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1. MOTIVAÇÃO



1. MOTIVAÇÃO

 O objetivo do presente estudo é avaliar o impacto da entrada do aplicativo 

Uber sobre o número de corridas e sobre o valor médio das corridas de 

aplicativos de táxi.

 Contextualização do estudo:

 Nos últimos anos, houve forte crescimento da economia do compartilhamento, um modelo de negócio 

que busca dissociar a utilização de determinado bem ou serviço da sua aquisição. 

 A arquitetura das plataformas de economia de compartilhamento segue a lógica dos mercados de dois 
lados (M2L) ou plataformas de múltiplos lados (PML). 

 Schor (2017) explica que as atividades da economia do compartilhamento se dividem em quatro 
categorias amplas: 

i. recirculação de bens (por exemplo, o eBay e sites de trocas gratuitas); 

ii. uso mais intensivo de bens duráveis e outros ativos (por exemplo, Airbnb e Uber); 

iii. troca de serviços (bancos de hora); e 

iv. compartilhamento de ativos ou espaços de modo a possibilitar a produção, em vez do consumo (por exemplo, 
espaços de co-working ou escritórios comunitários).



1. MOTIVAÇÃO

 Breve revisão da literatura:

 Cohen et al. (2016) calcularam que, em 2015, a Uber gerou um excedente do consumidor de cerca de US$ 6,8 

bilhões no mercado norte americano. 

 Cramer e Krueger (2016) mostram que os motoristas filiados a Uber atingem maior eficiência em relação aos 

motorista de táxi, visto que os primeiros passam uma maior parte do tempo com passageiros em seus respectivos 

veículos.

 O estudo de Wallsten (2015) analisa o mercado de Nova Iorque e Chicago e evidencia que a popularização da Uber

está correlacionada com a redução no número de corridas de táxi em Nova Iorque e com a queda nos preços das 

licenças para táxis em Chicago.

 Wallsten (2015) também mostra que a popularidade da Uber está associada com a redução no número de reclamações

relacionadas ao serviço de táxi em ambas as cidades.

 No Brail, Esteves (2015b) indica que o número de corridas de aplicativos de táxi não foi imediatamente afetado pela 

entrada da Uber nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Brasília e Rio de Janeiro.

 Oliveira e Machado (2017) detectaram que o surgimento da plataforma P2P não alterou o rendimento por hora dos 

motoristas de táxi.



2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MERCADO 

DE TRANSPORTE INDIVIDUAL DE 

PASSAGEIROS NO BRASIL



2. 1. O MERCADO DE TÁXIS NO BRASIL

 A regulação do serviço de táxi é fundamentada na ideia de que o mercado de 

transporte individual de passageiros possui duas grandes falhas de mercado:

 Informação assimétrica: ocorre porque os consumidores não possuem 

conhecimento prévio sobre o tipo e a qualidade do serviço que adquirirão e, 

ainda, possuem pouca capacidade de negociar o preço da corrida.

 O taxista poderia ter um incentivo adicional a  fazer um percurso maior do que o necessário, 

cobrar preços abusivos ou utilizar um veículo com pouca segurança.

 Externalidades negativas: ocorrem porque o mercado de transporte 

individual de passageiros afeta agentes econômicos que estão fora do mercado, 

seja por meio do congestionamento das vias públicas ou pela poluição 

atmosférica e sonora



2.2. A ENTRADA DOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE 

REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS

 O setor tem observado entradas constantes de novos players.



2.2. A ENTRADA DOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE 

REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS

Média simples 5%

Média simples 34%



2.2. A ENTRADA DOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE 

REMUNERADO PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS

Média simples 10%

Média simples -5%



2.3. QUESTÕES REGULATÓRIAS RECENTES

 Em vários documentos há uma exaustiva análise de questões regulatória neste 
mercado.  Por exemplo, Seae (2016) e Esteves (2015a).

 Foi promulgada a Lei Federal nº 13.640/2018 que altera a Lei Federal nº 12.587/2012 
para regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros. 

 Definição que esse tipo de transporte é privado, permite a cobrança de tributos municipais, e estabelece a 
exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP) e do DPVAT e de inscrição do 
motorista como contribuinte individual do INSS. 

 Requisitos para o motorista trabalhar: 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.

 Outro ponto da regulamentação aprovada esclarece que “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”



2.3. QUESTÕES REGULATÓRIAS RECENTES

 Atualmente, poucos municípios brasileiros apresentam regulamentação municipal. 

 Quando há normas municipais, a maioria é bem recente. Das 26 regulamentações 
encontradas, 23 são de 2017 em diante. 

 O caso do município de São Paulo:

 Tem atuado de forma bastante ativa na regulamentação desses aplicativos, já tendo publicado além do 
Decreto nº 56.981/2016, dezesseis resoluções referentes a vários aspectos do funcionamento do 
segmento, tais como preço público, uso do viário, forma de disponibilização de dados, requisitos para 
cadastramento de condutores, mesmo município de registro e circulação do veículo, entre outros.  

 Entretanto, seria desejável que a regulamentação dos aplicativos em nível municipal 
fosse mais parcimoniosa. 

 Tal tarefa não é trivial, visto que, conjuntamente, com esses aspectos concorrenciais, 
as regulamentações em nível local devem ser coordenadas com outros aspectos 
relacionados a políticas e investimentos em planejamento e mobilidade urbana, 
questões ambientais, entre outros. 



3. METODOLOGIA E DADOS



3.1. POSSÍVEIS DEFINIÇÕES DE MERCADO 

RELEVANTE E ESCOPO DO ESTUDO

 A noção de mercado relevante é utilizada na identificação de produtos e empresas competidoras. 
Portanto, pode-se dizer que é o mercado onde a competição acontece.

 O mercado relevante possui duas dimensões: a dimensão produto e a dimensão geográfica.

 Definição do mercado relevante no caso analisado neste estudo é extremamente complexa, uma vez 
que o setor é caracterizado por alto grau de dinamismo e recentes inovações. 

 A princípio, pode-se argumentar que o mercado relevante (na dimensão produto) envolve os seguintes substitutos: 
os aplicativos de táxi, os táxis tradicionais (de rua e ponto), o transporte público e o carro particular próprio. 

 Contudo, essa definição abrangente não é consensual. 

 A Pesquisa de Mobilidade Urbana da Confederação Nacional dos Transportes (CNT, 2017) mostra que, em 2017, 
2,1% dos passageiros que deixaram de utilizar ônibus substituíram o ônibus pelos serviços oferecidos por aplicativos 
da Uber e Cabify. 

 Clewlow e Mishra (2017) encontram uma diminuição de cerca de 6% no uso dos serviços de metrô e de 4% na 
utilização de ônibus associada ao uso de aplicativos do tipo Uber em sete regiões metropolitanas dos Estados 
Unidos. 

 Por sua vez, outras evidências existentes em relação ao transporte público mostram que a difusão dos aplicativos 
P2P pode tanto aumentar como diminuir a sua utilização, a depender do tipo de transporte (ônibus, van ou metrô), 
da estrutura urbana do local e do período pós-entrada dos aplicativos (NELSON; SADOWSKY, 2017; BABAR; 
BURTCH, 2017).

 Escopo do estudo:  apenas entrada da Uber; corridas de táxi advindas dos aplicativos (99Taxis e 
Easytaxi).



3.2. ESTRATÉGIA EMPÍRICA

 Utiliza-se um modelo de regressão com dados em painel de efeitos fixos (em nível municipal durante 
janeiro de 2014 a dezembro de 2016).

 A especificação mais robusta, inclui controles que captam efeitos de tempo e de tendência específica.

 𝑌𝑖𝑡 : utilizam-se duas variáveis dependentes distintas: o número de corridas de táxi em aplicativos e o valor pago 
pelas corridas de táxis por quilômetro rodado (em aplicativos).

 𝑈𝑏𝑒𝑟𝑖𝑡 : é a variável de tratamento, que foi definida como uma variável dummy, que assume valor 1 se a cidade 𝑖 no 
mês-ano 𝑡 for atendida pela Uber e assume 0, caso contrário. 

 Também, são estimadas especificações onde 𝑈𝑏𝑒𝑟𝑖𝑡 é uma variável contínua (log do número de corridas da Uber na 
cidade 𝑖 no mês/ano 𝑡). 

 A matriz 𝑋𝑖𝑡 inclui três variáveis de controle: (i) população; (ii) densidade de carros particulares (frota de carros 
dividida pelo número de habitantes); salário médio dos empregados formais.

 𝑇𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡: variável que capta o tempo de entrada da Uber em cada munícipio específico, que assume valores 
crescentes (0, 1, 2, 3 ... n), em que 0 significa que não houve a entrada e n equivale ao último mês da amostra em 
que a Uber atuou no município.

 𝜔𝑡 ∶ é o efeito de tempo: variável dummy de tempo para cada mês/ano do período analisado. 

 𝜇𝑖 ∶ representa o efeito-fixo, que permite captar as características não-observáveis das cidades que não variam no 
tempo (fixas).

log( 𝑌𝑖𝑡) = 𝛼 + 𝛽𝑈𝑏𝑒𝑟𝑖𝑡 + γ𝑋𝑖𝑡 + δ𝑇𝑒𝑛𝑑𝑖𝑡 + 𝜔𝑡 + 𝜇𝑖 + 𝜀𝑖𝑡



4. RESULTADOS



4.1. RESULTADOS:  

TODOS OS MUNICÍPIOS (QUANTIDADE E PREÇO)

 São realizadas as estimações econométricas, utilizando-se a base de dados de todos os 590 

municípios e regiões metropolitanas disponíveis entre janeiro de 2014 e dezembro de 

2016. 

 O coeficiente que capta o efeito da entrada da Uber na especificação mais completa (coluna 2) 

é de -0,8397, indicando que a entrada da Uber no mercado provocou uma redução no número 

de corridas de aplicativos de táxis de aproximadamente 56,8%.

 O coeficiente estimado na Coluna (2) mostra que um aumento de 1% no 

número de corridas da Uber reduz, em média, 0,09% o número de corridas de 

aplicativos de táxi. 

 Conjuntamente com a análise dos Gráficos 1 e 2 (seção 2.2), essa baixa elasticidade corrobora 

a hipótese de que a Uber não está rivalizando apenas com corridas de táxi via aplicativos, mas 

que, simultaneamente, pode estar afetando outros modais de transporte.

 Por sua vez, a entrada da Uber no mercado de transporte individual de 

passageiros não foi capaz de afetar os preços das corridas de táxis.



4. RESULTADOS (APENAS CAPITAIS)

 Foi observado que também existe uma importante heterogeneidade espacial nos 

efeitos concorrenciais da plataforma, quando se comparam os mercados das 

capitais do Norte e Nordeste com as capitais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. 

 Isso pode ser explicado, em alguma medida, pelo momento da entrada da plataforma nessas 

regiões. 

 Foi possível cotejar os resultados dos efeitos da entrada recente (menos de um 

ano) da Uber vis-à-vis entradas que já ocorreram há mais de dois anos. 

 Quando se examinam apenas as capitais das regiões Sudeste, Sul e Centro-

Oeste, o efeito da entrada da Uber sobre as corridas de táxi é menos intenso 

(redução de 26,1%) quando comparado com os resultados das capitais do Norte 

e Nordeste (redução de 42,7%). 

 Essa evidência indica que inicialmente a entrada da Uber em um município pode ter um efeito 

grande, reduzindo substancialmente o número de corridas de táxi mas, com o passar do tempo 

ocorre uma recuperação gradativa do número de corridas do setor incumbente.



4. RESULTADOS (APENAS CAPITAIS)

 Os resultados sugerem que apenas para o grupo de capitais das regiões Sudeste, 

Sul e Centro-Oeste foi detectado que a entrada da Uber gerou redução nos 

valores das corridas cobrados pelos táxis (redução de 12,1%). 

 Esse resultado indica que o setor de táxi por aplicativo reagiu oferendo descontos nos valores 

das corridas após um período mais longo de exposição a um ambiente competitivo. 

 Nesse sentido, é possível verificar uma crescente rivalidade ao longo do tempo 

entre os dois tipos de aplicativos, em que a entrada da Uber provoca queda no 

número de corridas de táxi, reações via reduções de preços por meio de 

descontos e, finalmente, recuperação do número de corridas dos aplicativos de 

táxi. 

 Tais resultados empíricos aplicados à política antitruste corroboram a hipótese de que os 

serviços prestados pelo aplicativo Uber estariam no mesmo mercado relevante dos serviços 

prestados pelos aplicativos de corridas de táxis (EasyTaxi e 99Taxis). 

 Essa evidência não exclui a possibilidade de outros modais de transporte também comporem 

este mesmo mercado relevante, fato este não investigado por este estudo.



4. RESULTADOS 

 Por fim, é importante observar que, além de gerar benefícios aos consumidores e 
incentivar a entrada de novos ofertantes no mercado de transporte remunerado 
individual, tais inovações solucionaram algumas falhas de mercado presentes no 
referido setor, tornando defasada a regulação atual dos serviços de táxi. 

 Nesse sentido, a Lei Federal nº 13.640/2018, recentemente promulgada, que 
regulamenta os serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros, 
foi parcimoniosa ao incluir normas de segurança e não impor grandes barreiras 
regulatórias à entrada e nem restrições à liberdade tarifária. 

 No mesmo sentido, os entes municipais devem evitar medidas que dificultem a 
operação de tais serviços via aplicativos. 

 De forma complementar, é necessário o amadurecimento do debate na direção da 
desregulamentação gradual dos serviços de táxi, em especial, nos aspectos 
relacionados a barreiras à entrada e a liberdade tarifária. 

 Tal desregulamentação pode ser pensada, por exemplo, apenas para o segmento de radiotáxi por meio 
de aplicativos de internet. 

 Desse modo, seria possível incentivar modelos de negócio com mais concorrência entre os aplicativos, 
levando a benefícios para o consumidor em termos de serviços mais inovadores, com melhor 
qualidade e segurança, menores preços e mais opções de escolha.
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