turno, 6,4 vezes a mais141. Abaixo, segue tabela142 ilustrativa sobre 

esses dados: 

 

Tabela 4: Dispêndio de energia, poluição e custos registrados pelos meios de locomoção. 

 

Acontece que esses dados respingam em outros setores, a exemplo do equilíbrio 

financeiro das empresas detentoras da concessão dos transportes públicos coletivos, as quais, 

como apontam estatísticas, chegam a apresentar, como corolário, um percentual de 37% com 

dívidas tributárias perante à União e outras 20% com dívidas em relação aos municípios143. A 

diminuição de passageiros pagantes causa grande impacto no setor devido ao custo que subsiste 

em relação a esse consumidor e às características econômicas do país144. 

O gráfico abaixo comprova a evolução dos passageiros equivalentes transportados por 

mês no sistema de ônibus urbano, a partir do observatório em nove capitais. Vê-se, com clareza, 

a minimização do quantitativo de usuários de transporte público coletivo, sobretudo no ano de 

2016145. 

 

                                                           
141 ANTP, 2006a, p. 94 apud BICALHO. Marcos Pimentel; VASCOMCELLOS. Eduardo Alcântara de. Os 

desafios da mobilidade urbana. op. cit., p. 10. 
142Idem. 
143 Estado de motorização individual no Brasil. Relatório 2015. op. cit., p. 24. 
144 Idem. 
145 Idem. 
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Figura 12: Evolução dos passageiros equivalentes transportados por mês no Sistema de Ônibus Urbano. Fonte: 

NTU. 

 

As informações supracitadas, não por acaso, se coadunam com a tabela exposta no item 

2, sobre o estudo feito pela FIRJAN, em que, para se ter uma ideia, em 2012, na área 

metropolitana de Natal/RN, já se gastava 109 minutos no deslocamento casa – trabalho – casa. 

Frise-se que a pesquisa data do ano de 2012 e que essa região metropolitana possui uma 

projeção de crescimento de 123,27% até 2025 (em relação à 1990), segundo pesquisa da UN-

Habitat (Programa de Habitação das Nações Unidas)146, o que traduz a iminência de uma total 

imobilidade urbana em um futuro bem próximo. 

Por oportuno, sublinha-se que a análise não possui o condão de atender 

preferencialmente à classe empresarial, muito menos pró poder público ou consumidor. O norte 

desse estudo baseia-se na ponderação justa dos dados pesquisados e na análise da crise de 

mobilidade urbana em uma ótica pluralista e atenta aos ditames da legislação jurídica brasileira. 

Em um segundo momento, faz-se comentários a respeito dos transportes individuais. 

Cabe começar essa seção fazendo referência aos dados do Sistema de Informações da 

Mobilidade Urbana da Associação Nacional de Transportes Públicos (ANTP) por meio dos 

quais se verificou que o transporte individual consome cerca de 75% de toda a energia gasta no 

Brasil com transportes urbanos, sendo também os responsáveis pela emissão de 84% de 

                                                           
146 PREVIDELLI, Amanda. As regiões metropolitanas que mais vão crescer em 2025. Revista Exame, 13 set. 

2016. Disponível em: <https://exame.abril.com.br/brasil/as-metropoles-brasileiras-que-mais-crescem/>. Acesso 

em: 21 mar. 2018. 
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poluentes locais, 66% de poluentes com impacto direto no efeito estufa e por 86% dos custos 

públicos oriundos dos acidentes de trânsito147. 

Aliás, sobre a emissão de poluentes na atmosfera, cabe suscitar que, atualmente, o setor 

de transporte tem sido considerado um dos principais poluentes na atmosfera, devido 

principalmente à queima de combustíveis fósseis. Dentre as substâncias emitidas em 

abundância, destacam-se os óxidos de nitrogênio (NOX) e os materiais particulados (MP), os 

quais são nocivos ao meio ambiente e contribuem sobremaneira para o agravamento do efeito 

estufa, do aquecimento global e para a incidência de doenças cardiorrespiratórias. 

Em alusão à emissão de gases poluentes, segue demonstrativo em forma de tabela148 

sobre a disposição das emissões de CO2 advindas do transporte urbano. 

 

 

Tabela 5: Emissões relativas à CO2 do transporte urbano – matriz modal de emissões de CO2. Fonte: 

Elaboração do autor149.  

 

A poluição veicular é responsável por aproximadamente 20% da emissão global de 

CO2, enquanto no território nacional, conforme dados do Ministério da Ciência e Tecnologia 

                                                           
147 BICALHO, Marcos Pimentel; VASCONCELLLOS, Eduardo Alcântara de. Os desafios da mobilidade urbana. 

Revista dos Transportes Públicos – ANTP, nº 29. p. 9-15, São Paulo, 2007, p. 10. 
148 CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de. Emissões relativas de poluentes do transporte urbano. Boletim 

regional, urbano e ambiental, 5 jun. 2011. Disponível em: < 

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/5574/1/BRU_n05_emiss%C3%B5es.pdf>. Acesso em: 23 mar. 

2018, p. 127. 
149 Idem. Notas: (1) Essas emissões consideram a extensão das viagens iguais (ext. igual) e a extensão de viagens 

de transporte público duas vezes maior que a individual. (Ext. TP = 2xTI). (2) Valores médios das pesquisas de 

origem e destino das capitais selecionadas. 
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(MCT), responde por cerca de 9% das liberações totais do dióxido de carbono. Serve de 

reflexão, nesse sentido, a constatação segundo a qual vários são os fatores ensejadores da 

emissão desse gás, mas, o setor dos transportes responde com maior propriedade porque a 

composição modal de deslocamento das cidades, especialmente àquela relativa ao transporte 

individual motorizado150. Logo, se a frota de veículos particulares individuais é maior – e sua 

projeção de crescimento, idem -, há de se ponderar sobre seu comprometimento em relação à 

degradação ambiental. 

Traçando um paralelo relativo à emissão de gases entre veículos individuais e coletivos, 

à luz da interpretação da Figura 12, tem-se que os veículos individuais significam 35% das 

viagens motorizadas, em média, e também por quase 60% das emissões de dióxido de carbono 

nos centros urbanos brasileiros. Os transportes de ordem coletiva, por sua vez, representam 

creca de 25% das emissões de CO2 e as emissões dos veículos utilitários de carga, com 1% das 

viagens motorizadas, simbolizam um percentual de 10% em relação à emissão desse gás151. 

Sobre a utilização de veículos e a evolução de seus tipos com o tempo, em quantidade, 

alude a tabela à seguir, com estatísticas anunciadas em 2016, sobre os anos de 2003 à 2014152.  

 

 

Tabela 6: Análise da evolução das viagens por modo, em bilhões de viagens por ano.  

 

                                                           
150 Idem. 
151 Idem. 
152 Sistema de Informações de Mobilidade Urbana. Relatório Comparativo 2003-2014. op. cit., p. 3. 
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Todas essas características sobre a crise de mobilidade urbana culminam na observação 

da estrutura dos meios de transportes adotados no Brasil – conforme mencionado na introdução 

– e, portanto, traz-se uma imagem153 acerca dos meios de transporte e sua adesão no território 

nacional a fim de comprovar, por meio de dados, a preferência das rodovias como via de 

locomoção, ainda que a estrutura do território nacional possibilite o uso de outros mecanismos 

de transporte. 

 

Figura 13: Composição da matriz de transporte de cargas no Brasil em 2013. Fonte: CNT (2013). 

 

Essa ilustração significa que a matriz locomotiva nacional está pautada nas rodovias, 

muito embora possua recursos e estrutura para desenvolver e utilizar com maior propriedade 

outros meios. Desse modo, depreende-se que há uma dependência expressiva em relação às 

rodovias e, do ponto de vista energético, o impacto da matriz de transporte poderia ser muito 

menor, assim como também o custo de manutenção representaria um menor valor quando 

comparado ao atual formato e conservação das rodovias154
.  

É interessante também compreender que essa via de transporte possui seus benefícios, 

como a flexibilidade, a disponibilidade, a velocidade e, até mesmo, facilidades logísticas. No 

entanto, como consequências destrutivas da abundância de locomoção via rodovias, cita-se o 

prejuízo conferido ao setor produtivo nacional, uma vez que o transporte é feito em quantidades 

diminutas (se comparados à eficiência quantitativa proporcionada por outras formas de 

                                                           
153 COLAVITE, Alessandro Serrano; KONISHI, Fábio. A matriz do transporte no Brasil: uma análise comparativa 

para a competitividade. In: Simpósio de Excelência em Gestão e Tecnologia: Otimização de Recursos e 

Desenvolvimento. p. 1-11. Disponível em: < https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/802267.pdf>. Acesso 

em: 22 mar. 2018, p. 4. 
154 Idem. 

https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos15/802267.pdf
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transporte), além do alto custo com combustíveis e manutenção, do índice elevado de acidentes 

e emissão de poluentes e o comprometimento da segurança, com o aumento do número de roubo 

de cargas155. 

Nesse cerne, no tocante aos aspectos destrutivos da dependência do transporte 

rodoviário, cita-se o caos ocorrido no Brasil recentemente com a paralisação dos 

caminhoneiros. Sobrelevando-se que o interesse do presente estudo não se destina à delimitar 

os caracteres específicos desse protesto, merece destaque o fato de que sua ocorrência e 

abrangência em todo o território nacional comprovou, ainda mais, o quão maléfica é a 

dependência do setor rodoviário, notadamente com realce sobre o escoamento e a distribuição 

da produção de bens e serviços no território nacional. 

Com relação ao fato em comento, por exemplo, faz-se a reflexão de que com um protesto 

e o bloqueio das vias públicas, simplesmente foi gerada uma situação de caos e 

desabastecimento generalizado, culminando na elevação dos preços dos produtos, na 

paralisação de algumas atividades, além da interrupção de algumas atividades, que, sem 

combustível, gás de cozinha, gêneros alimentícios e demais materiais de extrema vitalidade 

para o cotidiano, impossibilitaram-se de serem concretizadas. 

Conforme delimitado alhures, em que pese os altos investimentos no setor rodoviário – 

que são, de fato, úteis – enfatizaram com esse cenário que o país ainda está muito aquém das 

expectativas em termos de transporte e desenvolvimento. Segundo dados levantados nessa 

oportunidade, na última década, cerca de 65% dos investimentos governamentais destinaram-

se às rodovias. Esse modal recebeu algo em torno de R$ 80 bilhões dos R$ 123 bilhões 

aplicados, considerando-se, de acordo com os apontamentos feitos, que 61% da carga produzida 

depende do sistema rodoviário de transporte156. 

Essa situação revelou a dependência supracitada, mas, além disso, pôs em evidência 

outros problemas estruturais, como a falta de um plano de contingência capaz de evitar a asfixia 

da atividade produtiva e impedir o apagão logístico ante a greve dos caminhoneiros157. Para 

                                                           
155 OLIVEIRA, Simone de. Sistema de Transporte no Brasil: O multimodalismo como opção logística.  

Monografia em MBA Portos e Logística. Pós Graduação da Universidade Gama Filho, Rio de Janeiro/2004, p. 20-

21. 
156 AUGUSTO. Otávio. Greve dos caminhoneiros evidencia dependência do país em rodovias. Correio 

Braziliense, São Paulo, 3 jun. 2018. Disponível em: < 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/06/03/internas_economia,685730/rodovias.sht

ml>. Acesso em: 14 jun. 2018. Disponível em: < http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/crise-

dos-caminhoneiros-expoe-dependencia-de-unico-meio-de-transporte>. Acesso em: 15 jun. 2018. 
157 RODRIGUES. Alex. Crise dos caminhoneiros expõe dependência de único meio de transporte. Agência Brasil. 

São Paulo, 28 maio, 2018. 

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/06/03/internas_economia,685730/rodovias.shtml
https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/06/03/internas_economia,685730/rodovias.shtml
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/crise-dos-caminhoneiros-expoe-dependencia-de-unico-meio-de-transporte
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-05/crise-dos-caminhoneiros-expoe-dependencia-de-unico-meio-de-transporte
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além dessas considerações, também restou notaria as condições laborais desses profissionais, 

e, ainda, um ponto salutar que interessa a esse trabalho: a temática da violência a qual estão 

submetidos os trabalhadores insertos nessa área, assim como toda a população, que a todo 

instante se locomove primordialmente por intermédio desse sistema de transporte. A violência 

no trânsito, destarte, está ligada ao aumento da frota de veículos, como reportado anteriormente.  

Os dados do Departamento de Informática do Sistema único de Saúde (Datasus), do Ministério 

da Saúde, assevera um montante de 43 mil pessoas vítimas de acidentes de trânsito, por ano, no 

Brasil158.  

Dentre os vários indicadores e as características que circundam a temática da violência 

e a mortalidade no trânsito (incluindo motoristas de automóveis, ocupantes159, ciclistas e 

motociclistas), faz-se uso do gráfico abaixo160, cujo objetivo se restringe à observação do 

envolvimento dos tipos de transporte nos acidentes com mortes e vítimas com lesões graves, 

conforme dados percentuais até 2014, em rodovias federais. 

 

 

Figura 14: Envolvimento das modalidades de transportes nos acidentes com mortes e vítimas com lesões graves 

(2014). Fonte: PRF (elaboração dos autores). 

 

                                                           
158 Acidentes de trânsito nas rodovias federais brasileiras: caracterização, tendências e custos para a sociedade. 

Relatório de Pesquisa, IPEA. Disponível em: < 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150922_relatorio_acidentes_transito.pdf>. 

Acesso em: 23 mar. 2018 p. 7. 
159 A expressão ‘ocupantes’ de os passageiros e os condutores dos meios de transporte mencionados. 
160 Idem. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/relatoriopesquisa/150922_relatorio_acidentes_transito.pdf
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Pela verificação dos dados contidos na imagem, depreende-se que enquanto nos 

automóveis há 8,3 acidentes registrados, quando a avaliação recai sobre as motocicletas, esse 

número cai para 2,9. Da mesma forma, o número de mortes a cada cem acidentes apresenta o 

maior valor para motocicletas entre as modalidades motorizadas, sendo essa taxa superior duas 

vezes se comparada aos automóveis161.  

O Sistema de Informações sobre Mortalidade contabilizou quase 1 milhão de óbitos, 

entre 1980 e 2011, nos diversos tipos de acidentes de trânsito ocorridos no Brasil162, o que é um 

valor bastante, alto, ponderando-se a existência atual de variados mecanismos de segurança 

automobilística, sistema de atendimento e prestação de socorro, além de várias medidas afetas 

ao setor de segurança nos transportes e tecnologias implantadas. 

O enfoque especial dessa informação está na projeção de aumento da frota veicular de 

automóveis com ênfase sobre as motocicletas, que apresentam baixo potencial de proteção e, 

portanto, tendem a apresentar números elevados de mortandade163. Segundo previsão, 

mantendo-se o ritmo linear de acidentes conferido na tabela anteriormente reportada, no ano de 

2024, as motocicletas oficialmente registradas ultrapassarão os automóveis, perspectiva 

também condizente com o incremento de vendas desse veículo ao longo desse tempo164. 

Abaixo, seguem informações reativas ao número de mortes em acidentes de trânsito no Brasil, 

entre 1980/2011165: 

 

 

Figura 15: Número de mortes (miles) em acidentes de trânsito, Brasil, 1980/2011. 

                                                           
161 Idem. 
162 WAISELFISZ, Júlio Jacobo. Mapa da Violência 2013: acidentes de trânsito e motocicletas. Disponível 

em:<https://www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_transito.pdf >. Acesso em: 24 mar. 2018, p. 20. 
163 Idem. 
164 Idem. 
165 Idem.  

file:///C:/Users/Bruna/Dropbox/MESTRADO/2018.1/Dissertação%20Bruna%20Agra/%3chttps:/www.mapadaviolencia.org.br/pdf2013/mapa2013_transito.pdf
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Outra questão de suma importância no contexto da frota veicular reside na destinação 

desse material e seu tratamento para reuso. A reciclabilidade de automóveis é alta, chegando, 

na Europa, a atingir um patamar de cerca de 80% de reaproveitamento. Em decorrência da 

multiplicidade de materiais que o constituem, apresentam, destinações diferentes, como 

resíduos tóxicos a exemplo de catalisadores. Inclusive, até mesmo os polímeros, cujo potencial 

de reciclagem é baixo, não é descartado integralmente, passa por processo de aproveitamento. 

Há, nesse condão, o amparo normativo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, destinada à 

óleos, lubrificantes, pneus e baterias, por exemplo, que orientam o descarte consciente desses 

veículos166. 

Em finalização à exposição de indicativos necessários à compreensão desse ponto, faz-

se menção ao setor de investimentos em transportes nos últimos anos. Desde meados da década 

de 1990 o Estado vem se afastando de diversos setores da economia, como o de infraestrutura 

econômica, e cedendo espaço para o processo de privatização, de modo que esse período contou 

com diminutos montantes de investimentos em infraestrutura e transportes, principalmente em 

regiões menos desenvolvidas. 

Recentemente, ciente da necessidade de um planejamento eficaz para corrigir as 

distorções regionais no âmbito da infraestrutura debilitada, o governo federal lançou, em 2006, 

o Programa Nacional de Logística e Transportes (PNLT), cujo intuito era orientar os 

investimentos nesse setor até 2023 e dinamizar a matriz de transporte brasileira, então 

concentrada no modal rodoviário e atrelada à outros modais167. O PNLT está associado ao 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) – em sua primeira e segunda versão, que obteve 

como investimentos previstos R$ 503,9 bilhões de reais para o PAC-I, dos quais mais de R$ 55 

bilhões destinados ao transporte e distribuídos em diferentes projetos modais. O PAC-II, em 

seu turno, contou com R$ 955 bilhões de investimentos programados entre 2011 e 2014, dos 

quais R$100 bilhões seriam somente para infraestrutura e transportes168. 

                                                           
166 UNIETHOS. Sustentabilidade no Setor Automotivo. São Paulo, 2012. Disponível em: 

<http://www.siteuniethos.org.br/wp-content/uploads/2013/11/1_UNIETHOS_auto_bx.pdf>. Acesso em: 29 mar. 

2018, p. 22. 
167 SILVA, Guilherme Jonas Costa da; MARTINS, Humberto Eduardo de Paula; NEDER, Henrique Dantas. 

Investimentos em infraestrutura de transportes e desigualdades regionais no Brasil: uma análise de impactos do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Revista de Economia Política, v. 36, n.4. p. 840-863, out-dez, 

2016, p. 849. 
168 Idem. 
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Diante do afastamento do Estado frente à algumas áreas de atuação no período 

compreendido de entre 1985-2005, como o setor de infraestrutura citado supra, evidencia-se a 

queda de qualidade dos serviços públicos ofertados, ao mesmo tempo em que ocorreu o setor 

privado passou a ser considerado como alternativa e, o foi, melhorando significativamente a 

monta de recursos direcionados para esse segmento. Quanto aos projetos de infraestrutura de 

transportes, esses precisam dos recursos de origem pública, sendo permitida, entretanto, uma 

porcentagem não determinada de contratação das Parcerias Público Privadas (PPP)169.  

Segue imagem sobre informações afetas aos investimentos de origem pública federal e 

privada aplicados em infraestrutura federal de transportes, demonstrando que houve um 

incremento de investimentos entre 2011 e 2014, provavelmente com o auxílio do PAC, já que 

até meados de 2011 houve uma relativa estabilidade. Em contrapartida, também expôs uma 

redução nos anos subsequentes, conforme remonta a ilustração170. 

 

 

Figura 16: Investimento público federal e privado aplicados em infraestrutura federal de transportes. *Não estão 

computados valores autorizados de investimento privado em Portos Organizados e TUPs. **Não estão 

contabilizados os investimentos públicos e municipais. Fonte: MTPA/ANTT/ANAC. 

 

Após a exposição dos dados acima, metodologicamente acompanhados de gráficos à 

título de organização e compreensão apurada do leitor, vê-se que, de fato, existe o empenho das 

iniciativas públicas e privadas no tocante à liberação de investimentos para a promoção de 

                                                           
169 Para fins de amparo normativo, saliente-se que as Parcerias Público Privadas (PPP) são regidas pela Lei nº 

11.079/2004. 
170 Anuário Estatístico de Transportes – 2016-2017. Disponível em: < 

http://www.transportes.gov.br/images/2017/Sum%C3%A1rio_Executivo_AET_-_2010_-_2016.pdf>. Acesso 

em: 23 mar. 2018, p. 20. 

http://www.transportes.gov.br/images/2017/Sum%C3%A1rio_Executivo_AET_-_2010_-_2016.pdf
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melhorias da infraestrutura urbana, e, com isso, o ulterior aprimoramento do setor de 

transportes. No entanto, constata-se a existência ainda predominante da utilização dos meios 

rodoviários, fato que endossa uma série de aspectos destrutivos, como o elevado custo dos 

transportes e sua manutenção, índices expressivos de poluição atmosférica e violência no 

trânsito, além da perda de investimentos por parte de empreendedores e uma frota crescente de 

veículos de transporte individual. 

Em complementação, é preciso considerar que o Brasil possui extensas proporções 

territoriais e demográficas, juntamente com um plexo gigantesco de demandas, fato que 

dificulta a resolução das problemáticas, como a dos transportes. Partindo-se do pressuposto que 

a aplicação de recursos públicos federais se expressa pela diferença entre as dotações 

autorizadas para investimentos nos orçamentos fiscal e das empresas públicas e o efetivamente 

executado, afere-se, mediante dados coletados, a baixa eficiência na aplicação dos recursos171. 

Percebeu-se, por exemplo, que o governo federal injetou cerca de R$ 15 bilhões por ano 

no quadriênio 2010-2013 nos quatro modais de transporte (portuário, aeroportuário, rodoviário 

e ferroviário), mas o total de recursos que o governo deixou de aplicar nesse período foi de R$ 

70,2 bilhões, que seria o total de verba autorizada e diminuída dos executados. Para se ter uma 

ideia, esse montante seria o suficiente para o governo investir durante 4,7 anos na infraestrutura 

de transportes, pela média anual de 2010-2013172.  

Ante o esboço fático de dados apresentados, por fim, entende-se que a problemática da 

mobilidade urbana brasileira está evidenciada em um plexo de fatores que estão estruturalmente 

debilitados e necessitam de profundas mudanças, de modo a conferir tamanha complexidade à 

causa. Faz-se mister salientar que o divórcio entre as políticas públicas de urbanização e 

mobilidade urbana, isto é, a não consideração da interpelação entre esses setores, tende a causar 

danos ainda mais graves e fulminar as perspectivas para as gerações futuras. 

 Indubitavelmente, cientes de que a mudança é necessária, passa-se a conjecturar as 

transformações possivelmente insurgentes, ou, melhor afirmando, muda-se o foco para o 

reconhecimento das iniciativas já em curso cujo propósito está na correção das distorções 

locomotivas atuais e no alcance de melhorias do setor de transportes. Volta-se, com efeito, à 

eclosão da economia compartilhada, mencionada em tópico anterior, a partir da qual vem se 

                                                           
171 NETO. Carlos Álvares da Silva Campos. Investimentos na infraestrutura de transportes: avaliação do 

período 2002-2013 e perspectivas para 2014-2016. Ipea, 2014. Disponível em: < 

http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_2014.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2018, p. 48. 
172 Idem. 

http://www.en.ipea.gov.br/agencia/images/stories/PDFs/TDs/td_2014.pdf
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realizando um trabalho de conscientização gradativo com as sociedades acerca da possibilidade 

de resolver as necessidades por intermédio de aquisições temporárias de bens e serviços via 

consumo colaborativo. 

 Assim sendo, o trabalho segue seu curso tratando nas próximas linhas sobre a economia 

compartilhada como superação da mobilidade urbana caótica, bem como a respeito de suas 

intercorrências para o mercado e a sociedade. 

 

3.2 A ECONOMIA COMPARTILHADA COMO SUPERAÇÃO DA PRECÁRIA 

MOBILIDADE URBANA BRASILEIRA 

  

 Ato contínuo, passa-se a avaliar o modo como a economia compartilhada pode superar 

as condições de precariedade da mobilidade urbana existente para, em seguida, demonstrar 

algumas de suas características. Fazer alusões à forma como a economia colaborativa deve atuar 

em âmbito prático visando corrigir as distorções de natureza urbanística incumbe tratar 

primeiramente sobre o conceito de sustentabilidade, pois, a partir de sua delimitação é que será 

possível compreender a legítima forma de atuação dessa economia e seus corolários. 

 Em que pese haver uma vasta discussão sobre o tema, à título de conceituação simplória, 

é possível definir a sustentabilidade como sendo um processo de transformação no qual a 

exploração de recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento 

tecnológico e a mudança institucional se harmonizam e reforçam o potencial presente e futuro 

a fim de atender às necessidades humanas173. Utilizando esse entendimento e amparando-se nos 

pilares econômico, social e ambiental, a economia compartilhada projeta o seu 

desenvolvimento, assim como o funcionamento das atividades relacionadas à mobilidade 

urbana sustentável, com vistas à consecução de uma mobilidade inteligente. 

 Além disso, a referida modalidade econômica, para lograr êxito, baseia-se na 

confluência dos aspectos descritos na Figura 7 desse trabalho, cuja imagem expôs as dimensões 

e os fatores de uma smart city. Dessa forma, partindo-se do princípio da conexão entre a 

economia colaborativa e os pilares das cidades inteligentes, afirma-se que sua organização está 

atrelada à estruturação de algumas variáveis, como a economia inteligente, a governança 

                                                           
173 CAMARGO apud ESTENDER. Antônio Carlos; PITTA. Tércia de Tasso Moreira. O conceito de 

desenvolvimento sustentável. Revista Terceiro Setor, v.2, n.1, 2008. p. 22-28, p. 22. 
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inteligente, o ambiente inteligente, pessoas inteligentes, a mobilidade inteligente e uma vida 

inteligente. 

 Destarte, em sede ilustrativa do exposto174, segue imagem que retrata todo esse contexto 

e seu conjunto de fatores responsáveis pela conotação inovadora que esse novo panorama traz 

ao conceito de propriedade. 

 

 

Figura 17: Cooperativismo de plataforma, modelo que retrata a mudança estrutural do conceito de propriedade 

na ‘shareeconomy’ colocando a força de trabalho como proprietária e gestora das plataformas. 

  

Isto posto, cientes de que o sucesso dessa economia também advém da organização 

desses outros setores, o cerne do seu êxito está pautado, outrossim, na consciência de que a 

propriedade não deve fazer parte desse novo contexto econômico, o qual deve progressivamente 

ser substituído pela ideologia do compartilhamento e da imaterialidade175. Partindo desse 

pressuposto, com efeito, chega-se à ideia central desse tipo econômico, por intermédio do qual 

novos meios de locomoção são desenvolvidos, assim como também estratégias inovadoras de 

mobilidade. 

                                                           
174 Imagem extraída do Instagram, especificamente do perfil “co.cada”, a qual foi publicada no perfil desse usuário 

em 10 de outubro de 2017. Disponível em: <http://intagram.com.br/BaE0EuAF6Jv>. Acesso em: 14 jun. 2018. 
175 GANSKY, Lisa. MESH: Porque o Futuro dos Negócios é Compartilhar. Rio de Janeiro: Alta Books: 2011. 

http://intagram.com.br/BaE0EuAF6Jv
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 Em síntese, há o aproveitamento do excesso de capacidade e funcionalidade de bens 

duráveis, bem como pelo uso de meios tecnológicos que facilitam e aprimoram a qualidade e a 

eficiência de produtos e serviços. Sobre o modo como se opera a economia colaborativa, nota-

se a existência de algumas características básicas, tais como: o compartilhamento de bens 

ociosos, o uso avançado da internet e de redes móveis, o comprometimento com os clientes 

através das redes sociais e o ‘rankeamento’ dos serviços, que oferece maior proteção e 

segurança ao usuário e, por conseguinte, reduz os efeitos perversos decorrentes da assimetria 

de informação entre compradores e vendedores, falha de mercado que acaba por prejudicar os 

primeiros, hipossuficientes nessa relação176. 

 Em que pese o desenvolvimento da economia colaborativa estar se difundido em várias 

áreas de consumo que vão da hotelaria à disponibilização de filmes e músicas, reitera-se o 

recorte metodológico do trabalho com foco no sistema de locomoção urbana. Nesse setor, com 

efeito, a economia compartilhada vislumbra grandes avanços e possui um amplo potencial a ser 

desenvolvido tendo como ponto de partida a mudança cultural da sociedade, justamente sobre 

a coletivização de bens em detrimento da aquisição. Sendo assim, em cidades maiores onde o 

transporte público apresenta baixa eficiência e o tráfego de carros privados é intenso, os 

serviços desenvolvidos pelos aplicativos representam importante solução às demandas sociais 

de mobilidade177. 

 Segundo estudos realizados pela Pricewaterhousecoopers LLP178, a introdução dos 

serviços prestados por aplicativos como RelayRides, Car2Go, Lyft, Uber e Zipcar têm 

estabelecido, em verdade, uma reforma cultural na sociedade. O conforto e a comodidade 

outrora encontrada apenas em na aquisição de veículos próprios (especialmente carros) estão 

sendo paulatinamente substituídos pela adesão à meios de locomoção de boa qualidade, preço 

moderado e relativa segurança, esse último a ser esmiuçado em tópico oportuno. 

 O mais interessante é observar o êxito dessa iniciativa e constatar a mudança de 

comportamento social, somado à redução dos custos ambientais e socioeconômicos, 

principalmente no sentido da diminuição do tráfego urbano de automóveis, de problemas 

                                                           
176 PRICEWATERCOOPER, The Sharing Economy – consumer intelligence series. 2015. Disponível 

em:<https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-

the-sharing-economy.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2018, p. 12-14. 
177 MENDES. Francisco Schertel; CEROY. Frederico Meinberg. Economia Compartilhada e a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana: uma proposta de marco legal. Brasília: Núcleo de Estudos e 

Pesquisas/CONLEG/Senado. Nov, 2015. Disponível em: < https://www12.senado.leg.br/publicacoes/estudos-

legislativos/tipos-de-estudos/textos-para-discussao/td185>. Acesso em: 26 mar. 2018, p. 14. 
178 PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP, op. cit. 

https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
https://www.pwc.com/us/en/technology/publications/assets/pwc-consumer-intelligence-series-the-sharing-economy.pdf
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relacionados à estacionamentos e, mesmo, da violência no trânsito oriunda de bebidas 

alcoólicas conjugadas à direção. Em pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, Berkley, 

após estudar a cidade de São Francisco e a utilização de aplicativos destinados à locomoção 

urbana, reafirmou-se esses benefícios e também a economia compartilhada como uma opção 

de mobilidade aos moradores, em particular, para habitantes de cidades maiores179. 

 Transpondo esse raciocínio para o Brasil, preliminarmente, é preciso levar em 

consideração o fato de tratar-se de um território imenso e formado por 6 das 20 cidades mais 

populosas da América180, onde a má estruturação dos transportes urbanos e do acesso à cidade 

incita ainda mais a aquisição de automóveis e motocicletas, sem contar com as iniciativas de 

ordem econômica e ideológica. Nesse sentido, em virtude das elevadas proporções, é preciso 

compreender que o processo de transformação cultural tende a ser mais lento, assim como 

também a obtenção de resultados pode ocorrer em percentuais menos expressivos181. 

 Feitas essas advertências, ainda assim, vê-se que a opção do compartilhamento de carros 

vem sendo uma alternativa bastante viável à problemática das grandes cidades brasileiras, pois 

permite a reutilização dos veículos, isto é, o mesmo carro pode ser usado por diferentes 

usuários, tornando, portanto, factível a locomoção eficiente, o tráfego urbano mais veloz e o ar 

atmosférico pela redução de gases poluentes182.  

 No entanto, embora nesse trabalho seja dada ênfase ao transporte individual particular, 

como alternativa de economia de compartilhamento já adotada no Brasil, cita-se o transporte 

colaborativo bicicletário183, então aderido por algumas cidades como Paris, Londres, 

Washington, Xangai, Barcelona, Cidade do México, entre outras. O compartilhamento de 

bicicletas no território nacional teve início no Rio de Janeiro e, até o ano passado, registrou-se 

                                                           
179 CEVERO, Roberto, et al. App-Based, On-Demand Ride Services: Comparing Taxi and Ridesourcing Trips 

and User Characteristics in San Francisco. Berkley, California: Universidade da Califórina, Agosto de 2014, p. 

18. Disponível em: <http://www.uctc.net/research/papers/UCTC-FR-2014-08.pdf>. Acesso em: 25 mar. 2018. 
180 Segundo estimativas para 2017, entre as 20 cidades mais populosas da América, estão 6 brasileiras, são elas: 

São Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, Salvador/BA, Brasília, Fortaleza/CE e Belo Horizonte/BH. Cidades mais 

populosas da América. Disponível em: < 

https://www.suapesquisa.com/geografia/cidades_mais_populosas_america.htm>. Acesso em: 25 mar. 2018. 
181 MENDES. Francisco Schertel; CEROY. Frederico Meinberg. op. cit., p. 14-15. 
182 Idem. 
183 Os sistemas de bicicletas compartilhadas têm nomes diferentes, entre eles, “bicycle sharing”, “bike-share”, 

“cycle hire”, “cycle sharing” ou “public bike”, em inglês. Em português, encontram-se a denominação ‘sistema 

compartilhado de bicicletas’, ‘bicicletas públicas’, ‘sistema de locação ou aluguel de bicicletas’, dentre outras 

nomenclaturas. 

https://www.suapesquisa.com/geografia/cidades_mais_populosas_america.htm
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a plataforma de compartilhamento de bikes em mais 10 cidades brasileiras, são elas: São Paulo, 

Porto Alegre, Santos, Salvador, Recife, Petrolina, Belo Horizonte, Brasília, Aracajú e Belém184. 

 De acordo com a Associação Brasileira de Fabricantes de Motocicletas, Bicicletas e 

Ciclomotores, Motonetas e Similares (AbraCiclo), em 2015, estimou-se a existência de 

aproximadamente 24 milhões de pessoas que pedalam diariamente e 50% utilizam a bike como 

único meio de transporte. Sobre a expansão da economia compartilhada de bicicletas, segue 

gráfico185:   

 

 

Figura 18: Crescimento dos sistemas e da frota de bicicletas compartilhadas entre 2000 e 2010. 

 

 

Primeiramente, é preciso asseverar que o sistema de compartilhamento de bicicletas se 

coaduna com a estrutura de cidades inteligentes citada, haja vista a sua estrutura dotada de alta 

programação, aplicabilidade tecnológica e uso sustentável. Para a instalação do biciletário, é 

preciso a confluência dos seguintes fatores: densa rede de estações distribuídas no perímetro 

urbano; bikes confortáveis e confeccionadas com peças que desestimulam roubos e revendas; 

sistema de rastreamento sem fio; acompanhamento em tempo real das estações por serviços 

                                                           
184 Bikes compartilhadas crescem no Brasil. Ativo, São Paulo, 18 fev. 2016. Ativo Mobilidade. Disponível em: 

<https://www.ativo.com/bike/mobilidade/bikes-compartilhadas-crescem-no-brasil/>. Acesso em: 28 mar. 2018. 
185 Idem. 
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móveis; informações instantâneas para os ciclistas por canais diferentes (internet, celulares ou 

terminais locais); reduzido custo para os usuários186. 

 As biciclotecas podem beneficiar uma cidade de várias formas, como por meio da 

diminuição dos congestionamentos e da melhoria da qualidade do ar; o aumento do alcance dos 

sistemas de transporte de massa; estimula o ciclismo e atrai adeptos; viabiliza serviços 

complementares ao transporte público; contribui positivamente para a saúde dos usuários; 

fomenta investimentos industriais locais, entre outros187. Sobretudo, para além dessas 

benfeitorias, constata-se o aprimoramento da acessibilidade geral e urbana, talvez a maior 

dentre as vantagens referidas. 

 A temática da mobilidade urbana está intrinsecamente associada à questão urbanística, 

como afirmado, e, embora não seja necessariamente o foco dessa dissertação, e sua 

problematização se faz presente quando a população não tem acesso ou o tem de forma 

deficitária, está-se diante da privação em relação ao usufruto das cidades e das oportunidades 

que oferece e da violação de direitos constitucionais. Sendo assim, a implementação de um 

sistema de bicicletas colaborativas concede aos usuários a chance de ter maior acesso aos locais 

que estavam fora de seu alcance ou, ainda, oportuniza o usufruto em maior proporção sobre os 

bens e serviços disponibilizados pelas cidades.  

 Indubitavelmente, uma inciativa de muito sucesso quanto à democratização dos 

espaços urbanos e à inclusão social urbana. Esse projeto colaborativo requer um forte apoio 

político para garantir a disponibilidade de recursos, direitos de uso do solo e coordenação entre 

os vários órgãos municipais. A fase de planejamento é essencial para a sua estruturação, assim 

como também o adensamento tecnológico, a instalação de softwares, a capacitação de 

profissionais e o estudo de viabilidade para a adequação da estrutura espacial do local para a 

construção das estações188.  

 Em relação à convivência harmônica entre bicicletas e demais veículos, temática de 

suma importância dado o índice elevado de acidentes envolvendo bikes e meios de transporte 

motorizados, faz-se alusão à atitude louvável de empresas de ônibus privadas, as quais têm 

investido em campanhas e ações voltadas para a manutenção da harmonia entre os condutores 

                                                           
186 Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Guia de planejamento de sistemas de bicicletas 

compartilhadas. Rio de Janeiro, 2014.  Disponível em: <https://www.itdp.org/wp-

content/uploads/2013/12/ITDP-Brasil_Guia-de-Planejamento-de-Sistemas-de-Bicicletas-Compartilhadas.pdf>. 

Acesso em: 28 mar. 2018. 
187 Idem. 
188 Idem. 
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desses meios de transporte. Em Recife, por exemplo, a empresa Itamaracá transformou os 

motoristas em ciclistas durante um treinamento na garagem da sede, a fim de inverter os papeis 

e estimular a conscientização dos trabalhadores sobre a importância da prudência e da 

respeitabilidade no trânsito189. 

 Ante o exposto, reitera-se que o modelo consumista capitalista não se coaduna mais 

com os requisitos de sustentabilidade, assim como também não há mais suportabilidade nos 

centros urbanos para aguentar o adensamento populacional, em especial, o veicular nas vias 

urbanas. Desta feita, pensando também da escassez dos recursos energéticos, algumas nações 

passaram a se comprometer com a adaptação de seus modelos de desenvolvimento para um 

novo modelo de produção ecoeficiente190. Nesse esteio, diante das dificuldades já exauridas, a 

economia compartilhada foi pensada como um instrumento transformador da realidade 

contemporânea das grandes cidades, com iniciativas análogas descritas nesse tópico. 

É oportuno ressaltar que a emergência da estrutura colaborativa de consumo 

desencadeia um processo de crise – e até de falência191 - frente às indústrias tradicionais, tendo 

em vista a mentalidade ultrapassada de aquisição de bens e serviços, em concordância com a 

ideologia capitalista de consumo e ao fato de que nem todas as empresas cedem às 

transformações do mercado. 

 Por outro lado, como será analisado em momento oportuno, toda essa conjuntura 

também favorece à adaptação da classe empresária e industrial, assim como dos trabalhadores 

e demais envolvidos nesse contexto de mudança para que não haja o colapso econômico e não 

sejam verificados retrocessos ante as propostas inovadoras do mercado. Nesse contexto, é 

relevante destacar, como processo de adaptação às tendências do mercado, o acompanhamento 

das empresas às Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC´s), então elemento 

determinante para as novas perspectivas do mercado atual192.  

 Essas modalidades alternativas, enfim, incitam a consolidação de inciativas 

empreendedoras do segmento dos transportes com o intuito de trazer melhorias ao setor e, 

                                                           
189 NTUurbano. Crise econômica reflete no transporte público urbano. NTUurbano. Ano III, n.14, mar/abril.2015. 

p. 18-19. Disponível em: < http://www.ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub635666943778462418.pdf>. 

Acesso: 5 jul. 2017. 
190 No cotejo da sustentabilidade, o conceito de ecoeficiência está adstrito à um ao pilar ambiental do 

desenvolvimento sustentável, em que deve haver uma modalidade de produção e consumo capaz de assegurar a 

autorreparação e a resiliência dos ecossistemas. NASCIMENTO. Elimar Pinheiro do. Trajetória da 

sustentabilidade: do ambiental ao social, do social ao econômico. Revista Estudos Avançados, v. 26, nº 74, p. 

51-64, São Paulo, 2012, p. 55. 
191 FERREIRA. Karolina Matias. et al. op. cit.  
192 WEISS. Marcos César; BERNARDES. Roberto Carlos; CONSONI. Flávia Luciani. op. cit., p. 2-5. 

http://www.ntu.org.br/novo/upload/Publicacao/Pub635666943778462418.pdf
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principalmente, à sociedade. Deveras, são extremamente importantes em decorrência do 

potencial transformador que possuem dada a gravidade da problemática da locomoção hoje no 

país e, portanto, serão analisadas adiante. 

  

3.3 AS INICIATIVAS COLABORATIVAS EMPREENDEDORAS NO SETOR DE 

TRANSPORTES EM PROL DO CRESCIMENTO DA MOBILIDADE URBANA E DAS 

SMART CITIES  

 

Em continuidade às explanações, é fundamental abordar as iniciativas empreendedoras na 

área dos transportes a fim de avaliá-las quanto à mobilidade urbana e à construção das smart 

cities em atenção à construção intelectiva feita nos tópicos anteriores. Além disso, é 

fundamental discorrer que toda essa estrutura de empreendedorismo inovador está associada à 

construção de cidades inteligentes, as quais se pautam, sobretudo, na empregabilidade 

tecnológica diversificada em vários setores, na economia compartilhada e na gestão urbana 

inteligente. 

Conforme delimitado, essas iniciativas estão intimamente associadas às cidades inteligentes 

e é preciso relembrar que esse processo de transformação de cidades tradicionais para 

inteligentes requer, essencialmente, a união de alguns fatores. Primeiramente, é imprescindível 

o apoio do prefeito do município, enquanto chefe do executivo, para que haja força em relação 

à gestão e às demais esferas de poder local e das instituições públicas e privadas que se 

relacionam com a cidade. Por outro lado, é igualmente necessário um governo inteligente, 

dotado de profissionais capacitados e com alguma experiência na área193. 

Em seguida, outro aspecto de extrema relevância reside no apoio interno e externo a ser 

obtido, ou seja, tanto em relação aos funcionários administradores, quanto sobre os cidadãos, 

os quais representam o início e o fim do ciclo de avaliação dos projetos realizados. Outrossim, 

convém salientar a importância de serem estabelecidos projetos subdivididos com metas de 

começo, meio e fim, havendo foco específico nas localidades de maior relevância para a 

coletividade. Um exemplo clássico seria o processo de digitalização de serviços oferecidos à 

                                                           
193 BOUSKELA, Maurício. et. al. Caminho para as smart cities: da gestão tradicional para as cidades inteligentes. 

Disponível em: <https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/7743/Caminho-para-as-smart-cities-Da-

gestao-tradicional-para-a-cidade-inteligente.pdf?sequence=12&isAllowed=y>. Acesso em: 28 mar. 2018, p. 113-

114. 
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população, tendo em vista que seria uma benfeitoria relevante para a administração pública e 

para os administrados194. 

 Para além da conjunção dos fatores citados, é preciso compreender o processo de 

transformação e, sobretudo, avaliar as modificações que ocorrem, paulatinamente, a fim de se 

alcançar a construção efetiva de uma cidade inteligente. Essa transição é fortemente marcada 

pela inserção de noções inovadoras a respeito da economia compartilhada, ressaltando-se, para 

tanto, um período de dupla vigência econômica, denominada por alguns estudiosos como 

‘vigência de economia híbrida’. 

 A economia híbrida do século XXI trouxe um plexo de alterações, em especial, em 

relação à atividade empresária, de modo a incitar a adaptação produtiva nacional e, inclusive, a 

própria estrutura empresarial a respeito de suas ideologias, métodos, objetivos, ferramentas, 

mercado consumidor, entre outros alvos. Os mecanismos outrora usados para manter empresas 

no mercado passaram a não mais condizer com as necessidades do consumidor, fato que incitou 

um processo múltiplo de falências, competitividade, surgimento de novos empreendimentos e 

adaptação por parte de algumas companhias195. À título de simples exemplificação, cita-se a 

queda na produção de ônibus pela empresa Marcopolo, uma das maiores produtoras de 

carrocerias de ônibus do mundo, que assegura como principal impacto de sua crise econômica 

a queda da demanda produtiva nos segmentos urbanos e rodoviários196. 

A partir de então, a conjuntura internacional em prol da sustentabilidade, a ascensão do 

consumo colaborativo e demais características afetas ao mercado, incitaram organizações 

privadas, ainda que incialmente de forma minoritária, a adotarem objetivos socioambientais e 

métodos colaborativos para interagir com os consumidores e fornecedores de insumos197. Por 

outro lado, as empresas foram estimuladas a aderir às Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC´s) e moldar, tanto o processo produtivo de bens, quanto a estrutura do 

fornecimento de serviços às necessidades temporárias do público alvo, haja vista a nova visão 

acerca da desnecessidade de adquirir bens em detrimento da aquisição temporária e o uso 

compartilhados de utensílios. 

                                                           
194 Idem. 
195 ABRAMOWAY, Ricardo. A economia híbrida do século XXI. In: De baixo para cima. Disponível em: < 

http://www.livro.debaixoparacima.com.br/a-economia-hibrida-do-seculo-xxi/>. Acesso em: 28 mar. 2018. 
196 NTUurbano. Crise econômica reflete no transporte público urbano. op. cit., 18-19.  
197 Idem. 
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 Refletindo sobre a economia colaborativa e seus pilares, como a confiança entre 

estranhos a crença nos bens comuns e na gestão eficaz dos recursos comuns, além da capacidade 

ócios e da massa crítica de usuários198, relembra-se a quantidade de adaptações imprescindíveis 

para que uma cidade tradicional – ou, mesmo, a inovadora – possa ser considerada como 

inteligente. Em uma atualidade marcada pela rede mundial de computadores e pelo denso 

armazenamento de dados, conclui-se que a era digital é simplesmente protagonista de todo esse 

ciclo e, para manterem-se ativas e com o mínimo potencial de competitividade, as empresas 

precisam estar obrigatoriamente integradas ao sistema informacional. 

 Aproveitando o ensejo sobre as tecnologias, é importante reconhecer, apesar seu caráter 

construtivo, que há uma grande preocupação em relação à expansão de empresas fortemente 

integradas à tecnologia em virtude do potencial que possuem para demitir funcionários, além 

da consequente qualificação profissional exigida no mercado de trabalho. Por outro lado, as 

economias colaborativas também são acusadas de enriquecer indevidamente porque, como não 

há regulamentação para as suas atividades, os recursos provenientes do seu funcionamento não 

são submetidos à legislação tributária nacional199 e, portanto, configuram, de certa forma, a 

apropriação indevida de capitais. 

 Adentrando especificamente no segmento dos transportes e no fomento para a 

construção de smart cities, utiliza-se o exemplo da cidade de Jaraguá do Sul, na região norte de 

Santa Catarina, onde ocorreu uma maratona de empreendedorismo inovador da Série Startup 

Weekend no Brasil com o assunto das cidades inteligentes em debate. O evento, então, projetou 

a criação de negócios novos capazes de se unirem às indústrias tradicionais locais para gerar 

soluções relativas às diversas problemáticas da cidade, incluindo a mobilidade urbana200.  

Sem dúvidas, a estratégia da inovação consiste em um pilar pra o desenvolvimento e 

êxito de projetos dessa natureza, tendo em vista que suas ideias quando somadas à 

aplicabilidade tecnológica e à gestão eficaz culminam na potencialização das atividades 

                                                           
198 WAGNER, Thomas; KUHNDT, Michael; LAGOMARSINO, Jeffrey; MATTAR, Hélio. Escutando Iniciativas 

de Economia Compartilhada, 2015. Disponível em: <https://www.akatu.org.br/wp-

content/uploads/2017/11/EconomiaCompartilhada_Vertical_AF171113.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2018.p. 8-9. 
199 OLIVEIRA, Cristiano; MACHADO, Gabriel Costeira. O impacto da entrada do Uber no mercado de 

trabalho de motoristas de táxi no Brasil: evidência a partir de dados longitudinais. Disponível em: < 

https://www.researchgate.net/profile/Cristiano_Oliveira10/publication/317846547_O_impacto_da_entrada_da_

Uber_no_mercado_de_trabalho_de_motoristas_de_taxi_no_Brasil_evidencias_a_partir_de_dados_longitudinais/

links/594e529ca6fdccebfa5eb65f/O-impacto-da-entrada-da-Uber-no-mercado-de-trabalho-de-motoristas-de-taxi-

no-Brasil-evidencias-a-partir-de-dados-longitudinais.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2018, p. 1-3. 
200 ROCHA, Diogo Otílio; TEIXEIRA, Clarissa Stafani; BELLEN, Hans Michael Van. Smart Cities como cidades 

inteligentes geram cidades sustentáveis. Revista Via, Santa Catarina, nº 1, ano 1, p. 2-29, set/2016, p. 21-22. 
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econômicas. Além disso, ao ser incorporada pela cultura local, a inovação oportuniza o 

desenvolvimento de produtos, processos e modelos de gestão voltados especificamente às 

características de cada localidade201. O empreendedorismo está intimamente associado à 

tecnologia, inovação, transformação e, claro, adaptação das companhias existentes, a fim de 

manterem a competitividade mercadológica. 

Em termos de inovação e sistema de transportes, merece destaque o desenvolvimento 

de semáforos inteligentes, os quais são capazes de, através da integração de dados, adequar o 

tempo de abertura de acordo com o volume de veículos em ambos os sentidos do tráfego. De 

maneira análoga, a inovação se faz presente, nesse contexto, por meio de pontos de ônibus 

informativos, além da roteirização inteligente e de carros autônomos202. 

 O fomento de uma smart city pode otimizar a prestação de serviços e qualificá-la, 

segundo alguns autores, seguindo a diferenciação deles em dois grupos: o primeiro estaria 

relacionado às áreas marcadas pela presença de tecnologia e inovação, cuja atuação ocorreria 

em conjunto com o planejamento urbano e as intervenções políticas pertinentes, como as 

edificações, o setor de energia elétrica e redes de transmissão, recursos naturais, e demais 

segmentos semelhantes. O segundo, em seu turno, compreende serviços em que a tecnologia é 

transacional e limitada, como educação, cultura, empreendedorismo, inovação, entre outros203. 

O processo de transição e mutação cultural advindos da complexidade das relações 

sociais e tendências econômicas já expostas incumbem essa série de modificações estruturais 

com o intuito de moldar toda a estrutura do mercado às necessidades sociais que vão surgindo. 

Na contemporaneidade, como visto, vem determinando alterações e a coletividade deve buscar 

seus próprios mecanismos para adaptar-se, assim como analogamente ocorre com o 

ordenamento jurídico nacional, que tende à acompanhar os ímpetos da sociedade. 

Algumas tendências para o crescimento das cidades inteligentes são avaliadas conforme 

a constatação de alguns fatores, os quais norteiam a organização de projetos de inovação e a 

criação de serviços. São eles: a competição global por talentos, que significa a retenção de 

trabalhadores qualificados para assegurar a competitividade do mercado global; a demanda 

crescente por infraestrutura e recursos, a qual pode ser percebida por intermédio dos grandes 

                                                           
201 Idem. 
202 Smart Cities: a tecnologia como transformador dos espaços urbanos. Outubro, 2015. Disponível em: < 

https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2017/08/advisor_smart_cities_web_port_2.pdf>. Acesso em: 29 mar. 

2018, p. 21-22. 
203 SILVA, André Koide da. op. cit. 

https://brasscom.org.br/wp-content/uploads/2017/08/advisor_smart_cities_web_port_2.pdf
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congestionamentos das vias públicas e da carência de acesso urbano por parte da população; o 

uso eficiente de recursos energéticos, que norteia grande parte do funcionamento dessas cidades 

em função da busca pela sustentabilidade; o fornecimento de serviços públicos digitais, em 

benesse da democratização do acesso cibernético e, por fim, a explosão no volume de dados e 

informações, cuja essência consiste no cruzamento de informações simultâneas para facilitar o 

acesso urbano204. 

Em relação às modalidades empreendedoras no setor de transportes, faz-se alusão aos 

tipos já referidos no decorrer desse trabalho, como o desestímulo à aquisição de meios 

individuais e privados de locomoção em substituição aos meios coletivos de transporte, bem 

como adesão a bicicletas, veículos em geral com menor potencial de poluição ou a utilização 

de meios de transporte por meio do compartilhamento. 

Destarte, a redução dos índices de aquisição de veículos próprios como instrumentos de 

locomoção diária é bastante viável para a fluidez do sistema de transportes, tendo em vista a 

redução significativa de congestionamentos, acidentes e violência no trânsito de maneira geral, 

além da migração desses condutores para a utilização de meios de transportes menos poluentes, 

velozes, acessíveis, confortáveis e seguros. Em contrapartida, essa possível sistemática com 

certeza depende da concretização de outros pilares das smart cities, os quais necessitam da 

coexistência recíproca para lograrem êxito. 

No que pertine aos meios coletivos de transporte, sugere-se a possibilidade de inserção 

progressiva de metrôs nas cidades, uma vez que se trata de um meio de transporte rápido, 

ecologicamente viável, confortável, tecnológico, com baixo teor de ruído e potencial para 

desobstruir os congestionamentos urbanos. O seu incentivo, por oportuno, juntamente com a 

reestruturação das vias públicas e o estímulo à utilização de transportes coletivos em detrimento 

do individual, tendem à coibir a possível superlotação dos metrôs, de modo a torná-lo viável. 

Quanto aos veículos com menor capacidade poluidora, uma ideia a ser desenvolvida 

seria acerca do fomento crescente de veículos elétricos no país sob a colaboração 

governamental, no sentido de estimular essa prática mediante a adoção de medidas como a 

desoneração fiscal, para tornar o preço desse meio semelhante ao valor dos automóveis 

tradicionais; a disseminação dos pontos de recarga como um mecanismo indutor desse inovador 

                                                           
204 CLARKE, Ruthbea Yesner. Smart cities and the internet of everything: the foundation for delivering. 

October, 2013. Disponível em: < 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/scc/ioe_citizen_svcs_white_paper_idc_2013.pdf>. 

Acesso em: 28 mar. 2018, p. 17-18. 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/solutions/industries/docs/scc/ioe_citizen_svcs_white_paper_idc_2013.pdf
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protótipo de locomoção; na garantia de preço competitivo para a energia elétrica e, finalmente, 

por meio do incentivo à disseminação de smart grids205 em âmbito nacional206. 

A produção de elétricos no território nacional está adstrita à pequenos fabricantes de 

biciclos, ônibus e veículos industriais e militares em pequena escala. No entanto, os 

empreendedores produtores desse veículo, possuem duas preocupações principais, quais sejam, 

o tempo que o comércio vai demorar para absorvê-lo e a delimitação sobre o tamanho do 

mercado consumidor apto à consumir esse bem. Sob uma análise crítica do comportamento 

brasileiro frente à inovações automobilísticas no decorrer do tempo, cita-se a inserção dos 

carros movidos à etanol e os modelos flexfluel, em que foi possível verificar uma aceitação 

positiva dos usuários, levando-se em consideração, para tanto, o exercício de incentivos 

semelhantes aos descritos no parágrafo anterior207. 

 A matriz energética veicular tende a ser múltipla, havendo a predominância de uma ou 

outra fonte nos países, tendo em vista a disponibilidade de recursos e as características 

peculiares de cada território. No Brasil, verifica-se a existência de motores de combustão, com 

o uso de derivados do petróleo e de biocombustíveis, como etanol e biodiesel. Em casos 

quantitativamente menos significativos, porém, factíveis, vê-se a utilização de veículos 

movidos à motores elétricos ou híbridos em nichos, em geral para frotas de empresas e 

instituições208. 

 O compartilhamento, enquanto via alternativa ao crítico sistema de transportes se mostra 

uma alternativa duplamente viável no Brasil, pois tanto contribui para o sistema de locomoção 

da população, quanto possibilita a empregabilidade de brasileiros que estavam à margem dos 

                                                           
205 A expressão Smart Grid designa como a sobreposição dos sistemas unificados de comunicação e controle, 

interligados à infraestrutura de energia elétrica existente, tendo em vista o intuito de prover a informação correta 

para a entidade correta, considerando, para tanto, o instante correto, para tomar a decisão correta. É um sistema 

que otimiza o suprimento de energia, minimizando perdas de várias naturezas, é auto recuperável (self-healing), e 

viabilizador do surgimento de uma nova geração de aplicações energeticamente eficientes. FALCÃO, Djalma M. 

Smart Grid e microredes: o futuro já é presente. Disponível em: < 
http://www.zonaeletrica.com.br/downloads/ctee/simpase2009/documentos/IT%2044%20%20Smart%20Grids%2

0e%20Microredes%20O%20Futuro%20j%C3%A1%20%C3%A9%20Presente.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2018, 

p. 3-4. 
206 BARAN, Renato. A introdução de veículos elétricos no Brasil: avaliação no impacto de consumo de 

gasolina e eletricidade. Doutorado em Planejamento Estratégico – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio 

de Janeiro, 2012, p. 84-86. 
207 BARAN, Renato. op. cit., 87-91. 
208 Indústria Automobilística e Sustentabilidade. Confederação Nacional da Indústria. Associação Nacional dos 

Fabricantes de Veículos Automotores. Brasília, 2012. Disponível em: <https://static-cms-

si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/a3/27/a327629313eb42109316696ff6d94950/20131002175420378115i

.pdf>. Acesso em: 28 mar. 2018, p. 22-23. 

 

http://www.zonaeletrica.com.br/downloads/ctee/simpase2009/documentos/IT%2044%20%20Smart%20Grids%20e%20Microredes%20O%20Futuro%20j%C3%A1%20%C3%A9%20Presente.pdf
http://www.zonaeletrica.com.br/downloads/ctee/simpase2009/documentos/IT%2044%20%20Smart%20Grids%20e%20Microredes%20O%20Futuro%20j%C3%A1%20%C3%A9%20Presente.pdf
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/a3/27/a327629313eb42109316696ff6d94950/20131002175420378115i.pdf
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/a3/27/a327629313eb42109316696ff6d94950/20131002175420378115i.pdf
https://static-cms-si.s3.amazonaws.com/media/filer_public/a3/27/a327629313eb42109316696ff6d94950/20131002175420378115i.pdf
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índices de ocupação laboral. Em contrapartida, faz-se mister considerar que, embora seja uma 

iniciativa louvável, o transporte colaborativo está pautado em automóveis, cujas características 

poluidoras, inseguras, com vulnerabilidade à acidentes de trânsito e obstrutivas em relação às 

vias públicas ainda persistem. 

 Nessa senda, é interessante frisar após o aporte teórico e comprobatório da situação real 

do sistema de transportes que, para além das ideias de compartilhamento e do consumo 

colaborativo, as smart cities se propõem a fornecer aos cidadãos condições conjuntas de 

melhorias, como a coesão entre o uso de energias limpas, tecnologias integradas, mobilidade 

urbana inteligente, entre outras características que, juntas, estarão aptas à configurar a 

satisfatoriedade em relação às cidades inteligentes e a democratização do acesso à cidade. 

 Visando discutir a respeito da importância da mobilidade urbana sustentável e a 

autorregulação de atividades de economia compartilhada, optou-se por realizar um estudo de 

caso, condizente com o tema central da mobilidade urbana sustentável e a autorregulação de 

economias de compartilhamento, a fim de tornar possível o entendimento maximizado sobre a 

construção de cidades inteligentes no país. Desta feita, a partir do objeto trabalhado, foi 

analisando no estudo de caso a mobilidade urbana e o Uber, conforme descrito no item seguinte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ESTUDO DE CASO: A CRISE DE MOBILIDADE URBANA NO BRASIL E A 

ASCENSÃO DO UBER  

 

Preliminarmente, convém tecer algumas afirmações sobre o surgimento do Uber, para 

uma compreensão mais lúcida sobre as discussões que seguirão esse trabalho. O aplicativo foi 

desenvolvido na região do Vale do Silício, em São Francisco, nos Estados Unidos, em meados 
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de 2010, intitulado como UberCab. Em sede inicial, houve proibição ao exercício da atividade 

e, em decorrência da popularização do aplicativo, investidores optaram por aderir ao negócio, 

permitindo o crescimento exponencial dos financiamentos recebidos e a valorização da 

empresa209. 

Em pouco tempo, a iniciativa se expandiu para o Canadá, 71 cidades europeias e outras 

nos demais continentes210, onde a disponibilidade de recursos tecnológicos facilitou a 

ampliação do serviço. Além disso, destaca-se que o produto desenvolvido pela Uber enquadra-

se no conceito de inovação, uma vez que houve a recombinação de aspectos relativo às 

Tecnologias da Informação com a prestação de serviço de transporte individual de qualidade à 

um preço acessível. Com uma estrutura enxuta de custos, a locomoção dos usuários pode 

ocorrer mediante a cobrança de um preço bastante acessível aos usuários, viabilizando, 

notadamente, vantagens competitivas no mercado211. 

O descrédito às instituições públicas e o cansaço dos usuários com o cenário nacional 

de corrupção e inércia quanto à proposição de políticas públicas qualitativas sobre a mobilidade 

urbana favoreceram a participação inclusiva da sociedade na organização e importação do Uber 

como alternativa à locomoção dos cidadãos brasileiros. Assim, a implantação dessa modalidade 

específica de economia compartilhada vem fomentando o desenvolvimento das cidades 

inteligentes por propor à coletividade uma alternativa que conecta e integra a sociedade, 

promovendo o seu deslocamento212.  

De forma detalhada, a plataforma do Uber consiste em um sistema de transporte 

gerenciado por meio de um aplicativo diretamente conectado em smartphones, com utilização 

de recursos de geolocalização para otimizar as distâncias, o tempo e, então, aumentar a 

eficiência dos deslocamentos das pessoas213. Na realidade, frisa-se que a utilização, em 

                                                           
209 MANZO. Rubens Fernando. O processo de difusão dos serviços de transporte compartilhados: o caso do 

Uber. Monografia em Ciências Econômicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2016, p. 18. 
210 UBER. Newsroom. Uber, 1 Jun. 2016. Disponível em: <https://www.uber.com/media/>. Acesso em: 22 Ago. 

2016.  
211 MANZO. Rubens Fernando. op. cit. 
212 O conceito de mobilidade compartilhada ou shared mobility está voltado para a substituição dos veículos 

tradicionais por outros, motorizados ou não, que possuem o objetivo de compartilhar o sistema de transportes de 

forma inovadora, veloz e eficaz. CHAN. Nelson. et. al. Definitions, Industry Developments, and early 

understanding. Shared Mobility. Disponível em: <http://innovativemobility.org/wp-

content/uploads/2015/11/SharedMobility_WhitePaper_FINAL.pdf.>. Acesso em: 11 jul. 2017, p. 4-5. 
213 MELO. Carolina. Uber: a historia da startup mais valiosa do mundo. Adminsitradores.com. Disponível em: 

<http://www.administradores.com.br/artigos/empreendedorismo/uber-a-historia-da-startup-mais-valiosa-do-

mundo/89284/ >. Acesso em: 12 jul. 2017. 

http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2015/11/SharedMobility_WhitePaper_FINAL.pdf
http://innovativemobility.org/wp-content/uploads/2015/11/SharedMobility_WhitePaper_FINAL.pdf
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particular, de duas tecnologias específicas que são vitais para o funcionamento do serviço de 

caronas pagas: o georreferenciamento e a possibilidade de pagamento por meio da internet214.  

A primeira delas decorre do amparo no Sistema de Posicionamento Global (GPS), cuja 

integração à tecnologia empregada aos aparelhos de smartphone permite o georreferenciamento 

dos veículos; a segunda viabiliza o pagamento das corridas de forma online, de modo que a 

internet é usada para a comunicação entre o usuário, o banco e a empresa prestadora do serviço. 

O interessante é que a empregabilidade tecnológica incita a junção de novas tecnologias, como 

por exemplo, as geotecnologias, através do Google Maps e o desenvolvimento no setor de 

softwares para conceder aos consumidores segurança sobre os dados pessoais e bancários 

informados, assim como também para proteger as transações online215. 

Em âmbito prático, ‘uber’ pode ser definido como sendo um aplicativo através do qual 

é possível chamar um automóvel por intermédio de um aparelho eletrônico e, por meio de 

tecnologias complementares, localizar o motorista disponível mais próximo. Somado à essa 

comodidade, tem-se, ainda, a oportunidade de obter informações sobre o trajeto a ser 

percorrido, o tempo estimado de chegada do automóvel ao ponto de partida da viagem e ao 

ponto de chegada.  

Entretanto, o Uber não consiste em um meio de transporte de massa, de modo que, 

embora seja viável, ainda deixa à margem dos problemas sociais parcela significativa da 

população dependente dos transportes públicos coletivos, somados aos demais inconvenientes 

que a frota veicular acarreta. Esse plexo de argumentos se coaduna com o pensamento de 

daqueles que acreditam na necessidade de reinvenção de mudanças, pois a sociedade – em 

especial, a mentalidade dos jovens – está em transformação. Para ele, a reinvenção da indústria 

automobilística se dá, por exemplo, através dos veículos elétricos supracitados (utilitários ou 

de massa) com funcionamento independente de motorista216. 

Em que pese o consumo colaborativo e a economia de compartilhamento terem vieses 

de sustentabilidade e promoção de melhorias na qualidade de vida das sociedades, essas 

atividades não são desempenhadas por altruísmo. Ao contrário, há a motivação pautada na 

obtenção de lucro e o sucesso alcançado por esse sistema advém da capacidade de recolocar 

                                                           
214 MANZO. Rubens Fernando. op. cit. 
215 Idem. 
216 VECHI. Sicília. Smart Cities: como as cidades inteligentes geram cidades sustentáveis. Revista Via, ano 1, nº 

1, 2016. p. 12-14. Disponível em: <http://via.ufsc.br/wp-content/uploads/2016/10/revistaVIA-1ed.pdf>. Acesso 

em: 20 jul. 2017, p. 12-14. 

http://via.ufsc.br/wp-content/uploads/2016/10/revistaVIA-1ed.pdf
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recursos subutilizados para uma utilização mais eficiente unindo compradores e vendedores 

individuais diretamente, havendo, para tanto, uma cobrança por parte da empresa 

intermediadora217. 

 No Brasil, a inserção do Uber ocorreu em 2014, no município do Rio de Janeiro – às 

vésperas da Copa do Mundo de Futebol - e, em seguida, nas cidades de São Paulo, Belo 

Horizonte, Brasília218 e outras localidades, quando o crescimento paulatino da empresa e a 

adesão crescente dos brasileiros quanto aos seus serviços desencadeou uma série de reações por 

parte das companhias e dos sindicatos dos taxistas, que exigiam respeito à atividade por eles 

exercida e providências por parte das autoridades públicas para o banimento do aplicativo. De 

fato, a entrada do Uber culminou não só em benfeitorias para a população, mas, sobretudo, em 

descontentamentos em alguns segmentos, os quais serão analisados em momento oportuno 

dessa dissertação. 

 Impende analisar, por oportuno, os agentes que propiciaram a eclosão dos aplicativos 

digitais, no caso, o Uber, como mecanismo corretor das distorções existentes no sistema de 

transportes nacional. Conforme aludido em linhas anteriores, o cidadão tem sua parcela de 

responsabilidade nesse processo de mudanças, haja vista sua atuação como agente modificador 

das realidades sociais, fruto de sua descrença em relação às ações dos agentes políticos. Isto 

posto, passa-se a esmiuçar esse ponto com vistas ao aprofundamento do tema. 

 

4.1 A PARTICIPAÇÃO INCLUSIVA E O USO DO APLICATIVO DIGITAL UBER 

 

 A análise do trabalho permitiu anteriormente o conhecimento acerca da inserção do 

cidadão enquanto agente participativo do meio social, bem como as motivações desse 

fenômeno. A realidade, com efeito, mostra o novo perfil do cidadão brasileiro, cujo perfil se 

mostra como sendo mais qualificado e informatizado em diversos setores, se for comparar com 

outros contextos históricos e políticos no cenário nacional. É possível verificar, além disso, que 

as pessoas passaram a se importar não apenas com as suas atividades particulares, mas, 

sobretudo, com assuntos de ordem coletiva. O modo como serão alcançadas as melhorias para 

                                                           
217 HAYES, Adam. The Economic Fundamentals Of The Sharing Economy. Investopedia, 22 jan.2015. 

Disponível em: <https://www.investopedia.com/articles/investing/012215/economic-fundamentals-sharing-

economy.asp>. Acesso em: 24 ago. 2016.  
218 AZEVEDO. Paulo Furquim de. Uber: o dilema de crescer com uma inovação disruptiva. Disponível em: < 

https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/11/estudo-de-caso-Uber-crescer-inovacao-disruptiva.pdf>. 

Acesso em: 30 mar. 2018, p. 6. 

https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2016/11/estudo-de-caso-Uber-crescer-inovacao-disruptiva.pdf
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a coletividade incitaram debates públicos e grupos organizados para repensar certas estruturas 

dotadas de deficiências e responsáveis por causar sérios danos sociais. 

 Nesse ponto do estudo, convém ressaltar a relação existente entre o exercício da 

cidadania com a tecnologia, sobressaindo-se, nesse contexto, o conceito da terminologia 

‘Cidadania Inteligente’, o qual segundo Gartner é um dos principais vetores de foco na 

estratégia operacional governativa. A construção das cidades inteligentes, deveras, é um campo 

com múltiplos pilares a serem construídos, mas, possivelmente, as pessoas são o alicerce de 

todo esse projeto, pois além de construtores, são agentes cada vez mais participativos em 

temáticas de ordem coletiva219. 

  Alguns urbanistas acreditam que mesmo havendo a adoção de uma postura passiva por 

parte dos cidadãos, a falta de atuação do poder público coloca-o em posição de relevância, 

porque ele não hesitará em agir diante das omissões dos agentes públicos. Em sua intelecção, 

esse fator é positivo, pois “significa que há uma maior maturidade das diferentes formas de 

organização cívica, há uma certa profissionalização da cidadania”. Salienta, contudo, o perigo 

que esse pensamento traduz, tendo em vista a possibilidade de o estado ser visto como 

desnecessário e, diante disso, o interesse coletivo seja colocado em análise, que, em seu ver, 

ainda é defendido pelo Estado, e não pelos cidadãos220. 

 Sobre o lugar do governo e àquele ocupado pelo cidadão, Braga acredita que o desafio 

do governo baseia-se em adequar-se ao ritmo do cidadão e, para tanto, faz-se necessário uma 

equipe de servidores voltada para a participação em debates e qualificada para responder aos 

questionamentos e demandas do público, inclusive quando tratar-se de temáticas inviáveis de 

acordo com o interesse público. Sendo assim, segundo ele, é relevante que Estado se afaste de 

funções burocráticas e assuma uma postura de diálogo – semelhante ao que fora discutido em 

relação à concepção de governança contemporânea -, análise de sugestões, orientações e 

aceitação quanto aos comportamentos colaborativos mútuos221. 

                                                           
219 CARDOSO, Filipa. #Cidadãos: os novos líderes urbanos. Smart Cities, Portugal, 7 dez. 2016. Disponível 

em: 

<http://smartcities.pt/noticias/1cidadaolideresurbanos03/?utm_source=Smart%20Cities%2001&utm_campaign=

88522ec249-SC_07122016&utm_medium=email&utm_term=0_f1f713330c-88522ec249 

56950893&ct=t%28SC_07122016%29&goal=0_f1f713330c88522ec24956950893&mc_cid=88522ec249&mc_

eid=fbfdd42aef >. Acesso em: 29 mar. 2018. 
220 Idem. 
221 GISOLDI, Robson Luiz. Reclame Aqui Cidades: inovações da mídia social para o exercício da 

cidadania. São Caetano do Sul, 2013. Disponível em: < 

http://repositorio.uscs.edu.br/bitstream/123456789/349/4/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Robson%20Luiz%20Gi

soldi.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2018, p. 34-35. 
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 Com o processo de consolidação de um modelo de gestão pública caracterizado pela 

emergência de ideias inovadoras e associadas às Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC´s), a resolução das questões de ordem pública deixou de ser particular e unicamente 

solucionada pelos administradores públicos e passou a admitir a atuação do cidadão como um 

agente integrante e participativo. O panorama atual, a exemplo do êxito das economias de 

compartilhamento, negócios e projetos empreendidos por particulares, vem provando que não 

é necessário depender de instituições centralizadas para desenvolver problemas complexos 

aptos a gerar soluções de bem estar para a sociedade222. 

 Em alusão à temática central desse estudo, especificamente sobre a mobilidade urbana, 

há diversas iniciativas nesse sentido, como Waze, Moovit, Getaround, e o próprio Uber223. Em 

síntese, esses aplicativos estão destinados à consecução de melhorias na mobilidade urbana e 

possuem em comum o intento de facilitar a locomoção nas grandes cidades, seja por transporte 

público, ou até mesmo, pelas bicicletas, informando onde há maior incidência de trânsito ou 

acidentes, além de expor rotas de ônibus, metrôs e horários de cada linha do transporte público. 

 Importa suscitar, efetivamente, que a participação inclusiva do cidadão em conjunto 

com os órgãos públicos tem sido satisfatória e vem proporcionando melhorias. Nesse esteio, 

acredita-se que a inovação digital tem mudado os paradigmas comunicacionais quando 

segmenta ‘desintermedeia’ ou corta transversalmente as tradicionais relações da sociedade em 

diversas dimensões e facetas. A comunicação nesta nova configuração permite que todos os 

atores sejam emissores e receptores, num elevado nível de interatividade entre as partes e, em 

tese, com os mesmos graus de visibilidade e de oportunidade224”. 

 Ao concluir pelo êxito da participação inclusiva no contexto delimitado, é pertinente 

detalhar o modo como se operacionaliza essa atuação cidadã na prática, notadamente em relação 

ao Uber e sua ascensão no mercado nacional. Assim, serão expostas as consequências desse 

crescimento para os brasileiros, bem como as particularidades afetas ao tema. 

                                                           
222 WU. Canton Farias Braga; SILVA, Daniely Andressa da. Cidades inteligentes: uma construção colaborativa. 

Disponível em: < 

http://www.seplag.pe.gov.br/c/publicador_repositorio_documento/get_file?p_l_id=199474&folderId=199645&n

ame=DLFE-3427.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2018. 
223 HADDAD, Camila. 31 projetos colaborativos que estão revolucionando o mundo como o conhecemos 

hoje, 2014. Disponível em: <https://papodehomem.com.br/31-projetos-colaborativos-que-estao-revolucionando-

o-mundo-como-o-conhecemos-hoje/>. Acesso em: 30 mar. 2018. 
224 BRITO, José Augusto Pereira. Cibercidadania: a virtualização na Comunicação Pública Contemporânea, 

2006. Disponível em: 

<http://www.eca.usp.br/departam/crp/cursos/posgrad/gestcorp/organicom/re_vista4/106.pdf>. Acesso em: 30 

mar. 2018, p. 113. 

http://www.seplag.pe.gov.br/c/publicador_repositorio_documento/get_file?p_l_id=199474&folderId=199645&name=DLFE-3427.pdf
http://www.seplag.pe.gov.br/c/publicador_repositorio_documento/get_file?p_l_id=199474&folderId=199645&name=DLFE-3427.pdf
https://papodehomem.com.br/31-projetos-colaborativos-que-estao-revolucionando-o-mundo-como-o-conhecemos-hoje/
https://papodehomem.com.br/31-projetos-colaborativos-que-estao-revolucionando-o-mundo-como-o-conhecemos-hoje/


92 
 

 

4.2 A ASCENSÃO DO UBER: UMA ANÁLISE PARTICULAR DO APLICATIVO E 

SUAS CONSEQUÊNCIAS NO CENÁRIO NACIONAL 

  

 Preliminarmente, cumpre trazer a definição do aplicativo uber a fim de começar os 

estudos relativos ao seu funcionamento. Em seu próprio site, há a definição de que consiste em 

uma ferramenta que conecta motoristas e passageiros diretamente, aumentando a acessibilidade 

dentro das cidades, gerando novas possibilidades para os usuários e novos negócios aos 

motoristas225. O sistema está pautado em uma inovação disruptiva responsável por modificar 

as relações tradicionais radicalmente em relação às pessoas que gostariam de se deslocar e 

outras, detentoras de automóveis ociosos, dispostas a transportar as primeiras.  

No cotejo das informações pertinentes à esse item, abre-se espaço para atentar sobre o 

conceito de inovação disruptiva, o qual muito condiz com o atual contexto nacional. Em resumo 

simplório, as novas tecnologias em vigor romperam, visivelmente, com o modo tradicional de 

prestar serviços ou oferecer bens ao mercado consumidor226. Dessa forma, as empresas adeptas 

à sua utilização se inseriram no mercado e estimularam a competitividade empresarial, ao 

mesmo tempo em que também impulsionaram o processo de descobertas incessantes por meio 

de melhorias técnicas e do aprimoramento tecnológico. 

Estabelecendo um paralelo com a ideia exposta no item 3.3, relativo às iniciativas 

colaborativas empreendedoras, o conceito de inovação disruptiva se encaixa perfeitamente à 

questão da adaptação das empresas tradicionais em detrimento da ascensão das economias de 

compartilhamento. A classe empresária das companhias tradicionais começa a sentir-se 

ameaçada por novos empreendedores que, amparados no serviço avançado de tecnologia, 

desempenham a prestação de bens e serviços de forma mais satisfatória e condizente com a 

realidade social. 

As companhias ‘vencedoras’ serão aquelas dotadas de estabilidade e resiliência 

organizacional, cujo significado, está relacionado à capacidade que as organizações têm de 

perceber o ambiente onde está inserida, juntamente com as turbulências existentes e as possíveis 

relações que acontecem entre esses elementos, para, a partir de então, exercerem suas atividades 

                                                           
225 UBER. Disponível em: <http://www.uber.com/>. Acesso em: 1 abr. 2018. 
226 NETO, Floriano de Azevedo Marques; FREITAS, Rafael Véras de. Uber, Whatsapp, Netflix: os novos 

quadrantes da publicatio e a assimetria regulatória. Revista de Direito Público da Economia. Brasília, v. 14, nº 

56, p. 75-108, out/dez 2016.  

http://www.uber.com/
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com melhor qualidade227. No entanto, frise-se que a regra foge em se tratando do Brasil, posto 

que as empresas ameaçadas quanto à perda do mercado – muitas vezes monopolizado por 

conglomerados maiores -, ao invés de incrementarem a qualidade dos seus serviços ou de 

reduzirem seus preços, agem com o escopo de impedir a atuação de seus concorrentes, inclusive 

por meio de atos de violência pública228. 

 Em continuidade à explanação sobre o estudo de caso em referência, verificou-se a 

ascensão da empresa Uber à luz do aperfeiçoamento do serviço, do adensamento tecnológico e, 

ainda, da adesão de investidores com potencial para injetar recursos nesse negócio. Como 

afirmado, incialmente sua criação foi duramente criticada no Vale do Silício, tendo seu primeiro 

crescimento após o veto em relação ao tipo de serviço prestado pela empresa.  

Para se ter uma noção atinente aos investimentos, segue gráfico229: 

 

Figura 19: Crescimento dos investimentos na Uber entre 2009 e 2014. Fonte: adaptado de 

www.venturebeat.com (2014). 

  

O gráfico ilustra o crescimento exponencial dos financiamentos recebidos pela Uber no 

período de 2009 à 2014, sendo contatado um financiamento de US$ 1,2 bilhão em 2014 cujo 

número indicou um crescimento percentual de 6.000% em cinco anos. Diante disso, a empresa 

                                                           
227 NOGUEIRA, Maria das Graças Saraiva; HALLAL, Dalila Rosa. Resiliência organizacional como capacidade 

estratégica para um melhor desempenho: um estudo em empresas de tecnologia da informação da cidade de 

Caçador/SC. VI Encontro de Estudos em Estratégias – ANPAD, Bento Gonçalves, 2013, p. 3-4. 
228 NETO, Floriano de Azevedo Marques; FREITAS, Rafael Véras de. op. cit., p. 79-80. 
229 MANZO. Rubens Fernando. op. cit., p. 19. 

http://www.venturebeat.com/
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passou a ser avaliada em US$ 18 bilhões230 e, posteriormente, com a injeção de US$ 3,5 bilhões 

pelo Fundo saudita, seu valor de mercado superou os US$ 50 bilhões231. Em termos numéricos, 

de acordo com uma pesquisa realizada no segundo semestre de 2015, a Uber tornou-se a startup 

mais valiosa do mundo, custando cerca de 50 bilhões de dólares232. 

Analisando criticamente, outro fator a ser relacionado ao aumento de investimentos 

reside na infraestrutura de telecomunicações existente nos países em que inicialmente a empresa 

expandiu seus serviços, pois, nessas regiões a difusão do software e a adesão de usuários não 

encontraram dificuldades capazes de obstaculizar seu desenvolvimento.  

Somado à esse aspecto, há de se considerar que a empresa trouxe ao mercado um serviço 

que, além de útil à população, trazia soluções às distorções informacionais do sistema de 

transportes individuais realizados pelos taxistas, como por exemplo, a opção de o usuário ter 

conhecimento sobre o estado do veiculo contratado antes de solicitá-lo, de saber o preço final 

da corrida e ter ciência sobre o índice de confiabilidade do condutor e algumas de suas 

informações pessoais. 

 Adentrando no tema, especificamente em referência à Uber, afirma-se que a empresa 

está pautada na modalidade for profit ridessharing, na qual através de um sistema tecnológico 

de contratação, o motorista recebe uma contrapartida financeira pelo transporte compartilhado 

de passageiros. Salientam-se, para fins de conhecimento, que existem outros dois formatos: car 

sharing, definido como tipo de economia compartilhada em que um grupo de pessoas 

compartilha entre si uma frota de veículos e ridesharing, quando as pessoas se utilizam de 

veículos que já estejam à caminho do destino pretendido233. 

O serviço de transporte disponibilizado por essa companhia obedece a uma sistemática 

em que o consumidor baixa um aplicativo em seu smartphone, estabelece os pontos de origem 

e destino e solicita a corrida. O aplicativo, por sua vez, é responsável por encaminhar as 

solicitações aos motoristas, indicando em quanto tempo o motorista chegará a solicitante, bem 

como qual será a tarifa a ser cobrada. Ao ser aceita a corrida, o consumidor receberá uma 

                                                           
230 FERENSTEIN. Gregory. Uber and Airbnb´s incredible growth in 4 charts. Venture Beat, 2014. Disponível 

em: <http://venturebeat.com/2014/06/19/uber-and-airbnbs-incredible-growth-in-4-charts/>. Acesso em: 1 abr.. 

2018. 
231 YADON, Danny. Uber lands $ 3,5bn investimento from Saudi Arabia. The Guardian, 2 jun. 2016. Disponível 

em: <https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/01/uber-investment-saudi-arabia-royalgovernment-

tech>. Acesso em: 30 mar. 2018. 
232 STATISTA. Uber decomes the world´s most valuable startup, 2015. Disponível em: 

<http://www.statista.com/chart/1967/startups-valued-at-one-billion-or-more/>. Acesso em: 1 abr. 2018. 
233 Idem. 

http://venturebeat.com/2014/06/19/uber-and-airbnbs-incredible-growth-in-4-charts/
https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/01/uber-investment-saudi-arabia-royalgovernment-tech
https://www.theguardian.com/technology/2016/jun/01/uber-investment-saudi-arabia-royalgovernment-tech
http://www.statista.com/chart/1967/startups-valued-at-one-billion-or-more/
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mensagem contendo informações úteis sobre o motorista e o veículo; ao ser finalizada, portanto, 

o passageiro irá efetuar o pagamento por intermédio do aplicativo, eletronicamente, ou em 

espécie, conforme determinar no início da solicitação realizada. 

Há, ainda, na etapa final da prestação do serviço uma avaliação realizada por ambos os 

sujeitos, motorista e passageiro, destinada à aferir informações visando o incentivo e o 

monitoramento acerca do serviço fornecido. Além disso, importa citar que os motoristas filiados 

à plataforma são autônomos e livres para exercer suas atividades da forma como lhes convier, 

isto é, não estão sujeitos à ordens e possuem liberdade para definir quando e por quanto tempo 

irão trabalhar, não sendo-lhes exigido exclusividade. 

Segue imagem ilustrativa sobre esse processo234:  

 

Figura 20: Estrutura do usuário 

Com o tempo, a empresa desenvolveu um sistema de ampliação dos serviços prestados 

por meio da categorização de veículos conforme o conforto e a demanda de passageiros. Dessa 

maneira, para o segmento de alto padrão, foi categorizado o UberBlack, composto por carros 

sedans pretos para transportar até cinco usuários. O UberX, em seu turno, foi criado para atender 

                                                           
234 FERREIRA, Alaís Souza; FREIRE, Robson; PAVEI, Giovana Cristina. Uma Uber experiência? Elementos de 

valores e motivadores emocionais. Anais do VI SINGEP, São Paulo, p. 2-16. Disponível em: < 

https://singep.org.br/6singep/resultado/641.pdf>. Acesso em: 1 abr. 2018, p. 10. 

https://singep.org.br/6singep/resultado/641.pdf
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ao público com preços mais acessíveis e automóveis mais compactos e, por fim, a linha 

UberSuv, destinada à carros pretos, grandes e luxuosos cujo propósito consiste em atender 

àqueles que necessitam de maior espaço235. 

Uma pesquisa em âmbito nacional foi realizada, com metodologia quantitativa, 

envolvendo um público alvo de homens e mulheres acima de 18 anos de idade, em 2015. Dentre 

as 500 entrevistas realizadas, 8 a cada 10 pessoas utilizam o serviço de táxi e o solicitam por 

telefone, nas ruas ou, em último caso, via aplicativos móveis. Quanto a satisfatoriedade dos 

usuários em relação às corridas de táxi, apenas 6% se queixaram, alegando, resumidamente, 

que o motorista foi rude, dirigia de forma irresponsável e pela dificuldade na forma de 

pagamento236. 

Em alusão ao uber, a aceitação é significativa entre os entrevistados, havendo uma 

grande parte deles (72%) que acredita na adaptação dos taxistas à plataforma tecnológica ou a 

aceitação sobre a concorrência existente. O percentual de aceitação foi bastante positivo, 

chegando a 95% dentre os entrevistados, sendo apontado como principal atrativo a comodidade 

oferecida pelo aplicativo e condutores237. 

No tocante ao modo de filiação à empresa, há barreiras relevantes a serem consideradas. 

O interessado deve cadastrar-se no site da empresa, enviando como comprovante digitalizado 

a Carteira Nacional de Habilitação com observação sobre o exercício de atividade remunerada, 

além de inserir na página, eletronicamente, o Certificado de Registro e Licenciamento de 

Veículo (CRLV), comprovando a utilização de veículo com modelo do ano de 2008 ou mais 

novo, com quatro portas238. 

 E uma análise superficial, talvez fosse possível confundir o uber com o táxi, mas, a fim 

de evitar essa arbitrariedade, é prioritário tecer algumas considerações diferenciadoras. Para 

tanto, segue uma tabela239 com aspectos distintivos: 

                                                           
235 AZEVEDO, Paulo Furquim de. et. al. op. cit., p. 2-5. 
236 EcGlobalSolutions. Resultados da pesquisa Uber x Táxi: preferências e opiniões de consumidores. Agosto, 

2015. 
237 Idem. 
238 UBER. op. cit. 
239 A tabela foi construída com base em informações obtidas junto às empresas, à matéria emitida pelo G1 Notícias, 

intitulada como “Uber x Táxi: entenda as diferenças de custos e serviços entre o táxi e o aplicativo”, e mediante o 

amparo de artigo “A polêmica em torno do aplicativo Uber no Brasil: argumentos de direito contra e a favor da 

sua manutenção”. As fontes utilizadas estão de acordo com a Secretaria da Fazenda dos Estados de São Paulo e 

Rio de Janeiro, Secretaria de Transportes dos municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, além da Câmara Municipal 

de São Paulo, Sindicato dos Taxistas Autônomos do Estado de São Paulo, Receita Federal e Uber. Uber x Táxi: 

entenda as diferenças de custos e serviços entre o táxi e o aplicativo, G1 Notícias, São Paulo, 13 jul. 2015. 

Disponível em: < http://especiais.g1.globo.com/sao-paulo/2015/uber-x-taxi/>. Acesso em: 1 abr. 2018. OLMOS, 

http://especiais.g1.globo.com/sao-paulo/2015/uber-x-taxi/
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 UBER TÁXI 

Veículo Arca com o custo total do automóvel. Sem 

isenção. 

Taxistas têm isenção de alguns impostos na 

compra de veículos. Em São Paulo, gozam 

de desconto de 30% em concessionárias.  

Tipo de 

Veículo 

Modelo a partir de 2008. Não exige especificação veicular.  

Impostos Não tem isenção de impostos e pagam valores 

relativos à ISS e MEI (microempreendedor 

individual) ou Simples a cada nota fiscal 

emitida.  

Possuem isenção de IOF e IPI na compra de 

veículo. No Rio de Janeiro e em São Paulo 

também podem solicitar isenção de ICMS, 

assim como não pagam IPVA. Cooperativas 

e associações de táxi de São Paulo e taxistas 

autônomos do Rio de Janeiro são isentos de 

ISS. 

Taxas Não pagam taxas à órgãos públicos. 

 

Em São Paulo, um taxista paga 

aproximadamente R$ 255,00 em taxas 

anuais e, no Rio de Janeiro, R$ 429,00. 

Ressalta-se que a cada 5 anos necessitam 

fazer o exame psicotécnico e médico no 

Departamento Estadual de Trânsito 

(Detran).  

Documentação Não precisa ter licença da prefeitura para 

atuar. O motorista se cadastra no aplicativo e 

encaminha ao Uber alguns documentos, como 

CNH e certidão de antecedentes criminais.  

Precisa ter licença da prefeitura para atuar. 

Em São Paulo, também é exigido o 

Condutax, um cadastro que vale por 5 anos 

e custa R$ 415,00. Mesmo sendo ilegal, é 

comum o aluguel (em São Paulo, entre R$ 

150,00 e 200,00/dia) ou a venda de licenças 

(no Rio de Janeiro, pode custar até R$ 180 

mil e, em São Paulo, cerca de R$ 150 mil 

reais). 

Capacitação Não exige capacitação. Em São Paulo, é exigido curso específico 

para se tornar taxista, com valor de R$ 

127,54.  

Ganhos No Uber, no UberBlack (frota de luxo), 20% 

do valor da corrida fica para o aplicativo e, no 

UberX (frota convencional), 25%. 

O taxista autônomo fica com o valor integral 

da corrida.  

                                                           
Olívia Martins de Quadros; FAVERA, Rafaela Bolson Dalla. A polêmica em torno do aplicativo Uber no Brasil: 

argumentos de direito contra e a favor da sua manutenção. In: XI Seminário Nacional Demandas Sociais e 

Políticas Públicas na sociedade contemporânea, 2015, Sana Cruz do Sul. Disponível em: < 

http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/14260>. Acesso em: 01 abr. 2018, p. 6-11. 

http://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/snpp/article/view/14260
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Extras Em geral, são oferecidos aos passageiros 

bebidas e alguns lanches, além de os 

motoristas serem obrigados a vestir-se com 

terno e gravata ou calça e camisa social.  

Em regra, não são oferecidos extras pelos 

motoristas de táxi.  

Taxa de 

Retorno 

Quando o destino é outro município, não é 

cobrada pela Uber.  

Quando o destino é outro município, os 

taxistas em São Paulo cobram 50% do valor 

da corrida.  

Tarifa Calculada pelo aplicativo de acordo com a 

quilometragem e o tempo dentro do veículo. 

UberBlack: R$ 2,42/km e 0,40/minuto. 

UberX: R$ 1,43/km e R$ 0,35/minuto.   

Fixada por tabela e calculada pelo taxímetro 

por quilômetro e tempo depreendido no 

automóvel, sendo R$ 2,75 em São Paulo e 

R$ 2,05 no Rio de Janeiro.  

Pagamento Aceita cartão de crédito, débito e dinheiro. 

 

Aceita cartão de crédito, débito e dinheiro.  

Tabela 7: Análise comparativa de aspectos fáticos entre taxistas e uberistas 

 

 A tabela exposta acima trouxe informações baseadas nas cidades de São Paulo/SP e Rio 

de Janeiro/RJ com o fito de promover a diferenciação entre dos estilos de transporte e elucidar 

algumas dúvidas.  

Porém, em que pese essa distinção ser estabelecida com informações de São Paulo/SP 

e Rio de Janeiro/RJ, é de suma relevância fazer um paralelo entre os dados mencionados e o 

município de Natal/RN, onde o trabalho será apresentado, uma vez que as proporções 

territoriais entre essas localidades são bastante diferentes, além de as características 

socioeconômicas serem muito desproporcionais, o que, indubitavelmente, pode interferir na 

análise e compreensão do leitor.  

 Afinal de contas, é salutar observar e ponderar que se tratam de cidades com área 

territorial e geográfica bastante divergentes, aliado a aspectos estruturantes de mobilidade 

urbana e poder aquisitivo igualmente distintos. Destarte, é importante considerar que o modo 

como os uberistas e os taxistas irão trabalhar, lato sensu, certamente, possuirá divergências na 

prática, logo, há a necessidade de demonstrar como ocorre a aplicabilidade desse trabalho em 

grandes cidades e, ainda, em seara local, como será tratado adiante. 

Faz-se necessário, com efeito, expor conhecimentos que retratem a perspectiva do 

funcionamento do Uber e dos taxistas em âmbito local. Para tanto, foram realizadas visitas à 
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Cooperativa de Táxi240, assim como também à sede do Uber241, a fim de serem importados 

elementos úteis às comparações que o trabalho em comento visa expor. Para fins didáticos, 

segue quadro sintético contendo os mesmos parâmetros contidos na tabela anterior para aclarar 

possíveis questionamentos que possam advir com a leitura do texto. 

Figura 21: Quadro sintético de entrevista à Uber Natal/RN 

 Além das características citadas, é importante tecer uma observação feita pelo atendente 

da sede física do Uber em Natal, quando indagado sobre o fato de que o aplicativo viabilizar o 

transporte às classes mais inferiorizadas da população e predominantemente submissas ao 

sistema de transporte público. Segundo seu comentário acerca do tema, constata-se que, com a 

expansão do aplicativo na cidade, verifica-se uma adesão expressiva de usuários na região da 

Zona Norte, área em que se notabilizam cidadãos com menor poder aquisitivo. 

                                                           
240 Entrevista realizada com o Presidente da Cooperativa de Táxi, Sr. Genário Torres, no dia 19/06/2018, na seda 

da cooperativa, Rua Pastor Eustáquio Lopes da Silva, nº 119, Bairro de Nazaré, oportunidade em que foram feitos 

alguns questionamentos e prestados esclarecimentos a respeito da atividade exercida pela categoria que representa. 
241  Entrevista realizada dia 18/06/2018, na sede do Uber em Natal/RN, em Condomínio Edifício Tirol Way, Av. 

Senador Salgado Filho, nº 1718, Bairro Tirol, Loja nº 02, com atendente de identificação preservada. As 

informações prestadas foram idênticas às obtidas na internet, por tratar-se de uma empresa que prima pelo sigilo 

de dados considerados particulares.  Dúvidas: Email: press@uber.com. 

 

Os uberistas, por serem de iniciativa privada, utilizam 

veículos próprios ou alugados e não possuem isenção de impostos na 

compra de veículos. A exigência que a empresa faz, em Natal, 

conforme dados obtidos em pesquisa na central, é de que os veículos 

sejam no mínimo de 2008, 4 portas, 5 lugares e possuam ar 

condicionado. Além disso, a empresa alega proporcionar palestras aos 

ingressantes a fim de ensiná-los o uso do aplicativo, bem como 

fornecer cursos de qualidade para aprimorar o serviço prestado.  

Segundo as informações coletadas, 25% do valor adquirido 

com as corridas é repassado à empresa, inclusive, em corridas 

intermunicipais. Em Natal/RN, cobra-se ao usuário R$ 1,20 por 

quilômetro e R$ 0,17 centavos por minuto depreendido na corrida. Por 

fim, na cidade existem três categorias de veículos circulando: Uber X 

(mais popular), Uber Select (para clientes com mais de 16 corridas por 

mês) e Uber Vip (veículo padrão, modelo Sedan, mais confortável). 

mailto:press@uber.com
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 Em sua percepção, com certeza o sistema de transporte particular, por intermédio do 

Uber – e demais aplicativos de locomoção – possibilitaram a inserção desse segmento social 

em maiores chances de transportar-se. É oportuno destacar, nesse momento, o que fora 

trabalhado no início da dissertação sobre a segregação espacial da sociedade ante a falta de 

condições de transporte adequado e a urgente necessidade de promover o acesso da população 

à área urbana e tudo aquilo que os centros urbanos oportunizam. 

 Nesse sentido, comprova-se, então, a relação intrínseca entre o sistema de transporte e 

a questão urbanística, na medida em que se vê, com essa informação, que o funcionamento do 

aplicativo está cumprindo uma função social de suma importância ao oportunizar a locomoção 

às populações com condições financeiras menores. Assim, oportuniza uma maior utilização da 

cidade em que vivem.  

Essa experiência é extremamente benéfica porque mostra o sucesso da iniciativa da 

economia de compartilhamento aplicada ao viés dos transportes e o êxito que obtém quando se 

verifica a intensificação da locomoção dos usuários no centro urbano, evidenciando o propósito 

do acesso à cidade e a viabilização dos transportes, além, é claro, da inserção progressiva de 

motoristas no mercado de trabalho e a consequente geração de renda. 

Em uma ótica divergente, porém necessária para a exposição da realidade e a formação 

de uma opinião contundente, procurou-se a Cooperativa de Taxi com o intuito de tecer 

esclarecimentos, conforme abaixo explanado: 
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Figura 22: Quadro sintético de entrevista à Cooperativa de Táxi em Natal/RN 

Em diálogo estabelecido com o presidente da Cooperativa de Táxi, a grande diferença 

entre os taxistas e os motoristas de uber seria a função da verba obtida por esses trabalhadores, 

pois, em sua concepção, para os taxistas, a atividade é exercida unicamente como mecanismo 

de renda complementar, enquanto que para a segunda categoria, predominantemente, trata-se 

de um exercício cuja finalidade seria complementar a renda mensalmente obtida. 

Em verdade, em termos estatísticos e comprobatórios, o trabalho em comento não possui 

a competência de comprovar ou contra argumentar essa alegação, até mesmo porque não detém 

informações suficientes para apresentar essas estimativas, mas, apesar dessa ressalva, cita-se 

essa observação com o intuito de demonstrar o posicionamento do então representante dos 

taxistas. 

Ante o exposto, é possível compreender que, mediante as entrevistas, dos pontos 

distintos foram apresentados como agentes diferenciadores das categorias profissionais de 

transportes: de um lado, a capacidade que o aplicativo possui de oportunizar o acesso à cidade 

e aos transportes por parte dos segmentos mais humildes da sociedade; de outro ponto de vista, 

a distinção seria a finalidade que o labor teria para ambos os perfis de motoristas: se como renda 

principal ou como renda complementar. 

Em Natal/RN, é possível que o taxista obtenha redução de 

IPI de 25 a 28%, a depender do preenchimento dos requisitos 

necessários à concessão do benefício e do carro a ser adquirido 

(popular ou luxuoso). Além disso, para obter a concessão do táxi, é 

necessário que o veículo tenha no máximo 10 anos, qualquer modelo 

e comporte, no máximo, 7 passageiros. Para além dessas 

características, é preciso que o motorista esteja anualmente quite com 

a fiscalização e o pagamento das taxas descritas nas leis pertinentes. 

Os taxistas ficam com todo o valor ganho na corrida, exceto com 

serviços prestados à conveniados à cooperativa. 

Sobre as exigências para o exercício da atividade, a 

Cooperativa afirma que os taxistas devem utilizar um padrão mínimo 

de vestimentas, sendo vedados bermudas, chinelos e camisetas 

regatas. Sobre valores: Valor fixo da bandeirada R$ 4,85. R$ 2,56 

(Bandeira 1) por Km e R$ 3,56 (Bandeira 2). Valor com o taxímetro 

parado R$ 26,00 por hora. Bandeira 1: dias úteis 5h às 22hrs. 

Bandeira 2: após 22h, até 5h, domingos e feriados. Em Natal/RN são 

1.010 táxis e 3 mil motoristas trabalhando atualmente. 
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Enfim, a abordagem do tema incumbe retratar sobre a reação de sindicatos e de 

companhias relacionadas aos taxistas, baseada no descontentamento dessa categoria com o 

exercício da atividade de economia compartilhada em comento. Na realidade, essa 

contraposição não ocorreu só no Brasil, como também em várias cidades onde houve a difusão 

do Uber como via alternativa de transporte aos passageiros. O argumento largamente usado 

pelos oponentes apontou a ilegalidade dessa atividade em razão da locomoção desempenhada 

estar voltada para um serviço público de transporte individual de passageiros, sem qualquer 

tipo de autorização municipal e tampouco a observância das normas respeitadas pelos taxistas. 

  Para além dessas argumentações, os taxistas também declaram o descabimento 

da atividade dos uberistas à luz da questão da segurança nesses transportes, tendo em vista a 

inexistência de inspeção veicular por parte das autoridades municipais, fato que põe em risco 

usuários e, até mesmo, a frota veicular nas vias públicas.  Ademais, apontam que a relação 

laboral entre o motorista e a empresa Uber viola direitos do trabalhador, pois, para a empresa, 

o motorista é um empreendedor autônomo, e não um empregado sujeito ao vínculo trabalhista 

e às normas da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)242. 

 Em verdade, a revelia ocorreu porque a categoria dos taxistas detinha a exclusividade 

do transporte público individual de passageiros por automóveis. Claro que para participar dessa 

sistemática de transportes faz-se necessário a obtenção de uma licença, por parte do motorista 

de táxi, junto ao poder público municipal, mas, por questões de política mercadológica, a 

abertura de espaço para novas licenças é restrita. A gestão pública dos municípios parte do 

pressuposto de que é melhor não conceder licenças deliberadamente para que não seja perdido 

o controle da atividade, além de alegarem precaução sobre a competição no mercado. 

 De modo alternativo, ocorre comumente a prática ilegal243 de o motorista interessado 

comprar uma licença de um motorista já atuante, porém, pagando para tanto um elevado custo 

de entrada. No entanto, essa transação é bastante usual porque, dessa forma, o taxista obtêm 

vantagens referentes à isenção de tributos e consegue auferir renda potencialmente mais 

vantajosa. Para àqueles cuja condição financeira não permite a aquisição de licenças no 

mercado paralelo, há a opção de alugar a licença (legalmente) e o automóvel de terceiros, 

pagando uma diária capaz de cobrir os custos com o veículo e o direito de operar como taxista. 

                                                           
242 AZEVEDO, Paulo Furquim de. et. al. op. cit.. 
243 Essa conduta é ilegal em razão de as licenças de táxis serem pessoais e intransferíveis. 
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 Nesse contexto, na contramão desse plexo de exigências para inserir-se no mercado de 

trabalho como motorista afeto ao transporte particular e individual de passageiros, surgiu a 

Uber, quebrando essa lógica de mercado e trazendo outras benfeitorias à qualidade do serviço 

prestado. 

Ato contínuo, em decorrência da divergência das opiniões das categorias retratadas, 

além dos casos de intolerância e violência advindos de ambas as partes, tornou-se imperiosa a 

discussão sobre a temática da regulamentação ou não das atividades de economia 

compartilhada. Nesse condão, objetivando uma ulterior discussão acerca da possibilidade da 

autorregulação jurídica e suas intercorrências, adianta-se no próximo item sobre a 

constitucionalidade e a (des)necessidade de proposição regulamentária, especificamente em 

atinência ao serviços dos uberistas. 

 

4.3 O ORDENAMENTO JURIDICO NACIONAL E A (IN)CONSTITUCIONALIDADE 

DO EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADES DOS UBERISTAS 

 

 A Constituição Federal de 1988 contém princípios essenciais para a compreensão da 

problemática suscitada, entre a atividade exercida pelos uberistas e a ulterior revolta dos 

motoristas de táxi. Nesse sentido, é salutar relembrar que os princípios constitucionais reúnem 

características que os colocam em um patamar superior às demais normas, servindo, portanto, 

de amparo a todo o ordenamento jurídico. Além disso, importa esclarecer que os princípios 

também são responsáveis por impor limites a serem observados pelo legislador 

infraconstitucional e pela administração pública, sendo fundamentais para a interpretação e a 

aplicabilidade da ordem jurisdicional244. 

 Em sede de considerações preliminares acerca da constitucionalidade, citam-se os 

artigos 5º, XIII245, cuja dicção traz como direito fundamental a liberdade de exercício 

profissional e 170246, que prevê diversos princípios relacionados à ordem econômica 

                                                           
244 BRANDÃO, Ana Carolina Cunha; SOUZA, Wallace Fabrício Paiva. A Uber e os princípios constitucionais 

nas relações empresariais e sociais. XXV Encontro Nacional do CONPEDI, Brasília, p. 8-26. Disponível em: < 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/6ghn3t0o/08O2pAXdiu9824qr.pdf>. Acesso em: 2 abr. 2018, 

p. 10-12. 
245 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as 

qualificações profissionais que a lei estabelecer. 
246 Art. 170: A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: IV 

- livre concorrência. 

https://www.conpedi.org.br/publicacoes/y0ii48h0/6ghn3t0o/08O2pAXdiu9824qr.pdf


104 
 

constitucional, dentre eles, a livre iniciativa e a livre concorrência. O transporte individual de 

passageiros também é orientado pelos princípios constitucionais, em virtude de os transportes 

constituírem uma atividade de natureza econômica. Sendo assim, admite-se a predominância 

desses três princípios sobre o assunto em comento, os quais serão delimitados individualmente 

a seguir. 

 O primeiro princípio versa sobre a liberdade de exercício profissional e o direito que o 

cidadão possui de optar pelo exercício profissional pretendido, o qual está condicionado ao 

artigo 22, XVI247, a partir do qual compete privativamente à União legislar sobre a organização 

do sistema nacional de emprego e as condições para o exercício das profissões. Convém 

salientar que, por obviedade, essas normativas devem estar em consonância com o ordenamento 

jurídico, e então não podem violar o disposto no artigo 5º, XLI248, para o qual a lei punirá 

qualquer modalidade discriminatória que viole os direitos e as liberdades individuais. 

 No que tange à liberdade profissional, a Constituição Federal de 1988 garante o seu livre 

exercício, seja em relação ao trabalho, ofício ou profissão, de modo a legitimar a atividade do 

transporte privado individual realizado pelos motoristas de uber. Aceitar a argumentação da 

oposição sobre a ilegalidade do Uber com fulcro do exercício ilegal da profissão seria violar 

esse dispositivo, além dos demais princípios constitucionais da livre iniciativa e concorrência. 

O princípio constitucional da livre inciativa, previsto no artigo 170 supracitado sobre a 

Ordem Econômica, está também disposto nos princípios fundamentais da República Federativa 

brasileira, notadamente, no artigo 1º, IV249, fazendo uma alusão direta à valorização do trabalho 

humano. De maneira implícita, esse dispositivo protege, claramente, o empreendedorismo, 

desde que haja a valorização do trabalho humano e a segurança quanto à existência de dignidade 

para todos. 

Embora o princípio em comento seja assegurado pela Constituição Federal de 1988, o 

mesmo diploma legal prevê a possibilidade de intervenção estatal no domínio econômico com 

o fito de promover a igualdade substantiva e a justiça social. Em uma análise critica, observa-

                                                           
247 Art. 22: Compete privativamente à União legislar sobre: XVI - organização do sistema nacional de emprego e 

condições para o exercício de profissões. 
248 Art. 5º: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais. 
249 Art. 1º: A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa.  



105 
 

se que o próprio ordenamento age com seletividade dos dispositivos constitucionais, ou seja, 

contrapõe dos valores em relação ao caso concreto a fim de defender o bem comum e a primazia 

do interesse público.  

Para melhor compreensão dessas assertivas sobre a discussão presente, há um raciocínio 

que merece realce em âmbito jurídico, sobre o qual paira a ideia de que a espontaneidade 

humana na produção de algo novo, no sentido de começar algo que não existia antes, com base 

na produção de riqueza, é um fato estrutural que não pode ser negado pelo Estado. Dessa forma, 

se, ao fazê-lo, o Estado bloqueia e impede, não está intervindo no sentido de normatizar e 

regular, mas, ao contrário, estará dirigindo e, com isso, substituindo-se a ela mesma na estrutura 

fundamental do mercado250. 

Em linhas gerais, a livre iniciativa se coaduna com o direito à liberdade, previsto no 

artigo 5º, estando ambas as normativas relacionadas à liberdade de inserção do mercado e de 

exercício da atividade econômica, especialmente no que pertine à manutenção regular da 

atividade empreendida. Dessa maneira, afere-se que esse principio interliga as atividades 

relevantes economicamente, haja vista o intuito de garantir a igualdade de condições da 

inciativa privada perante a concorrência251. Ou seja, o postulado da livre iniciativa possui 

função importante enquanto vetor da liberdade, tanto em relação à iniciativa privada, quanto à 

consolidação do próprio sistema capitalista. 

 Ademais, a livre iniciativa está atrelada à liberdade individual de empreender 

cumulativamente à possibilidade de gerar riquezas e propiciar o desenvolvimento econômico. 

Por essas considerações, evidencia-se a impossibilidade de desconsiderar esse princípio ao 

tratar-se do transporte individual de passageiros, pois, ao fazê-lo, seria uma contrariedade ao 

princípio basilar e norteador dos fundamentos do Estado Democrático de Direito e da ordem 

econômica nacional. 

 O princípio da livre concorrência, por sua vez, em conjunto com a livre inciativa, assume 

função essencial no segmento da Ordem Econômica Constitucional. A livre concorrência pode 

ser definida pela sua complementaridade em relação à livre iniciativa, posto que, com a 

segurança do empreendedorismo livre, haverá a concorrência no mercado e as consequentes 

                                                           
250 JÚNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. apud  BRANDÃO, Ana Carolina Cunha; SOUZA, Wallace Fabrício Paiva. 
251 PEREIRA, Andress Semeghini; CARNEIRO, Adeneele Garcia. A importância dos princípios da livre 

concorrência e da livre iniciativa para a manutenção da ordem econômica no Brasil. Revista Interfaces 

Científicas, Aracaju, v. 4,nº 1, p. 33-44, out/2015, p 38. 
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desigualdades. Somado à esses fatores, incumbe destacar que a existência da livre concorrência 

visa mitigar a existência de monopólios e, simultaneamente, embasar a livre iniciativa. 

 Ao analisar a legislação constitucional, percebe-se a separação desses princípios, ainda 

que sejam extremamente coesos e complementares, fato que traduz a intenção do legislador em 

atribuir o máximo de importância aos referidos princípios ao trazê-los individualmente. Para 

além dessa interpretação, é possível, ainda, depreender que se trata de um mecanismo de 

garantia em relação à eficiência de um legitimo sistema de mercado, a fim de que haja proteção 

suficiente para a atividade empreendedora e o exercício da competitividade mercadológica. 

Assim, sob a supremacia da condição de igualdade, além de limitadas regulações e intervenções 

estatais, visiona-se chegar ao desenvolvimento nacional, sobretudo no aspecto social252. 

 Alinhado a esse entendimento está o posicionamento segundo o qual a livre 

concorrência baseia-se na crença de esse princípio abarcar a competição entre os agentes 

econômicos de um lado e a liberdade de escolha dos consumidores de outro, de modo que serão 

produzidos resultados sociais a contento atinentes à qualidade dos bens, dos preços e dos 

serviços prestados253. Conforme a sua intelecção, quando o consumidor possui direito de 

escolha amplo, o preço das mercadorias e dos serviços tende a diminuir, fato que propicia o 

aumento do poder aquisitivo e a democratização do acesso. 

 Ante essas afirmativas, constata-se que o princípio da livre concorrência limita a 

possibilidade de intervenção estatal para que não haja restrições excessivas capazes de impedir 

os agentes econômicos de ingressar, competir e atuar no mercado e, simultaneamente, 

determina a atuação do poder público sobre o mercado visando proteger sua solidez e de 

prevenir possíveis abusos provenientes do poder econômico e de práticas anticoncorrenciais, 

como a formação de monopólios mencionada, além de oligopólios e cartéis254. 

 Após a delimitação principiológica e o conhecimento de sua importância para o 

ordenamento jurídico pátrio, passa-se à análise acerca da realização da atividade econômica e 

dos serviços públicos. Dessa forma, em que pese a atividade econômica compreenda, também 

a prestação de serviços públicos, a doutrina – e inclusive a jurisprudência – consideram o 

                                                           
252 PEREIRA, Andress Semeghini; CARNEIRO, Adeneele Garcia. op. cit., 38-39. 
253 BARROSO, Luís Roberto. A ordem econômica constitucional e os limites à atuação estatal no controle de 

preços. In: Temas de Direito Constitucional. Tomo II. Rio de Janeiro, Renovar, p. 58, 2003. 
254 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 88. 17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2015, p. 205-210. 
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cumprimento da atividade econômica em sentido estrito, com atuação da inciativa privada, e o 

oferecimento de serviços públicos titularizados pelo Estado255. 

 A atividade econômica em sentido estrito poderá ser exercida pelo Estado quando 

houver uma previsão constitucional ou uma permissão legal, sendo, nessa segunda 

possibilidade, restrita à situações de relevante interesse coletivo ou segurança nacional, 

conforme aduz o artigo 173256, caput,  da CRFB/88. A intervenção ocorrerá, dessa maneira, por 

intermédio de empresas públicas ou sociedades de economia mista (assim como suas 

subsidiárias), que passam a atuar em concorrência com os particulares e estarem submetidas 

aos princípios constitucionais supracitados da livre iniciativa e livre concorrência, juntamente 

à legalidade, proporcionalidade, entre outros que norteiam a Administração Pública. 

 Cabe esclarecer a polêmica existente sobre a classificação do serviço prestado pelos 

uberistas, quanto à sua natureza, se seria um serviço de utilidade pública ou o fornecimento de 

um serviço público. Destarte, cumpre primeiro aclarar o conceito de serviço público, o qual 

consiste em toda atividade material atribuída pela lei ao Estado ou por seus delegados, 

basicamente sob regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais 

e secundárias da coletividade. 

 O serviço público prestado pelo Estado deve interessar à coletividade, pois, se não o 

fosse, obviamente não seria sua incumbência necessária. Em contrapartida, a possibilidade de 

particulares promoverem a prestação desses serviços está restrita à legislação, por meio de 

concessão ou permissão, cabendo, ao poder público, disciplinar o modo de operabilidade da 

atividade oferecida. No entanto, frisa-se que é proibido ao Estado fixar tarifas cobradas pelos 

particulares que prestam serviços públicos, assim como também definir a maneira como os 

agentes privados irão executar as atividades econômicas. Complementarmente, é dever do 

Estado, então, impor limites à tais atividades, objetivando a preservação de direitos de terceiros 

e interesses coletivos, não podendo substituir os empresários no processo de tomada de decisões 

internas de suas empresas257. 

 Ante o exposto, conclui-se que há uma diferença essencial entre a atividade econômica 

em sentido estrito e o serviço público, ainda que prestado por particulares: no primeiro, a regra 

                                                           
255  BRANDÃO, Ana Carolina Cunha; SOUZA, Wallace Fabrício Paiva. op. cit. 
256 Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo 

Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 
257 BRANDÃO, Ana Carolina Cunha; SOUZA, Wallace Fabrício Paiva. op. cit. 
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é a liberdade do particular e, no segundo, as escolhas são estatais. A Constituição Federal de 

1988 traz, no artigo 21, X e XII258, um rol expresso de serviços públicos, dentre os quais, não 

está o transporte individual de passageiros. Isto significa que, como não estão elencados todos 

os serviços públicos, é possível que a legislação infraconstitucional o faça, de acordo com os 

limites da discricionariedade legislativa. 

 Nesse contexto, para ser compreendido como um serviço público, é preciso que a 

atividade se refira à um direito fundamental e que seja insuscetível de satisfação pela ação da 

iniciativa privada. A partir dessas premissas e à luz da interpretação do artigo 170 da CRFB/88, 

entende-se que o fato de a atividade econômica não estar regulamentada não implica na 

impossibilidade de seu exercício pelos particulares, afinal, a liberdade empresarial está 

resguardada, independente de autorização pública, salvo algumas exceções, como dispõe o 

parágrafo único259 desse artigo. 

 Em decorrência dessas informações, depreende-se que a empresa Uber se enquadra na 

categoria relativa ao transporte individual privado de passageiros, que não é exclusiva dos 

taxistas. O transporte individual de usuários não é um serviço público, é atividade econômica 

em sentido estrito, a qual está dividida em dois tipos: 

 

a) Transporte público individual de passageiros, pertencente à esfera da atividade em 

sentido estrito e sujeita à intensa fiscalização do Estado; 

b) Transporte privado individual de passageiros, definido como uma atividade comum, 

que não está sujeita à regulação estatal;  

 

Sobre a polêmica ‘uber x táxi’ e o fundamento da diferenciação entre a prestação de um 

serviço público e a oferta de um serviço de utilidade pública (atividade econômica), existe  

posicionamento no sentido de que os taxistas estariam exercendo um serviço com utilidade 

                                                           
258 Art. 21. Compete à União: X - manter o serviço postal e o correio aéreo nacional; XII - explorar, diretamente 

ou mediante autorização, concessão ou permissão: a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens; b) 

os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, em articulação com 

os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; c) a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura 

aeroportuária; d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, 

ou que transponham os limites de Estado ou Território; e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e 

internacional de passageiros; f) os portos marítimos, fluviais e lacustres. 
259 Art. 170: Parágrafo único: É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
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pública, e não um serviço público, em sua essência260. Por essa linha intelectiva, o fato de os 

motoristas de táxis desempenharem atividade enquadrada como transporte público individual 

não implica em sua classificação como prestadores de serviço público.  

De modo complementar, é possível compreender que não se vislumbram, nos serviços 

prestados pelos táxis, traços de essencialidade, universalidade, continuidade ou de atendimento 

a necessidades coletivas intrinsecamente conectadas com direitos fundamentais. Nesse pórtico, 

ao qualificá-lo como serviço público, evidentemente, significa aduzir que não deva haver a 

incidência de regulação.  

Sob essa ótica, enfim, é possível assimilar que o serviço de táxi não configura propriamente um 

serviço público, mas, sim, um serviço de utilidade pública, que são em verdade institutos 

diferentes. O serviço público, como visto, é titularizado pelo Estado, mas pode ser 

eventualmente prestado por particulares - mediante concessão ou permissão -,  sempre 

precedidas de licitação pública, nos termos do artigo 175 da Constituição Federal. Já o serviço 

de utilidade pública, em seu turno, se enquadra no campo da atividade econômica, mas se sujeita 

à intensa regulação e fiscalização estatal, em razão do interesse público inerente à sua 

prestação”.  

Enfim, alguns opositores à atividade prestada pelos uberistas fundamentam 

erroneamente suas teses apontado tratar-se de um serviço público, o que não é. O aplicativo 

uber atua transportando passageiros esporadicamente, de acordo com as demandas pessoais 

deles, logo, não atende a numerosa coletividade e não está adstrito ao atendimento de uma 

necessidade essencial da população, como ocorre com os transportes coletivos em geral. 

Acrescido a essa realidade, a plataforma tecnológica não traduz um serviço público porque não 

há sujeição regime jurídico de serviço público261. 

A ausência de regulamentação de uma atividade econômica não configura ilicitude, 

tampouco impede o seu exercício, sobretudo devido ao amparo legal que o artigo 170 

mencionado proporciona aos motoristas credenciados da uber em exercer seu labor. Em outros 

                                                           
260 GARCIA, Flávio Amaral. Uber x táxi: a solução via regulação. Disponível em: 

<http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-garciaa/uber-x-taxi-asolucao-pela-via 

daregulação>. Acesso em: 30 mar. 2018. 
261 SARMENTO, Daniel. Ordem constitucional econômica, liberdade e transporte individual de passageiros: o 

“Caso Uber”. Revista Brasileira de Direito Público – RBDP, Belo Horizonte, ano 13, nº 50, jul/set 2015, p. 9-

39. 

http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-garciaa/uber-x-taxi-asolucao-pela-via%20daregulação
http://www.direitodoestado.com.br/colunistas/flavio-amaral-garciaa/uber-x-taxi-asolucao-pela-via%20daregulação
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termos, a atividade dos uberistas independe de licença prévia ou autorização estatal para 

funcionarem plenamente262. 

A liberdade que as diretrizes da Ordem Econômica conferem aos empreendedores 

favorece a área da inovação, a qual possui importância salutar em relação ao estímulo do 

progresso da sociedade. Inclusive, a inovação está predisposta no Marco Civil da Internet – Lei 

nº 12.965/2014 -, cujos dispositivos primam pela sua proteção e crescimento. Essa normativa, 

com efeito, reforça o respeito aos princípios da livre iniciativa e concorrência em seu artigo 

2º263, II, além de fixar como princípio “a liberdade de modelos de negócios promovidos na 

internet” em seu artigo 3º, VIII264 e, por fim, seu artigo 4º, III265, definir a promoção da inovação 

e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e novos modelos de uso e acesso como 

objetivo a ser alcançado. 

Dessa forma, estabelecer a possibilidade de o particular condicionar suas inovações à 

regulamentação estatal da atividade é, deveras, um retrocesso e, sobretudo, um atraso 

econômico, intelectual e normativo. Por óbvio, é coerente admitir que amparos normativos 

possam ser editados pelos entes federativos competentes a fim de impor limitações à atividade 

empresarial, devendo haver observância do princípio da proporcionalidade, razoabilidade, 

livres iniciativa e concorrência. 

Outro ponto merecedor de destaque é que a atividade gerada pelo uber está conexa à 

informática, enquanto àquela realizada por seus motoristas e usuários está afeta ao transporte, 

de modo que a empresa Uber utilizou uma plataforma digital para conectar a prestação de um 

serviço que une os consumidores e os profissionais motoristas. Como os referidos motoristas 

atuam na seara do transporte privado individual e este não consubstancia um serviço público, a 

competência para legislar sobre o uber é privativa da União Federal. 

 Por esse motivo, é impossível condicionar a possibilidade de um particular criar um tipo 

de negócio ante a existência de regulamentação prévia de sua atividade. Além de 

inconstitucional, seria, na menor das hipóteses temerário reprimir a inovação social em prol do 

desenvolvimento econômico, pois prejudicaria os consumidores. 

                                                           
262 BRANDÃO, Ana Carolina Cunha; SOUZA, Wallace Fabrício Paiva. op. cit. 
263 Art. 2o: A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, 

bem como: V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. 
264 Art. 3o: A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: VIII - liberdade dos modelos de 

negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei. 
265 Art. 4o: A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: II - da inovação e do fomento à 

ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. 
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Indubitavelmente, a atividade dos uberistas tende a gerar impactos bastante negativos 

sobre os taxistas, mas, legalmente, não se pode olvidar dos fundamentos expostos, nem 

questionar a possibilidade que essa oportunidade oferece de estimular a competitividade no 

mercado e a busca – por ambas as partes – por melhorias. Além disso, a tentativa de reserva de 

mercado por parte dos motoristas de táxi se contrapõe aos princípios constitucionais de livre 

iniciativa e concorrência, os quais preconizam a estrita legalidade da atividade proposta pela 

plataforma digital. Por fim, a Uber não configura, definitivamente, o transporte público 

individual, sendo, portanto, impossível sua submissão ao mesmo regramento normativo 

imposto aos taxistas. 

 Ante o exposto, o aparato constitucional é firme no sentido de conferir a legalidade ao 

exercício profissional dos uberistas, mas, em que pese a sua não submissão à regulamentação 

prevista pelo ordenamento jurídico à categoria dos taxistas, necessário se faz analisar 

detalhadamente a temática regulação. Faz-se mister averiguar a real precisão da 

regulamentação, seus tipos e, até mesmo, a hipótese de enquadramento do Uber. No último 

item, enfim, serão abordadas questões afetas à essencialidade da regulação sobre as atividades 

de economia compartilhada, em especial em relação ao aplicativo digital em comento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. A AUTORREGULAÇÃO JURÍDICA: PRINCÍPIOS E APLICAÇÕES DO 

CONSTITUCIONALISMO BRASILEIRO PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS 

DE MOBILIDADE URBANA 

 

 A regulação consiste em um conjunto de medidas legislativas, administrativas e 

convencionais, abstratas ou concretas, pelas quais o Estado, de maneira restritiva da liberdade 

privada ou meramente indutiva, determina, controla ou influencia o comportamento de agentes 

econômicos de forma a evitar que haja lesão aos interesses sociais definidos 
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constitucionalmente e orientá-los nos sentidos mais favoráveis em termos sociais266. No 

entanto, esse capítulo propõe a reflexão sobre a não perpetuação de práticas superadas, cujas 

diretrizes chegam a privar o crescimento econômico e a inovação, especialmente em um 

contexto de globalização econômica caracterizado pela inovação e pela progressiva superação 

tecnológica. 

 Esmiuçando o assunto regulatório, faz-se mister trazer à baila da discussão a 

importância dos limites da regulação, tendo em vista, de um lado, a essencialidade de promover 

garantias aos sujeitos envolvidos, bem como viabilizar a tributação do Estado de forma 

coerente, mas, por outro lado, é vital à economia que a regulação seja limitada para manter o 

equilíbrio financeiro e a capacidade de prestação de serviços públicos267.  

Por essa razão, há um grande dilema no que pertine à regulação sobre a atividade 

empreendida pelo Uber, mas também por parte de outras atividades, como o Airbnb, Waze,  e 

outros. Isso ocorre porque não é isonômico, nesse sentido, impor as mesmas regras dos taxistas 

aos motoristas de uber, da mesma maneira que não há coerência lógica em conceder o igual 

tratamento jurídico dado aos hotéis aos proprietários das residências. O princípio da 

razoabilidade268, portanto, resta completamente violado. 

Reitera-se, com efeito, o entendimento consolidado no tópico anterior sobre ser 

fundamental a existência de um distanciamento entre a atividade regulatória e as iniciativas 

voltadas para a inovação, pois, a primeira tem potencial destrutivo sobre a segunda devido à 

liberdade ser o elemento central das atividades baseadas na inovação. 

 O debate acerca da operabilidade dessas novas tendências econômicas e a possibilidade 

de regulação é vasto e admite, preponderantemente, tanto a hipótese de os serviços se 

autorregularem, quanto à suposição de que a regulação estatal seja efetivada, com ou sem a 

participação da iniciativa privada. Alguns estudiosos compreendem que a atividade regulatória 

pode ser dividida em quatro modalidades, de acordo com os sujeitos diretamente responsáveis 

                                                           
266 ARAGÃO, Alexandre Santos de. Agências reguladoras e a evolução do direito administrativo econômico. 

1. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 37. 
267 SILVA, Lucas do Monte; GUIMARÃES, Patrícia Borba Vilar. Autorregulação jurídica no urbanismo 

contemporâneo: smart cities e mobilidade urbana. op. cit., p. 1240. 
268 Embora não esteja explicitamente determinado na Constituição Federal de 1988, é possível depreender a sua 

existência mediante o art. 5º, LIV com dicção sobre o devido processo legal. A significação do princípio aplicada 

à realidade da jurisprudencial nacional permite inferir a razoabilidade como sendo a análise da constitucionalidade 

da aplicação de uma medida, não com base em meio-fim, mas tendo como parâmetro a situação pessoal do sujeito 

envolvido. Silva, Ana Paula Caldin da. Aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na 

jurisprudência tributária brasileira. Dissertação em Direito – Universidade Presbiteriana Mackeinze, São 

Paulo, 2010, p. 37.42. 
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pela atividade regulatória: a) a regulação tradicional; b) o sistema de corregulação; c) a 

regulação industrial e d) a autorregulação269. 

 Conforme seu entendimento, a regulação tradicional (tradicional regulation ou 

heterorregulação) ocorre quando o Estado organiza e fiscaliza a regulação, podendo ou não 

haver a colaboração de outros países para tal exercício. Esse tipo de regulação entrou em crise 

em virtude da globalização das economias, o que culminou na redução significativa por parte 

das nações de suas exigências e suas noções básicas de regulação para, com isso, aumentar o 

plexo de interações com os demais países e obter vultosos investimentos internacionais. Em 

continuidade com a ideia apresentada, nesse contexto, a denominada corregulação ganhou 

espaço por intermédio da atuação conjunta entre o Estado e a iniciativa privada, tendo, o 

primeiro, a incumbência de estabelecer sanções às empresas pelo descumprimento dos 

parâmetros regulatórios propostos pela iniciativa privada270. 

 Assevera, ainda, no cotejo de sua classificação regulatória, a terceira modalidade, que 

ocorre por meio da regulação industrial, pautada na interação de várias partes interessadas e se 

intitula como ‘multi regulamento das partes interessadas’ (multi-stakeholder regulation). Trata-

se de um estilo regulatório incomum, que pode ser exemplificado pela Worl Comission on Dams 

e Fores Stewardship Council. Nesse estilo de regulação há a organização de normas de conduta 

afetas à coletividade, como a temática do meio ambiente, as quais são impostas às empresas 

para uma melhor interação entre as partes envolvidas. As metas estipuladas pelas normas 

regulatórias são alcançadas porque há um ‘sistema de certificação’ que serve para incentivar a 

‘compliance’. Verifica-se, ainda, a participação da iniciativa privada, do Estado, das 

organizações não governamentais, dos civis, entre outras personalidades interessadas em 

estabelecer um padrão satisfatório de regulação para a atividade industrial271.  

 Em finalização à referida divisão, Haufler aponta a quarta categoria, chamada 

autorregulação (industry self-regulation), cujo funcionamento ocorre a partir de regras e 

procedimentos de regulação que são feitos pelas próprias partes envolvidas no próprio segmento 

econômico e os aplica em relações internas, com os seus filiados, e externas, perante terceiros. 

Esses dois últimos tipos se expandiram vertiginosamente nas últimas décadas e são 

                                                           
269 HAUFLER, Virginia. New forms of governance: certification regimes as social regulations of the global 

market. Social and political dimensions of forest certification, p. 237-247, 2003, p. 237-239. 
270 Idem, p. 237-238. 
271 Idem, p. 238-239. 
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referenciados por muitas pessoas como sendo iniciativas de responsabilidade social corporativa, 

ou, ainda, de ética negocial e cidadania corporativa272. 

 A dissertação objetiva enfatizar essa última modalidade regulatória haja vista o atual 

contexto mundial de globalização e o estágio multifacetário de mudanças decorrentes, entre 

outros fatores, do progressivo incremento tecnológico e do incremento da economia 

colaborativa. Cita-se, nesse pórtico, que o pluralismo jurídico tem amadurecido no sentido de 

acompanhar o aumento da complexidade social e as novas perspectivas e necessidades das 

sociedades, em geral. É possível afirmar, com efeito, que a progressão do marco regulatório 

está associada ao direito responsivo273, cujas normas passam a se moldar às necessidades e 

aspirações sociais, com elevado potencial de resolução de problemas coletivos. 

 É preciso conhecer os motivos pelos quais é desnecessário instituir sobre as experiências 

de economias compartilhadas a regulação tradicional, notadamente organizada pelo Estado, 

especialmente sob um viés reflexivo a respeito da utilidade da regulação, em especial à estatal, 

com o intuito de se averiguar a necessidade de instituições regulatórias para as novas tendências 

do mercado, como as economias colaborativas. 

Postas as justificativas plausíveis, portanto, será detalhada e fundamentada uma 

alternativa regulatória viável à organização dessas atividades, bem como em seguida será 

apresentada a situação atual do ordenamento jurídico brasileiro sobre o Uber, então objeto do 

estudo de caso proposto.  

  

5.1 A DESNECESSIDADE DE INSTITUIR A REGULAÇÃO ESTATAL PARA AS 

EXERIÊNCIAS DE ECONOMIA DE COMPARTILHAMENTO 

 

Em consonância com o que fora delimitado nos pontos anteriores, vê-se que a economia 

compartilhada introduz dinâmicas inovadoras no mercado consumidor e incita, naturalmente, 

discussões acerca da temática regulatória. Nas tratativas iniciais desse capítulo, viu-se o 

conceito de regulação, bem como algumas de suas modalidades, com foco na descrição da 

autorregulação. A compreensão acerca dos desdobramentos regulatórios da economia de 

                                                           
272 Idem, p. 239. 
273 NONET, Phillippe; SELZNICK, Philip, apud RIBEIRO, Ludmila Mendonça Lopes; MACHADO, Igor 

Suzzano. Repressão, autonomia e responsividade: o direito que se exerce nas delegacias de polícia no Brasil. 

Revista Sociedade e Estado, v. 29, nº 1, jan/abr, 2014, p. 153-180, p. 243-246. 
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compartilhamento está associada ao fato de que esse fenômeno não interfere apenas sobre os 

sujeitos diretamente engajados, mas, também, os operadores do mercado tradicional. 

No decorrer do estudo, foi analisada a conjuntura de adaptação e, até, de hostilidade das 

empresas tradicionais ante a eclosão de inovações econômicas, sendo singular, portanto, 

lembrar-se dessas companhias enquanto sujeitos diretamente afetados pelo crescimento das 

sharing economy. Os consumidores, ainda que não estejam conectados de forma direta às 

tendências do mercado, têm interesse na dinâmica regulatória em comento por tratar-se de um 

assunto cujos reflexos são difusos para a sociedade274. 

Cumpre esclarecer que as plataformas de economias compartilhadas designam 

iniciativas empreendedoras, e não somente meros sites ou aplicativos, cujo propósito é 

desenvolver as estruturas negociais, ao contrário, são estruturas em processo de consolidação 

do mercado e, portanto, precisam de uma política regulatória receptiva, principalmente 

estimulante quanto à inovação. Na realidade, a regulação em comento atua no mercado como 

two-sided platforms, ou ‘plataformas de duas pontas’, que são plataformas que atuam na coesão 

de interesses de dois grupamentos contrapostos de usuários, os quais realizam funções 

diferentes em transações comerciais entre si e com a plataforma275.  

Por entendimento lógico, as duas pontas são criadas dessa forma com o intuito de reduzir 

os custos operacionais e facilitar o seu funcionamento, a exemplo do que fora delimitado sobre 

o aplicativo uber, com os motoristas de um lado e os passageiros, de outro. De acordo com a 

plataforma e as duas pontas, há uma flexibilidade agradável aos motoristas, tendo em vista a 

possibilidade de manter um emprego fixo e aderir às corridas como método complementar de 

renda, ou, ainda, mediante sua conveniência pessoal.  

Diante dessas premissas, a pergunta central desse capítulo é: É necessário propor um 

sistema de regulação estatal sobre as atividades de compartilhamento? 

A resposta é simples: não. Após a análise minuciosa das características da mobilidade 

urbana brasileira, com dados numéricos indicando seu colapso e provável estagnação futura, 

além dos conceitos de smart city e economias colaborativas associadas ao sistema de transporte 

nacional, constatou-se que a governabilidade contemporânea não condiz com a realidade das 

tendências econômicas e as necessidades sociais. Em outras palavras, o modo de gestão 

                                                           
274 SCANDIUZZI, Ana Carolina Fialho. Os desafios regulatórios da economia do compartilhamento. 

Monografia em Direito – Escola de Direito de Brasília, Brasília, 2016, p. 29-41.  
275 SOUZA, Carlos Affonso; LEMOS, Ronaldo apud SCANDIUZZI, Ana Carolina Fialho, p. 29-30. 



116 
 

administrativa atual não está solucionando as problemáticas porque, dentre outras razões, não 

se coaduna com a perspectiva urbanística das cidades, com as demandas sociais, tampouco com 

o comportamento participativo do cidadão. 

É por esse motivo que emerge no cenário nacional mudanças de comportamento como 

a apatia dos brasileiros frente às mudanças oriundas de iniciativas governamentais, assim como 

também se constata sua inserção como agente atuante nos temas de ordem coletiva. A projeção 

de cidades inteligentes, dotadas de governança inteligente e intensa aplicabilidade tecnológica 

é vista como alternativa viável à correção dos problemas urbanos detectados. Nesse sentido, 

utilizando-se como parâmetro o crescimento das economias de compartilhamento, com ênfase 

da utilização do Uber enquanto plataforma digital alternativa à locomoção dos cidadãos vê-se 

que seu funcionamento deve ocorrer de forma autônoma, assim como as demais iniciativas 

econômicas colaborativas. 

Outro aspecto de singular relevância é que essa modalidade encontra maior espaço para 

a imposição de princípios e normas de conteúdo ético, despidas de juridicidade típica e 

obrigatória da regulação estatal. Sobre tal vertente, merece destaque um aspecto que gera 

intenso debate jurídico, qual seja, a desnecessária multiplicidade de normas jurídicas 

reguladoras do mercado276. Embora esse não seja o foco desse estudo, cumpre tecer algumas 

assertivas sobre esse assunto. 

O fenômeno do excesso de normas adquiriu expressões variadas de designação, como 

‘inflação legislativa’, ‘hipernomia’, ‘hipertrofia da lei’, ‘elefantíase da lei’ e possivelmente 

outras indicadoras da quantidade exorbitante de criações legislativas após a Constituição 

Federal de 1988277. Um estudo denominado ‘Quantidade de normas Editadas no Brasil – 19 

anos da Constituição Federal’, feito em 2007, aferiu que foram editadas 3.628.013 (três milhões, 

seiscentos e vinte e oito mil e treze) normas jurídicas aplicáveis em todos os âmbitos do 

ordenamento jurídico nacional, o equivalente a bagatela de 523 normas editadas por dia, à 

época278. 

                                                           
276 EIZIRIK, Nelson. apud TRINDADE, Marcelo; SANTOS, Aline de Menezes. op. cit. 
277 SOUZA, Clayton Ribeiro de. A inflação legislativa no contexto brasileiro. Revista da AGU, v. 11, nº 33, p. 

37-64, set/2012, p. 15-16. 
278 AMARAL, Gilberto Luiz do; et. al. Quantidade de normas editadas no brasil - 19 anos da constituição 

federal. São Paulo: Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, 2007. Disponível em: 

<http://www.ibpt.com.br/arquivos/estudos/QUANTIDADE_DE_NORMAS_-_19_ANOS_DA_CF_1988.pdf>. 

Acesso em: 3 abr. 2018.   
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 A sociedade moderna, de fato, tem um fascínio pela edição das normas jurídicas279 e, o 

faz, não pelo objetivo desenvolvimentista, apesar de essa ser a justificativa principal, mas, ao 

contrário, por motivações particulares de cunho político e ideológico. Por essa razão, há a 

intelecção por intermédio da qual, diante desse contexto, o legislador passa a elaborar cada vez 

mais diplomas legais com o objetivo de satisfazer os anseio e pressões sociais – além de seus 

interesses, claro -, prevalecendo, portanto, anseios diversos da real necessidade jurídico 

normativa280. A inflação legislativa está em franca expansão e, no que pertine à 

responsabilidade da referida realidade, há de se ponderar que não decorre apenas do descontrole 

do poder legislativo, mas, também, da contribuição dada pelos poderes executivo e judiciário 

(em menor escala) nesse sentido281. 

Em paralelo ao crescimento exponencial de normas jurídicas e leis, a interpretação dos 

dispositivos torna-se cada vez mais complexa e, porque não dizer, “praticamente inacessível ao 

cidadão comum”. Essa situação assume uma gravidade maior ao se analisar a problemática sob 

a ótica do paradoxo democrático criado pela não compreensão das normas por parte dos seus 

destinatários282. Em síntese, fomentar ao processo de hipertrofia da lei consiste em uma 

violação feroz de direitos constitucionais, na medida em que o embaraço interpretativo dos 

dispositivos legais fere o acesso dos cidadãos ao gozo dos seus direitos. 

A lei necessita, resumidamente, de fluidez a fim de ser compreendida pelos seus 

destinatários, assim como também de ser concisa, clara, simples e escrita da forma mais direta 

possível283. Nesse diapasão, é evidente que o aumento de aparatos normativos, inclusive em 

seara regulatória, contribui para o fenômeno da hipernomia e, como visto, sem qualquer 

efetividade prática. Dessa maneira, reforça-se a conclusão de que o modelo arcaico de regulação 

não possui resolutividade, ainda mais em se tratando de um setor econômico que, como 

discutido, não está relacionado à prestação de serviços públicos, mas, à proposição de serviços 

de utilidade pública.  

A autorregulação, sem dúvidas, opera como a alternativa mais coerente ao caso das 

share economy, cujas diretrizes apresentadas pelos seus agentes diretos devem preconizar pela 

suavidade, flexibilidade e, sobretudo, abertura e liberdade em relação às novas experiências 

                                                           
279 CARNELUTTI, Francesco apud SOUZA, Clayton Ribeiro de. op. cit., p. 2. 
280 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: Acadêmica, 1994, p. 37.  
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282 LAURENTIS, Lucas de; DIAS, Roberto. A qualidade legislativa no direito brasileiro: teorias, vícios e análise 
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para retroalimentar o ciclo de inovações e acompanhar o aprimoramento das mudanças 

tecnológicas e científicas da sociedade hodierna. Sem embargo, ao Estado cabe preservar os 

direitos dos consumidores, se necessário, por meio de regramentos mínimos à prestação dos 

serviços e ao oferecimento de bens284. 

Diante do plexo de informações aludidas, especialmente sobre a discordância quanto à 

regulação tradicional, é crucial minuciar as características da autorregulação e como o seu 

funcionamento pode se transpor à realidade dos uberistas de modo a comportar essa economia 

compartilhada com eficiência e em observância das disposições constitucionais do 

ordenamento constitucional pátrio. 

 

5.2 A AUTORREGULAÇÃO PARA AS ECONOMIAS COMPARTILHADAS E SUA 

APLICABILIDADE SOBRE O UBER  

 

Posteriormente às considerações conceituais propostas, é inegável que a autorregulação 

consiste em um assunto bastante desafiador cujas características devem ser abordadas após o 

conhecimento de que não se trata de desregulação, nem mesmo de carência regulatória. Na 

realidade, a autorregulação está pautada na delegação da regulação ao particular, mais 

precisamente à iniciativa privada, considerando que esses agentes são os mais indicados para 

determinar as orientações propícias para reger seus respectivos setores.  

 Dito de outra forma, a autorregulação pode ser compreendida à luz de um novo 

paradigma de direito, o qual possui como alicerce a autopoiese dos atores sociais. Nessa 

conjuntura, existem autores que retratam a autorregulação como uma concepção moderna 

criada para corrigir as distorções dos problemas funcionais advindos da regulação tradicional, 

como parte de uma reestruturação das formas e dos objetivos de intervenção legal285. 

A significação dessa modalidade regulatória admite uma plurissignificação, de modo 

que, em primeira análise, é possível compreender a autorregulação com um sentido econômico, 

relacionando-a à livre iniciativa e à questão mercadológica. Nesse raciocínio, a autorregulação 

pode ser utilizada como alicerce para assegurar a liberdade das instituições no mercado, as quais 

se disciplinam por conta própria, independentemente de qualquer interferência de natureza 

estatal. Sob outra perspectiva, ademais, pode-se entender o fenômeno da autorregulação à luz 
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do resultado da atuação integrada dos agentes ou das entidades de mercado que adotam regras 

personalizadas a serem seguidas286.  

 Na realidade, em sua origem, o tipo de regulação em referência está associado à 

necessidade natural das instituições em projetarem suas atividades e estabelecerem um 

parâmetro de organização em relação aos seus associados. Sobre esse assunto, Otávio Yazbek 

resumiu essa lógica pontuando que a autorregulação é o resultado da institucionalização de 

relações anteriormente contratuais e, por essa razão, em muitos ordenamentos jurídicos essa 

modalidade regulatória precedeu a regulação estatal, ocupando um espaço não preenchido pelas 

normas provenientes pelo ente público287. 

Diante da exposição dessas considerações e após a ciência sobre o conceito da 

autorregulação, o trabalho segue seu roteiro aprofundando as características essenciais desse 

estilo regulatório sob a perspectiva particularizada do Uber. Impende reiterar que a Constituição 

Federal de 1988 preconiza a liberdade quanto ao exercício profissional (art. 5º, XIII), a livre 

iniciativa e a livre concorrência (art. 170, caput e IV) enquanto princípios basilares e 

norteadores da exegese jurídica. Então, partindo do pressuposto de que essas premissas são 

garantias constitucionais e invioláveis, é preciso compreender as melhores maneiras pelas quais 

é possível regular determinada atividade e obter êxito. 

O intento primordial da regulação nesse caso passa a ser a preservação da atividade de 

modo a fomentar o seu crescimento e viabilizar, sobremaneira, a sua consolidação no mercado 

para que haja o aumento da competitividade e estímulo ao progresso dos empreendimentos 

tradicionais. Partindo dessa visão e em consonância estrita com a dicção constitucional, 

concebem-se pelo exercício de uma regulação própria, cujos objetivos primam, in loco, pelo 

zelo à atividade dos uberistas e a qualificação dos serviços prestados por intermédio das corridas 

realizadas. 

Estrategicamente, a opção pela autorregulação é preferível porque há, sem dúvidas, uma 

proximidade entre os agentes e a atividade regulada diante da sistemática adotada em sua 

regulação. Os autorregulados possuem um conhecimento científico e técnico mais apurado se 

comparado aos agentes estatais e, consequentemente, têm maior competência para produzir 

normas qualitativas em resposta às situações de mercado decorrentes da atividade realizada. 
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Ademais, compreende-se que possuem maior propriedade para tratar das irregularidades mais 

recorrentes no cotidiano de suas atividades, o que evidencia uma atuação eficaz e célere, 

especialmente se comparadas à morosidade característica da regulação estatal288. 

Vale ressaltar que a autorregulação é mais benéfica ao mercado porque há um índice de 

aceitação muito maior do que aquele verificado em relação à regulação estatal devido à maior 

importância dada pelos participantes ao cumprimento das normas editadas. Isso ocorre porque, 

como os usuários estão diretamente envolvidos na atividade de construção regulatória, sentem-

se estimulados à observar as normas propostas, reduzindo, enfim, o custo total com a 

fiscalização sobre o cumprimento das normas289. 

Na visão de certos juristas, a autorregulação de mercado traduz um meio eficiente 

porque as plataformas de consumo colaborativo nesse momento demonstram mecanismos de 

autorregulação satisfatórios para a redução da assimetria das informações e o aumento da 

confiança dos consumidores da prestação de serviços ou no bem ofertado. De acordo com o seu 

entendimento, esse estilo de regular apresenta mais informações e, além disso, detém 

capacidade e pró-atividade superiores, se comparadas às do Estado, simplesmente porque a 

dinâmica das plataformas digitais é bastante veloz e está em constante evolução290. 

A economia colaborativa, de fato, já apresenta como realidade prática a autorregulação 

como via regulatória, como se verifica quando os motoristas e os passageiros de uber 

preenchem a avaliação permitida por meio do aplicativo sobre particularidades da corrida, 

podendo haver a possibilidade de suspensão ou, até mesmo, de exclusão da plataforma em casos 

reiterados de má avaliação291. Há na autorregulação, ainda, vantagem em relação à legitimidade, 

pois, enquanto os agentes de mercado frequentemente questionam a legitimidade e o acerto das 

normas estatais, a sua sistemática de funcionamento reduz a quantidade de indagações a respeito 

da organização proposta, tendo em vista as normas serem, então, emanadas pelos agentes 

diretamente associados à atividade292.  

A regulação estatal, em relação ao sistema de transportes público coletivo e individual, 

apresenta como metas a defesa do consumidor perante as falhas de mercado, além de sua 
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proteção frente ao exercício ilimitado do poder de monopólio das empresas e, ainda, o ajuste 

do mercado diante de mudanças no ambiente econômico, de modo a favorecer o 

empreendedorismo e a continuidade do serviço293. Porém, a satisfatoriedade da gestão 

regulatória estatal foi cabalmente derrocada ao longo dessa dissertação com os exaustivos 

comprobatórios de ineficiência na qualidade da prestação do serviço público de acesso aos 

transportes, sobretudo em relação à problemática da democratização do acesso urbano à cidade. 

No Brasil, os setores de transportes e de infraestrutura estão entre os mais fortemente 

regulados em termos de estrutura, conduta das empresas, condições de entrada e saída das 

companhias no segmento dos transportes e vários aspectos de ordem técnica. De acordo com a 

percepção de outras personalidades, as reformas regulatórias fadaram ao fracasso porque foram 

insuficientes para promover melhorias ao sistema de transportes, juntamente com à falta de 

políticas públicas capazes de integrar os modais de transportes no país, além da escassez de 

investimentos financeiros e a criação tardia da Agência Nacional de Transportes Terrestres 

(ANTT) e da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq)294. 

Sob outro viés, a Teoria Econômica da Regulação – ou Teoria da Captura295 – denuncia 

como o agente regulador pode se tornar um refém dos regulados, na medida em que a regulação 

passa a ser um bem desejado e os agentes regulados pressionam fortemente para que as normas 

atendam às suas pretensões particulares, notadamente em relação à maximização dos seus 

lucros através de legislações protecionistas296. Cumpre suscitar, nesse diapasão, que é inegável 

o fato de o poder público nem sempre conseguir disciplinar corretamente as interações do 

mercado, tanto por incapacidade ou conflito de interesse de seus dirigentes, como em 
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decorrência da falta de estrutura adequada, da lentidão na elaboração de soluções ou do sistema 

burocrático nacional297. 

A título de exemplificação quanto ao regresso que o excesso de regulação provoca no 

setor de inovações, cita-se a Austrália, onde o governo tem uma história intensa de atraso 

tecnológico. Para se ter uma noção, enquanto a FM foi desenvolvida em 1930 nos Estados 

Unidos, o povo australiano só alcançou essa tecnologia em 1974. De maneira análoga à grande 

maioria dos países – incluindo o Brasil -, utiliza-se largamente em defesa da regulamentação 

estatal o fundamento de que haverá a maximização do bem estar social, mas preciso entender 

que nem sempre isso acontece (ou quase nunca)298. 

Pela sistemática dual citada anteriormente, a quantidade de informações armazenadas é 

elevadíssima, fato que incita preocupações a respeito da proteção da privacidade dos usuários, 

mas, no esteio dessas reflexões, frisa-se que a tecnologia e a inovação estão à serviço do 

funcionamento das plataformas digitais. O seu funcionamento, alinhado com essas 

preocupações, propõe um rol de exigências a serem cumpridas pelos credenciados, as quais não 

se restringem ao ato de filiação. Além disso, em que pese o formato dessa economia 

colaborativa estar pautado em relações diretas, por exemplo, por aparelhos de smartphone, há, 

como exposto, o sistema de avaliação dos motoristas, que funciona como ferramenta de 

autorregulação do serviço. 

Sobre as alegações afetas à cobrança de tarifas diferenciadas (surge pricing) em 

situações marcadas pela demanda de veículos superior à oferta de motoristas disponíveis, é 

preciso compreender que essa tendência se coaduna com a lógica do mercado. Ou seja, 

mediante esse contexto, mais motoristas serão atraídos à localidade demandada, reduzindo o 

tempo de espera do cliente e, então, promovendo a qualidade do serviço.  

Provavelmente, a maior preocupação em relação às economias colaborativas reside na 

questão da segurança e esse constitui, talvez, o argumento mais utilizado para incitar a 

regulamentação dessas atividades. O controle do governo, por sua vez, é apenas uma das 

soluções possíveis. Ademais, ao longo do tempo, as sociedades aprenderam a acreditar em um 

sistema de instituições afetas ao policiamento, leis e tribunais como vias de proteção, só que, 
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vê-se o descrédito e a insuficiências desses recursos para atingir tal intento299. Alternativa 

diversa, porém flexível, barata e eficaz é o autogoverno. 

Não obstante, é preciso reconhecer que o sistema autorregulatório não seria a panaceia 

para os problemas regulatórios, logo, abarca aspectos negativos, muito embora sejam 

infinitamente menos destrutivos à economia quando comparados àqueles advindos da regulação 

estatal. Na seara autorregulatória, simultaneamente à tais benefícios, verifica-se a existência de 

distorções, pois é possível que haja conflitos de interesses em relação aos membros da mesma 

categoria – e até mesmo a prática corporativista da classe -, que pode levar à diminuição do 

grau de exigência ou, ainda, à não aplicação de sanções em situações necessárias300.  

De certo, também não seria justo afirmar que esse mecanismo de regulação impede a 

existência de lacunas no aparato de suas normas legais sobre o limite das atuações estatal e 

privada, bem como sobre os poderes de cada uma. Mas, é preciso atentar que essa falha 

hipotética pode ser verificada em qualquer tipo de regulação, não sendo uma argumentação 

plausível em caso de ataque à implantação da autorregulação301. 

É factível uma argumentação contrária à autorregulação baseada na supervalorização 

dos interesses particulares e egoístas do regulador-regulado. Realmente, defender a 

autorregulação em uma primeira vista pode ensejar o julgamento de que se trata de um 

mecanismo para o atendimento dos interesses da classe que as instituiu, ou, indo mais além, 

pode incitar oponentes à afirmarem que a sugestão dessa modalidade regulatória antecipa o 

tema a fim de evitar posterior heteroregulação.  

Mas, a intenção verdadeira está em estimular a inovação, bem como a democratização 

do acesso à cidade por parte dos cidadãos e, sobretudo, evitar a desastrosa regulação estatal, 

que embora tenha seus esforços, não consegue alcançar índices resolutivos de melhorias sobre 

o sistema de transportes no Brasil. Por fim, remonta-se às assertivas propostas sobre a referência 

que o Uber faz à prestação de serviços de utilidade pública, e não serviços públicos em sua 

essência. 

Em raciocínio semelhante, nota-se que a rigidez de algumas regras pode estar voltada à 

eliminação dos concorrentes que não possuem potencial de competição do mercado e também 
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não estão alinhados com o processo de adaptação às tendências econômicas contemporâneas302. 

Acrescenta-se ao plexo de fatores reportados que as plataformas digitais – como a Uber – 

possuem interesse em defender a qualidade do mercado e, isso, permite que o poder público 

aproveite essa motivação particular dos entes privados para se beneficiar a partir das melhorias 

decorrentes dos seus serviços, no caso, a facilitação da locomoção urbana à sociedade303. 

Isto posto, o contexto de mudanças insurgentes protagonizado pelo soerguimento das 

economias colaborativas evidencia que, manter a estrutura regulatória tradicional, seria um erro 

grotesco e violador da capacidade inovadora. O desafio, na realidade, não consiste em superar 

ou não uma ou outra modalidade regulatória, mas reconhecer na atualidade quais atividades são 

passíveis de regulação normativa estatal304.  

Desse modo, a economia compartilhada apresenta-se como um fenômeno forte e em 

franca expansão devido, principalmente, à comodidade que proporciona aos consumidores e 

aos credenciados, assim como pelos preços relativamente menores propostos aos usuários. A 

cada ano, novas ideias de compartilhamento surgem, e, convém destacar que o marco legislativo 

nacional não condizia – até meados de 2018 – com a realidade da economia colaborativa no 

que tange ao transporte particular privado.  

Aliás, compete dedicar item específico para tratar do comportamento da legislação 

brasileira ante essa atividade de economia compartilhada, não por acaso em última seção, tendo 

em vista o cenário conflituoso que gerou e a recente edição normativa da Lei nº 13.640/2018 

responsável pela regulação do transporte remunerado de passageiros em caráter privado e pela 

resolução de conflitos decorrentes do celeuma que alguns intérpretes do ordenamento jurídico 

travaram sobre a dicção das normas existentes. 

 

5.3 O COMPORTAMENTO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA EM RELAÇÃO AO UBER 

E SUA RELAÇÃO COM A MOBILIDADE URBANA NACIONAL 

 

Ato contínuo, conforme fora delimitado nas tratativas anteriores, a eclosão e a difusão 

do aplicativo uber no território nacional provocou um ambiente de disputas e hostilidades. 

Nesse esteio, como suscitado alhures, a proposição de uma alternativa à mobilidade urbana dos 
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cidadãos consistiu em uma temática polêmica cujo desdobramento foi, dentre outros, o 

antagonismo entre taxistas e motoristas credenciados à plataforma digital Uber e a composição 

de litígios perante a Justiça nacional.  

 Diante de um contexto caracterizado pela progressiva adesão populacional aos serviços 

de transportes prestados pelos uberistas, além da crescente confiança dos seus usuários frente à 

plataforma, o comportamento da legislação brasileira foi incialmente diverso, sendo discutida, 

inclusive, a questão da competência dos entes federativos quanto ao estabelecimento de normas 

sobre essa temática. 

 De forma salutar, convém reiterar que o serviço de utilidade pública prestado pelos 

motoristas do aplicativo representa uma alternativa à mobilidade urbana na medida em que 

auxiliam os brasileiros a locomover-se e, portanto, a terem acesso à urbanidade. Inclusive, o 

auxílio reportado por essa ferramenta digital é tão significativo que não está adstrito ao 

transporte de usuários apenas no perímetro urbano, mas, além disso, à locomoção de pessoas 

até mesmo entre cidades. Acrescido a esse fator, repise-se que, muito embora seja uma 

alternativa de baixo alcance – se comparada à veículos de potencial de massa – e cuja 

capacidade está restrita à capacidade de veículos automotores, há de se considerar como uma 

alternativa, de fato, à caótica mobilidade urbana, exaustivamente delimitada ao longo desse 

trabalho.  

A análise particular da Lei nº 12.587/2012, sobre a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, fora delimitada em momentos distintos da dissertação, sendo oportuno, no entanto, 

trazer à baila do debate sobre a legislação brasileira algumas nuances. O artigo 3º, parágrafo 

segundo305, reporta a classificação dos transportes urbanos quanto ao objeto (de passageiros e 

de cargas), à característica do serviço (coletivo ou individual) e à sua natureza (pública ou 

privada).  

Sendo assim, a lei em comento faz menção ao serviço de transporte individual público 

e, igualmente, àquele de origem privada. Entretanto, ao ler a referida normativa, destaca-se que, 

em verdade, o artigo 4º306 fez alusão ao transporte público individual, mas não teceu 

                                                           
305 Art. 3º: § 2º. Os serviços de transporte urbano são classificados: I- quanto ao objeto: a) de passageiros; b) de 

cargas; II- quanto à característica do serviço: a) coletivo; b) individual; III- quanto à natureza do serviço: a) 

público; b) privado. 
306 Art. 4o  Para os fins desta Lei, considera-se: I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte 

público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana; II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 

no espaço urbano; III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos 

deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor; IV - modos de transporte motorizado: modalidades 
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considerações a respeito daquele realizado de forma privada, o que não quer dizer, de forma 

alguma, que o legislador desconheceu essa modalidade de transporte, tanto é que estabeleceu 

uma classificação bastante clara no dispositivo anterior. 

Verifica-se que a Política Nacional de Mobilidade Urbana, ao não dispor taxativamente 

sobre o transporte privado individual, tal qual como o fez com o transporte público individual, 

gerou intensas confusões entre as categorias conflitantes, uberistas e taxistas, também em razão 

de o costume nacional pugnar pela excessiva regulamentação do Estado sobre as atividades 

desempenhadas.  

Nesse cerne, os motoristas de taxi usaram como fundamentação o artigo 12307 dessa lei, 

segundo o qual os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão 

ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, sendo observados 

requisitos mínimos de segurança, conforto higiene, qualidade de serviços e fixação prévia dos 

valores máximos das tarifas a serem cobradas aos usuários. Somada à essa alegação, os 

profissionais citados se opõem aos motoristas cadastrados em aplicativos digitais também sob 

a argumentação da Lei nº 12.468/2011, dirigida à regulamentação da profissão dos taxistas, em 

seu artigo 2º308, que dispõe ser atividade privativa dos taxistas a utilização de veículo automotor, 

próprio ou de terceiros, para o transporte público ou individual remunerado de passageiros. 

 Destarte, os taxistas alegaram que a atividade prestada pelos motoristas do aplicativo 

uber é clandestina, em razão de não estarem submetidos às mesmas disciplinas respeitadas pelos 

                                                           
que se utilizam de veículos automotores; V - modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam 

do esforço humano ou tração animal; VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros 

acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder 

público; VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a 

realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda; VIII - transporte 

público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos 

de aluguel, para a realização de viagens individualizadas; IX - transporte urbano de cargas: serviço de transporte 

de bens, animais ou mercadorias; X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço 

remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou 

compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras 

plataformas de comunicação em rede; XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço 

de transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; XII - 

transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios 

de diferentes Estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e XIII - transporte público 

coletivo internacional de caráter urbano: serviço de transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões 

de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.  
307 Artigo 12: Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros deverão ser organizados, 

disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos mínimos de segurança, de 

conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação de prévia dos valores máximos das tarifas a serem 

cobradas. 
308 Artigo 2º: É atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo automotor, próprio ou de 

terceiros, para o transporte público ou individual remunerado de passageiros, cuja capacidade será de, no máximo, 

7 (sete) passageiros. 
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primeiros. Além disso, a defesa dos taxistas possui como alicerce a deslealdade concorrencial 

entre os serviços por eles oferecidos e àquele ofertado pelos motoristas vinculados à empresa 

Uber. Ademais, fez parte da fundamentação dos taxistas afirmar que o processo de inserção do 

mercado de táxis demanda uma série de exigências burocráticas e legais para o funcionamento 

regular, o que, na ótica deles, seria desleal em relação aos uberistas309. 

Sob a análise proposta no item anterior, aumenta o relevo da discussão sobre a 

regulamentação dos transportes remunerados individuais de passageiros. Seria necessário 

regular? Ou, aprofundando o debate, não seria o caso de autorregulação jurídica? Enfim, em 

que pese vários meses de interrogações e violências urbanas relacionadas à oposição entre as 

categorias mencionadas, houve aprovação recente da Lei nº 13.640/2018, cujo teor abarca a 

regulação de transportes dessa natureza. 

 Em consideração à inteligência exposta, conclui-se facilmente que, apesar de sua edição 

e solução para dúvidas possíveis que estavam acometendo a sociedade, fato é que a 

interpretação da norma brasileira, em seu sentido mais expressivo, aponta a desnecessidade de 

sua construção. Afinal, não havia a necessidade de estruturação de mais uma lei atrelada ao 

sistema de transportes já que o aparato normativo e constitucional permite uma noção concreta 

a respeito de sua matéria. Claro que essa norma, por intermédio da legalidade que propõe à 

utilização das plataformas digitais – não só a Uber -, trouxe especificações benéficas à 

coletividade, mas, conforme será delimitado nesse item, todas elas passíveis de cumprimento 

ante o bom senso e o aproveitamento das normas existentes. 

 Nesse sentido, convém ressaltar que a falta de regulamentação, até então, não significou, 

de forma alguma, a vedação ao exercício do transporte individual particular de passageiros, 

mas, ao contrário, na possibilidade de haver atuação por parte do particular com arrimo, 

portanto, no artigo 170 da CRFB/88, cujo teor assegura à todos o direito ao exercício da livre 

iniciativa. Inclusive, essa liberdade do particular torna-se mais evidente em relação à atividades 

associadas à inovação, como a plataforma digital do Uber, que necessita de amparo normativo 

benéfico ao desenvolvimento das técnicas inovadoras com vistas ao aprimoramento das 

sociedades.  

                                                           
309 RACHED, Gabriel; FARIAS, Eduardo Helfer de.  Regulação do transporte individual de passageiros: um 

estudo sobre o caso do uber no Brasil. Revista de Direito da Cidade, Rio de Janeiro, v. 9, nº 3, 2017, p. 825-867, 

p. 827-828. 
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O Marco Civil da Internet, predisposto pela Lei nº 12.965/2014, por exemplo, consiste 

em um aparato normativo favorável ao campo da inovação. É interessante constatar, nesse 

contexto, que os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, exaustivamente 

trabalhado nesse estudo, são cabalmente preservados nos dispositivos dessa norma310, fato que 

comprova a importância salutar desses princípios e endossa toda a tese sustentada até então. 

Em outros termos, significa que já há um reconhecimento normativo de que a inovação se 

sustenta em princípios pautados na primazia do exercício de atividades livres, a contento de 

seus idealizados, desde que não haja manifestamente ônus à sociedade ou violação 

constitucional. 

Durante o período em que antecedeu a edição da Lei nº 13.640/2018, vários foram os 

municípios que editaram normas, notadamente com o intuito de dirimir os conflitos, passeatas, 

paralisações e índices de violência que estavam acontecendo. Nesse diapasão, foi possível 

verificar várias críticas no sentido de que tal ente não seria competente para regular essa 

matéria. O município de São Paulo, por exemplo, obteve decisões judiciais determinando a 

suspensão ou a manutenção dos serviços dos motoristas credenciados às plataformas, sob a 

fundamentação de que a Lei nº 12.587/2012, relativa à Política Nacional de Mobilidade Urbana, 

não dispunha sobre esse assunto311. 

Desta feita, torna-se de fácil assimilação o fato de que não deveria ter sido concebível a 

proibição dessa atividade em nenhuma cidade, especialmente quando a base argumentativa foi 

da falta de regulamentação estatal dessa atividade, porque a simples interpretação das normas 

já consolidadas permite a inferência de que o exercício do transporte de usuários de forma 

particular denota o crescimento da sociedade, assim como também demonstra a maturidade da 

própria coletividade quanto ao espaço dado à inovação e sua oportunidade de expansão. 

 Diante do cenário turbulento em várias cidades, viu-se uma verdadeira polarização de 

argumentos sobre o assunto e, também, quanto às providências adotadas pelos gestores 

administrativos em geral. A situação fez com que parte da doutrina contestasse a atuação dos 

                                                           
310 A Lei nº 12.965/2014 possui como dispositivos protetores da livre iniciativa e livre concorrência, os seguintes: 

Art. 2o: A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem 

como: IV - a abertura e a colaboração; V - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; Art. 

3o:  A disciplina do uso da internet no Brasil tem os seguintes princípios: VIII - liberdade dos modelos de negócios 

promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei; Art. 4o: A 

disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção: III - da inovação e do fomento à ampla difusão 

de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. 
311 WISNIEWSKI, Paula Caroline; ESPOSITO, Luís Alberto. Mobilidade urbana e o caso uber: aspectos 

jurídicos e sociais da startup. Disponível em: <http://www.uricer.edu.br/site/pdfs/perspectiva/150_573.pdf>. 

Acesso em: 22 abr. 2018, p. 69-70. 
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municípios, dos estados e, até mesmo, do Distrito Federal, alegando haver ilegalidade e 

inconstitucionalidade desses entes ao editar normas nessa área ante a violação de competência 

da Constituição Federal, notadamente em referência ao reportado no artigo 22. Em 

contrapartida, os defensores da competência desses entes se basearam no artigo 12312 e caput 

do artigo 12-A da Lei 12.587/2012, segundo o qual a competência seria dos municípios para 

dispor sobre os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros.  

Além disso, alguns especialistas pugnaram pelo vício de constitucionalidade material 

tendo em vista a violação direta à CRFB/88, seja por transgressão pontual de diversos preceitos 

constitucionais, seja por agressão conjunta ou sistemática desses preceitos constitucionais que 

norteiam e estruturam o alicerce do ordenamento jurídico pátrio. Coadunando com esse 

pensamento, cita-se, outrossim, juristas renomados, para quem também subsistiu em erro 

material o fato de permitir que outro ente, que não a federação, legisle sobre o assunto em 

epígrafe313. 

A chave da questão é simples: a lei sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana 

dispõe, claramente, sobre o ‘transporte individual público’, enquanto a locomoção promovida 

pelos aplicativos consubstancia o transporte privado individual, o qual ocorre mediante 

remuneração. Logo, não há que se permitir a aplicação dos artigos 12 e 12-A dessa lei. Ao 

contrário, em verdade, impende destacar a substância do artigo 22 da Constituição Federal de 

1988, para o qual compete privativamente à União legislar sobre o trânsito e o transporte314. 

Ademais, no que pertine à competência privativa da União para legislar sobre o contrato 

de transporte, é possível asseverar que assiste razão à ideia de que o contrato entre o taxista e o 

passageiro também é relativa ao transporte. Dessa forma, igualmente é regulado pela União, na 

Lei dos Taxistas, na Política Nacional de Mobilidade Urbana, em algumas regras do Código de 

Trânsito Brasileiro e, ainda, em nuances aplicáveis ao contrato de transporte previstas no 

                                                           
312 Artigo 12 e caput do artigo 12ª: Art. 12. Os serviços de utilidade pública de transporte individual de passageiros 

deverão ser organizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público municipal, com base nos requisitos 

mínimos de segurança, de conforto, de higiene, de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos 

das tarifas a serem cobradas. Art. 12-A. O direito à exploração de serviços de táxi poderá ser outorgado a qualquer 

interessado que satisfaça os requisitos exigidos pelo poder público local. 
313 VANELLI, Wagner Matos. A carona remunerada na legislação brasileira de transporte individual de 

passageiros: o conflito entre taxistas e uber. Monografia – Curso de Direito da Universidade Federal de Santa 

Maria, 2016. Disponível em: < 

http://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/2826/Vanelli_Wagner_Matos.pdf?sequence=1>. Acesso em: 22 abr. 

2018, p. 41-42. 
314 Idem. 

http://repositorio.ufsm.br/bitstream/handle/1/2826/Vanelli_Wagner_Matos.pdf?sequence=1
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Código Civil, o que evidencia a competência fatídica da União para desempenhar tal 

normatização. 

No entanto, apesar de o artigo 22 da CRFB/88 fazer menção à referida competência, é 

necessário citar o seu parágrafo único, o qual versa sobre a possibilidade de edição de lei 

complementar capaz de autorizar os Estados a legislar sobre questões específicas das matérias 

de competência privativa da União. A Constituição Federal de 1988, com efeito, não permite 

que essa autorização seja concedida por meio de lei ordinária, nem mesmo por ato municipal, 

que é exatamente o que os artigos 12 e 12-A da Lei nº 12. 587/2012 fazem, dando ao ente 

municipal a competência para legislar em matéria sobre pontos da alçada privativa da União315. 

Pelo exposto, é possível repensar o motivo pelo qual os municípios possuem a 

liberalidade de pontuar sobre temáticas como as tarifas cobradas pelos taxistas. Em verdade, 

trata-se de um problema inconteste sobre a seara da competência. Pelo que se consta, a 

jurisprudência não fora confrontada a respeito dessa tratativa, mas é cediço o entendimento 

jurisprudencial de que cabe ao ente municipal a competência para legislar sobre os serviços de 

táxi, com fulcro no artigo 30, I316, da CRFB/88, cujo teor estatui ser da competência desse ente 

a organização de assuntos de interesse local. 

Sendo assim, constata-se, por oportuno, que o ordenamento jurídico nacional, de forma 

geral, admite uma espécie de ‘acordo’ entre a praxe legislativa e o entendimento 

jurisprudencial, de maneira que vige uma competência simultânea entre a União e os 

municípios. Desta feita, os primeiros são responsáveis pela edição de normas de caráter geral, 

enquanto os segundos se destinam à admissão de normas específicas, locais e aptas à 

coexistirem com a supremacia do interesse público, com a primazia da CRFB/88 e, ainda, o 

interesse e bem estar da coletividade. 

Em sede de explanação sobre a legislação brasileira e a ascensão do Uber, consigne 

afirmar que foi bastante complexa e pormenorizada a reação da sociedade nas diferentes 

cidades. No Rio de Janeiro, enfatiza-se que foi aprovada a Lei Complementar nº 159/2015, 

segundo a qual estava proibido o uso de carros particulares cadastrados em aplicativos para o 

transporte individual e remunerado de passageiros. Nessa situação, a juíza Mônica Ribeiro 

Teixeira emitiu uma liminar considerando a proibição em comento inconstitucional sob a 

                                                           
315 Idem. 
316 Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse local. 
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alegação de que estaria em expressa mitigação à livre iniciativa. Isto posto, com arrimo em 

cenários como esse, outras cidades simplesmente proibiram a implantação do uber, a exemplo 

de Recife, que o fez por meio da Lei nº 18.176/2015. 

A análise particular da Lei nº 12.587/2012, sobre a Política Nacional de Mobilidade 

Urbana, fora delimitada em momentos distintos da dissertação, sendo oportuno, no entanto, 

trazer à baila do debate sobre a legislação brasileira algumas nuances. O artigo 3º, parágrafo 

segundo317, reporta a classificação dos transportes urbanos quanto ao objeto (de passageiros e 

de cargas), à característica do serviço (coletivo ou individual) e à sua natureza (pública ou 

privada).  

Em síntese, a lei em comento faz menção ao serviço de transporte individual público e, 

igualmente, àquele de origem privada. Entretanto, ao ler a referida normativa, destaca-se que, 

em verdade, o artigo 4º318 fez alusão ao transporte público individual, mas não teceu 

considerações a respeito daquele realizado de forma privada, nem mesmo à tendência da 

sharing economy319, o que não quer dizer, de forma alguma, que o legislador desconheceu essa 

modalidade de transporte, tanto é que estabeleceu uma classificação bastante clara no 

dispositivo anterior. 

                                                           
317 Art. 3º: § 2º. Os serviços de transporte urbano são classificados: I- quanto ao objeto: a) de passageiros; b) de 

cargas; II- quanto à característica do serviço: a) coletivo; b) individual; III- quanto à natureza do serviço: a)público; 

b) privado. 
318 Art. 4o  Para os fins desta Lei, considera-se: I - transporte urbano: conjunto dos modos e serviços de transporte 

público e privado utilizados para o deslocamento de pessoas e cargas nas cidades integrantes da Política Nacional 

de Mobilidade Urbana; II - mobilidade urbana: condição em que se realizam os deslocamentos de pessoas e cargas 

no espaço urbano; III - acessibilidade: facilidade disponibilizada às pessoas que possibilite a todos autonomia nos 

deslocamentos desejados, respeitando-se a legislação em vigor; IV - modos de transporte motorizado: modalidades 

que se utilizam de veículos automotores; V - modos de transporte não motorizado: modalidades que se utilizam 

do esforço humano ou tração animal; VI - transporte público coletivo: serviço público de transporte de passageiros 

acessível a toda a população mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder 

público; VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a 

realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda; VIII - transporte 

público individual: serviço remunerado de transporte de passageiros aberto ao público, por intermédio de veículos 

de aluguel, para a realização de viagens individualizadas; IX - transporte urbano de cargas: serviço de transporte 

de bens, animais ou mercadorias; X - transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço 

remunerado de transporte de passageiros, não aberto ao público, para a realização de viagens individualizadas ou 

compartilhadas solicitadas exclusivamente por usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras 

plataformas de comunicação em rede; XI - transporte público coletivo intermunicipal de caráter urbano: serviço 

de transporte público coletivo entre Municípios que tenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; XII - 

transporte público coletivo interestadual de caráter urbano: serviço de transporte público coletivo entre Municípios 

de diferentes Estados que mantenham contiguidade nos seus perímetros urbanos; e XIII - transporte público 

coletivo internacional de caráter urbano: serviço de transporte coletivo entre Municípios localizados em regiões 

de fronteira cujas cidades são definidas como cidades gêmeas.  
319 MENDES, Francisco Schertel; CEROY, Frederico Meinberg. Economia compartilhada e a Política Nacional 

de Mobilidade Urbana: uma proposta de marco legal. op. cit., p. 16-17. 
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Além disso, a omissão em questão também não induz à compreensão de que o serviço 

de economia compartilhada afeto aos transportes mediados por aplicativos seja caracterizado 

como transporte individual público, pois não se trata de algo aberto ao público, nem mesmo 

galgado em vias públicas, como ocorre com o serviço oferecido pelos taxistas. Merece realce, 

nessa ótica, que o transporte privado de usuários mediante remuneração simboliza um contrato 

privado de transporte, com duração efêmera e alto índice de confiança e inovação320.  

A justificativa para a carência de menção legislativa, com efeito, pode ser elucidada pelo 

dinamismo e aumento da complexidade das relações sociais, as quais se aperfeiçoam 

constantemente, de modo que, à época da edição da Política Nacional de Mobilidade Urbana 

não havia necessidade, nem mesmo vidência sobre as possíveis tendências e anseios da 

sociedade. Por isso, embora seja notória a desnecessidade da construção dessa lei, dada a 

exaustiva suficiência do aparato normativo já existente, é coerente reconhecer que a edição da 

Lei nº 13.640, esse ano, consistiu em uma atualização da Lei nº 12.587/2012. 

Para além da confirmação da legalidade da atividade dos uberistas – e de profissionais 

em situação análoga -, houve o acréscimo dos artigos 11-A e 11-B321, segundo os quais a 

competência para regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado 

individual ficou sob a responsabilidade exclusiva dos municípios e do Distrito Federal e, para 

tanto, a observância obrigatória de alguns requisitos: a efetiva cobrança dos tributos municipais 

devidos pela prestação do serviço; a exigência de contratação do Seguro de Acidentes Pessoais 

de Passageiros (APP) e do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos 

                                                           
320 Idem. 
321 Art. 11-A:  Compete exclusivamente aos Municípios e ao Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço 

de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos 

seus territórios. Parágrafo único.  Na regulamentação e fiscalização do serviço de transporte privado individual de 

passageiros, os Municípios e o Distrito Federal deverão observar as seguintes diretrizes, tendo em vista a eficiência, 

a eficácia, a segurança e a efetividade na prestação do serviço: I - efetiva cobrança dos tributos municipais devidos 

pela prestação do serviço; II - exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do 

Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT); III - 

exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), 

nos termos da alínea h do inciso V do art. 11 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.  Art. 11-B:  O serviço de 

transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei, nos Municípios 

que optarem pela sua regulamentação, somente será autorizado ao motorista que cumprir as seguintes condições: 

I - possuir Carteira Nacional de Habilitação na categoria B ou superior que contenha a informação de que exerce 

atividade remunerada; II - conduzir veículo que atenda aos requisitos de idade máxima e às características exigidas 

pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito Federal; III - emitir e manter o Certificado 

de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV); IV - apresentar certidão negativa de antecedentes criminais. 

Parágrafo único.  A exploração dos serviços remunerados de transporte privado individual de passageiros sem o 

cumprimento dos requisitos previstos nesta Lei e na regulamentação do poder público municipal e do Distrito 

Federal caracterizará transporte ilegal de passageiros. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm#art11a
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8213cons.htm#art11vh
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12587.htm#art11b
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Automotores de Vias Terrestres (DPVAT), exigência de inscrição do motorista como 

contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

Por último, ficou disposto que nos municípios em que vigorar regulamentação sobre o 

serviço de transporte oferecido, o motorista deverá possuir Carteira Nacional de Habilitação na 

categoria B ou superior que contenha informação de que exerce atividade remunerada, bem 

como deverá conduzir veículo condizente com os requisitos de idade máxima e às 

características exigidas pela autoridade de trânsito e pelo poder público municipal e do Distrito 

Federal. É imperioso, conforme a lei, ainda, que o motorista emita e mantenha o Certificado de 

Registro de Licenciamento de Veículo (CRLV) e, por fim, apresente certidão negativa de 

antecedentes criminais. Em linhas gerais, conclui-se que a lei regulamentadora dos 

transportes privados individuais veio aclarar algumas questões que não estavam taxativamente 

dispostas nas normativas já existentes, mas, que, convenha-se, não seriam de difícil constatação. 

No entanto, uma vez tendo sido editada, espera-se que tenham sido sanadas todas as possíveis 

dúvidas a respeito do funcionamento desse tipo de transporte, em especial no que se refere à 

temática da segurança proposta pela atividade. Como citado anteriormente, a questão da 

segurança nessa modalidade de transporte sempre foi um dos pilares das críticas ao seu 

funcionamento, de modo que, mediante a vigência da referida norma, espera-se seu 

cumprimento e a ulterior resolução desse entrave. 

 Em suma, após trazer alguns esclarecimentos sobre a desnecessidade de regulamentação 

estatal para a atividade dos motoristas filiados à empresa Uber, bem como da defesa do sistema 

de autorregulação jurídica para as economias de compartilhamento – incluindo, obviamente, o 

aplicativo Uber -, esse subtópico se propôs a esclarecer o ponto de vista da legislação brasileira 

em relação ao exercício da atividade dos uberistas e às críticas realizadas, predominantemente, 

pelos taxistas sobre tal serviço. Postas essas considerações, finaliza-se o presente trabalho de 

construção dissertativa, pautada em argumentos de autoridade, doutrina, dados estatísticos e 

arrimo legislativo, passando-se, então, à construção das considerações finais.   
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O processo desordenado de crescimento das cidades brasileiras, juntamente ao plexo de 

características que assolam os países em desenvolvimento, como a industrialização tardia, 

culminou em um verdadeiro caos urbano, em progressiva problematização, cujas consequências 

quedam a qualidade de vida da população. O fato, na realidade, é que as cidades cresceram 

imensuravelmente, porém, não houve um sistema de adequação urbana condizente com o 

aumento das cidades e da densidade populacional nos centros urbanos, de modo a ensejar 

dramas de naturezas diversas. 

 Nesse espeque, dentro dos plurais problemas ocasionados em decorrência de 

aglomerações urbanas, esse trabalho se propôs a analisar o sistema de transporte nas vias 

urbanas, com foco especial na mobilidade urbana sustentável e a autorregulação de atividades 

de economia compartilhada com vistas à construção de smart cities no Brasil. Para tanto, uma 

das temáticas mais ressaltadas em todos os pontos do estudo foi a questão do acesso à cidade e, 

sobretudo, os atuais desafios dos cidadãos para não somente pertencer à esse meio, mas, 

especialmente, conseguirem usufruir dos serviços e das oportunidades que o âmbito urbano 

oferece. 
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  Ante essas pretensões, a dissertação presente optou pela demonstração inicial do 

fenômeno urbanístico das cidades inteligentes, com foco nos modelos de desenvolvimento 

sustentável e em seus alicerces, quais sejam, as Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC´s), a governança e o planejamento urbano. Porém, para discutir a autorregulação jurídica 

de atividades de economia compartilhada, fez-se uma abordagem a respeito da relação entre a 

mobilidade urbana e as atividades colaborativas como instrumentos fomentadores da 

construção de smart cities. Além disso, para uma compreensão mais precisa, demonstrou-se, 

através da exposição de dados estatísticos, a real situação nacional quanto à crise de mobilidade 

urbana, ao mesmo tempo em que trouxe como alternativa o soerguimento da economia 

compartilhada, juntamente com as iniciativas colaborativas empreendedoras no setor de 

transportes. 

 É certo que para chegar à defesa da autorregulação como mecanismo regulatório 

benéfico e condizente com a realidade econômica contemporânea nada mais útil do que trazer 

à baila da discussão um estudo de caso, no caso, sobre o Uber e seu crescimento hodierno no 

território nacional. Isto posto, foi conveniente tecer esclarecimentos sobre a participação 

inclusiva da população, as peculiaridades do aplicativo – aspectos construtivos e destrutivos -, 

além de tratativas acerca do ordenamento jurídico pátrio e o debate sobre a 

(in)constitucionalidade do exercício regular da atividade dos uberistas. 

 Em última análise, atribuiu-se densidade ao foco do trabalho dissertativo, ou seja, à 

autorregulação jurídica como alternativa regulatória às atividades de economias colaborativas, 

a exemplo do Uber. Com o escopo de exercer tal convencimento, fez-se uma explanação sobre 

a desnecessidade de se instituir a regulação estatal para essas atividades, especialmente por 

meio da comprovação da atual insatisfatoriedade dessa via regulatória e sua consequente não 

aptidão para lidar com tendências economias inovadoras. Em alusão ao estudo de caso 

intentado, deu-se foco à aplicação da autorregulação jurídica ao aplicativo digital uber, assim 

como intencionalmente encerrou-se à análise material do estudo com observações acerca da 

legislação brasileira em relação à essa atividade. 

 É oportuno refletir após a compreensão do trabalho que curiosamente as sociedades 

primitivas iniciaram suas tratativas sociais mediante a troca de bens e utensílios e, por razões 

diferenciadas, retornam ao estágio inicial da civilização, reconhecendo a importância do 

sistema de troca. Para além dessa apreensão, vê-se que houve uma adaptação aos anseios das 

sociedades na medida em que enquanto em outrora a troca estava pautada no suprimento de 



136 
 

necessidades estrito, a atualidade alia esse intento às motivações de ordem econômica, fazendo 

com que as economias colaborativas sejam grandes vias de lucro e acumulação de riquezas. 

A empresa Uber, nesse cerne, consiste em uma startup milionária, cujo crescimento é 

vertiginoso em vários países do globo. A credibilidade do grupo parece só aumentar perante os 

usuários e as legislações vêm acompanhando, cada uma à sua maneira, a licitude de sua 

atividade. De forma análoga, registra-se o incremento progressivo de motoristas credenciados 

à plataforma, o que demonstra a rentabilidade da atividade, seja como mecanismo de 

complementaridade de renda ou como via unitária de obtenção de proventos. Em uma ótica 

semelhante, depreende-se que a economia tenta se amoldar às necessidades do mercado e da 

sociedade, ao máximo, sendo acompanhada por grande parte dos conglomerados empresariais. 

Os dados numéricos postos em discussão trouxeram à convicção de que as sociedades 

– em especial nas regiões metropolitanas – vivenciam um estágio de imobilidade urbana, 

caracterizada pela exaustão diária dos cidadãos ao deslocar-se. Fatores como o tempo 

demasiado das viagens, a insegurança dos transportes públicos, a superlotação, os 

congestionamentos, a elevada emissão de gases poluentes e os preços dispendiosos da 

mobilidade acarretam, sobremaneira, na insatisfação dos brasileiros e, porque não dizer, em um 

real descrédito às mudanças efetivas possivelmente advindas do poder público. A falta de 

credibilidade das instituições públicas, em geral, é tanta, que os cidadãos passaram a se inserir 

ativamente em temáticas de ordem coletiva e, com isso, começaram a empreender modos pelos 

quais seria possível sanar os seus problemas, já que a iniciativa não o faz ou, quando faz, não 

age com satisfatoriedade. 

Atrelado à tais fatores, soma-se a ideologia consumista e o marketing empresarial das 

concessionárias de veículos automotores e de motocicletas, os quais vendem a propaganda de 

que a solução para tais inconveniências está na aquisição dos meios de locomoção própria, 

desconsiderando qualquer preocupação ecológica, muito menos a saturação dos centros 

urbanos. É certo que as facilidades oferecidas pelas empresas e a problematização do cotidiano 

dos brasileiros com a dificuldade de locomover-se facilitam a adesão das pessoas à busca 

incessante pela aquisição dos próprios bens móveis destinados ao transporte. 

Porém, essa realidade vem sendo modificada. Não somente porque de fato deter a 

propriedade de um veículo – seja qual for – requer dispêndio para sua manutenção, mas, 

também, porque demanda estrutura emocional para lidar com o trânsito diário, além de custos 



137 
 

com estacionamentos e tempo disponível para empenhar nos trânsitos caóticos das cidades. Isso 

significa, em outras palavras, que a utilização de caronas pagas consiste em uma alternativa 

bastante louvável no cotidiano dos passageiros, acrescido ao fato de que os aplicativos digitais 

oferecem comodidade e um preço bastante acessível e mais vantajoso se comparado àquele 

oportunizado pelos taxistas. 

Nesse contexto, viu-se a ascensão de várias economias utilitárias, a exemplo do 

aplicativo uber em comento, cuja funcionalidade objetivou trazer aos cidadãos uma alternativa 

de locomoção – urbana e interurbana – mais veloz, segura e barata. Claro que ainda consiste 

em uma solução à mobilidade urbana de baixa proporção, haja vista a existência de veículos 

muito mais rápidos, menos poluentes e cuja capacidade são muito maiores. Em síntese, os 

cidadãos, cansados de esperar por alternativas públicas resolutivas que não chegam, se 

inseriram no mercado para trazer inovações, como o uber e aplicativos similares, aptas a trazer 

melhorias e, ainda, potencial de viabilidade econômica aos envolvidos. 

A construção de smart cities, com efeito, perpassa pela confluência de inúmeros fatores, 

os quais foram detalhados ao logo do trabalho, sendo cediço o entendimento de que seu fomento 

requer a aplicabilidade tecnológica em demasia, assim como também a empregabilidade da 

inovação, da confiança e a concessão de espaço às economias de compartilhamento. Destarte, 

a reunião desses fatores principais promete a confecção de cidades inteligentes, onde a 

qualidade de vida dos cidadãos restará garantida, sendo, pois, de conhecimento público de que 

essa mudança consiste em um processo lento de transformação, cujos pilares vão sendo 

construídos a partir de novos conceitos de governança. 

Dentre os fatores supracitados, mereceu realce o crescimento da economia 

compartilhada, posto que essa novel perspectiva de modalidade econômica trouxe a 

simultaneidade do uso ou fornecimento e bens e serviços, sob uma ótica diversa daquela 

preconizada pelo então vigente capitalismo globalizante. Afinal, a ideia colaborativa pôs em 

cheque toda a ideologia consumista de outrora e apontou a insurgência de uma concepção 

inovadora econômica, baseada na troca ou no compartilhamento de bens e serviços, com vistas 

ao atendimento dos anseios sociais, do mesmo modo que anteriormente, sendo que com o 

acréscimo de uma consciência ecológica e financeira. 

A escolha, portanto, do Uber enquanto foco específico para a realização do estudo de 

caso, quedou-se acertada ao objetivo dessa dissertação, pois, sua análise permitiu a observação, 



138 
 

na prática, dos fatores teoricamente reportados no item destinado às economias de 

compartilhamento. Sendo assim, adentrar especificamente nesse foco, somado ao fato de ter 

sido realizada entrevistas com a Cooperativa de Táxi e a sede do Uber em Natal/RN, foi, deveras 

construtivo para o trabalho. 

Em primeiro lugar, essas averiguações possibilitaram a coleta de informações 

pormenorizadas, em especial, afetas ao município de Natal, de modo a oportunizar o confronto 

de informações com os dados coletados a respeito das cidades de São Paulo/SP e Rio de 

Janeiro/RJ. Esse conjunto de comparações permitiu inferir que a estrutura urbana das cidades 

influi, de fato, na dinâmica tarifária imposta aos usuários. Desta maneira, a tarifação de ambas 

as modalidades de transportes varia conforme determinações espaciais e populacionais, sendo, 

portanto, registradas maiores tarifações nas cidades de maior aporte. 

Ademais, foram ratificadas as informações colacionadas sobre a funcionalidade do 

aplicativo e seus credenciados, o que permite maior autoridade quanto à segurança passada 

sobre os dados prestados no decorrer do trabalho. O aplicativo digital uber, em seu turno, vem 

registrando índices progressivos também de usuários, os quais, mediante a confiança e a 

utilização crescentes de recursos tecnológicos utilizam o serviço, locomovem-se e alcançam, 

em verdade, maiores proporções de uso e acesso às cidades. 

No cotejo da explanação relativa ao estudo de caso, expôs-se a problemática da 

aceitação dos motoristas de uber nas cidades brasileiras, bem como as diferentes posturas 

jurídicas adotadas pelos órgãos jurisdicionais, assim como também por parte dos doutrinadores 

e críticos a respeito do assunto. De um lado, os taxistas apontando a ilegalidade da atividade 

exercida pelos uberistas, haja vista a clandestinidade de suas atividades, a sua não submissão à 

regulação estatal e a teórica deslealdade concorrencial no mercado. Os motoristas credenciados 

à plataforma uber, por sua vez, enquanto profissionais insertos ao segmento de transporte 

privado individual de natureza remunerada, alegando os princípios da livre iniciativa e da livre 

concorrência, dentre outros, que legitimam sua atividade no mercado. 

Ato contínuo, postas as facetas e a hostilidade marcantes, passou-se à análise jurídica 

do tema, com ênfase na diferenciação entre serviço público e serviço de utilidade pública, aliada 

à distinção entre transporte público individual e transporte privado individual remunerado. 

Essas discussões foram seguidas da análise pormenorizada da desnecessidade de se instituir 

regulação estatal para as atividades de economia compartilhada, especialmente porque o 
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aspecto da inovação que as rege remonta a sua peculiaridade, de modo a não ser condizente 

com a via regulatória promovida pelo Estado. 

A elucidação das questões afetas ao tema discutido no trabalho comprovaram a 

necessidade de atentar para a supremacia constitucional, bem como a importância vital de 

instituir sistemas de regulação e acesso urbano aptos à pôr em prática as normas então 

existentes, como pôde se constatar por meio da respeitabilidade dos princípios da livre 

iniciativa, livre concorrência, juntamente ao exercício da liberdade profissional, da intervenção 

mínima em casos de necessidade e demais dispositivos que devem ser preservados. 

Com profundidade ao tema, comprovou-se que a melhor alternativa regulatória para as 

atividades de economia compartilhada seria a autorregulação, pois os agentes envolvidos na 

própria atividade possuem o conhecimento necessário à realização dos ajustes úteis ao 

aprimoramento da atividade. Além disso, foram demasiadamente relatados os motivos pelos 

quais a regulação estatal não possui caracteres suficientes para comportar economias de 

compartilhamento e fazê-las progredir, somado ao fato de que seria, em verdade, um obstáculo 

em relação à inovação. 

Nesse ínterim, o último ponto do trabalho em epígrafe contou com a análise minuciosa 

do comportamento legislativo nacional frente à chegada da empresa Uber. Para tanto, 

discussões afetas à lei regulamentadora da profissão dos taxistas foi suscitada, assim como 

também a Lei 12.587/2012, sobre a Política Nacional de Mobilidade Urbana, foi esmiuçada 

criticamente. Em que pese a desnecessidade da regulação estatal e a autorregulação como 

melhor opção regulatória para as atividades de compartilhamento, inclusive para o uber, o 

legislativo brasileiro procedeu com a edição da Lei nº 13.640/2018, cujo teor veio reiterar a 

interpretação mais óbvia das normas então existentes, qual seja, em prol da legalidade dos 

transportes privados individuais e passíveis de remuneração, impondo-lhes determinadas 

especificações que também são de fácil notabilidade. 

Em finalização à análise apresentada por esse trabalho sugere-se o fomento das 

economias compartilhadas, bem assim como o incremento de todas as formas de torná-las 

competitivas no mercado e obterem índices salutares de crescimento. Por intermédio dessas 

novas economias, o setor econômico como um todo só tende a crescer, visto que a 

competitividade das companhias, de fato, propicia um ambiente favorável ao incremento de 
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todas as empresas, inclusive, as tradicionais, que passam a buscar por adaptações benéficas para 

manter-se no mercado. 

Outrossim, em sede de sugestões, cita-se a importância de enfatizar a autorregulação 

como mecanismo regulatório viável à promoção e ao estímulo de atividades baseadas na 

inovação. Além disso, faz-se menção também à possibilidade de aumentar, cada vez mais, o 

acesso da população à internet e à recursos tecnológicos em geral, a fim de que possam usufruir 

do aparato de bens e serviços tecnológicos propostos pela cidade, sobretudo com vistas à 

construção das cidades inteligentes, as quais são fortemente caracterizadas pela 

empregabilidade maciça de tecnologia em todos os segmentos. 

Impende destacar quanto ao sistema de transportes a proposta de difusão e incentivo aos 

usuários em relação às biciclotecas nas cidades brasileiras, haja vista tratar-se de uma 

possibilidade não poluente, economicamente viável, e benéfica à saúde do usuário.  De maneira 

similar, convém elogiar a implantação de semáforos inteligentes, capazes de adequar o tempo 

de abertura à quantidade de veículos demandando as vias públicas. Indubitavelmente, tais são 

alternativas extremamente viáveis à consecução de melhorias no sistema de transporte público, 

cujo alcance abarca tanto os transportes públicos, quanto os particulares. 

Em síntese, essas foram as contribuições fornecidas por esse trabalho, ao qual se espera 

que tenha atingido seus objetivos principais e, além disso, que tenha superado suas intenções 

originais. A expectativa, sobretudo, é de que a explanação presente tenha tido o potencial de 

atingir os leitores positivamente, haja vista o intuito de trazer reflexões acerca do tema, bem 

assim incitar discussões viáveis à melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em relação ao 

sistema de transportes nacional.  
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