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RESUMO 

 

Ambientada em Belo Horizonte, a presente pesquisa procurou entender e analisar a distensão 

existente entre Uber e táxi, ancorando-se, para tanto, nos conceitos de macromarketing e de 

sistemas de marketing, bem como em suas interações com a sociedade. A eles foi juntada uma 

visão histórica do marketing, compondo-se, assim, o referencial teórico do estudo. Para 

viabilizar a parte empírica, foram realizadas pesquisas em profundidade com taxistas, 

uberistas e usuários dos dois sistemas de transporte, como meio primordial de obtenção de 

dados, às quais foram adicionadas a observação participante e a pesquisa documental. Com 

base nesse tripé de coleta de dados, buscou-se responder à pergunta-chave proposta: “quais os 

impactos causados no segmento de aluguel de veículo com motorista para deslocamento único 

com a entrada da Uber como concorrente dos táxis no mercado belorizontino?”. Para isso, 

foram postos os seguintes objetivos específicos: 1º - compreender o comportamento dos 

taxistas em relação à situação, à vista da reserva de mercado de que dispunham e da 

competição rápida, grandiosa e invasiva a que ficaram sujeitos; 2º - compreender o 

comportamento dos uberistas em relação à situação, quanto à sua motivação para a entrada 

neste segmento, suas perspectivas presentes e suas expectativas futuras; 3º - compreender a 

visão dos consumidores em relação a ambos os prestadores de serviço, considerando aspectos 

como preço, qualidade e segurança como base da escolha adequada; e 4º - comparar a 

perspectiva desses três atores, sob a orientação teórica do macromarketing. Utilizando-se a 

‘análise de conteúdo’ como método de análise dos dados, foi possível avaliar os impactos 

trazidos pela entrada da Uber no mercado: além do baque financeiro e dos conflitos iniciais 

com os uberistas, os taxistas estão tendo que se reinventar, para permanecerem no mercado de 

trabalho; reinvenção que passa tanto por ações, no campo político e judicial, pela 

regulamentação da Uber, quanto pelo aprimoramento de sua interação com os clientes e da 

utilização dos recursos tecnológicos à sua disposição. Já os uberistas puderam se reinserir no 

mercado de trabalho, conseguindo, assim, uma renda, ainda que parcial, e se tornando mais 

uma opção para os usuários, que passaram a usufruir de mais um sistema de transporte. Usado 

como opção ao táxi, ao transporte público e, até, aos veículos próprios, o Uber se consolidou 

como um serviço bom, barato e de boa qualidade. Nesse sentido, pode-se concluir que a 

pesquisa foi importante por (a) ser uma oportunidade de se ter uma visão mais ampla de toda 

a situação envolvendo motoristas e usuários dos sistemas de táxi e de Uber em Belo 

Horizonte; (b) abrir possibilidades de (re) posicionamentos adequados desses atores sociais; 

(c) propiciar o estudo da questão, à luz do macromarketing; (d) proporcionar uma reflexão, no 

contexto nacional, do papel do marketing na sociedade e da necessidade de se buscar 

diferentes olhares sobre o fenômeno do marketing; (e) contribuir com os formuladores de 

políticas públicas, no sentido de explicitar a necessidade de eles considerarem, em suas 

decisões, as necessidades e desejos de todos os atores sociais envolvidos na questão; (f) 

apresentar sugestões de ações para taxistas, cooperativas e sindicatos relacionados, bem como 

para a Uber e uberistas; e (g) possibilitar aos gestores de empresas de tecnologia, relacionadas 

à área de estudo, como a Cabify e o 99 pop, ou, mesmo, a gestores de outras áreas, uma 

reflexão sobre o seu papel na sociedade, assim como sobre as consequências de suas 

atividades para os diversos atores sociais, que dela participam ou que dela recebem possíveis 

impactos. Finalizando, ressalta-se a presença de determinadas limitações que, derivadas do 

escopo da pesquisa, foram realocadas como sugestões para novos estudos sobre o tema. 

 

 

Palavras-chave: Análise de conteúdo. Macromarketing. Marketing. Marketing e sociedade. 

Sistemas de marketing. Taxistas. Uber. Uberistas. Usuários.  

 



ABSTRACT 

 

Based in Belo Horizonte, the present research sought to understand and analyze the existing 

tension between Uber and taxi, anchoring itself to the concepts of macromarketing and 

marketing systems, as well as their interactions with society. To them was added a historical 

view of marketing, thus composing the theoretical reference of the study. In order to make the 

empirical part feasible, in-depth interviews was conducted with taxi drivers, Uberistas and 

users of the two transportation systems, as a primary means of obtaining data, to which 

participant observation and documentary research were added. Based on this data collection 

tripod, we tried to answer the key question: "what are the impacts caused in the segment of 

renting a vehicle with driver for single displacement with the entrance of Uber as a competitor 

of taxis in the market Belorizontino?". To this end, the following specific objectives were set: 

1 - to understand the behavior of taxi drivers in relation to the situation, given the market 

reserve they had and the rapid, grandiose and invasive competition to which they were 

subject; 2º - to understand the behavior of the Uberistas in relation to the situation, as to their 

motivation for entry into this segment, their present prospects and their future expectations; 3º 

- understand the vision of consumers in relation to both service providers, considering aspects 

such as price, quality and safety as the basis of the appropriate choice; and 4º - compare the 

perspective of these three actors, under the theoretical orientation of macromarketing. Using 

'content analysis' as a method of data analysis, it was possible to evaluate the impacts brought 

by Uber's entry into the market: in addition to the financial crash and the initial conflicts with 

the Uberistas, taxi drivers are having to reinvent themselves in order to remain in the labor 

market; a reinvention that goes through both actions in the political and judicial field, Uber's 

regulation, as well as the improvement of its interaction with customers and the use of 

technological resources at their disposal. On the other hand, the Uberistas were able to re-

enter the labor market, thus obtaining a rent, albeit partial, and becoming one more option for 

the users, who started to enjoy another transport system. Used as an option for taxi, public 

transport and, even, to own vehicles, Uber has consolidated as a good, cheap and good quality 

service. In this sense, it can be concluded that the research was important for (a) being an 

opportunity to have a broader view of the whole situation involving drivers and users of the 

taxi and Uber systems in Belo Horizonte; (b) open possibilities for adequate re (positioning) 

of these social actors; (c) facilitate the study of the issue, in the light of macromarketing; (d) 

provide a reflection, in the national context, of the role of marketing in society and the need to 

look for different perspectives on the phenomenon of marketing; (e) to contribute to the 

formulation of public policies, in order to make explicit the need for them to consider in their 

decisions the needs and desires of all the social actors involved in the issue; (f) make 

suggestions for actions for taxi drivers, cooperatives and related unions, as well as for Uber 

and Uberistas; and (g) enable managers of technology companies, related to the area of study, 

such as Cabify and 99 pop, or even managers in other areas, to reflect on their role in society, 

as well as on the consequences of its activities to the various social actors who participate in it 

or who receive possible impacts from it. Finally, we highlight the presence of certain 

limitations that, derived from the scope of the research, were reallocated as suggestions for 

new studies on the subject. 

 

 

Keywords: Content analysis. Macromarketing. Marketing. Marketing and society. Marketing 

systems. Taxi drivers. Uber. Uberistas. Users. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Era o final do século XIX...  

Um novo século se avizinhava... Novos tempos surgiam... 

Em 15 de novembro de 1889, o Brasil dava adeus à monarquia e se tornava a 

República Federativa do Brasil (Portal PBH, 2018). 

Oito anos depois, no dia 12 de dezembro de 1897, na esteira das mudanças políticas, 

nascia a Cidade de Minas. Planejada para ser a capital política e administrativa do estado de 

Minas Gerais (Portal Brasil, 2010), o então vilarejo se encontrava cercado pelas montanhas da 

Serra do Curral e circunscrito dentro da Avenida 17 de Dezembro, atual Avenida do Contorno 

(Borsagli, 2018).  

Era o final do século XIX e em outras distantes paragens também ocorriam 

transformações. 

Nos Estados Unidos da América, depois do fim da Guerra Civil1, ocorria uma rápida 

transição de uma economia agrícola para uma economia industrial (Bartels, 1962, p. 22).  

Na Alemanha, em 1885, Karl Benz produzia o primeiro veículo com motor a gasolina 

(Mercedes-Benz, 2016). 

Em 1891, o taxímetro era inventado e o táxi surgia como meio de transporte 

alternativo (Revista do Táxi!,  2008). 

Sob a égide da administração científica de Taylor e, posteriormente, da linha de 

montagem de Ford, nascia o capitalismo, como nova e vital força de produção, conforme 

ressaltam Shaw e Jones (2005).  

E, com o capitalismo, os processos, métodos e equipamentos de produção se tornaram 

as áreas imediatas de estudo, buscando responder, de acordo com Costa (2015, p. 13) às 

seguintes questões: “como é possível diferenciar as diversas possibilidades de oferta? Como 

se deve gerenciar o processo de distribuição de produtos e serviços? Como se deve atender 

aos clientes, fazendo chegar a oferta até eles? Quais as atividades organizacionais que se 

associam ao gerenciamento do processo de troca, desde a saída do produtor até a chegada do 

produto ao destino final?” 

Assim, atrelado às questões de logística, nascia o marketing! 

Cento e vinte anos se passaram desde que Belo Horizonte foi fundada... 

                                                
1 Guerra Civil americana (1861 – 1865): também conhecida como Guerra da Secessão, foi um conflito armado, 

travado entre os estados do Sul e do Norte dos Estados Unidos, tendo como motivo a intenção dos estados do 

Sul de se tornarem independentes do restante do país (Fernandes, 2017). 
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E, em uma comparação à la Wilkie e Moore (1999), é possível ver que Belo Horizonte 

passou por muitas e profundas transformações. 

Se, no início, Belo Horizonte era uma cidade entediante e vazia, tendo como únicos 

recursos de diversão as idas ao parque municipal, o footing2 e o precário Teatro Soucasseaux 

(Portal PBH, 2018), hoje, nada mais lembra aquele pequeno vilarejo que, com seus pouco 

mais de 13 mil habitantes, nascia no agora longínquo 1897 (Portal Brasil, 2010). 

A transformação foi lenta... Mas Belo Horizonte foi se transformando! 

Aos poucos, foram surgindo pequenas fábricas e a cidade foi crescendo...  

Até a cultura foi atingida por essa onda desenvolvimentista, com a inauguração de 

diversos cinemas e do elegante Teatro Municipal, ocorrida em 1909 (Portal PBH, 2018). 

As décadas seguintes seguiram no mesmo compasso. 

O fim da I Guerra Mundial proporcionou um grande impulso à indústria belorizontina 

na década de 1920, que foi ampliada na década de 1930, em consequência da política de 

modernização da economia, levada a termo pelo então presidente, Getúlio Vargas (Portal 

PBH, 2018). 

Essas duas décadas foram marcadas, também, por novidades no campo artístico e 

cultural. A “cidade-jardim”, como Belo Horizonte era chamada, recebeu novas salas de 

cinema e novos centros de cultura e lazer, como o Conservatório Mineiro de Música (fundado 

pelo Maestro Francisco Nunes, em 1926), a Universidade de Minas Gerais (criada em 1927), 

o Automóvel Clube (fundado em 1929) e as Rádios Mineira e Inconfidência, criadas, 

respectivamente, em 1931 e 1936 (Portal PBH, 2018). 

Não se pode esquecer, também, da inauguração de grandes obras, como o Viaduto 

Santa Tereza, a nova Matriz da Boa Viagem e o Mercado Municipal. 

Na década de 1940, sob a batuta do então prefeito Juscelino Kubitscheck, a cidade 

manteve seu perfil desenvolvimentista e viu seus limites se ampliarem para a região da 

Pampulha, com a criação, por Oscar Niemeyer, de seu Complexo Arquitetônico, que incluía a 

Igreja de São Francisco de Assis, a Casa do Baile, o Cassino e o Iate Golf Clube, todos 

instalados à margem da Lagoa da Pampulha, criada artificialmente para servir de espaço para 

os esportes náuticos na capital (Portal PBH, 2018). 

A década de 1950 não se mostra diferente e a cidade continua a crescer, já bem além 

de seus limites previstos. Com a criação da Cemig, em 1952, e o desenvolvimento da Cidade 

Industrial, próxima ao município de Contagem, há um grande êxodo rural e a população da 

                                                
2 Footing: tipo de passeio, feito nas praças das cidades, em que o objetivo era manter contato com outras 

pessoas, em busca de um possível namoro. 
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cidade passa, rapidamente, de 350 mil para 700 mil habitantes (Portal PBH, 2018). 

É o início, também, de maiores problemas sociais, sobretudo em relação à moradia, 

forçando o poder público a verticalizar as construções, criar novos bairros e abrir novas vias 

de acesso, para bem além dos limites da Avenida do Contorno. 

A década de 1960 chega trazendo a concepção da construção de arranha-céus como a 

nova moda a ser seguida. E Belo Horizonte não ficou atrás!  

Como bem destaca o Portal PBH (2018), “a descaracterização da cidade fez-se sem 

remorsos. Se os espaços verdes desapareciam, se a beleza das antigas construções era 

transformada em pó, em seu lugar surgiam edifícios modernos, novas e novas indústrias.” 

Surgia, também, o “Mineirão”. Gigante de concreto e aço, o novo estádio era erguido 

para substituir o acanhado “Estádio Independência”, como palco dos eventos futebolísticos da 

capital. 

E, aproveitando o novo espaço, não demorou muito para que outra mudança 

irrompesse em Belo Horizonte. Tido até aquele momento como a terceira força do futebol 

belorizontino, o Cruzeiro Esporte Clube goleou o Santos/SP, de Pelé (e com Pelé), por 6 a 2 

(Estádio Mineirão, 2018), abrindo caminho para a primeira conquista em nível nacional do 

futebol mineiro.  

Se, no futebol, a geração de Tostão, Dirceu Lopes, Piazza e Raul ajudou o Cruzeiro a 

levar o nome da equipe além dos gramados de Minas Gerais, outros jovens usaram a música 

para mostrar seu valor. No início da década de 1960, produzindo um som que fundia as 

inovações trazidas pela Bossa Nova a elementos do jazz e do rock’n roll, jovens músicos 

começaram a se encontrar na cena musical da capital mineira.  

Dessa união e sob a batuta de Mílton Nascimento e de Lô Borges nasceu o “Clube da 

Esquina”, que fez grande sucesso por todo o Brasil, sobretudo a partir da década de 1970 

(Museu Clube da Esquina, 2018).  

Década, aliás, em que o caos urbano se intensificava, motivado pela entrada da Fiat 

(instalada em Betim, em 1976) e de outras empresas multinacionais nos municípios vizinhos e 

pelo consequente deslocamento populacional em busca desses novos postos de trabalho. 

Na década seguinte, os problemas sociais continuaram se agravando e novas tentativas 

foram feitas, objetivando, pelo menos, minimizá-los. Nesse sentido, foi iniciada a canalização 

do Ribeirão Arrudas (em 1984) e foi implantado o sistema de metrô de superfície (em 1981).  

Essa década viu, também, algumas movimentações sociais. A primeira, de cunho 

religioso, foi a visita que o então papa João Paulo II fez à cidade em 1980, com milhares de 

católicos indo às ruas e tomando a Avenida Afonso Pena até a agora chamada “Praça do 
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Papa”, local em que foi celebrada a missa, no bairro Mangabeiras. As outras duas tiveram 

cunho político: a primeira, de luta contra o regime militar, no movimento que ficou conhecido 

como “Diretas Já”; a segunda, de consternação, pela morte do então presidente eleito, 

Tancredo Neves, às vésperas de assumir a presidência, findas as duas décadas de ditadura 

militar (Portal PBH, 2018). 

Na década seguinte, a de 1990, outra movimentação de caráter político teve lugar na 

cidade. Eram os “cara-pintadas”, alusão ao movimento dos brasileiros, mas, sobretudo, dos 

estudantes, pelo impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. No âmbito 

estrutural, a luta contra o crescimento desorganizado se manteve, com a aprovação da Lei 

Orgânica do Município (em 1990), a criação do Conselho Deliberativo do Patrimônio 

Cultural do Município (em 1992), do Plano Diretor da Cidade (em 1996) e da Lei do Uso e 

Ocupação do Solo (também em 1996). 

Os contornos dados inicialmente pelos idealizadores da cidade foram, aos poucos, 

sendo suplantados... A área suburbana foi definitivamente integrada à área central, ao longo 

dos anos... A área rural não existe mais...  

Na verdade, o crescimento foi tanto que Belo Horizonte, hoje, se conurba com os 

municípios vizinhos. 

E se BH mudou, seus companheiros de história não ficaram para trás! 

Aquele primeiro Benz, fabricado por Karl, lá na Alemanha, ainda em 1885, percorreu 

várias estradas.  

Primeiro, pelas mãos de Henry Ford, se popularizou no famoso Ford T (ou Ford 

Bigode, como era chamado no Brasil) (Ford, 2018). Ainda que vendido só na cor preta, a mais 

barata, o automóvel foi entrando na vida das pessoas mundo afora e foi se tornando o meio de 

transporte preferido por elas. 

Outras empresas, como a Volkswagen (fundada na Alemanha, em 1937), a General 

Motors (fundada nos EUA, em 1908) e a Fiat (fundada na Itália, em 1899) também foram 

construindo seus espaços e, com o tempo, foram se tornando multinacionais, ao lado de outras 

marcas, como as japonesas Honda (fundada em 1948), Nissan (fundada em 1933) e Toyota 

(fundada em 1937); as sul-coreanas Hyundai (fundada em 1967) e Kia (fundada em 1944 e 

que hoje é uma subsidiária da Hyundai); e as francesas Renault (fundada em 1898), Peugeot 

(fundada em 1896) e Citroën (fundada em 1919). 

No Brasil, a Ford iniciou a montagem de seus Fords T em São Paulo, em 1919, e a 

General Motors fez o mesmo a partir de 1925, com o seu Chevrolet “Cabeça de Cavalo”. 

Como destaca o site Carro Antigo (2018):  
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os primeiros anos da indústria automobilística nacional marcaram a fase da cópia, ou seja, os 

‘nossos’ carros nada mais eram do que veículos já existentes, fabricados nos seus países de 

origem, onde geralmente não haviam obtido muito sucesso e que, graças à política de 

incentivos de então, os fabricantes podiam importar seu ferramental sem pagar impostos. 

 

Assim, somente em 1957, no governo do agora presidente Juscelino Kubitschek, foi 

que se concretizou a implantação da indústria automobilística brasileira, com a fabricação da 

perua DKW, que tinha um alto índice de nacionalização em suas peças. Nessa mesma época, 

ainda de acordo com o site Carro Antigo (2018), a Volkswagen, acreditando no potencial 

brasileiro, construiu aqui a sua primeira fábrica fora da Alemanha, conseguindo sucesso de 

vendas com a Kombi e com o chamado Besouro 1959 – o popular Fusca [corruptela da 

pronúncia da palavra Volkswagen, conforme Guia dos Curiosos (2018)] ou Fusquinha, como 

carinhosamente era chamado pelos brasileiros.  

Embalada pela perspectiva de crescimento do mercado automobilístico e, logicamente, 

por diversos e fortes incentivos fiscais proporcionados pelo governo estadual à época, que, 

aliás, desempenhou um importante papel também no que se refere à implantação de uma rede 

de fornecedores, ou seja, à constituição de uma indústria de autopeças no Estado, conhecido 

como a “mineirização” dos fornecedores (Miranda, 2009), a Fiat Automóveis abriu sua 

montadora no município de Betim/MG, em 1976, com produção inicial prevista para 200 mil 

unidades/ano (Fiat, 2018) e com a promessa de fabricar carros bem mais econômicos do que 

os aqui existentes (Carro Antigo, 2018). 

Nos anos 1990, de acordo com Santos (2009), a abertura da economia do país acabou 

impulsionando o processo de modernização da indústria automobilística brasileira. As 

medidas adotadas pelo então presidente Fernando Collor de Mello deu novas cores ao setor, 

ao reabri-lo para a importação e ao permitir a vinda de novas empresas, o que levou, por um 

lado, a uma competição mais acirrada entre os fabricantes e, por outro, a uma penetração 

maior nos diversos segmentos da sociedade. 

Se por um lado, em um primeiro momento, chegaram veículos que acabaram não 

agradando aos brasileiros, por outro, a continuidade dessa abertura permitiu a chegada de 

bons e modernos veículos, inclusive com as empresas estrangeiras passando a produzir seus 

veículos em solo brasileiro.  

Paralelo ao desenvolvimento do automóvel esteve o desenvolvimento do sistema de 

táxi (o terceiro companheiro de Belo Horizonte em sua trajetória histórica), que, desde a 

invenção do taxímetro, ainda em 1861, como visto anteriormente, se transformou na melhor 

opção de transporte, em veículo de aluguel. 
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Aluguel cuja cobrança tem a forma mista, com sua tarifa sendo composta de: a) um 

valor inicial, chamada bandeirada (nome derivado dos dispositivos acoplados aos taxímetros, 

em forma de pequenas bandeiras, que indicam se o táxi está livre, se a cobrança é pela 

bandeira 1 – cobrança diurna e para locais mais próximos – ou pela bandeira 2 – cobrança 

noturna ou para locais mais longínquos); b) um valor adicional, por quilômetro percorrido; c) 

um valor adicional, chamado hora parada, que é incorporado ao valor final proporcionalmente 

ao tempo de uso do táxi, sem qualquer deslocamento, seja por espera do passageiro para a 

continuidade da corrida, seja pelo enfrentamento de congestionamentos no deslocamento 

desejado (Revista do Táxi!, 2008). 

Desde a década de 1920, com a popularização dos taxímetros e seu consequente 

crescimento, o serviço de táxi foi recebendo, ao longo do tempo, regulamentações municipais 

para o seu funcionamento. No caso de Belo Horizonte/MG, essa regulamentação ocorreu em 

1956, por intermédio do Decreto 473/56, em atendimento ao determinado pela Lei Municipal 

514/55 (Câmara Municipal de Belo Horizonte, 1955) e ao imposto, anteriormente, pelo 

Decreto-Lei Federal 3651/41, que deu nova redação ao Código Nacional de Trânsito - CBT 

(Senado Federal, 1941). 

Regulamentado e livre de concorrentes indesejados, os táxis, acessados facilmente 

tanto diretamente nas ruas quanto nos famosos pontos, foram se adaptando, aos poucos, às 

novidades que surgiam. Assim, com o tempo, o telefone passou a ser um modo de acesso a 

esse serviço, primeiro com a ligação diretamente para os pontos de táxis espalhados pelas 

cidades ou para as cooperativas de táxi, que redistribuíam as chamadas, de acordo com a 

proximidade condutor-cliente; depois com o uso de aplicativos de internet. Até mesmo a 

forma de pagamento das viagens foi incrementada, com a aceitação de cartões bancários de 

débito/crédito por diversos motoristas. 

Em relação aos dois últimos companheiros de evolução que Belo Horizonte teve em 

seus 120 anos de vida, pode-se dizer que houve um desenvolvimento simbiótico entre eles, 

pois, como sugerem Ahuvia e Friedman (1998), é inevitável vincular o desenvolvimento 

econômico de um país ao seu estágio de marketing, uma vez que, quanto maior for o 

imbricamento entre o marketing e a sociedade, maiores serão as possibilidades tanto de 

produção, quanto de inovação e consumo de mais e diversificados produtos, o que contribui 

para o fortalecimento dos PIB’s nacionais, aumentando a riqueza interna das nações e 

propiciando melhoria na qualidade de vida de seus habitantes. 

Essa a trajetória conjunta entre a história dos Estados Unidos da América (EUA) e a 

do marketing, que teve naquele país seu primeiro impulso para a construção de seu 
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pensamento, à vista de que foi nos EUA que, primeiro, se desenvolveram as ideias do 

Capitalismo e, com elas, as primeiras ideias do marketing, nascido da necessidade de se 

entender o processo de distribuição de bens e serviços, entre o fim do século XIX e início do 

século XX. 

E se, até a metade do século XX, os EUA tinham passado por situações bem diversas, 

indo da estruturação inicial (advinda dos resquícios da Guerra Civil) e de um boom 

desenvolvimentista (ocorrido na década de 1920 e oriundo do início do Capitalismo) a 

situações de grande amargor, como o Crash da Bolsa de Nova York, em 1929, que levou 

muitas empresas à falência e milhões de americanos à situação de extrema miséria, e como o 

advento da II Guerra Mundial, de 1939 a 1945, que aumentou esses efeitos negativos, pela 

dificuldade de comércio, inerente a esse processo bélico, e pela saída de grande potencial de 

mão de obra (e de consumo), uma vez que milhares de jovens se tornaram militares e se 

uniram ao Exército aliado, para combaterem na guerra, também o marketing passou por 

grandes movimentações na mesma época, indo além de suas fronteiras iniciais, ligadas às 

questões de distribuição, e fazendo surgir as primeiras escolas de pensamento, notadamente a 

escola funcional, a de commodities e a institucional; a Associação Americana de Marketing 

(AMA, em inglês); e o Journal of Marketing. 

Com o fim da II Guerra Mundial, ocorreu uma reestruturação dos EUA, com a 

retomada do crescimento interno e com a projeção do país como principal personagem do 

lado vitorioso do conflito, tornando-o, assim, o pilar do pensamento democrata, inclusive em 

oposição ao pensamento socialista, liderado pela extinta União Soviética (URSS), com quem 

os EUA se digladiaram durante décadas, na chamada Guerra Fria. Além das formas políticas 

antagônicas de ver o mundo, se defrontaram nesse período as duas formas econômicas 

antagônicas de ver a produção: o capitalismo e o comunismo. 

A vitória americana na Guerra Fria (que culminou com o esfacelamento da antiga 

URSS, a partir do final da década de 1980) indicou o capitalismo como a única forma de 

produção viável e a democracia como a melhor forma de condução política, levando os EUA, 

agora, a se tornarem a única superpotência mundial e, com isso, capazes de impingir às 

demais nações sua ideia de desenvolvimento, como visto no processo de globalização.  

Toda essa trajetória histórica tem em seu arcabouço o desenvolvimento do marketing e 

dos sistemas de marketing nos EUA, que foram se tornando cada vez mais intrincados, cada 

vez mais complexos, cada vez mais necessários ao dia a dia das pessoas, cada vez mais 

essenciais ao desenvolvimento econômico, cada vez mais vitais à concessão de qualidade de 

vida às pessoas. 
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E assim os companheiros adentraram o século XXI! 

Belo Horizonte é, agora, uma grande metrópole com mais de 2,5 milhões de 

habitantes! (IBGE, 2016). 

Em suas ruas transita uma frota de 1.749.248 veículos (dos quais 1.197.115 são 

automóveis) (IBGE, 2016), sem contar os veículos provenientes das cidades vizinhas e de 

outras partes do país, que circulam diariamente na capital mineira.  

É praticamente um automóvel para cada duas pessoas! 

O projeto arquitetônico da Pampulha é, desde 2016, patrimônio cultural da 

humanidade (G1, 2016). 

O pessoal do Clube da Esquina ganhou status e diversos deles, capitaneados por 

Mílton Nascimento, se tornaram músicos reconhecidos e conceituados no cenário brasileiro. 

O Mineirão se tornou palco das principais conquistas dos clubes de Belo Horizonte, 

inclusive sendo remodelado e se tornando uma das sedes da Copa do Mundo de Futebol, 

realizada no Brasil em 2014. 

O automóvel também ganhou dimensões mundiais, com posição destacada para o 

Brasil, de acordo com Fussy (2017): 

 

A Anfavea3 também revisou a estimativa de exportações para 2017. O número passou de 705 mil 

veículos, que representava alta de 35,6% para 745 mil unidades, o que equivalerá a um crescimento de 

43,3%. (...) Com a nova previsão, as exportações devem bater o recorde histórico no final do ano. Até 

então, o melhor resultado obtido foi em 2005, com 725 mil veículos exportados. 

 

O capitalismo também se agigantou, tornando imprescindível a globalização, sob a 

égide do compartilhamento mundial dos recursos naturais. 

E, com o capitalismo, também os EUA tomaram dimensões imensuráveis diante das 

demais nações, como guardiães do planeta, dominando o cenário político (domínio que a 

Coreia do Norte tenta vencer) e econômico (domínio que a China tenta vencer), comandando, 

pelo menos por enquanto, as ações nesses dois campos em nível mundial. 

O marketing, por sua vez, se multifacetou, possuindo, atualmente, diversas matizes de 

pensamentos e de estruturação de pesquisas, com amplo espectro de possibilidades, do micro 

ao macromarketing, com destaque para as implicações duais entre ele, marketing, e a 

sociedade. 

E o táxi???? 

Ah... O táxi!!!  

                                                
3 Anfavea : Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea, 2018) 
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Este ficou para trás! 

Este não cresceu! 

Este não se agigantou! 

Este se manteve acanhado! 

Seja em BH, Nova Iorque, Londres ou Paris! 

Em Belo Horizonte, com a liberação de 600 novos veículos na última licitação, entre 

táxis convencionais e táxis Premium, a cidade conta com cerca de 7.500 veículos, para seus 

2,5 milhões de habitantes e demais visitantes anuais, que, no carnaval e nos festejos juninos, 

somaram mais de 800 mil pessoas (Ministério do Turismo, 2017). 

Em Nova Iorque, de acordo com Hu (2017), havia, no início de 2017, apenas 13.857 

táxis amarelos (convencionais) na cidade, para uma população de mais de 8,5 milhões de 

habitantes (Google, 2017) e para as mais de 60 milhões de pessoas que visitam a cidade a 

cada ano (Diário do Turismo, 2016). 

Em Londres, há, apenas, um pouco mais de 20 mil veículos, em sua popular cor preta, 

trafegando pelas ruas da cidade (Transport for London, 2017). Isso para os seus mais de 8,6 

milhões de habitantes (London London, 2015). Sem contar os habitantes da região 

metropolitana! E sem contar seus quase 20 milhões de visitantes anuais (Panrotas, 2017). 

Em Paris, de acordo com o site oficial da Prefeitura daquela cidade, há 17.636 

veículos licenciados, 2.012 veículos a mais do que em 2001 (Paris, 2017). Todos à disposição 

dos cerca de 2,3 milhões de habitantes (população que chega a 12,5 milhões, se se considerar 

a região metropolitana da cidade) e de seus 30 milhões de visitantes/ano (Universidades 

francesas, 2016).  

Mas não são só esses números que impactam negativamente a visão sobre o sistema de 

táxi nas principais cidades do mundo. 

Mesmo Londres, que tem, de acordo com a BBC Brasil (2009), o melhor sistema de 

táxis do mundo, não foge à regra. A mesma pesquisa que indicou os taxistas londrinos como 

os melhores em diversos aspectos (simpatia, segurança, conhecimento da cidade, limpeza do 

veículo e disponibilidade) apontou o preço cobrado por eles como o mais salgado do planeta. 

Já em Nova York, embora, de acordo com os sites Visite Nova York (2018) e Viagens 

para mãos de vaca (2018), os táxis tenham preços acessíveis, eles enfrentam diversos 

problemas, a começar pela lentidão do trânsito (motivada pelo número excessivo de veículos; 

pelos obstáculos naturais do trânsito de uma cidade grande; e pelos pedestres, que, ao acionar 

os sinais para atravessarem uma rua, acabam por interferir na velocidade do tráfego), 

passando pelo desconhecimento de alguns motoristas (a maioria não é oriunda da cidade) e 
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chegando à não-observância de “fila” na chamada do táxi e à falta de compromisso dos 

motoristas com o passageiro, mesmo que já embarcado (não gostam de viagens longas nem 

das que são fora de seu roteiro e, com isso, por vezes não continuam a viagem, obrigando o 

passageiro a sair do carro). 

Oliveira (2016), por sua vez, retrata o mau humor dos taxistas parisienses com turistas 

e a relutância deles em usar o GPS como dois sérios problemas enfrentados por quem se 

aventura de táxi dans la Ville Lumière4. Também o site Conexão Paris (2012) trata do 

assunto, apresentando dicas de como evitar o possível mau humor dos taxistas parisienses. 

Aliás, na esteira desse tema, em pesquisa realizada pelo site hotels.com, em 2010, com 

1.900 usuários de táxi do mundo todo, o serviço de táxi de Paris aparece como o pior (apenas 

10% de satisfação) entre os serviços de táxi de 10 grandes cidades do mundo (Expresso Paris, 

2014). 

Além do mau humor e da má qualidade do serviço, outro destaque dado pelo site 

Conexão Paris (2017) é o alto preço dos táxis naquela cidade: o prise en charge (a nossa 

“bandeirada”) custa 3,83€ (R$ 14,28) 5. Já o quilômetro rodado custa 1,06€ (R$ 3,95) 6, 

dentro dos limites de Paris. Há, ainda, uma tarifa mínima a ser paga, caso o deslocamento dê 

valor inferior a ela: são 7,00€ (R$ 26,11)!7 Como retrato final desse alto custo, o site Paris a la 

carte (2010) informa ainda que “a partir do momento em que você chama o táxi, ele vem com 

o taxímetro ligado e você terá que pagar o deslocamento dele até você.” 

Se os cenários propiciados por Londres e Nova York ainda sugerem alguma tolerância 

com os serviços de táxis dessas cidades, o que dizer da situação de Paris? 

Ainda mais em uma noite de nevasca! 

Pois bem!  

Foi uma situação corriqueira em uma noite de nevasca em Paris, em 2008, que trouxe 

para Travis Kalanick e Garett Camp uma ideia inovadora: enquanto esperavam por um táxi, 

os empresários, já ligados ao mundo tecnológico, perceberam que os problemas relacionados 

ao pedido de um táxi podiam ser resolvidos de maneira mais prática, com um simples acesso 

ao celular (Revista Mundo em Foco – Atualidades – Uber, 2015). 

Nascia, ali, a ideia do Uber!  

Engana-se, no entanto, quem pensar que a história da Uber venha tendo um desenrolar 

                                                
4 Dans la Ville Lumière: na Cidade Luz. Alusão à forma como Paris é conhecida,. 
5 Cotação dada pelo site do Banco Central do Brasil (2017), no link “Conversão de Moedas”. Cotação com base 

no valor do Euro em 09/10/2017. Site visitado em 10/10/2017. 
6 Idem Nota de rodapé nº 5. 
7 Idem Nota de rodapé nº 5. 
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tranquilo. Pelo contrário. Enquanto em alguns locais, como nas Filipinas, com o objetivo de 

preencher lacunas no transporte de passageiros, a Uber recebeu regulamentação nacional, em 

outros, como a Alemanha, a empresa foi impedida de atuar, sob a alegação de que ela vai 

contra a lei que rege o transporte de passageiros naquele país. (Revista Mundo em Foco – 

Atualidades – Uber, 2015). 

De maneira similar, também no Brasil a chegada da Uber provocou polêmica. 

Enquanto, em nível nacional, a Câmara dos Deputados aprovou e encaminhou ao Senado 

Federal um projeto de lei regulamentando o transporte individual remunerado, que diz 

respeito à Uber (Câmara Federal, 2016 e Senado Federal, 2017), em algumas cidades já foram 

promulgadas leis a respeito do assunto: em São Paulo/SP, ainda que por decreto municipal, os 

serviços da Uber foram regulamentados em 2016 (Prefeitura Municipal de São Paulo, 2016). 

Já em Salvador/BA, a lei promulgada na realidade impedia que a Uber ali desenvolvesse suas 

atividades (Leis Municipais, 2016), tendo a empresa de recorrer a decisões judiciais, para se 

manter no mercado (Ibahia, 2017). 

Tal situação também se apresenta em Belo Horizonte, município-fonte da presente 

pesquisa. Lá, uma lei municipal, que regulamenta os serviços da Uber, foi sancionada em 

2016 (Leis Municipais, 2016), mas, por discordância com seus termos, a Uber entrou na 

Justiça contra sua utilização, estando, assim, atuando no município por imposição de uma 

liminar judicial (Vale, 2017). 

Mas por qual motivo há tantas controvérsias com a entrada da Uber no mercado? 

Em tempos em que a questão da mobilidade urbana se tornou assunto corriqueiro, 

sobretudo nas grandes metrópoles, uma pretensa solução para esse problema, como sugere a 

ideia original da Uber, de “carona compartilhada”, não deveria ser bem-vinda? 

Não é essa uma ideia assertiva, de melhor uso do espaço urbano? 

O problema é que a ideia, nascida de uma necessidade de seus idealizadores, se 

mostrou lucrativa para eles e, com isso, foi sendo espalhada por diversos países de diferentes 

continentes, incluindo o Brasil, onde iniciou suas atividades no Rio de Janeiro, em 2014. 

O problema é que a ideia, espalhada por diversos países, fez com que se 

confrontassem, de um lado, os taxistas, até então protegidos de possíveis concorrências, e, de 

outro, os uberistas, pessoas que viram no uso do aplicativo Uber uma possibilidade de 

melhorarem sua renda ou, até mesmo, de se reinserirem no mercado de trabalho. 

E é aqui que se apresenta a distensão entre Uber e táxi! 

Embora tendo o mesmo caráter de aluguel de veículo com motorista existente nos 

táxis, há diversos aspectos que distinguem os serviços prestados por taxistas e por uberistas e 
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que têm sido trazidos à tona nos últimos anos, nem sempre de maneira amistosa. 

De um lado, há um modo de transporte estabelecido há muitas décadas e que se 

encontra acomodado em seu status quo; de outro, aproveitando a inovação tecnológica, 

estabelece-se uma nova forma de apropriação do mencionado segmento de transporte. 

De um lado, há um serviço reconhecido como público, que possui regulações 

municipais em seu gerenciamento;8 de outro, há uma empresa que, apostando na ausência de 

uma regulação nacional e em uma conduta agressiva de marketing, adentra diversos mercados 

mundo afora.  

De um lado, há um serviço que estabelece enormes barreiras aos novos entrantes, com 

todas as suas rígidas regras para se conseguir uma placa de táxi ou uma licença de direção; de 

outro, há um serviço que possui regras simples de entrada no mercado de trabalho: de modo 

geral, além de possuir um smartphone compatível com o serviço, basta que o interessado se 

inscreva no site e se enquadre nas normas da Uber quanto ao tipo de veículo a ser utilizado e 

ao repasse, à própria Uber, de 20% a 25% (dependendo da modalidade) do valor obtido dos 

passageiros. 

De um lado, há pessoas com postura corporativista, que desejam a manutenção de sua 

reserva de mercado; de outro, há pessoas que apostam na desregulamentação do setor e 

consequente quebra dessa reserva de mercado. 

E é essa distensão o foco da presente pesquisa. 

Se há lados opostos nessa briga, em ambos os lados, há pessoas que desejam 

permanecer no mercado de trabalho, obtendo dele seu sustento e o de sua família;  

Se há lados opostos nessa briga, a permanência desses atores em cena, depende de 

outros dois atores sociais: os governantes/legisladores, que têm de direcionar como esse 

mercado será constituído; e os consumidores, peças-chave nesse imbróglio que se formou, 

uma vez que são os receptores diretos dos serviços prestados tanto por taxistas quanto por 

uberistas, sendo sua visão das condições do serviço oferecido – qualidade, preço e segurança 

– fundamentais para o desenrolar dessa situação. 

Se há lados opostos nessa briga, há lados complementares, que são esses mesmos 

atores sociais (comerciantes, consumidores e governo), tidos por Ho (2005) como os três 

atores primários dentro do sistema de marketing, sendo que: 

 

                                                
8 No caso de Belo Horizonte, o órgão responsável pela fiscalização do serviço de táxi é a BHTrans (Empresa de 

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A), que foi o primeiro a promover a licitação de permissões para a 

prestação do serviço em 1995. Ainda de acordo com o Órgão, havia, em 2014, 6.577 táxis no município, dos 

quais 6.312 eram táxis convencionais. (BHTrans, 2016) 
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cada ator desempenha um papel diferente no processo interativo pelo qual a oportunidade de 

mercado é traduzida em conseqüências de mercado. Em outras palavras, o conceito de 

marketing determina quais necessidades dos clientes definem o que o comerciante oferece e 

através de seu poder de legitimar e formalizar o estabelecimento da política, o governo pode 

atuar como participante, facilitador, limitador e protetor na economia para refletir o valor de 

segmentos significativos da sociedade. 
 

Se há lados opostos nessa briga, somente os sistemas de marketing (nos quais todos os 

atores sociais precisam interagir), em conjunto com os outros sistemas agregados com os 

quais interage (por exemplo, tecnologia, finanças, produção), são capazes de produzir, de 

acordo com Wilkie e Moore (1999), a maior parte das mudanças na sociedade.  

Partindo, então, dessa premissa de que as mudanças ocorridas na sociedade derivam da 

possibilidade de atualização ou de reestruturação dos sistemas de marketing e de que os atores 

sociais já elencados têm uma particular e importante contribuição nesse desenvolvimento, 

buscou-se analisar a presente distensão neste mercado de aluguel de veículo com motorista 

para deslocamento único, à luz do macromarketing, do sistema integrado de marketing e de 

suas relações com a sociedade, buscando responder à seguinte questão: “quais os impactos 

causados no segmento de aluguel de veículo com motorista para deslocamento único com 

a entrada da Uber como concorrente dos táxis no mercado belorizontino?” 

Delineia-se, assim, o objetivo geral do estudo, qual seja, buscar, à luz do 

macromarketing, analisar os impactos causados no segmento de aluguel de veículos com 

motorista para deslocamento único em Belo Horizonte pelo adentramento da Uber no 

mercado, sendo que, para se alcançar o objetivo proposto, será necessário atingir-se os 

seguintes objetivos específicos: 

a) compreender o comportamento dos taxistas em relação à situação, à vista da reserva 

de mercado de que dispunham e da competição rápida, grandiosa e invasiva a que ficaram 

sujeitos; 

b) compreender o comportamento dos uberistas em relação à situação, quanto à sua 

motivação para a entrada neste segmento, suas perspectivas presentes e suas expectativas 

futuras;  

c) compreender a visão dos consumidores em relação a ambos prestadores de serviço, 

considerando aspectos como preço, qualidade e segurança como base da escolha adequada; e 

d) comparar a perspectiva desses três atores, sob a orientação teórica do 

macromarketing. 

Sabendo-se que, conforme disposto por Moyer (1972), o marketing está envolvido 

com a entrega de um grupo de funções ou serviços (p. 78) e que há algumas sutilezas que 
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podem tanto complicar quanto iluminar a análise da eficiência no mercado (p. 70), apresenta-

se, a seguir, os motivos pelos quais se entende que a presente pesquisa seja relevante. 

Em primeiro lugar, como se pode depreender da explanação feita até aqui, o assunto é 

relativamente novo – no caso de Belo Horizonte, a introdução dos serviços da Uber só se deu 

no fim de 2014 (Revista Mundo em foco - Atualidades– Uber, 2015), ensejando, assim, que 

seja alvo de busca de compreensão e análise. 

Em segundo lugar, trata-se de analisar problemas do mundo real que, de acordo com 

Wilkie e Moore (2012), compõem o domínio substantivo das pesquisas em marketing, que, 

por sua vez, forma, juntamente com o domínio teórico e o domínio metodológico, o conjunto 

das naturezas de pesquisas na área. 

Em terceiro lugar, ao entrar no mercado brasileiro, a Uber mexeu com a estrutura do 

sistema de transporte por aluguel de veículos com motoristas para deslocamento único, pela 

promessa de ganho fácil (muito dinheiro, horário de trabalho flexível e qualidade de vida), 

como mostrado na capa (Figura 1, a seguir) e em reportagem interna da revista Mundo em 

Foco – Atualidades - Uber (2015), o que levou a um grande frenesi de aquisições de 

automóveis compatíveis com o serviço, para nele se locupletar, dentro, talvez, de uma 

concepção estereotipada que se tem do sistema econômico americano (onde surgiu a Uber), 

de que ali se pratica a livre concorrência na totalidade dos negócios. 
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Figura 1: Capa da revista Mundo em Foco - Atualidades - Uber (2015) 

 
Fonte: foto tirada pelo autor 

 

Em quarto lugar, essa entrada da Uber trouxe impactos negativos à vida financeira dos 

taxistas, até então estabilizada em um histórico status quo, fazendo com que eles reagissem ao 

novo aplicativo, como amplamente noticiado pela mídia, desde a agressão física, passando por 

insultos, ameaças, carreatas e indo até a busca de soluções pacíficas, sejam de cunho político 

– tentativas de convencimento das autoridades quanto à ilegalidade da Uber e quanto à 

necessidade de regulamentação desse serviço; sejam de cunho social – busca de uma boa 

convivência; sejam de mudança de comportamento – busca de prestação de serviço 

equivalente ao da Uber, em termos de cortesia com o cliente.  

Em quinto lugar, a rápida disseminação da Uber no mercado e a introdução de novas 

categorias de serviço propiciaram a entrada de nova e grande leva de motoristas, o que fez 

aumentar, também, a concorrência interna, trazendo impacto direto na vida dos uberistas – 

não só pela violência inicial de que foram vítimas, mas pela desestruturação financeira 

causada pela divergência entre o alto ganho propalado pela empresa (e até factível em um 

primeiro momento) e por sua relação com a própria empresa, conforme reportado pela mídia 

belorizontina, nacional e internacional (há casos de motoristas que acionaram a empresa na 

Justiça em busca de reconhecimento de vínculo empregatício, sendo que em alguns deles a 

Justiça – tanto a brasileira quanto a americana – já se pronunciou, pelo menos em primeira 

instância, favorável aos motoristas).  

Em sexto lugar, os consumidores, até então relegados a um segundo plano pela 
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acomodação que grassava nesse segmento, ganharam acesso a um novo serviço, resgatando, 

em parte, sua soberania de escolha, valor tão fortemente defendido desde a Escola Ativista, 

nos anos 1960, e que ganhou corpo com o fortalecimento do macromarketing, reforçando o 

que diz Moyer (1972, p. 68), quanto aos padrões de consumo indubitavelmente afetarem os 

níveis de eficiência do mercado.  

Em sétimo lugar, toda essa movimentação no mercado trouxe grandes 

responsabilidades aos governantes, tanto legisladores quanto julgadores e executores das 

políticas públicas, que também têm de sair de sua acomodação e buscar uma solução para as 

questões que se apresentam, embora, de acordo com Moyer (1972, p. 120), a razão da 

intervenção governamental seja ambígua, por, indubitavelmente, refletir as pressões 

conflitantes exercidas sobre o governo por interesses privados. O resultado disso, segundo o 

autor, é um padrão ensandecido de intervenção, que aumenta a competição com a mão 

esquerda, mas que a enfraquece com a direita. 

E, como dizem os ingleses, por último, mas não menos importante, tem-se o aspecto 

científico da questão, centrado na escolha do macromarketing como referência-mor do estudo. 

Voltando aos ensinamentos de Lazer (1969, apud Hunt & Burnett, 1982), vê-se a 

preocupação que o autor tem com uma visão mais ampla do marketing, uma visão que 

reconheça suas dimensões societais. Solidificada nos anos 1970 com a diferenciação feita por 

Moyer e outros autores, essa visão mais ampla foi chamada de macromarketing, em oposição 

ao micromarketing, que tinha um foco mais unitário, mais individualista, seja no sentido de se 

ater ao marketing interno das firmas, seja no sentido de não se preocupar com os impactos 

sociais de suas práticas. 

Assim, vislumbra-se que a escolha do macromarketing é, mesmo, oportuna, à vista de 

o foco da presente pesquisa ter sido o funcionamento dos dois sistemas de transporte 

estudados (Uber e táxi), trazendo à lide os pensamentos e posicionamentos de motoristas e 

usuários desses serviços, de modo a ser possível analisar os impactos trazidos à vida desses 

atores sociais com a entrada da Uber no mercado. 

E ao se falar em sistemas de transporte remete-se à ideia de sistemas de marketing, 

tidos por Layton (2007) como o núcleo do estudo do macromarketing. Posição que só reforça 

a escolha do macromarketing como ponto nevrálgico da pesquisa. 

Ainda nessa linha de pensamento, é importante levar em consideração os 

ensinamentos de Moyer (1972), que assevera que o marketing moderno muda em resposta aos 

desenvolvimentos tecnológicos e aos novos conceitos de negócios, para ir ao encontro das 

necessidades do sistema econômico, e de Venkatesh (1999), que apresenta a economia global, 
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a natureza flexível da produção e do consumo e o surgimento do capitalismo informacional 

como fatores preponderantes para as modificações que se vê a partir do final da década de 

1990, impactando, fortemente, os diversos aspectos do macromarketing, sobretudo com o 

desenvolvimento da internet. 

E é também o que se vê na pesquisa, pois é a introdução da novidade, da inovação 

tecnológica do Uber que faz o segmento de transporte de passageiros em veículos de aluguel 

para deslocamento único se tornar mutável, se dinamizar e trazer à tona questionamentos que 

só poderiam ser feitos à luz do macromarketing. 

Reiteram-se, assim, também os ensinamentos de Dixon (2002), para quem o 

comportamento de mercado não pode ser estudado isoladamente, seja pelas influências que 

recebe dos diversos aspectos culturais, sociais e econômicos, seja pelas influências que 

propicia sobre diversos aspectos da vida cotidiana, sendo necessária, pois, uma visão mais 

ampla de estudo, que, para o autor, é o macromarketing. 

Em suma, além de sua novidade e de seu aspecto científico, o assunto impacta, 

diretamente, parte da sociedade que se vê envolvida nesse segmento de transporte, revelando, 

assim, a importância deste tema ser estudado e, mais, ser estudado à luz do macromarketing 

Por oportuno, é importante ressalvar que, a despeito de se entender que o governo é 

ator importante na estruturação dos sistemas de marketing, o presente estudo adentrará nessa 

instância apenas em seu caráter documental, ou seja, limitando-se à pesquisa das legislações 

pertinentes a esse segmento, buscando um melhor entendimento de sua influência no 

comportamento dos demais atores, pois, como expressam Wilkie e Moore (2012), as decisões 

governamentais de políticas públicas são importantes para facilitar as operações máximas dos 

sistemas agregados de marketing em benefício da sociedade que os acolhe.  

Dentro desse espírito, tem havido movimentações do Poder Legislativo – nas três 

esferas – para discutir e direcionar a questão, bem como dos demais poderes, na consecução 

das medidas aprovadas pelo Poder Legislativo e no julgamento de possíveis conflitos. 

Importa, também, ressaltar que a escolha da Uber como contraponto aos taxistas se 

deve ao fato de ser essa a primeira empresa a trabalhar dessa maneira, além de já ter um 

alcance mundial maior que as demais e ter presença mais destacada em Belo Horizonte em 

relação às outras. Neste contexto, a revista Mundo em Foco – Atualidades – Uber (2015) 

ressalta que o modelo de negócio do Uber já foi adotado por várias empresas desde seu 

lançamento e até ficou conhecida como “Uberification”. 

Até aqui se ofereceu a contextualização, problematização, apresentação do objetivo 

geral e dos objetivos específicos e a relevância do tema a ser desenvolvido na pesquisa. Na 
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sequência, tem-se a revisão da literatura, a metodologia, a análise dos resultados e as 

considerações finais, que, ao lado desta introdução, compõem esta pesquisa. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Além dos três tópicos norteadores da atual pesquisa – macromarketing (passando pela 

dicotomização entre micro e macromarketing), sistemas agregados de marketing e a relação 

deles com a sociedade -, este capítulo oferece uma contextualização histórica do marketing, 

desde seus primórdios até a apresentação de uma perspectiva para seu futuro. 

 

2.1 Histórico do Marketing 

 

Quando o marketing começou? Como ele se desenvolveu ao longo do tempo? 

Essas perguntas ressoaram em diversos momentos pelas mentes de muitos estudiosos 

do marketing. E, para respondê-las, far-se-á uma digressão histórica, encampando os 

antecedentes do marketing, sua história até o presente e as possibilidades que o aguardam no 

futuro. 

 

2.1.1 Os antecedentes do marketing 

 

“É o uso do termo “marketing” meramente a aplicação de um novo nome a uma 

prática antiga? Ou o termo representa a descoberta de algo novo, que demandou um novo 

nome?” Assim Bartels (1962, p.4) se pronuncia sobre o início da história do marketing. Em 

seu argumento a favor de seus questionamentos, o autor explica que “narrativas históricas 

sobre o comércio levam à conclusão de que o marketing sempre existiu”, haja vista a presença 

de várias rotas mercantis em diversas civilizações antigas. 

Shaw e Jones (2005), por sua vez, admitem que no período anterior a 1900 não havia 

pensadores exclusivos sobre marketing, mas o assunto permeia boa parte da literatura 

filosófica, desde os tempos de Platão e Aristóteles, passando por pensadores medievais, como 

São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, ao levantarem, em suas considerações, questões 

como a integração do comércio na sociedade e sua prática ética.  

Complementando essa informação, Wilkie e Moore (2012), embora não classifiquem 

esse período pré-1900 como uma era do pensamento do marketing, destacam que, no período 

anterior ao início do século XX, a área que se tornaria “marketing” ainda estava firmemente 

reunida dentro do campo da Economia, sobretudo, como relembra Bartels (1962, p. 8), a partir 

da Revolução Industrial inglesa, ocorrida no século XVIII, quando as máquinas e a produção 

em massa deram início às mudanças para uma economia de mercado, principalmente pelo 



44 

 

surgimento de mercados internos ou nacionais.  

Revolução que ocorreu também nos Estados Unidos, com uma rápida transição de 

uma economia agrícola, nos tempos da Guerra Civil, para uma economia industrial, no final 

do século XIX (Bartels, 1962, p. 22).  

Mas, como afirma o próprio Bartels (1962), o pensamento de marketing não pode ser 

visto meramente como parte de um sistema de negócios ou como um pensamento de 

negócios. “Ele é mais do que uma técnica de negócio, mais do que uma função técnica, mais 

do que uma instituição social” (p. 9). “Ele é mais do que simplesmente um fluxo de ideias; ele 

é um composto de ideias, excedendo o conhecimento de uma única pessoa e incluindo a soma 

total dos que conhecem o assunto” (p. 41). 

Assim, para compreender que “o marketing não é um agregado fragmentado de ideias, 

mas, sim, um grupo de ideias centradas sobre um princípio” (Bartels, 1962, p. 41) e para 

entender que “ele reflete o modo como pensamos a vida” (Bartels, 1962, p. 11), se torna 

necessário desvendar o histórico do marketing, a partir do século XX. 

É o que se faz na próxima seção.  

 

2.1.2 A dimensão histórica do marketing 

 

“O desenvolvimento do pensamento de marketing teve início nos primeiros anos do 

século XX com o conceito de marketing”, sendo, pois, necessário, “para entender a evolução 

do pensamento de marketing, uma apreciação do clima mental e ambiental em que ele se 

revelou.” Assim Bartels (1962, p.5 e 12) se exprime a respeito das primeiras teorias relevantes 

para o pensamento de marketing. 

Para o autor, tudo começou no final do século XIX, quando a industrialização 

progressiva levou ao interesse de se ter uma produção mais técnica. Feitos principalmente por 

engenheiros, tiveram início, então, diversos estudos, que tinham como objetivo entender o que 

seria uma boa administração e, assim, efetuar economia nos negócios.   

Os processos, métodos e equipamentos de produção se tornaram as áreas imediatas de 

estudo, buscando responder, de acordo com Costa (2015, p. 13), às seguintes questões: “como 

podemos diferenciar as diversas possibilidades de oferta? Como devemos gerenciar o 

processo de distribuição de produtos e serviços? Como devemos atender aos clientes, fazendo 

chegar a oferta até eles? Quais as atividades organizacionais que se associam ao 

gerenciamento do processo de troca, desde a saída do produtor até a chegada do produto ao 

destino final? 
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Surgia a “administração científica”! E, conforme ressaltam Shaw e Jones (2005), os 

conceitos de Taylor, com sua administração científica, e de Ford, com sua linha de montagem, 

trouxeram grandes transformações no campo da economia, com o desenvolvimento do 

capitalismo como nova e vital força de produção. 

Entretanto, como pondera Bartels (1962), os novos problemas de mercado não 

produziram, eles mesmos, um corpo de pensamento do marketing (p. 29), uma vez que nem 

os economistas tradicionais nem os líderes da administração científica se preocuparam com os 

novos problemas de distribuição nem com a importância que os marketplaces passaram a ter 

(p.21). A despreocupação desses profissionais fez com que surgisse um novo tipo de analista, 

que, focado na qualidade da distribuição e do marketplace, fez emergir um novo corpo de 

pensamento chamado “marketing”.  

“Foi o período do despertar para o reconhecimento de problemas na distribuição!” 

(Bartels, 1962, p. 158) 

Assim, então, atrelado às questões de logística, nascia o marketing! 

 Ou seja, como assevera Bartels (1962), o desenvolvimento do marketing foi resultado 

de circunstâncias (p. 1). “A essência do marketing foi uma combinação de fatores” (p. 5) que 

impeliram a pesquisa, resultando em ensinamentos e escritos e em uma gradual evolução do 

pensamento, envolvendo novos conceitos, literatura, programas educacionais e práticas de 

negócios. 

Esses novos conceitos, juntamente com as questões e problemas advindos de seu uso, 

foram aglutinados, por períodos, como fez Bartels (1962), ou em escolas e abordagens, como 

fizeram Shaw e Jones (2005); Wilkie e Moore (2012) e Stoeckl e Luedicke (2015). 

Bartels (1962, p. 41) propôs uma periodização por décadas, denominando-as de 

período da descoberta (1900 – 1910), período da conceituação (1910 – 1920), período da 

integração (1920 – 1930), período do desenvolvimento (1930 – 1940), período da reavaliação 

(1940 – 1950) e período da revisão (1950 – 1960). 

Já Shaw e Jones (2005), definindo uma escola de pensamento de marketing como (1) 

um corpo substancial de conhecimento; (2) desenvolvido por um número de estudiosos; e (3) 

descrevendo, pelo menos, um aspecto de realização das atividades de marketing (‘o quê’, 

‘como’, ‘quem’, ‘por que’, ‘quando’ e ‘onde’), fizeram uma periodização por etapas ou eras. 

Também Wilkie e Moore (2012), buscando agrupar o desenvolvimento do pensamento 

de marketing, propuseram a sua divisão do pensamento do marketing em eras. 

O Quadro 1, apresentado a seguir, traz as periodizações feitas por Shaw e Jones (2005) 

e por Wilkie e Moore (2012). 
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Quadro 1: Divisão das Escolas de Marketing por eras 

Eras Divisão proposta por Shaw e Jones (2005) Divisão proposta por Wilkie e Moore (2012) 

I 
Pensamento pré-acadêmico (Anterior a 1900) Fundando o campo do marketing (1900 – 

1920) 

II Abordagens tradicionais (1900 – 1955) Formalizando o campo (1920 – 1950) 

III 

Mudança dos paradigmas (1955 – 1975) Uma mudança de paradigma na corrente 

principal do marketing: marketing gerencial e 

as Ciências (1950 – 1980) 

IV 

Ampliação dos paradigmas (1975 – 2000) As mudanças intensificam – Uma 

fragmentação da corrente principal (1980 – 

presente) 

Fonte: adaptado de Shaw e Jones (2005) e de Wilkie e Moore (2012) 

 

Shaw e Jones (2005), reiterando o pensamento exposto na seção anterior, afirmam que 

as abordagens tradicionais do pensamento do marketing se iniciaram e se desenvolveram ao 

longo do segundo período, que vai dos anos 1900 até os anos 1950, sendo que as primeiras 

tentativas de se estruturar o marketing como disciplina de estudo se basearam na busca de (i) 

catalogar suas funções; (ii) classificar as commodities; e (iii) categorizar as instituições. 

Concordando com eles, Bartels (1962) afirma que os primeiros pensadores estavam 

preocupados, primeiramente, em desenvolver a prática e não a teoria. Assim, o corpo 

unificado, coerente e estruturado de pensamento do marketing surgiu depois e a partir das 

informações coletadas nas soluções dos problemas (Bartels, 1962, pp. 39, 158). 

Pela ordem, então, surgiu, primeiramente, a escola das funções de marketing, dirigida, 

de acordo com Shaw e Jones (2005), a responder à seguinte questão: ‘qual é o trabalho do 

marketing?’ Na tentativa de consolidar essa escola, Arch Shaw identificou, em 1912, cinco 

funções do intermediário que, depois, foram tidas como universais por L. D. H. Weld, por 

entender que não apenas os intermediários as desenvolvessem, mas também, em grande 

extensão, os próprios produtores e, até, os consumidores finais.  

Do seu início, ainda nos anos 1910, até atingir seu pico, nos anos 1950, vários 

pensadores contribuíram com essa Escola, como esclarecem Shaw e Jones (2005): “cada autor 

adicionou algumas (funções), desistiu de outras, agregou algumas funções dentro de uma 

apenas; ou desagregou uma única função em outras diversas.” Isso, de acordo com os autores, 

embora evidencie ter sido essa Escola bem vibrante, mostra que os autores conviviam com um 

óbvio problema em relação ao conceito de função. 

A segunda escola a surgir foi a Escola de Commodities, focando nas características 

distintivas dos bens (produtos e serviços) e, primariamente, dirigida a responder à seguinte 

questão: ‘como as classes de bens comercializados são diferentes?’ De acordo com Shaw e 

Jones (2005), grande parte do trabalho dessa Escola envolve categorização de bens, sendo 

Coopeland (1924) o mais influente classificador de commodities, por ter feito uma clara 
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distinção entre bens industriais e bens de consumo, baseando-se, para tal, em saber (a) quem 

compra a commodity e (b) qual o uso que ela terá para esse determinado comprador. Embora, 

no decorrer do tempo, tenha havido contribuições diversas de vários autores, elaborando seus 

conceitos, a distinção inicial dos bens de consumo, feita por Coopeland, em 1924, 

permaneceu como a principal. Assim, todos os processos taxonômicos posteriores partiram 

das três categorias propostas originalmente por Coopeland, que via os bens de consumo como 

bem de conveniência, bens de shopping e bens de especialidade, assim definidos por ele, em 

1924: 

 

bens de conveniência são aqueles costumeiramente comprados e facilmente encontrados no 

comércio. Bens de shopping incluem aqueles para os quais o consumidor deseja comparar 

preços, qualidade e estilo na hora da compra. Com os bens de especialidade, entretanto, o 

consumidor não se preocupa nem com a busca de um mercado conveniente nem com 

comparações enquanto compra. Ele pensa nessa categoria de modo diferente, entendendo 

esses ‘bens especiais’ como aqueles pelos quais ele (o consumidor) tem alguma atração 

especial, além do preço, que o induz a se esforçar, de modo diferenciado, a visitar o local de 

venda... e fazer a compra sem pesquisar em outros lugares (p. 14). 

 

A escola institucional foi a terceira a surgir. A preocupação neste pensamento estava 

voltada às instituições, aos atores que faziam o trabalho do marketing, notadamente os 

intermediários (atacadistas, agentes, corretores e varejistas). Como enfatizam Shaw e Jones 

(2005), o fundamento dessa Escola está na ênfase em descrever e classificar vários tipos de 

instituições de marketing e, depois, explicar suas interações, no chamado ‘canal de 

distribuição’, como cunhado por Clark, em 1922. Termo, aliás, tido por Bryer (1934, 1964: 

163, apud Shaw & Jones, 2005) como ‘estrutura elementar’ da instituição de marketing.  

Esse segundo período proposto por Shaw e Jones (2005), na realidade se torna as duas 

primeiras eras propostas por Wilkie e Moore (2012), com a primeira se estendendo somente 

até os anos 1920, caracterizando-se, além da proeminência do marketplace, da área de 

distribuição de mercado, pelo fato de os professores de diversas universidades espalhadas 

pelos EUA começarem a desenvolver, de modo independente, novos cursos, com o intuito de 

examinar vários aspectos do sistema de marketing, ligados à área da distribuição dos produtos 

no mercado. 

Sobre os cursos, Bartels (1962) esclarece que, não obstante a imaturidade dos 

conceitos e do pensamento durante esses primeiros anos e mesmo com seus títulos 

usualmente ligados ao termo “distribuição”, os conteúdos oferecidos mostram que eles já 

lidavam com temas que mais tarde seriam agrupados dentro do conceito de “marketing”. (pp. 

30, 32, 41, 158). 
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Além dos cursos, Bartels (1962) cita que as contribuições dos primeiros pensadores de 

marketing abrangeram outras áreas, com pesquisas originais, introdução de novos conceitos, 

modernos pontos de vista, escritos inovativos e análises e sínteses sem precedentes (p. 33, 

41).  

Concluindo, Bartels (1962) afirma que essa profusão de trabalhos só foi possível 

graças à aceitação que os pensadores tiveram em diversas universidades norte-americanas, 

tidas por ele como “centros de ensino estabelecidos, avançados e liberais”, notadamente 

Harvard e a Universidade de Wisconsin, que se tornaram o berço da influência intelectual do 

pensamento de marketing, e as Universidades de Ohio, de Illinois e do centro-oeste 

americano, que se tornaram importantes ao longo do tempo, no processo de desenvolvimento 

geral e integrado do pensamento de marketing (pp. 34 e 35). 

Essa diversidade de produção acadêmica levou Bartels (1962) a nomear a década de 

1910 a 1920 de período de conceituação (p. 41), época em que, segundo ele, os conceitos 

básicos do marketing foram cristalizados (p. 159). Aliás, como destacam Wilkie e Moore 

(2012) e o próprio Bartels (1962, pp 162, 163) , foi no decorrer dessa era que começaram a ser 

criadas abordagens conceituais distintas para o desenvolvimento do conhecimento, com 

destaque para a abordagem de commodities (focando em todas as ações de marketing 

envolvendo uma categoria particular de produto); a abordagem institucional (focando na 

descrição das operações de um tipo especializado de agência de marketing, como os 

atacadistas e varejistas) e a abordagem funcional (focando nos propósitos fornecidos pelas 

várias atividades ou funções de marketing). 

Com isso, de acordo com Bartels (1962, pp. 159-160), foi alcançado um grau de 

integração das proposições elaboradas sobre o marketing, fazendo com que o termo 

“marketing”, embora usado em conjunto com os termos da esfera econômica (distribuição, 

negócios e comércio), já identificasse um novo conceito, como claramente indicado nas novas 

publicações, sobretudo de Ralph Starr Butler e Arch W. Shaw. 

Para Butler, segundo Bartels (1962, p. 161), o marketing era o trabalho de 

coordenação, planejamento (tida por ele como força obrigatória) e gerenciamento das 

complicadas relações entre os vários “fatores de negócios”. Já a concepção de Arch Shaw, 

embora parecida com a de Butler, era, de acordo com Bartels, mais escolástica. Para Shaw, o 

marketing era “um assunto em movimento”, dado que seu foco era a produção (tida por ele 

como “movimento modificando forma”), a distribuição (tida por ele como “movimento 

modificando lugar e propriedade”) e todo o aparato (finanças, créditos, arrecadações, 

compras, empregos e contabilidade) que, também em movimento, fazia essa engrenagem 
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produção-distribuição funcionar. 

Ainda de acordo com Bartels (1962, p.160), esta época apresentou grande crescimento 

industrial; uma crescente proeminência dos atacadistas e dos varejistas; a aparição de novos 

produtos especiais no mercado (trazendo novos desafios para a propaganda e para a força de 

vendas); e uma disrupção dos tradicionais canais de distribuição, à vista do crescimento das 

empresas que trabalhavam em larga escala.  

Já no período de 1920 a 1950 (II era), Wilkie e Moore (2012) e Bartels (1962) 

destacam os fatores que, segundo eles, tornam o marketing um campo acadêmico vibrante e 

florescente.  

 

2.1.2.1 A década de 1920 e o boom de prosperidade 

 

De acordo com Bartels (1962, pp. 164 – 168), essa década foi marcada por novos 

picos de crescimento tanto da produção agrícola quanto da produção industrial, com o 

surgimento de novos produtos no varejo e o florescimento de cooperativas de produtores; 

movimentos críticos por causa da negligência do mercado em relação aos interesses dos 

consumidores; expansão das áreas metropolitanas, pelo influxo de migração advinda do 

campo; fusões que propiciaram crescimento em tamanho dos canais varejistas; e 

desenvolvimento das lojas de departamentos. 

Ainda de acordo com o autor, esta década foi um período fértil também para a 

elaboração de livros e textos especializados em marketing, que tinham como núcleo de suas 

apresentações análises inter-relacionadas das abordagens funcional, institucional e de 

commodities, já vislumbrando uma integração do pensamento sobre marketing, inclusive com 

a proposição de seus “princípios”, por autores como Paul W. Ivey, Paul D. Converse, Fred E. 

Clark, Harold H. Maynard, Walter C. Weidler e Theodore N. Beckman.  

 

2.1.2.2 A década de 1930 e a Grande Depressão 

  

Foi nesse período que ocorreu o crash da Bolsa de Nova York, levando muitos 

investidores à falência e espalhando um cenário pessimista para a maioria da população norte-

americana, que se via, inclusive, em grandes dificuldades para obter seu próprio sustento. Já 

na área do marketing, de acordo com Bartels (1962, pp. 174, 175), os princípios se 

mantiveram atualizados e um bom número de outras publicações apareceu.  Ainda sob a égide 

da análise de commodities, surgiram dois importantes estudos, relacionados a produtos não-
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agrícolas e a bens manufaturados. O primeiro, escrito por Ralph F. Breyer e denominado 

“Commodity Marketing”, forneceu um excelente exemplo de ilustração dos princípios do 

marketing sob a perspectiva da abordagem de commodities. O segundo estudo, intitulado 

“Marketing of manufactured goods” e escrito por Newel H. Comish, forneceu uma discussão 

altamente especializada das instituições engajadas no marketing de bens manufaturados.  

Outra característica desta década foi a simplificação de um substancial corpo de 

pensamento para proposições acadêmicas elementares, como pode ser exemplificado pelo 

livro “Outlines of Marketing”, escrito por H. E. Agnew, R. B. Jenkins e J. C. Drury, e pela 

obra de C. W. Barker e N. Anshen, intitulada “Modern marketing”. Como Bartels (1962, p. 

175) declara, “o marketing era visto como uma fina arte em vez de uma ciência exata, 

permitindo, assim, a ênfase dada ao desenvolvimento da habilidade de resolver problemas.”  

Assim, a única exceção a essa ‘falha’ geral dos novos escritores foi Charles F. Phillips, 

que escreveu “Marketing”, livro no qual ele lidou com a temática do consumidor, reflexo das 

manifestações em favor dos direitos e dos interesses do consumidor, realizadas durante a 

década.   

De acordo com Wilkie e Moore (2012), a transformação do campo acadêmico de 

marketing em uma área formalizada de estudos, com organizações formais, conferências 

programadas e crônicas de desenvolvimento do conhecimento, levou ao surgimento de 

newsletters e journals, para tratar de forma mais específica do assunto marketing, com 

destaque para o início da publicação do “Journal of Marketing”, em 1936, que, em pouco 

tempo, mostrou sua importância, publicando cerca de 500 artigos somente na primeira década 

de sua existência.  

Ainda há de se citar, nesse item, a formação da Associação Americana de Marketing 

(AMA, em inglês), que formalizou, em 1935, a primeira definição de marketing, tido como “o 

desempenho de atividades de negócios que direcionam o fluxo de produtos e serviços dos 

produtores aos consumidores”. 

Como afirma Costa (2015, p. 39), “é fácil observar nesta definição a forte associação 

com a ideia de distribuição de produtos e serviços.” Ainda segundo o autor, há uma 

similaridade de conceitos entre essa definição e a atual conceituação do que seria a parte de 

distribuição, em Logística. 

 

2.1.2.3 A década de 1940 e a II Guerra Mundial 

 

De acordo com Bartels (1962, pp. 178 – 180), depois da interrupção ocorrida em 
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virtude do conflito mundial, o desenvolvimento do pensamento de marketing foi retomado, 

surgindo ideias – conceitos e abordagens – em desacordo com a explanação tradicional 

proposta até aquele momento, dando-se nova ênfase ao gerenciamento de marketing, como 

sendo mais que a aplicação simples de regras ou princípios, e se introduzindo novos pontos de 

vista sobre o consumidor e novas análises econômicas, de modo a se ver o marketing como 

um todo e seus aspectos como uma instituição, uma instituição social. Foi uma época de 

reavaliação, em que autores como Ralph S. Alexander, F. M. Surface, R. F. Elder e Wroe 

Alderson (com o livro Marketing) rebaixaram a abordagem de commodities, passando a dar 

mais ênfase à performance do gerenciamento de marketing, com foco no planejamento das 

atividades de marketing, na pesquisa e no controle orçamentário e fazendo aparecer o 

conceito de merchandise, definido como o ajustamento da mercadoria produzida pelo 

vendedor à demanda do consumidor.  

Assim, foi incorporada ao pensamento de marketing nova ênfase sobre o interesse do 

consumidor no marketing e sobre as funções de gerenciamento de marketing. Além dessa 

visão gerencialista, pode-se citar a contribuição de E. A. Duddy e D. A. Revzan, para quem o 

marketing se construía nos inter-relacionamentos entre suas estruturas e suas forças 

coordenadas, particularmente aquelas que afetam o desempenho das funções e a satisfação 

dos consumidores; e a de Rolan S. Vaile, E. T. Grether e Reavis Cox que, no livro “Marketing 

in the American Economy”, apontam que o núcleo do marketing era a troca, vendo o 

marketing como um processo dinâmico, em que seu gerenciamento é conduzido com o 

objetivo de maximizar o lucro da firma, mas cuja operação como um todo é avaliado em 

termos de crescimento social.  

 

2.1.2.4 A década de 1950, o pós-guerra e o novo mainstream do marketing 

 

De acordo com Wilkie e Moore (2012), com o início da produção em massa, houve a 

necessidade de sistemas de distribuição mais variados e complexos, bem como melhor 

entendimento das ferramentas, de modo a influenciar a demanda do consumo em massa.  

Os desenvolvimentos tecnológicos da época levaram à introdução de um vasto 

conjunto de novos produtos e fizeram ressurgir movimentos de consumidores dos anos 1920 e 

1930, centrados na frustração com os preços, com a qualidade de alguns produtos, com a 

escassez de informações e com o crescente uso de emoção nas propagandas. 

Em relação ainda ao início dessa terceira Era, Wilkie e Moore (2012) afirmam que 

esse foi um período de crescimento constante do sistema de marketing dos EUA, crescimento 
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que se verificou, também, na academia, com o florescimento de um novo mainstream, 

devotado a ver o campo do marketing a partir da perspectiva dos gerentes de marketing e 

impregnado na ciência como base do desenvolvimento de seu pensamento.  

Sobre essa nova visão, conhecida como a escola do gerenciamento de marketing, 

Shaw e Jones (2005) afirmam que o ímpeto inicial para seu surgimento foi o livro 

“Marketing”, de Alexander e colegas, escrito em 1940 e que se direcionava a responder a 

seguinte questão: ‘como devem as organizações vender seus produtos e serviços?’ 

Concordando com Wilkie e Moore (2012), Shaw e Jones (2005) ponderam que, se, 

originalmente, o foco era somente nos fabricantes, depois a perspectiva se ampliou, incluindo 

varejistas, fornecedores de serviços e de todos os outros tipos de negócios, estendendo-se, 

inclusive, para as entidades sem fins lucrativos. 

Para Bartels (1962, pp. 3, 41), foi o período da reconceituação, no qual foi dado o 

terceiro impulso ao crescente interesse em marketing, a partir da ampliação de seu próprio 

conceito, que passou a ser visto como uma instituição ou atividade social, objetivando 

fornecer à sociedade suas necessidades materiais. Este impulso, ainda de acordo com o autor, 

forneceu um ponto de vista social ao marketing, por meio da formulação de novos objetivos, 

que causou uma reestruturação e uma reavaliação do pensamento de marketing. 

No campo acadêmico e literário, Bartels (1962, p. 181) afirma que grande interesse 

nos aspectos teóricos do marketing foi mostrado em uma compilação de textos, intitulada 

“Theory in marketing”, feita por Cox e Alderson, na qual os autores mostram a relação do 

marketing com a teoria econômica, as políticas públicas e outras disciplinas sociais. Também 

é citada outra obra de Wroe Alderson, “Marketing Behavior and executive action”, na qual o 

autor introduz a teoria funcional do marketing (ver também Shaw & Jones, 2005 e 

Wooliscroft, Tamilia & Shapiro, 2006) que, de acordo com Wilkie e Moore (2012), acaba por 

se constituir na abordagem funcional do marketing, ganhando grande aceitação entre os 

pensadores de marketing da época, havendo a identificação de várias funções, que foram 

distribuídas nas três seguintes categorias: (1) abastecimento físico do mercado; (2) criação de 

oportunidades de transação; e (3) funções auxiliares ou facilitadoras. 

Já quanto ao surgimento da visão do marketing como ciência, ela se deveu, de acordo 

com Wilkie e Moore (2012), sobretudo ao esforço nacional de infundir a Matemática e a 

Estatística dentro das escolas de negócios e ao desenvolvimento do computador como uma 

ferramenta de pesquisa.  Esses fatores, de acordo com os autores, levaram a uma consequente 

difusão da perspectiva quantitativa como nova abordagem nas pesquisas de marketing [o que 

levou, de acordo com Wilkie e Moore (2006), a um período de profundo desinteresse no 



53 

 

estudo do tema marketing e sociedade] e a um crescimento na infraestrutura acadêmica, o que 

propiciou a formação de um grande número de profissionais e, com eles, o surgimento de 

novos veículos de comunicação sobre o marketing.  

Bartels (1962, pp. 210 – 212) alerta que essa visão, no entanto, teve aderentes e 

opositores.  Enquanto os aderentes demonstravam otimismo, pelo fato de as linhas de 

pensamento do marketing já estarem estabelecidas por sua exposição tradicional ao longo dos 

anos, ilustrada pelas experiências realizadas e interconectadas com diversas possíveis 

abordagens do assunto “marketing”, os opositores apresentavam diversas críticas a essa 

possível percepção do marketing como ciência, destacando-se o fato de não existir uma 

“teoria pura” do marketing e, sim, vários tipos de “teoria aplicada”, feita por diversos 

interesses e sem o necessário cuidado com o rigor científico. 

Essa nova visão, baseada, de acordo com Shaw e Jones (2005), principalmente nos 

escritos de Wroe Alderson (sobretudo em seu livro “Marketing Behavior and Executive 

Action”), fez emergir temas como gerenciamento de marketing, sistemas de marketing, 

comportamento do consumidor e macromarketing e diversos conceitos, como exposto por 

Bartels (1962, p. 181, 182): (i) os sistemas de marketing como sistemas do tipo input-output; 

(ii) a heterogeneidade como normal no mercado; (iii) cada empresa como possuidora de uma 

posição única, competindo com as demais com uma vantagem diferenciada; (iv) a negociação 

como meio pelo qual os sistemas de marketing estabelecem valores econômicos, equilibrando 

o poder; (v) a troca como ato essencial para melhorar os sortimentos mantidos por duas 

partes; e (vi) o domínio do marketing sendo o processo de escolha como meio de 

acompanhamento efetivo. 

Como pondera Costa (2015, p. 13), a atividade intelectual de Alderson, considerada o 

primeiro grande esforço de consolidação temática do marketing, foi importante no 

reposicionamento da área em termos acadêmicos, passando a se vincular à área de 

administração em lugar da economia, como era até então. 

Baseado em sua própria experiência como professor, Fisk (1999) admite que todos 

esses acontecimentos mostraram que não se estava no fim de uma era; na realidade, estava-se 

diante do início de um maior entendimento do marketing, evidenciando-se que as 

externalidades moldaram o marketing dentro de processos sociais, como, aliás, fica 

demonstrado no pensamento de Breyer, compartilhado por Fisk (1999) e por Wilkie e Moore 

(2012): “marketing não é essencialmente um meio para obtenção de lucros para os indivíduos. 

Ele é, em seu sentido mais vital e amplo, um instrumento econômico usado para alcançar os 

indispensáveis fins sociais (p. 192).” 
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Também Shapiro (2005) se baseou em sua experiência para informar que, embora os 

departamentos de marketing das escolas de negócio estivessem interessados principalmente 

no treinamento dos futuros gerentes de marketing, já havia, pelo menos em Wharton9, um 

grupo de pessoas que já contribuía (e continuou contribuindo) com uma ou mais corrente da 

literatura sobre marketing e sociedade, de modo mais específico.   

Foi ainda nessa era que, de acordo com Bartels (1962, p. 182, 213), Jerome McCarthy, 

em seu livro “Basic marketing: a managerial approach”, desenvolveu o conceito conhecido 

como “os quatro P’s”, em que as atividades de marketing eram explicadas a partir do preço, 

da praça, da promoção e do produto. Foi também nesse período que o conceito de mix de 

marketing, visto como os meios que são misturados em diferentes proporções, dependendo 

das circunstâncias prevalecentes, para se alcançar os objetivos do marketing, foi apresentado. 

Essa mudança de paradigma, com o foco na visão dos gerentes de marketing, foi 

influenciada, segundo Wilkie e Moore (2012), além das razões já expostas, por uma série de 

outros fatores, a saber: a) houve uma maior procura por cursos universitários, pela preparação 

direta dos estudantes para os empregos na área; b) havia uma crescente impaciência da parte 

de alguns pensadores, que viam uma dependência muito pesada da descrição das atividades e 

das instituições de marketing, em detrimento dos esforços para desenvolver teorias no campo; 

c) lidava-se com um mercado de massa explosivo, advindo da demanda reprimida pelas 

restrições dos anos da II Guerra e do crescimento intenso da população; d) houve significantes 

desenvolvimentos da infraestrutura para distribuição; crescimento substancial de novas 

regiões e o desenvolvimento da televisão, o que propiciou aos comerciantes novas 

oportunidades de mercado; e e) foram lançados inúmeros livros-chave sobre o assunto. 

Nem todos, no entanto, se ajustaram a essas mudanças. Fisk (1999) adverte que ele 

próprio, à época, começou a entender que parte das limitações do pensamento sobre 

marketing derivava da visão do campo a partir de uma perspectiva gerencial. Assim, ele 

pontua que: 

 

para entender o que o marketing significa na prática ou na “realidade”, todas as tecnologias de 

provisionamento devem ser incorporadas na análise e não somente propaganda e venda; não 

somente logística e gerenciamento dos canais de suprimentos; não só o risco do empreendedor 

competitivo; não só as atividades em rede do marketing cooperativo; mas todas essas coisas e 

outras mais. A partir da perspectiva de atender à demanda, o marketing é mais 

apropriadamente visto a partir das perspectivas dos públicos que experimentam as 

externalidades espalhadas, que resultam dos esforços de marketing.  

  

                                                
9 Wharton: alusão à Faculdade de Administração (Escola de Negócios), pertencente à Universidade da 

Pensilvânia. (University of Pennsylvania, 2018) 
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É o período da revisão de conceitos, conforme postula Bartels (1962, p. 41). 

É o período em que, de acordo com Leite et al. (2015), relembrando Brown (1995), o 

conceito original de marketing pôde ser compilado em três elementos: (i) o conhecimento dos 

anseios do cliente, que devem ser o ponto de partida de todas as organizações guiadas pelo 

marketing; (ii) a integração e coordenação de todas as atividades em torno desse foco no 

cliente; e (iii) a quantificação do êxito do marketing das empresas pelos lucros e não pelos 

volumes de vendas. 

É o período no qual, de acordo com Wilkie e Moore (2012), surgiram diversos novos 

conceitos, que ainda se mostram básicos nos dias atuais, como: o conceito de marketing (John 

Mckitterick, 1957); segmentação de mercado como uma estratégia gerencial (Wendell Smith, 

1956); os quatro P’s (E. Jerome McCarthy, 1960); a imagem da marca (p.e., Burleigh Gardner 

e Sidney Levi, 1955) e a miopia do marketing (Theodore Levitt, 1960). 

É o período no qual, de acordo com Shaw e Jones (2005), se formou uma massa crítica 

que resultou na transformação do gerenciamento de marketing como principal curso no 

currículo de marketing e como escola dominante no pensamento de marketing.  

 

2.1.2.5 A década de 1960 e os novos questionamentos 

 

De acordo com Layton e Grossbart (2006), na década de 1960 surgiram diversos 

questionamentos, de cunho mais amplo, na busca de entendimento dos sistemas de marketing 

e de sua atuação na sociedade, por intermédio de estudos desenvolvidos por diversos 

pesquisadores em diversas localidades, como o feito por Goldman, em 1963, sobre a estrutura 

de marketing na União Soviética; por Hirsch, em 1961, sobre a indústria de açúcar do norte da 

Índia, ou por outros pesquisadores, envolvendo interesse em subsistemas específicos, como 

varejo, atacado e sistemas verticais. Nos Estados Unidos, podem ser citados a segunda série 

do “Theory in marketing”, editada em 1964 por Cox, Alderson e Shapiro, e o “Dynamic 

marketing behavior”, última obra de Alderson, editada em 1965, logo após sua morte. 

É o período em que, de acordo com Nason (1989), o macromarketing surge como uma 

ponte teórica e analítica entre as consequências de mercado e a concepção e avaliação das 

políticas públicas. 

Também teve grande influência no surgimento desses pensamentos a postura crítica da 

Escola Ativista, nos anos 1960, em relação às práticas do marketing no ambiente, englobando 

tanto os efeitos perversos de suas ações em relação aos indivíduos quanto a ausência de 

preocupações de cunho social em seus resultados (Belli et al., 2014), focando, assim, apenas 
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na eficiência do marketing (satisfação imediata) e não em sua efetividade (bem-estar do 

consumidor em longo prazo e preocupações sociais). 

Ainda sobre a Escola Ativista, é importante salientar, como fazem Belli et al. (2014), 

que o surgimento dela se deu fora do ambiente de marketing, a partir de publicações de Ralph 

Nader, que se tornou célebre por suas campanhas em favor dos direitos dos consumidores 

americanos. 

Por fim, como salientam os autores: 

 

o que se observa é que, dentro da evolução do pensamento em marketing, tanto o estudo do 

marketing quanto suas práticas, sofreram influência direta da sociedade, sendo que o 

pensamento dessa Escola (Ativista) iniciou conceitos que hoje são amplamente discutidos, 

como bem-estar, qualidade de vida e, por último, sustentabilidade. (...) (Assim), um grande 

senso de realismo emergiu dos conceitos dessa Escola, pois o pensamento se moveu a partir de 

uma simples crítica às práticas de marketing e comportamento impróprio de algumas empresas 

para considerar o comportamento ético no que diz respeito às práticas de marketing e às 

práticas corporativas.   

 

Wilkie e Moore (2012) destacam, também, o grande crescimento ocorrido na 

infraestrutura acadêmica, com o surgimento de centenas de novos pensadores, que fizeram 

surgir novos veículos de comunicação, como o Journal of Advertising Research, em 1960; o 

Journal of Marketing Research, em 1964; e o Journal of Consumer Affairs, em 1967. 

 

2.1.2.6 A década de 1970 e a ampliação do conceito e do escopo de marketing 

 

Todos os questionamentos da década de 1960 desembocaram na década de 1970, 

quando, de acordo com Costa (2015, p. 34), ocorreram debates nos principais canais de 

discussão acadêmica, com destaque para o Journal of Marketing, quanto à delimitação do 

objeto de estudo do marketing, que, quase por consenso, ficou definido como sendo a 

atividade de troca, que é, de acordo com Bagozzi (1975), o fator-chave para se entender a 

expansão do conceito de marketing: “a troca é um conceito central no marketing e talvez 

possa servir como a fundação de uma possível teoria geral do marketing”, evidenciando-se as 

“trocas mistas” como o tipo de troca própria do marketing, por envolverem tanto o aspecto 

utilitário quanto o aspecto simbólico. 

Nessa linha de raciocínio, o autor argumenta que o “homem econômico”, termo 

próprio da troca utilitarista e comumente usado no mercado, dá lugar ao “homem do 

marketing”, entendido a partir das seguintes premissas: (i) o homem às vezes é racional, às 

vezes, irracional; (ii) ele é motivado por recompensas tangíveis e intangíveis e por forças 
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internas e externas; (iii) ele se engaja nos aspectos utilitários e simbólicos da troca, 

envolvendo aspectos psicológicos e sociais; (iv) embora enfrente informações incompletas, 

ele busca a melhor decisão, com base no cálculo de custos e benefícios associados às trocas 

econômicas e sociais; (v) embora ocasionalmente esforçando-se para maximizar seus lucros, 

ele se contenta com ganhos não-ótimos em suas trocas; e (vi) as trocas não ocorrem 

isoladamente, mas estão sujeitas a limites individuais ou sociais, de ordem legal, ética, 

normativa, coercitiva e outras. 

Assim, para Bagozzi (1975), 

 

a questão mais importante a se responder é: quais são as forças e as condições para a criação e 

a resolução de relacionamentos de troca de marketing? Os processos envolvidos na criação e 

na resolução dos relacionamentos de troca constituem o foco do marketing e dependem (e não 

podem ser separados) do caráter fundamental das necessidades humanas e organizacionais. 

 

A Figura 2, mostrada a seguir, evidencia como se dá esse processo de troca mista, 

proposto por Bagozzi (1975) como o núcleo do pensamento do marketing. 
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Figura 2: Visão do processo geral da troca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Costa (2015, p. 37) 

 

Ainda na década de 1970 ocorreram alguns questionamentos, vindos de estudiosos do 
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ampliação. Para Kotler e Levy (1969), o marketing precisava ser visto como uma atividade 

social difusa e penetrante e não apenas como era visto até então, simplesmente como um 

conjunto de ferramentas para “empurrar“ produtos nos consumidores. Além dessa mudança 

de visão da natureza do marketing, os autores falam da necessidade de o marketing ampliar 

seu raio de ação, integrando, também, as organizações sem fins lucrativos que, àquela altura, 

estavam crescendo em influência, afetando tanto os meios de subsistência quanto conseguindo 

proeminência na mídia. 
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nenhuma organização evita o marketing; todas o fazem, pois todas lidam com trocas; todas 

têm seus produtos (tangíveis ou intangíveis); todas têm seus consumidores (de produtos 

físicos, de serviços, de ideias, de pessoas, de organizações); todas têm suas ferramentas de 

 

 

 

 

 

 

 

                          Ofertam                                                                              Ofertam 

Atos de compra 

Produtos 

Ideias 

Serviços 

... 

Dinheiro 

Fidelidade 

Esforço 

... 

Ofertantes 

. Organizações 

. Estado 

. Pessoas 

Demandantes 

. Organizações 

. Estado 

. Pessoas 

Consequências 

Satisfação 

Lucros 

Bem-estar 

Poluição 

... 

CONTEXTO INSTITUCIONAL DA TROCA 



59 

 

marketing (aceitação do produto, melhoria do produto, precificação, distribuição e 

comunicações). O que diferencia as organizações não é a sua natureza, mas, sim, a forma 

como lidam com a questão do marketing: se pobremente ou não. E essa é a principal 

motivação para que se amplie o raio de ação do marketing, incluindo as organizações sem fins 

lucrativos: uma vez que elas pertencem ao mundo do marketing, elas precisam saber usá-lo 

em seu favor. 

A partir deste artigo, houve outros estudos favoráveis e contrários à ampliação do 

conceito de marketing. De acordo com Costa (2015, p. 76), depois “de idas e vindas, venceu 

ao final a proposta do movimento de expansão do conceito, o que desencadeou em pouco 

tempo a abertura para uma discussão mais ampla sobre o real escopo do marketing.” 

Essa outra discussão, tema também recorrente na década de 1970 e que se encontra 

mais bem debatido em seção própria dentro deste referencial teórico, é a diferenciação entre 

micro e macromarketing.   

Em seu livro “Macromarketing – A social perspective”, Moyer (1972) afirma que “em 

todo debate, supõe-se seja o marketing uma atividade efetuada por firmas comerciais 

buscando lucros. Recentemente, alguns estudiosos de marketing indagam se essa não é uma 

concepção desnecessariamente restritiva (p. 9)”. A partir daí, Moyer (1972) desenvolve todo 

seu pensamento quanto à diferenciação entre micro e macromarketing, baseado, para ele, na 

dualidade de interesses das firmas e da sociedade, pois “o que é ótimo para a firma pode ser 

menos ótimo para a sociedade (p. 56)”. 

O assunto despertou o interesse em muitos estudiosos como Hunt, Jenkins, Lazer, 

Bagozzi, Bartels e Burnett que, ao longo da década, foram apresentando suas propostas de 

diferenciação entre o micro e o macromarketing, culminando, primeiro, somente com a 

coexistência de micromarketing e macromarketing e, depois, como pontua Costa (2015, p.78), 

com o desenvolvimento das disciplinas de marketing social (dimensão relacionada às ações de 

marketing aplicadas a causas e setores sociais) e de marketing e políticas públicas (associada 

à relação entre as atividades de marketing e as ações de políticas públicas). 

Nessa década ainda podem ser destacados, de acordo com Wilkie e Moore (2012), a 

criação do Journal of the Academy of Marketing Science, em 1973; e o Journal of Consumer 

Research, em 1974.  

Finalizando, Wilkie e Moore (2012) afirmam que essa heterogeneidade de 

pensamento, derivada dos avanços ocorridos nesta década, foi muito forte, chamando por uma 

especialização crescente dos estudiosos que adentrassem o campo do marketing para 

pesquisas. 
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Entre a metade da década de 1970, de acordo com Shaw e Jones (2005) e o início da 

década de 1980, de acordo com Wilkie e Moore (2012), surge uma nova era para o 

pensamento e a prática de marketing. 

 

2.1.2.7 A década de 1980 e a fragmentação do pensamento de marketing 

 

Quanto ao quarto e último período, iniciado entre o fim dos anos 1970 (para Shaw & 

Jones, 2005) e início dos anos 1980 (para Wilkie & Moore, 2012), Shaw e Jones (2005) 

afirmam que, nele, os limites do pensamento do marketing se expandiram de seu 

convencional foco nas atividades de negócio para uma perspectiva mais ampla, abrangendo 

todas as formas de atividades humanas relacionadas com qualquer troca genérica ou social, 

fato com o qual concordam Wilkie e Moore (2012), ao afirmarem que esta quarta Era, que 

perdura até o presente, é caracterizada por grandes mudanças no campo do marketing, 

decorrentes de adaptações e reações às poderosas mudanças ocorridas na Era anterior. 

De acordo com Wilkie e Moore (2006, 2012), a década de 1980 trouxe consigo três 

poderosas forças que impactaram grandemente não somente a década, mas toda a IV Era do 

desenvolvimento do marketing: (1) uma crescente globalização da educação em negócios, 

fazendo surgir novos pensadores de marketing ao redor do mundo; (2) um substancial 

crescimento de pessoas incorporando a filosofia do “publique ou pereça” na academia de 

marketing; e (3) pressões para pontos de venda cada vez mais especializados, de modo a 

refletirem as linguagens técnicas, os métodos e paradigmas compartilhados no trabalho nas 

fronteiras do pensamento de marketing.  

Esses fatores, ainda de acordo com Wilkie e Moore (2006, 2012), propiciaram um 

aumento significativo das publicações sobre marketing, sendo que, entre 1980 e 1984 seu 

número passou de sete para catorze Journals, todos desenvolvidos independentemente um do 

outro e, como se vê até pelos nomes deles, sugerindo a presença de alguns fatores mais 

amplos para trabalho: 

(1980) Journal of Personal Selling and Sales Management 

(1981) Journal of Macromarketing 

(1982) Journal of Public Policy & Marketing 

(1982) Marketing Science 

(1983) Journal of Consumer Marketing 

(1984) Psychology and Marketing 

(1984) Journal of Product Innovation and Management 
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(1984) International Journal of Research in Marketing 

Wilkie e Moore (2006, 2012) destacam, também, que essa especialização das áreas de 

conhecimento em marketing trouxe consigo uma fragmentação dos temas de estudo e 

consequentemente uma indiferença dos programas acadêmicos com o tema ‘marketing e 

sociedade’, ficando claro que, conquanto grande parte dos estudantes demonstrasse interesse 

por tópicos relacionados a esse tema (como ficou visível na pesquisa desenvolvida com os 

participantes do Consórcio Doutoral da AMA, em 1997), menos de dez por cento deles tinha, 

efetivamente, participado de algum curso sobre o assunto.  

Refletindo sobre essa questão, os autores entendem que 

 

um sério perigo da fragmentação é que os novos pensadores adentrarão o campo sem terem 

uma concepção de certos elementos de sua história e de seu âmbito. Isso pode levar à 

instabilidade no compartilhamento de visões e, talvez, a uma evolução fora de alguns 

conceitos e questões centrais, refletindo, assim, em uma perda para os estudiosos. 

 

Ainda na esfera acadêmica, a década de 1980 apresentou o trabalho de Brinberg e 

McGrath (1985), no qual os autores propunham, de acordo com Wilkie e Moore (2006), um 

framework para validação das pesquisas em marketing, baseado em três domínios que, 

segundo eles, são inerentes a qualquer pesquisa: o domínio teórico, que apresenta as causas e 

relacionamentos conceituais; o domínio metodológico, que apresenta as abordagens rigorosas 

da investigação empírica (incluindo a concepção da pesquisa, a geração de dados, e a análise e 

inferências); e o domínio substantivo, em que o assunto se mostra como um problema ou 

fenômeno do mundo real. 

 

2.1.2.8 A década de 1990 e o marketing de relacionamento 

 

De acordo com Costa (2015, p. 53), a partir dos anos 1990 surgiu um novo 

direcionamento para o marketing, que deixou a “centralidade do cliente” de lado, passando a 

se orientar pelo “relacionamento”, que, por sua vez, gerou o direcionamento para “a criação 

de valor para os stakeholders”.  

Para Wilkie e Moore (2012), é importante destacar que as novas direções, tomadas 

durante a quarta Era, tiveram consequências abrangentes tanto para o mainstream do 

marketing quanto para o tratamento conjunto do campo do marketing e da sociedade, seja pela 

globalização dramática ocorrida nos últimos anos, seja pelo crescente interesse de estudantes 

na área de Negócios ou pelo impacto que tiveram na academia, com um grande aumento do 
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número de cursos; ou, ainda, pela contribuição de pesquisadores internacionais, com o 

consequente crescimento dos journals. 

Wilkie e Moore (2006) reconhecem, no entanto, que a fragmentação acadêmica, 

ocorrida na Era IV, sugere que, virtualmente, cada área de pesquisa está se tornando uma 

corrente autônoma, com seu próprio curso, sem a necessidade de um mainstream amplo. 

Ainda de acordo com os autores, essa visão é reiterada pela própria academia, que, a despeito 

do grande número de estudantes dispostos a cursarem disciplinas que contemplem o 

macromarketing, não contempla o assunto a contento em seus programas de ensino. 

Dentro dessa perspectiva, ao analisar as funções do marketing, Moyer (1972, pp 7, 8) 

já afirmava que seu papel é multidimensional, realizando uma importante função 

organizacional e informacional, indo desde a avaliação da demanda do consumidor e da 

padronização da qualidade do produto até a organização dos sistemas físicos de distribuição. 

Com isso, à medida que a economia cresce, o escopo do marketing também cresce e passa a 

incluir diversas funções como compra, venda, estocagem, financiamento, assunção de riscos, 

comunicação, padronização, classificação e transporte de produtos. Entretanto, como bem 

assevera o autor, 

  

limitar a conceituação de marketing na sociedade moderna a estas funções listadas acima fica 

aquém da realidade. O moderno conceito de marketing coloca o marketing no centro dos 

negócios como um todo. Sob essa conceituação, o marketing é mais que uma coleção de 

funções; ele é visto como uma filosofia incorporada. (…) A firma começa com o mercado e 

volta à produção. A etapa inicial compreende a estimativa das necessidades dos consumidores 

e então preparar produtos e serviços que as satisfaçam. Portanto, a atividade de marketing 

começa antes da venda. Mas continua depois da venda, como atividades que fornecem 

desempenho satisfatório na compra que proporcionam feedback para melhorar a performance 

do marketing. Consequentemente, o marketing se preocupa com as fases pré-transacionais, 

transacionais e pós-transacionais da entrega de um produto ou serviço ao consumidor.  

 

Complementando, Wilkie e Moore (2012) afirmam que: 

   

o resultado claro hoje, depois de 30 anos da Era IV, é um campo de estudo que é muito largo; 

muito mais disperso através do globo; muito mais ativo em pesquisas sofisticadas; muito mais 

especializado – e, de acordo com isso, muito mais fragmentado – do que era ao fim da Era III. 

E, salvo eventos imprevistos, pode-se antecipar que essas tendências continuarão no futuro do 

campo. 

 

Em resumo, pode-se vislumbrar as palavras de Bartels (1962, p. 42): 

 

as facetas do pensamento de marketing são multidimensionais – não lineares, mas qualitativas, 

e, ainda assim, definitivas e mensuráveis. Como um corpo, o corpo de pensamento de 

marketing é composto por certos materiais; ele tem membros ou componentes; ele tem 
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fundação e superestrutura; ele tem tamanho, forma, proporção e aparência; ele tem orientação 

ou relacionamentos externos; ele tem dimensões (estrutural, intelectual, temporal, espacial, 

interdisciplinar e pessoal). 

 

A próxima seção tratará de uma dimensão temporal do marketing, o novo século e, 

com ele, o futuro do marketing e de suas práticas, e de como nele se enquadrarão as demais 

dimensões propostas por Bartels em 1962.  

 

2.1.3 O futuro do marketing 

 

Ao afirmar que as necessidades que geram demandas mudam no decorrer do tempo, 

Dixon (2002) alerta para o fato de que cada um dos passos do homem à frente aumenta a 

variedade de suas necessidades, junto com a variedade dos métodos de satisfazê-las, razão 

pela qual Lazer e Shaw (2000) entendem que os gerentes de marketing se confrontarão com a 

necessidade de reavaliarem suas estratégias, decisões e ações, em tempos de marketing global, 

que força as empresas a competirem não mais dentro de cenários nacionais protegidos, mas 

em padrões globais de qualidade e preço para produtos e serviços. 

Lazer e Shaw (2000) reforçam que essas dramáticas mudanças ocorridas na economia 

global no amanhecer do século XXI acarretaram um profundo impacto no gerenciamento 

global de marketing, pois as empresas passaram a lidar com a contínua incerteza e com riscos 

crescentes; com o gerenciamento da informação em tempo real; e com a necessidade de 

resposta rápida, uma vez que o ambiente de marketing está crescentemente caracterizado pela 

instantaneidade: “como resultado das inovações tecnológicas, os fluxos dos recursos críticos 

como informação e dinheiro são virtualmente instantâneos.”  

Assim, os autores, juntamente com Wilkie e Moore (2012), salientam que os últimos e 

memoráveis avanços tecnológicos impactaram fortemente tanto o mundo acadêmico quanto o 

mundo real do marketing, com destaque para a internet como o mais aparente deles, 

transformando os marketplaces em marketspaces, fazendo surgir, de acordo com Costa (2015, 

p. 51) os três desafios prioritários com os quais o marketing precisa lidar no século XXI: (i) a 

consolidação do contexto acadêmico; (ii) a transformação do marketing em função estratégica 

dentro das empresas; e (iii) o reposicionamento do marketing diante da sociedade em geral. 

Isso é necessário, de acordo com Wilkie e Moore (1999), porque os impactos trazidos 

pelas novas tecnologias da informação são desconhecidos, pois algumas empresas ganharão 

novas eficiências, outras desenvolverão novas ofertas e todas necessitarão se adaptar às novas 

realidades competitivas. 
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Nesse sentido, Leite et al. (2015) destacam a importância das mídias sociais, que “têm 

transformado as relações entre mercado e consumidores, fornecendo possibilidades de co-

criação, bem como amplificando o potencial do ‘boca a boca’”. Mesmo caminho tomado por 

Lazer e Shaw (2000), que entendem que assim se desenvolveu uma maior transparência de 

preços; os consumidores se tornaram mais bem informados; a comparação de preços, 

inclusive além das fronteiras nacionais, foi facilitada; os negócios conseguiram economia de 

custo; e a competição se tornou mais acirrada. 

Ou como afirmam Wilkie e Moore (1999): o mantra sagrado dos varejistas, que 

entendem que o sucesso de suas empresas está condicionado à localização delas, passa a não 

ter mais sentido. Com o advento da internet, a localização geográfica pode ser removida como 

um fator de sucesso, uma vez que novas formas de informação podem ser consultadas 

rapidamente, diminuindo-se o tempo gasto em cada transação, bem como facilitando a 

negociação por menores preços.  

Na esteira dessas mudanças, Wilkie e Moore (2012), confirmando suas perspectivas 

para a Era IV, afiançam que o mundo acadêmico também será afetado. Para eles, há pelo 

menos oito subgrupos organizados para trabalhos de pesquisas que lidam com as questões do 

marketing na sociedade, como exposto a seguir no Quadro 2.  

 

Quadro 2: Subgrupos de pesquisa sobre marketing e sociedade 

Subgrupo Característica 

Marketing social 
Foco nas mudanças sociais e na ajuda ao gerenciamento dos 

esforços para a ocorrência das mudanças 

Iniciativa de mercados de subsistência 
Esforço para auxiliar os pobres a desenvolverem seus próprios 

mercados sustentáveis 

Ética no marketing 
Foco em ajudar os comerciantes corporativos a tomarem decisões 

mais éticas 

Políticas públicas e marketing 

Esforço para alcançar um mercado justo e eficiente para 

consumidores e competidores, bem como para ajudar os 

comerciantes e os governos a efetivarem legislações e ações 

regulatórias mais eficientes e efetivas  

Políticas de consumo internacional 
Abordagem de problemas dentro de diferentes contextos culturais e 

políticos 

Economia do consumidor Foco nas perspectivas de avanços de interesse do consumidor 

Macromarketing 
Foco em questões amplas, sob a perspectiva do marketing como um 

sistema provedor para a sociedade 

Transformative Consumer Research 

(TCR) 10 

Foco em pesquisas empíricas junto a consumidores, com o 

propósito de promover ações que os ajudarão a melhorar sua 

qualidade de vida 

Fonte: adaptado de Wilkie e Moore (2012) 

                                                
10 Transformative Consumer Research (ou TCR, como é conhecida) é uma nova iniciativa acadêmica entre 

pesquisadores empenhados em estudar o papel do consumo na maioria dos problemas sociais da atualidade. 

Esses problemas podem envolver o consumo de produtos entre obesos, viciados e materialistas ou, ainda, entre 

famintos, sem-teto e pobres. A meta da TCR é fazer pesquisa prática que pode ser usada por consumidores, 

ativistas, políticos e empresas para melhorar o bem-estar do consumidor (Ozanne et al., 2011). 
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Os autores argumentam, ainda, que essa pluralidade é marcada, também, pela 

existência de journals exclusivos para cada tema, bem como pela realização de conferências 

específicas. Continuando, eles afirmam que as razões para essa separação dos assuntos em 

grupos são os fundamentos disciplinares, o nível de análise preferido, os métodos de pesquisa, 

o foco substantivo e as metas. 

Por fim, eles concluem que a situação mostra um quadro vibrante para os 

pesquisadores que desejam trabalhar no campo de marketing, dando a eles um conjunto 

infindo de oportunidades de pesquisa, à vista dessa fragmentação temática. Oportunidades que 

têm de levar em consideração, para se tornarem propostas válidas, as exigências das 

abordagens aprovadas para os compromissos científicos, destacando-se três domínios 

inerentes a elas: o domínio teórico, relacionado às causas conceituais e seus relacionamentos; 

o domínio metodológico, relacionado à abordagem rigorosa da investigação empírica, 

incluindo a concepção da pesquisa, sua coleta e análise de dados e as inferências dela 

decorrentes; e o domínio substantivo, relacionado ao estudo de fenômenos e problemas do 

mundo real. 

Além das diversas possibilidades de pesquisa, outro tema que chama a atenção, de 

acordo com Wilkie e Moore (2006), é a possibilidade de colocação do macromarketing como 

pilar do pensamento sobre marketing. Os autores argumentam que o marketing 

organizacional, mesmo com toda sua importância, não representa todo o pensamento de 

marketing, sendo o macromarketing a vertente que tem uma inata amplitude em sua 

caracterização e um foco mais difuso, estando envolvido na compreensão, explicação e 

predição dos efeitos que os sistemas de marketing podem ter (e vêm tendo) sobre a sociedade, 

podendo, com isso, vir a ser a principal corrente do pensamento de marketing. Também o fato 

de o campo de pesquisa sobre marketing e sociedade estar fragmentado em seis subgrupos 

recrudesce ainda mais a questão da busca de um mainstream para o marketing, com vistas ao 

futuro. 

Futuro este que depende de cinco importantes condições do pós-modernismo que 

influenciam o marketing e o consumo nesse início de século XXI, conforme expresso por 

Venkatesh (1999):  

a) sistema de signos: em termos gerais, toda a comunicação humana está envolta na 

utilização de signos e significados. No contexto específico do consumo, o signo tem, para os 

comerciantes, um papel muito importante, especialmente na publicidade, tida por eles como o 

sistema definitivo de signos;  
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b) a hiper-realidade: consiste na construção da nossa realidade a partir de todas as 

nossas limitações, sendo composta de quatro fases – a experiência direta com a realidade; o 

trabalho com experiências e representações da realidade; o consumo de imagens da realidade; 

e a tomada das próprias imagens como realidade. No contexto específico do consumo, ocorre 

uma constante resignificação dos bens e serviços obtidos, à vista de estarmos em uma 

realidade constantemente construída e consumida, uma vez que, com o surgimento das novas 

tecnologias de informação e de comunicação, o visual está suplantando o textual como ordem 

cultural;  

c) o particularismo: como a imaginação humana não tem limites naturais, similarmente 

nossas construções culturais e sociais também não apresentam tais limites. Isso leva a que 

diferentes culturas tenham diferentes visões de mundo e, consequentemente, diferentes 

necessidades. No contexto específico do consumo, o particularismo lida com as interações 

sinergéticas, em que as pessoas têm de interagir entre si, sem se preocuparem com os 

princípios universais subjacentes de comportamento;  

d) a fragmentação: em sentido especial, fragmentação refere-se à construção da 

identidade individual. No contexto específico do consumo, a fragmentação é o que melhor 

define o consumidor atual, pois, hoje, os comportamentos do consumidor variam ao longo do 

tempo e do espaço, com engajamento em múltiplas experiências, que se tornam narrativas 

despidas de limites e compostas de diferentes pontos de vista; e  

e) o comportamento simbólico: de modo geral, símbolos criam significado, que estão 

sempre em trânsito, sempre se modificando. No contexto específico do consumo, a ocorrência 

de mudanças no significado de algo traz consigo a mudança nas práticas de consumo, que se 

tornam efêmeras pela efemeridade própria dos significados. 

Embora criticando a forma de comunicação dos pós-modernistas, por sua 

ininteligibilidade, Fisk (1999) vê nesse movimento, ao lado do marketing radical, uma busca 

pela expansão da justiça social, com interesse em temas como os direitos dos stakeholders, o 

relativismo cultural e a natureza da realidade percebida. Perspectivas que são, de acordo com 

o autor, relevantes para fazer surgir um mundo com um macro-gerenciamento adaptativo, em 

uma união do relativismo ilimitado com as realidades históricas, visíveis na história do 

marketing. 

Essa procura por novos modos de pensar encontra respaldo nos escritos de Costa 

(2015, p. 50), que entende que a visão deteriorada que se tem do marketing na sociedade é 

produto de um equívoco interpretativo, sendo possível, então, a construção de uma imagem 

mais consistente do que seja o marketing e de quais são suas reais potencialidades e seu valor. 
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Aqui se encerra a revisão histórica do marketing, que perpassou todos os seus 

momentos, desde seus antecedentes até as possibilidades de seu futuro. 

A partir da próxima seção, a atenção estará apontada para o macromarketing e os 

sistemas de marketing, desde a primeira diferenciação entre micro e macromarketing, ocorrida 

na década de 1970, até a interação entre marketing e sociedade e suas consequentes 

externalidades. 

 

2.2 Diferenciando Micro e Macromarketing 

 

Qual é a natureza do macromarketing? Qual é a natureza do micromarketing? Com 

essas questões Hunt e Burnett (1982) iniciam a discussão acerca das dimensões que envolvem 

o micro e o macromarketing, recorrendo, ainda, ao pensamento de Lazer (1969), que afirma 

que “o que é requerido é uma percepção e uma definição de marketing mais ampla do que a 

existente até então; uma que reconheça as dimensões societais do marketing e perceba que o 

marketing é muito mais do que uma tecnologia da firma (p. 9).”  

Dixon (2002) afirma que o pensamento do macromarketing surgiu com os filósofos 

socráticos, porque eles experimentaram o declínio da vida rural e o crescimento da vida 

urbana e dos mercados. Entretanto, como visto anteriormente no histórico do marketing, até 

meados da década de 1960, o marketing era estudado apenas do ponto de vista da firma e, 

com isso, levava em consideração apenas seus aspectos internos de gerenciamento do 

processo. 

A partir dos anos 1960, mas, mais enfaticamente, a partir dos anos 1970, surge uma 

nova preocupação no estudo de marketing: a influência dessas atividades intrafirmas no 

ambiente social, buscando entender tanto o funcionamento dos chamados sistemas de 

marketing quanto os benefícios (e eventuais malefícios) trazidos à sociedade pelas práticas de 

marketing, pois, como bem afirma Moyer (1972, p.79), o que aumenta a eficiência para uma 

firma pode não adicionar eficiência ao macromarketing.  

É o que se percebe do pensamento de diversos estudiosos da época, conforme descrito 

por Shaw e Jones (2005): (i) em contraste com o micromarketing, que é visto por ele como 

relativo às firmas individuais e às famílias, Fisk (1967, iv) entende o macromarketing como 

representando uma agregação dessas unidades; e (ii) Lazer (1969) e Kelley (1969) 

argumentam que o marketing não deve ser concebido em termos tão restritos de lucro pessoal, 

mas em um contexto mais amplo, dos benefícios sociais. 
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Assim, enquanto as atividades intrafirmas foram denominadas micromarketing, essa 

visão mais ampla das questões envolvendo o marketing e a preocupação quanto aos seus 

efeitos sociais passou a ser designada, em contraposição, como macromarketing. 

Para Dixon (2002), essa dicotomia se mostra importante, porque, conquanto o 

micromarketing seja um ponto de partida necessário, por sua visão do comportamento 

individual, o comportamento de mercado não pode ser estudado isoladamente, seja pelas 

influências que recebe dos diversos aspectos culturais, sociais e econômicos, seja pelas 

influências que propicia sobre diversos aspectos da vida cotidiana, sendo necessária, pois, 

uma visão mais ampla de estudo, que, para o autor, é o macromarketing. 

Essa controvérsia, envolvendo os dois tipos de marketing, perdurou desde uma 

primeira diferenciação proposta por Moyer em 1972 até o final daquela década, com diversos 

estudiosos apresentando suas versões de diferenciação entre os dois conceitos e aprofundando 

a definição do termo macromarketing (Hunt & Burnett, 1982). 

Bartels e Jenkins (1977) argumentam que essa nova rotulação trouxe um desafio de 

cunho tanto semântico (relacionado à etimologia do termo “macro”, entendido como um 

alargamento de sentido ou como uma unidade de análise maior) quanto conceitual 

(relacionado à variedade de sentidos que o termo “largo” pode conter), tornando-se, pois, 

insuficiente a diferenciação baseada nas unidades organizacionais envolvidas e na função de 

gerenciamento. Com isso, os autores propõem que, para se ter uma clarificação evidente entre 

os termos, é necessário se atentar para quatro aspectos do marketing, expostos no Quadro 3, 

apresentado a seguir. 

 

Quadro 3:Diferenças entre micromarketing e macromarketing 

Campo de observação Micromarketing Macromarketing 

Dados (informações) 

Pertencentes às atividades e 

características das firmas 

individuais 

Relacionadas aos processos de 

marketing e às instituições como 

um todo 

Teoria 

Explica como e por que os 

processos de marketing se 

apresentam e são gerenciados 

dentro das firmas 

Explica o funcionamento do 

mecanismo composto de 

marketing, tanto como resultado 

quanto como determinante dos 

ambientes econômico e social 

Modelos normativos 

Construtos sobre a forma de 

condução do marketing para o 

melhor alcance dos objetivos da 

firma 

Construtos sobre a forma de 

condução dos processos gerais de 

marketing nos melhores interesses 

da sociedade 

Formas de gerenciamento 

Gerenciamento das atividades 

operacionais de marketing no nível 

da firma individual 

Gerenciamento, fora do sistema 

micro, dos meios para otimizar o 

benefício social global de todo o 

processo de marketing 

Fonte: adaptado de Bartels e Jenkins (1977) 
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Seguindo essa mesma linha de pensamento, Moyer (1972), no prefácio de seu livro (p. 

vii), afirma que, naquele momento, à vista da onda corrente de dúvidas, ceticismo e 

questionamentos em relação às metas individuais e coletivas, às prioridades e valores e às 

instituições, era entendível que o marketing, como atividade proeminente no dia a dia das 

pessoas, passasse, também, por um denso escrutínio quanto à sua natureza, principalmente à 

vista da crescente preocupação com o consumidor. 

Nesse sentido, Bartels e Jenkins (1977) advertem que a atenção dada ao marketing em 

seu macro contexto se deve ao fato de os gerentes de marketing, em nível micro, buscarem 

alternativas rentáveis para eles mesmos, mas que nem sempre são consistentes com os 

objetivos sociais e nem alinhados com o melhoramento da sociedade. 

Finalizando a questão, Hunt e Burnett (1982), a partir dos resultados de uma pesquisa 

feita por eles sobre a diferenciação entre micro e macromarketing, afirmam que há três 

critérios, necessários e suficientes, para especificar a dicotomia entre micromarketing e 

macromarketing: (i) o nível de agregação; (ii) a perspectiva do estudo; e (iii) o destinatário 

das consequências. 

Conhecidos os parâmetros de diferenciação entre micro e macromarketing, adentra-se, 

então, ao primeiro tema-chave do presente estudo, qual seja, o macromarketing. Pretende-se, 

na próxima seção, buscar referências históricas que ajudaram a formar esse conceito ao longo 

do tempo. 

 

2.3 O Macromarketing 

 

Para Wilkie e Moore (2006), nas duas primeiras Eras históricas do marketing – de 

1900 a 1950 -, é possível verificar que, a despeito das commodities estarem no foco dos 

estudos e práticas de marketing, havia interesse sobre o tema marketing e sociedade, com 

vários capítulos de livros-texto e vários artigos publicados no Journal of Marketing devotados 

ao tema do macromarketing, como o relembrado pelos autores, no excerto de Bryer (1934, 

192): “marketing não é primariamente um meio de obter lucros para os indivíduos. Ele é, em 

um sentido mais amplo e vital, um instrumento econômico usado para se alcançar os 

indispensáveis fins sociais.” 

Entretanto, conquanto também Stoeckl e Luedicke (2015) afirmem que, desde os anos 

1930, consumidores, acadêmicos, grupos ativistas e especialistas tenham chamado a atenção 

para as ideologias e práticas de marketing que surgiam, trazendo mais problemas para os 

consumidores e para o ambiente do que os resolvendo, as ideias precursoras do 
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macromarketing, como visto no histórico do marketing, se deram dentro da Escola Ativista, 

cujas considerações principais estavam nas críticas às supostas más práticas do marketing, 

pregando que os consumidores se tornavam vítimas dos efeitos perversos das ações realizadas 

por algumas empresas, por existir um desequilíbrio entre as forças dos vendedores e as forças 

dos consumidores (Belli et al., 2014) e nos escritos de diversos autores sobre os sistemas de 

marketing e a sociedade. 

De acordo com Costa (2015, p. 97), esta escola teve como parâmetro para seu 

desenvolvimento as iniciativas dos consumidores contra as práticas correntes das empresas, 

buscando minimizar aqueles efeitos do marketing tidos como maléficos e procurando ampliar 

a voz do consumidor, em busca de expandir os efeitos positivos dessas práticas. Ainda de 

acordo com o autor, esse engajamento dos consumidores na discussão sobre os rumos do 

marketing foi chamado de “movimento consumerista”. 

Ou seja, como preconizam Dixon (2002) e Layton (2007), o macromarketing surgiu do 

interesse de se explorar as interações entre os sistemas de marketing e seus ambientes e as 

influências que essas interações recebem da estrutura e da dinâmica desses mesmos 

ambientes; exploração essa que pode tanto estar centrada em características específicas (como 

os fatores físicos, institucionais, econômicos ou sociais) quanto em características genéricas 

(como a estabilidade, o crescimento e as turbulências).  

Dixon (2002) justifica seu entendimento no fato de que, sendo a sociedade estruturada 

por instituições sociais, a natureza do mercado e o papel que ele tem na inter-relação com as 

demais instituições é de fundamental importância para a compreensão de suas atividades e das 

consequências dessas mesmas atividades, acrescentando que o desenvolvimento do 

pensamento do macromarketing reflete as mudanças ocorridas nas condições intelectuais e 

sociais da sociedade. 

Nessa perspectiva, Layton e Grossbart (2006) relembram o Simpósio Internacional de 

Marketing e Disciplinas Afins, realizado em setembro de 1965 pela Associação Americana de 

Marketing, no qual diversas questões que estavam em evidência naquele momento, 

envolvendo a integração entre as atividades de marketing e suas influências sobre a sociedade, 

foram discutidas.  

Entretanto, como Layton e Grossbart (2006) reconhecem, as questões sobre o 

macromarketing se dissiparam rapidamente, dando vez aos estudos sobre o marketing 

gerencial, não apenas no contexto de um negócio, mas em um contexto mais amplo de 

interações sociais e institucionais, nas quais uma orientação de marketing pudesse ser 

aplicada.  
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Somente na década de 1970 ocorreram vigorosos debates sobre quais tipos de 

questões, problemas e pesquisas de marketing deviam ser concebidos como pertencentes ao 

macromarketing. De acordo com Layton e Grossbart (2006), o consumismo era uma 

importante realidade e os sistemas de informação ao consumidor estavam sob crescente 

interesse dos comerciantes (cf. Thorelli & Thorelli 1974, 1977). Assim, de acordo com 

Bartels e Jenkins (1977), o desafio que se apresentava para teóricos e educadores era a 

necessidade de se levar o conceito e a prática do marketing a um nível de gerenciamento mais 

elevado, a partir do qual melhores benefícios para a sociedade como um todo pudessem ser 

obtidos. 

Muitos estudos são publicados na época e, em agosto de 1976, na Universidade do 

Colorado, em Boulder, ocorre o primeiro seminário anual de macromarketing, tendo como 

foco pesquisas sobre os processos distributivos a partir de uma perspectiva social (Layton & 

Grossbart, 2006). Seminário este que teve em Chuck Slater, segundo Shapiro (2005), a força 

intelectual que o tornou possível. Ainda de acordo com o autor, a este seminário seguiram-se 

outros, que começaram a chamar a atenção de um número significante de professores e 

doutorandos. Shapiro (2005) se ressente, no entanto, de não se ter conseguido converter, de 

imediato, um maior número de pensadores ao campo do macromarketing, de modo a 

transformá-lo em disciplina nos cursos de graduação, mestrado e doutorado. 

Nessa mesma linha de periodização histórica, Hunt e Burnett (1982) apontam que a 

primeira tentativa de delinear o conceito de macromarketing foi feita por Moyer em 1972, 

com a publicação de seu livro “Macromarketing – A social perspective”, no qual ele lança luz 

à dicotomia entre micro e macromarketing, enfatizando as questões internas de gerenciamento 

de marketing como pertencentes à esfera micro e aquelas envolvendo o contexto dos sistemas 

econômicos como um todo – com especial ênfase em seu desempenho agregado – como 

pertencentes à esfera macro. Para Moyer (1972, p. viii do prefácio), a perspectiva macro 

analisa o impacto das atividades das firmas sobre a sociedade e determina se o 

comportamento e o desempenho do marketing vão ao encontro das necessidades e 

expectativas da sociedade. 

Ainda de acordo com Moyer (1972), ampliar o conceito de marketing para incluir as 

questões sociais e as atividades das organizações sem fins lucrativos representa uma mudança 

substancial e perfeitamente entendível de foco, mesmo com as críticas surgidas com essa nova 

visão. 

Dessa primeira versão do que seria o macromarketing, baseada mais na diferenciação 

entre os ambientes em que as atividades de marketing se dão, surgiram novos conceitos, que 
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foram ampliando essa ideia inicial, conforme descrito por Hunt e Burnett (1982), que 

apresentam quatro perspectivas, tidas por eles como “perspectivas-chave”, que incluem: (i) a 

visão do próprio Moyer (1972), com a diferenciação entre o local de realização das atividades 

do micromarketing (dentro das empresas) e do macromarketing (dentro da economia como 

um todo, com ênfase especial em seu desempenho agregado); (ii) a visão de Bagozzi (1977), 

que entende o micromarketing como um relacionamento diádico entre os atores de marketing, 

enquanto no macromarketing haveria uma rede de relacionamentos, conectando os atores de 

marketing aos seus parceiros sociais ou, na menor das hipóteses, no macromarketing haveria 

uma relação diádica, mas de caráter sistêmico; (iii) a visão de Hunt (1977), que liga o 

micromarketing às atividades de marketing de unidades individuais e o macromarketing ao 

estudo dos sistemas de marketing e do impacto dual das atividades desses sistemas em relação 

à sociedade. É importante ressaltar que se introduz, aqui, um novo elemento, qual seja o 

impacto das consequências da sociedade sobre os sistemas de marketing; e (iv) a visão de 

Shawver e Nickels (1979), que entendem que somente o estudo dos sistemas de trocas a partir 

de uma perspectiva social é macromarketing, com o micromarketing englobando todas as 

demais questões, inclusive os sistemas de marketing, por considerarem que uma empresa, por 

si mesma, já se realiza como sistema de marketing. 

Toda essa dinâmica em torno do macromarketing culminou com a criação do Journal 

of Macromarketing, em 1981, sob a editoria de George Fisk, que, retomando as propostas 

defendidas por Hunt em 1977 lança, em seu primeiro texto, “An invitation to participate in 

the affairs of the Journal of Macromarketing”, quatro tópicos que, de acordo com Layton e 

Grossbart (2006) podem servir para iniciar a discussão sobre macromarketing: (a) o marketing 

como suporte à vida, fornecendo tecnologia; (b) a qualidade e a quantidade das metas vitais 

atendidas pelo marketing; (c) o marketing como uma tecnologia, para mobilizar e alocar 

recursos econômicos; e (d) as consequências sociais do marketing em sociedades de 

aprendizagem. 

Nesse artigo, Fisk (1981) chama a atenção para os seguintes fatos: 

a) a efetividade e a eficiência do marketing em servir aos propósitos sociais precisam 

de mais clarificação conceitual e de mais estudo; 

b) é necessário diferenciar ‘quantidade de vida’ de ‘qualidade de vida’. Muitas vezes o 

que o crescimento econômico traz consigo é ‘quantidade de vida’, traduzida no aumento dos 

PIB’s nacionais e em uma maior quantidade e variedade de produtos disponíveis, e não uma 

qualidade de vida, que, muitas vezes, se deteriora com esse crescimento econômico, por ele 

trazer consigo o aumento de crimes, de doenças e, até, uma desintegração social; 
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c) é necessário conhecer mais do impacto das inter-relações do sistema econômico 

sobre as práticas de marketing e vice-versa, pois não é possível compreender satisfatoriamente 

o comportamento do marketing se ele não estiver adequado em relação ao sistema econômico 

do qual faz parte; 

d) é útil para a ciência positiva e para a formulação de políticas normativas que os 

impactos sociais do marketing sejam estudados, a fim de que se possa entender, predizer e 

prescrever a política adequada para a mobilização e alocação de recursos, de modo eficiente; e 

e) como a acumulação e a distribuição de conhecimento se transformaram no recurso 

crítico para compreender as sociedades, é vital o crescente interesse na difusão da inovação, 

na avaliação da tecnologia e nas análises de custo-benefício, pois elas fornecem oportunidades 

para se estudar o comportamento do macromarketing, em relação à difusão desse novo 

conhecimento.  

Reconhecido como um Journal acadêmico sólido, o JMM (Journal of 

Macromarketing) teve, de acordo com Shapiro (2005), grande importância na nova 

disseminação das ideias sobre macromarketing, pois houve uma gradual e crescente aceitação 

da fragmentação do campo de pensamento sobre marketing. Com isso, o JMM, a partir de um 

generoso suporte do “Bureau of Business Research”, da Universidade do Colorado, se 

consolidou, vindo, inclusive, 20 anos depois, a ser publicado pela SAGE.11 

Ainda nos anos 1980, conforme informam Layton e Grossbart (2006), uma série de 

temas começou a surgir, incluindo os fundamentos filosóficos do macromarketing; estudos 

teóricos e empíricos de sistemas de marketing; marketing comparativo e o papel dos sistemas 

de marketing no desenvolvimento econômico; e insights sobre os resultados dos sistemas de 

marketing, com importantes contribuições para a compreensão desses efeitos. 

 Houve, ainda, um crescente interesse em questões éticas decorrentes da atividade de 

marketing, haja vista, conforme dito por Sheth (1992), a histórica relação amarga e, portanto, 

reativa, entre as duas instituições (marketing e sociedade), marcada pela prevalência do auto-

interesse, pela ausência de limites regulatórios e pela desconfiança quanto à postura ética dos 

diversos atores. 

Essas diversas possibilidades de relacionamento entre o marketing e a sociedade estão 

dispostas no Quadro 4, mostrado a seguir: 

 

                                                
11 Sage Publishing: fundada em 1965, com o objetivo de dar suporte à disseminação de educação e conhecimento 

úteis à comunidade global, se tornou a líder internacional no fornecimento de conteúdo inovativo e de alta 

qualidade, publicando mais de 1000 journals e mais de 800 novos livros por ano, abrangendo uma ampla gama 

de áreas temáticas (SAGE, 2018). 
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Quadro 4: Determinantes dos relacionamentos no macromarketing 

Processos 

 Metas 

Divergentes Convergentes 

Convergentes Relacionamento 

incompreendido 

Relacionamento 

harmonioso 

Divergentes Relacionamento amargo Relacionamento mal 

administrado 

Fonte: adaptado de Sheth (1992) 

   

Infelizmente, no entanto, a despeito desse entusiasmo, houve, de acordo com Layton e 

Grossbart (2006), reportando-se a Sheth (1992) e Tamilia (1992), uma falha do 

macromarketing em se tornar o centro do pensamento do marketing; falha para a qual Sheth 

(1992) sugere as seguintes explicações: (1) a existência de conceituações competitivas entre 

si, chamando a atenção dos estudiosos; (2) a visão do macromarketing como “a consciência 

da prática de marketing”, tendo menor apelo no ambiente em que a objetividade e a 

investigação científica eram desejáveis; (3) a amplitude e grande institucionalização do 

macromarketing; (4) a existência de possíveis deficiências metodológicas; e (5) a ausência de 

um framework conceitual ou de uma teoria bem aceita. 

Para Kilbourne, McDonagh e Prothero (1997), deve-se aliar a essas explicações o fato 

de que as práticas de consumo, sobretudo nas sociedades industrializadas do Ocidente, se 

acham incorporadas dentro do paradigma social dominante, entendido como “uma estrutura 

de crença da sociedade que organiza o modo pelo qual as pessoas percebem e interpretam o 

funcionamento do mundo ao redor delas” (Milbrath, 1989, apud Kilbourne et al., 1997). 

Não se pode esquecer, também, da Associação Americana de Marketing (AMA), que 

mantinha, em sua conceituação de marketing, inclusive na que foi elaborada em 2004, o foco 

na atuação solitária das organizações individuais, entendendo o marketing como “uma função 

organizacional e um conjunto de processos para criar, comunicar e entregar valor aos 

consumidores e para gerenciar os relacionamentos com os clientes de forma a beneficiar a 

organização e seus stakeholders” (Wilkie & Moore, 2012). 

Esta definição traz sérios riscos e limitações, de acordo com Wilkie e Moore (2006, 

2012), conforme disposto a seguir, por não considerar questões além do foco umbilical das 

empresas: 

a) os pensadores de marketing podem adotar as metas organizacionais, sem uma 

avaliação externa;  

b) o foco único nas empresas não fornece construtos com os quais se avalia o 

marketing mais amplamente;  

c) os consumidores ficam prejudicados em suas interações com o sistema de 
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marketing, pela dificuldade em equalizar o melhor interesses deles com o melhor interesse de 

cada empresa individualmente;  

d) as questões sociais e de políticas públicas ficam à deriva, sem uma apreciação 

em níveis mais profundos e amplos; e 

e) o campo de pesquisa fica mais restrito, com prejuízo para aqueles 

pesquisadores que desejam trabalhar com questões mais amplas. 

Com a chegada da década de 1990, teve início a era da computação e a informática 

ampliou todas as fronteiras existentes até então, trazendo novas forças e novas formas para a 

economia e para o modo de as pessoas encararem a produção e o consumo. Essas mesmas 

forças, juntamente com uma crescente conscientização dos desafios sociais, econômicos e 

ambientais colocados por uma cultura global de consumo, estavam remodelando também o 

campo do macromarketing (Layton & Grossbart, 2006).  

Atentos ao novo desafio, diversos pesquisadores apresentaram seus estudos, 

destacando-se a proposta de Meade e Nason, em 1991, de se construir uma teoria unificada do 

macromarketing, na qual, de acordo com Layton e Grossbart (2006), o macromarketing seria 

o estudo dos complexos processos de coordenação e controle subjacentes ao crescimento, 

evolução e design dos sistemas de troca.  

Nesse reacendimento do interesse do marketing nas questões envolvendo a sociedade, 

Wilkie e Moore (2006) destacam, também, a criação do SIG, sigla em inglês para Grupo de 

Interesse Especial em Marketing e Sociedade, que buscou, naquele momento, a integração de 

todos os assuntos abordados dentro de um só conjunto, o macromarketing. 

Entendendo esses novos tempos e buscando a afirmação do macromarketing como 

uma escola individualizada de pensamento do marketing, Sheth (1992) desenvolveu um 

framework conceitual, conforme exposto a seguir no Quadro 5. 

 

Quadro 5: Os domínios do macromarketing 

Tópico Explanação 

Definição 
Macromarketing se refere à compreensão, explicação e 

gerenciamento entre marketing e sociedade 

Propósito 
Criar e manter um relacionamento harmonioso entre o 

marketing e a sociedade 

Tipo de processo 

Bilateral (horizontal), requerendo balancear o auto-

interesse dos negócios com o interesse público da 

sociedade 

Fonte: adaptado de Sheth (1992) 

 

Conforme explicitado pelo autor, esse framework, ao mesmo tempo em que difere de 

outras tentativas anteriores por (i) ter como unidade de análise a instituição; (ii) focar no 
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relacionamento entre marketing e sociedade, de forma horizontal; e (iii) entender o 

macromarketing tanto em seus aspectos descritivo-positivos quanto nos prescritivo-

normativos, deixa à mostra a sujeição do macromarketing aos processos inerentes a um 

relacionamento bilateral, como a existência de conflitos, a dependência de recursos e a disputa 

por poder. 

Nesse caminho, destaca-se a funcionalidade dos sistemas de marketing, agindo, 

sempre, como uma infraestrutura (da qual os gerentes de marketing controlam menos de 30%) 

forte, prática e poderosa; o que chama por uma concepção mais larga do marketing e do 

próprio conceito de macromarketing: “macromarketing está envolvido na compreensão, 

explanação e predição dos efeitos que o sistema de marketing pode ter, e está tendo, sobre o 

nosso mundo (Wilkie & Moore, 2006).” 

Vale a pena lembrar, também, a proposta de Fisk (1981), que, ao retratar o 

macromarketing preocupado com a especificação das tarefas ou propósitos sociais 

direcionados pelas atividades de marketing, reforça que o macromarketing inclui também, (i) 

o gerenciamento de programas sociais, comprometidos a garantir resultados requeridos pelas 

tarefas sociais servidas pelo marketing; (ii) o gerenciamento das recompensas e penalidades 

do mercado, isto é, os sistemas sociais e legais de sanções que motivam as pessoas a 

buscarem resultados socialmente desejáveis; (iii) os padrões de comportamentos organizados 

de cooperação e conflitos entre os atores engajados no marketing; (iv) as consequências do 

marketing, isto é, suas externalidades sociais; (v) as redes de organizações nos canais de 

marketing, adicionando serviços aos produtos; (vi) a infraestrutura, compondo o ambiente 

dentro do qual as organizações de marketing podem sobreviver; e (vii) as questões 

‘metateóricas’ dos métodos científicos apropriados para o estudo do fenômeno do marketing. 

Nesse sentido, inclusive, a AMA reviu seu conceito de marketing em 2007, 

estabelecendo nele que o “marketing é a atividade, conjunto de instituições e processos para 

criar, comunicar, entregar e transacionar ofertas que tenham valor para consumidores, 

clientes, parceiros e a sociedade em geral” (grifo do autor) (Wilkie & Moore, 2012). 

Revisão que, para Costa (2015, p. 41), tem maior relevância pela explicitação de que o 

marketing tem que gerar valor para a sociedade como um todo e não apenas para os agentes 

ofertantes e demandantes. 

Revisão que, ainda para Costa (2015, p. 81), permitiu que o macromarketing se 

mantivesse em foco, mesmo com a fragmentação de seu conteúdo em três subdisciplinas: a 

história do marketing, o marketing e a ética, e o marketing e o desenvolvimento. 

Revisão que vai ao encontro do pensamento de Layton e Grossbart (2006) de que a 
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chegada do século XXI levanta outros questionamentos, referentes às implicações no 

macromarketing da entrada da sociedade no pós-modernismo.  

Revisão que reitera o pensamento de Venkatesh (1999), para quem três fatores são de 

fundamental importância para o macromarketing neste novo século: a economia global, 

baseada em signos e imagens; a natureza flexível da produção e do consumo; e o surgimento 

do capitalismo informacional ou da economia da informação.  

Em relação à economia global, baseada em signos e imagens, Venkatesh (1999) 

argumenta que ela ocorre porque o consumo passa a nortear a produção (ao contrário do que 

acontecia até essa nova Era), permitindo, com isso, que os bens e serviços sejam adquiridos 

não apenas por seu valor de uso, mas pelos significados que adquirem para o consumidor.  

Essa reversão de visão força o marketing a rever seus conceitos, colocando os aspectos 

simbólicos do consumo como suas principais forças motrizes, uma vez que são eles que 

fornecem um melhor framework para a compreensão dos assuntos humanos. A imagem – e 

não mais o produto – é valorizada e se transforma, assim, no centro da economia, uma vez 

que ela pode ser multiplicada, copiada e produzida com rápida intensidade (Baudrillard, 1982, 

apud Venkatesh, 1999).  

Assim, conquanto os processos normais de manufatura continuem a existir, eles estão, 

agora, sujeitos à economia simbólica, tornando o indivíduo um consumidor de símbolos, em 

vez de um consumidor de objetos. Isso se dá pela complexa interação da produção de alta 

tecnologia com a configuração socioespacial.   

Essa nova disposição do conjunto produção – consumo trouxe consigo novos padrões 

de consumo, que se modificaram por duas razões. A de nível micro relaciona-se às mudanças 

individuais de gostos; a de nível macro, às mudanças estruturais no ambiente. Dadas essas 

razões, Venkatesh (1999) assevera que “este segundo tipo de mudança (a macro) é de 

interesse dos macromarketers porque as mudanças de nível macro influenciam o 

comportamento em nível micro.” 

Em relação à natureza flexível da produção e do consumo, Venkatesh (1999) 

argumenta que o tipo de produção proposto por Taylor e que perdurava até há pouco tempo já 

não encontra mais espaço no mundo atual, porque, à vista da mudança de paradigma ocorrida 

na economia, que passa a se basear em signos e imagens, torna-se obrigatório que a produção 

se torne flexível, de modo a encontrar a necessária demanda no mercado, cujo consumo é 

marcado, agora, pela busca de benefícios intangíveis e pela incorporação do sistema de signos 

aos produtos e serviços.  
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É importante salientar que a essa flexibilidade se junta a necessidade de rapidez de 

resposta, levada a termo pelo uso da economia de escopo (com o advento das tecnologias 

mais complexas, o trabalho foi reconfigurado, predominando a engenharia tecnológica em 

lugar das habilidades mecânicas); da descentralização (a dispersão geográfica é possível 

porque muitas empresas passaram a ver todo o globo com um espaço de produção e não 

somente como um marketplace) e da distribuição global do trabalho de gerenciamento (como 

os processos de trabalho estão automatizados e tomados pela tecnologia, pouca supervisão 

direta é requerida).  

Em conjunto, esses fatores levam a uma nova característica no mundo de trabalho: 

hoje, não se espera que um profissional faça carreira em uma só empresa, como era no 

passado. Isso se dá justamente pelo dinamismo que a nova fase de produção impôs ao 

mercado. Como ressalta Venkatesh (1999), usando a análise de Kondratiev (1935) sobre as 

“longas ondas”, está havendo uma transição da quarta longa onda, marcada principalmente 

pelas tecnologias eletromecânicas, indústrias de consumo em massa e uso do óleo e do 

petróleo como fonte básica de energia mais barata, para a quinta longa onda, marcada pelo 

sistema econômico baseado no conhecimento e na informação. 

Assim, então, em relação ao surgimento do capitalismo informacional e da economia 

da informação, o autor argumenta que as novas tecnologias têm transformado a economia 

global e os sistemas sociais (Venkatesh, 1998, apud Venkatesh, 1999), seja do ponto de vista 

da produtividade dos negócios e dos sistemas transacionais (em uma abordagem em termos 

racionais e econômicos); seja do ponto de vista da maneira como elas estão formando a ordem 

simbólica da sociedade global (em uma abordagem pós-moderna).  

Como o autor bem pontua, é impressionante o avanço da internet em um curto período 

de tempo – avanço tanto em termos tecnológicos quanto em termos de profusão de usuários, 

fruto lógico, de ser “uma difusão virtual de uma tecnologia virtual”. Desse modo, tem-se que 

a essência das novas tecnologias é a conectividade, já em um contexto de redes (Poster, 1990, 

apud Venkatesh, 1999), levando à criação de uma economia informacional (Castels, 1996, 

apud Venkatesh, 1999), que precisa ter esse conhecimento gerenciado (Nonaka e Takeuchi, 

1995, apud Venkatesh, 1999).  

Venkatesh (1999) lembra, ainda, que, na economia informacional, o indivíduo se torna 

sujeito experiencial, sendo que a cada experiência é dado um sentido especial, com a 

linguagem se tornando o veículo pelo qual as estruturas de significados são construídas. Para 

o autor, 
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a posição do sujeito se torna transparente através da interatividade, com base na nova 

tecnologia (Internet). A ordem social se torna, então, a rede de relações entre indivíduos e 

computadores. Indivíduos dentro da rede podem assumir seus papéis e representar seus 

personagens como desejar. Eles podem se ocultar atrás das pessoas da rede. Assim, eles 

podem construir identidades ou um conjunto de identidades, dependendo da rede a qual eles 

pertencem. O que ocorre na internet é a criação de comunidades virtuais que se assemelham a 

comunidades reais, mas que são diferentes por causa da dinâmica especial que a Internet cria. 

 

Complementando essa ideia, Layton (2007) afirma que a criação da internet levou à 

negociação de direitos intangíveis, à criação de novos contextos e de novas questões sobre os 

sistemas de marketing, como sua concepção mais eficiente e a necessidade de sua regulação 

de maneira mais efetiva, dado o processo de globalização por que passam os negócios das 

empresas e, consequentemente, as formas de interação entre os diversos atores que participam 

dos sistemas de marketing. Nesse contexto, citando North (2005) e Kotler (1980), o autor 

afirma que o ambiente institucional inclui, atualmente, fatores internacionais, políticos, 

sociais, econômicos e tecnológicos. 

Todas essas mudanças, de acordo com Lazer e Shaw (2000), proclamam uma nova Era 

no gerenciamento global de marketing, uma vez que, à medida que as firmas multinacionais 

aumentam seu alcance global, as interconexões e ligações entre companhias e países se 

intensificam. Com isso, se intensificam os efeitos das decisões e ações do marketing 

internacional sobre as pequenas empresas e sobre as economias locais, com a consequente 

necessidade de os gestores de marketing adquirirem uma nova mentalidade, uma vez que não 

basta mais apenas fazer melhor o que já se faz. É necessário focar no que precisa ser feito 

diferente; é necessário pensar “fora da caixa”; é necessário liberar o pensamento, começando 

do zero e determinando os parâmetros das possibilidades futuras: 

 

o surgimento de um mercado global instável, desordenado, imprevisível e, até, caótico, aponta 

para a necessidade de se pensar de maneira diferente. Para lidar efetivamente com as 

condições do marketing global futuro, com situações de marketing inesperadas, 

desestruturadas e menos previsíveis será requerida uma mentalidade mais bem sintonizada 

com o ambiente, (pois) as decisões de gerenciamento envolverão algumas questões como o 

engajamento em megafusões, a escolha de parceiros para alianças estratégicas e para joint 

ventures, o desenvolvimento de novas formas de afiliação, o realinhamento da organização 

para criar melhor flexibilidade e o uso da internet como novo modo de entrada no mercado. 

 

A Figura 3, exposta a seguir, sintetiza as ideias de Lazer e Shaw (2000) sobre as 

expectativas ou necessidades de mudanças de pensamento dos marketing managers. 
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Figura 3: A roda da globalização 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Lazer e Shaw (2000) 

 

Essas mudanças tornam o ambiente virtual global e complexo ao mesmo tempo 

(Venkatesh, 1999), permitindo, de acordo com Stoeckl e Luedicke (2015), que os 

consumidores possam avaliar as práticas de marketing mais compreensivelmente e responder 

mais direta e influentemente àquelas práticas indesejáveis.  

Saem os boicotes locais, com consequências limitadas, e entram campanhas nas 

mídias sociais, que podem trazer sérios prejuízos à reputação das empresas contestadas 

(Carducci, 2006; Friedman, 2004; Sokolowsky, 2010, apud Stoeckl e Luedicke, 2015).  

Sai o acesso local aos produtos e serviços e entra o acesso global, geralmente de forma 

imediata, dia e noite, e com possibilidade de preços mais baixos.  

Sai a dificuldade de se encontrar informações sobre os produtos e entram novos e mais 
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efetivos meios de contato entre empresas e consumidores.  

Sai a mass standardization e entra a mass customization.  

Saem os physical marketplaces e entram os E-marketplaces, na figura do e-commerce, 

que surge, assim, como a nova revolução do marketing global (Lazer & Shaw, 2000). 

Saem os assuntos já saturados e entram novos tópicos de pesquisa, para melhor 

compreensão do macromarketing, como mostrado no Quadro 6, disposto a seguir. 
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Quadro 6: Um cenário futuro - desafios na pesquisa de macromarketing 

Tema Tópicos possíveis de pesquisa Motivação para a pesquisa 

Competição e 

mercado 

Competição fora do mercado 

 

É dada pouca atenção à competição fora do mercado, assim os pesquisadores podem oferecer insights 

sobre os termos de competição que são afetados pelo corpo legislativo e regulatório; pelas organizações 

de defesa do consumidor e pelas organizações profissionais (Forbes, 1982) 

Não-competição e mercados 

 

É possível entender quais percepções dos sistemas de marketing promovem esforços privados e 

governamentais para evitar a competição e como as expectativas individuais e sociais são afetadas por 

essa ausência de competição 

Natureza e papéis dos marketplaces 

Além de seu papel comercial, os marketplaces funcionam, também, como locais de interação social, 

recreativa e cultural. Assim, é importante saber como se dá o envolvimento do marketing com a vida 

comunitária nos marketplaces e quais os resultados advindos dessa interação 

História do marketing 
Pesquisas históricas podem ajudar no entendimento da interação dos sistemas de marketing com outros 

sistemas, tanto dentro quanto fora dos marketplaces (Meade e Nason, 1991). 

Ética do marketing e 

justiça distributiva 

Questões éticas e morais na avaliação 

dos riscos sociais do marketing 

Potenciais riscos dos sistemas de marketing são de interesse dos formuladores de política pública. 

Entretanto, como essa formulação depende dos contextos, entender as dimensões morais e éticas em que 

essas decisões são tomadas se torna um desafio, pois vieses e omissões podem afetar como os indivíduos 

veem a possibilidade de riscos, como os assumem e como respondem a eles, quando se tornam presentes 

Eficiência do marketing e injustiça 

Como as contribuições do marketing dependem da interação dos auto-interesses dos comerciantes, da 

ética e das políticas públicas, se torna importante saber (i) se existem discrepâncias que podem trazer uma 

noção míope dessa eficiência do marketing; e (ii) como resolver os conflitos, caso eles ocorram 

Marketing como força para o sacrifício 

e o adiamento de gratificações 

O marketing pode ser socialmente benéfico se ele adota o sacrifício e o adiamento de gratificações quando 

essas tendências não existem. Assim, é importante saber em quais caminhos e contextos os sistemas de 

marketing adotam essa postura de sacrifício e adiamento; em que aspectos os resultados dessa postura são 

benéficos ou disfuncionais; e em que aspectos ela combina ou conflita com as diretrizes normativas ou 

preceitos éticos 

História do marketing 

Análises históricas podem revelar como ideias sobre a eficiência, a injustiça e os aspectos normativos da 

avaliação de riscos diferem dentro de uma sociedade e entre sociedades, no decorrer do tempo (cf. Arnold 

and Fischer, 1996; Dixon, 1981; Kaufman, 1987) 

Continua... 
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Continuação do Quadro 6: um cenário futuro - desafios na pesquisa de macromarketing 

Tema Tópicos possíveis de pesquisa Motivação para a pesquisa 

Marketing, 

Desenvolvimento / 

políticas e ambientes 

globais 

Marketing como força para a paz 

e conflito 

Os sistemas de marketing podem ser bases para se construir a paz ou uma fonte de tensões. Assim, saber 

como os relacionamentos e as atividades dos sistemas de marketing podem, direta ou indiretamente, 

promover ou diminuir a cooperação ou os conflitos regionais e internacionais se torna um bom tema para 

pesquisas sobre esse tópico 

Construções e falhas do 

marketing e das instituições no 

desenvolvimento (econômico e 

social) 

Entender como as políticas de desenvolvimento são feitas e como podem incorporar as visões e metas de 

todos os atores sociais, balanceando as tensões entre o particularismo e o universalismo, entre imperativos 

culturais e econômicos, entre modelos de instituições e práticas de marketing locais e externos, se torna 

assunto interessante para pesquisas nessa área 

Marketing e as eficiências 

adaptativas das sociedades e 

regiões 

O desenvolvimento e crescimento são processos dinâmicos que análises econômicas estáticas não 

conseguem capturar. Assim, pesquisas sobre a capacidade de adaptação dos sistemas de marketing podem 

expandir insights sobre o impacto de mudanças adaptativas de firmas e indústrias em economias de 

transição 

História do marketing 

Casos históricos clarificam como negócios entre lugares distantes refletem e afetam os fatores políticos, 

econômicos e sociais e as interdependências dentro de localidades e entre localidades e pessoas. Elas 

também mostram que a paz não é um resultado inevitável ou subproduto do comércio 

Qualidade de Vida 

Sacrifício, adiamento de 

gratificações e qualidade de vida 

Tanto o pensamento de que o bem-estar do consumidor é determinado pela satisfação que ele tem como 

consumidor quanto o pensamento de que este bem-estar estaria atrelado ao não-consumo têm seu lado 

bom e seu lado ruim. Assim, responder à pergunta “como o sacrifício e o adiamento de gratificação afeta 

a qualidade de vida?” pode ser um bom campo de pesquisa 

Qualidade na vida pré-morte e na 

morte 

Embora com diversas implicações na sociedade, esse tópico é um dos mais negligenciados nos estudos 

sobre qualidade de vida, surgindo, então, os seguintes assuntos como um bom campo de pesquisa: (i) 

influência dos sistemas de marketing no desenrolar do tema; (ii) qualidade de vida das pessoas em quem 

as situações de morte provocam impacto; e (iii) impacto nos empregados dos fornecedores desse tipo de 

serviço (de hospitais a empresas especializadas em funerais) 

Trade-offs de qualidade de vida 

entre gerações 

Muitos fatores podem impactar a relativa preocupação com a qualidade de vida intergerações. Assim, 

todo o processo envolvido na ocorrência desses trade-offs (as suposições de suas ocorrências, o 

julgamento de sua natureza e a contribuição dos sistemas de marketing para sua ocorrência) são assuntos 

pertinentes nessa área 

História do marketing 

Estudos sobre as perspectivas e expectativas que se tem em contextos sociais, econômicos, tecnológicos e 

culturais diferentes; impacto dual entre o tema e os sistemas de marketing; e questões e ideias sobre o 

papel do marketing na sociedade são assuntos importantes nessa área 

Fonte: Layton e Grossbart (2006) 
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Ao lançar o macromarketing no pós-modernismo, Venkatesh (1999) leva seu 

pensamento ao encontro das expectativas de Layton e Grossbart (2006) quanto aos desafios 

futuros do macromarketing que deve deixar para trás sua abordagem econômica neoclássica 

liberal, que vem matando as diferenças culturais e assegurando as metas de racionalização, 

padronização e controle, buscando, então, uma visão mais ampla do campo do 

macromarketing, levando em consideração que o particularismo suplanta o universalismo, 

sendo necessário, então, entender e aceitar que: (1) o mundo é composto por símbolos e 

signos, então a cultura interessa; (2) diferenças culturais existem globalmente, diferenças 

subculturais existem localmente e nenhuma cultura é superior a outra; e (3) os imperativos 

culturais devem dominar os imperativos econômicos porque a economia é parte da cultura e 

não o contrário. 

É necessário, ainda, de acordo com Venkatesh (1999), (a) reconhecer a dualidade entre 

produção e consumo em uma dada sociedade, no sentido de colocar o discurso sobre consumo 

no mesmo patamar do discurso sobre produção; e (b) considerar diferentes abordagens no 

estudo do consumo e das questões a ele relacionadas. 

Ainda de acordo com Venkatesh (1999), os pesquisadores de macromarketing devem 

se sentir encorajados a expandir a consciência de todos em novas direções, principalmente 

dada a mudança na economia global, que está se transformando cada vez mais em uma 

economia em rede. 

Encorajamento que pode advir das duas escolas de pensamento do macromarketing, 

como será visto na próxima seção. 

 

2.3.1 As duas escolas de macromarketing 

 

Mittelstaedt, Kilbourne e Shultz II (2015) apresentam as duas escolas de pensamento 

no macromarketing, chamadas por eles de escola desenvolvimentista e de escola crítica.  De 

acordo com os autores, a escola desenvolvimentista argumenta que os sistemas de marketing 

têm um papel positivo no desenvolvimento econômico e no bem-estar social, enquanto a 

escola crítica postula que os mercados, como sistemas de provisionamento, podem ser 

instáveis (de uma perspectiva econômica) e insustentáveis (de uma perspectiva ecológica), 

tornando fugazes os ganhos da sociedade em bem-estar. 

Kilbourne et. al. (1997) também discutem a questão da sustentabilidade. Indo ao 

encontro dos pensamentos da escola crítica, os autores afirmam que “o desejo pelo consumo 

constantemente crescente pode não apenas diminuir a qualidade de vida dos consumidores 
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como também levar a efeitos deletérios no ambiente natural.” E, citando o Movimento Verde 

como símbolo contra o consumismo e a globalização, os autores pontificam que, embora 

venham sendo amplamente ignoradas pelo mainstream do marketing, essas questões devem 

ser discutidas pelos estudiosos do macromarketing, uma vez que, para suplantar os problemas, 

o domínio da pesquisa tem de ser ampliado, com uma abordagem crítica ao modus operandi 

do mainstream. 

Para os autores, esse novo paradigma requer uma transformação das instituições 

econômicas, políticas e tecnológicas, e uma cota de sacrifício em longo prazo de 

consumidores e produtores. Embora considerem ser problemática a inserção deste novo 

paradigma no mundo atual, os autores advertem que ele tem de acontecer enquanto os danos 

ao ambiente ainda são reversíveis. Para tanto, é necessário trabalhar nas dimensões 

econômica, tecnológica e política que, são, na opinião deles, as dimensões do macromarketing 

cúmplices e inseparáveis no que se refere à queda da qualidade de vida nas sociedades 

ocidentais. 

Na dimensão econômica, é necessário se atentar tanto para o nível micro quanto para o 

nível macro: 

a) no nível micro, repetindo Mirowski (1988, 1989) e Kassiola (1990), os autores 

afirmam que, dentro da visão neoclássica predominante, os aspectos éticos e políticos foram 

eliminados, prevalecendo a tão famosa “mão invisível do mercado”, de Adam Smith, e a 

prevalência do auto-interesse, como único motivador da economia e, por consequência, de 

todo o comportamento da área. “Assim, o consumo sempre ganha porque a decisão nunca é 

reconhecida como um trade-off” (Kilbourne et al., 1997).  

Para Jocz e Quelch (2008), essa visão é falha por não conectar os problemas advindos 

desse modo de pensar ao marketing, não conseguindo abordar o papel do marketing em 

diversas economias e países. 

b) no nível macro, a premissa de que o bem social máximo é alcançado pela soma das 

utilidades individuais, fruto da visão neoclássica da economia, leva à necessidade de um 

contínuo e exponencial crescimento econômico, pois a regra subjacente se torna “quanto mais 

se tem, melhor se é”. Com isso, surge outro problema, que é a distribuição da riqueza, que, 

diante dessa premissa, se torna iníqua, prevalecendo, conforme sugerido por Heilbroner 

(1985) e reutilizado por Kilbourne et al. (1997), a ideia de que o capitalismo exerce um força 

centrípeta sobre o capital, resultando na acumulação de capital no Primeiro Mundo, a 

expensas do chamado Terceiro Mundo. “Conclui-se, portanto, que a corrente ênfase no 

consumo crescente no Primeiro Mundo é desigual e melhora a qualidade de vida 
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marginalmente, apenas para poucas pessoas” (Kilbourne et al., 1997).  

Jocz e Quelch (2008) complementam essa visão, informando que, do outro lado da 

realidade, há populações que têm pouco, senão nenhum acesso aos sistemas de marketing que 

podem melhorar seus padrões de vida, o que leva à conclusão de que “embora o consumo 

exagerado e prejudicial sejam um problema crescente, o subconsumo (não por vontade 

própria) de bens e serviços tem sido, historicamente, um grande problema para muitas 

sociedades.” 

Na dimensão tecnológica, ocorre, desde o século XIX, uma união entre ciência e 

tecnologia, que se tornou o meio para se alcançar o objetivo econômico de se perpetuar o 

crescimento e aumentar a eficiência, não importando se, para isso, os problemas surgidos 

fossem negligenciados.  Portanto, “embora o desenvolvimento tecnológico tenha sido capaz 

de, no passado, melhorar o padrão de vida material nas sociedades ocidentais, isso não foi 

sem custos sociais e ambientais” (Kilbourne et al., 1997). 

Na dimensão política, a estrutura política liberal, proposta por John Locke, tem como 

premissa básica a proteção aos direitos individuais, notadamente o direito à propriedade, 

conforme afirmam Kilbourne et al. (1997), reportando-se ao pensamento de Kassiola (1990). 

Com isso, nas economias abertas, “a essência das questões políticas é absorvida dentro da 

visão econômica, com as questões sobre quem nós somos (visão política) reduzidas às 

questões sobre o que nós queremos (visão econômica)” (Kilbourne et al., 1997).  

Pensamento com o qual concordam Jocz e Quelch (2008), por entenderem que os 

interesses dos representantes eleitos podem divergir dos interesses de seus eleitores, deixando 

estes sem a informação adequada das questões discutidas e levando aqueles a votar de acordo 

com seus próprios interesses, se tornando claro que dinheiro e poder podem determinar os 

resultados políticos. 

Wilkie e Moore (2006) complementam essa ideia, argumentando que  

 

isso requer uma apreciação inclusiva das organizações e dos processos de negócios, mais 

atenção aos papéis que os consumidores desempenham e uma apreciação dos papéis que os 

governos têm na facilitação do desenvolvimento da infraestrutura e das operações dos 

sistemas.  

 

Assim, o desafio dos estudiosos do macromarketing passa pela compreensão do 

funcionamento dos sistemas de marketing, incluindo-se, aí, tanto a influência do marketing 

sobre a sociedade quanto a influência da sociedade sobre o marketing, uma vez que “a 

realidade dessa interconexão é que as discrepâncias globais continuam e favorecem as 
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economias mais poderosas” (Venkatesh, 1999). 

São, justamente, os sistemas de marketing e seu funcionamento o tema da próxima 

seção. 

 

2.4 Os Sistemas de Marketing 

 

“Se a troca é central para a teoria do marketing, então é plausível que os sistemas de 

trocas e, mais especificamente, os sistemas de marketing (em que as trocas envolvem uma 

compensação econômica) se posicionem no centro do macromarketing.” Assim, Layton 

(2007) se manifesta, já de início, quanto à questão dos sistemas de marketing. 

Mittelstaedt et al. (2015) concordam com Layton (2007) e proclamam que “o estudo 

do macromarketing é o estudo dos sistemas de marketing, seus atores e as consequências da 

agregação de suas decisões.”  

Também Wilkie e Moore (2006) entendem que o conceito de sistema agregado de 

marketing pode ter o potencial para servir como uma função de organização central para os 

estudiosos de macromarketing. 

Pensamento igual tem Costa (2015, p. 106), que afirma que 

  

um modelo geral para análise de macromarketing somente encontra uma base segura no 

conceito de sistema, que representa uma ideia associada, entre outras possibilidades 

conceituais, a um conjunto integrado e interdependente de partes que, quando em ação, 

interagem entre si no processamento de entradas as mais diversas, com a finalidade de gerar 

um ou mais resultados como saídas do sistema. 

 

Manifestação similar foi feita por Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 2005 e 

Wooliscroft et al., 2006), ao afirmar que é o marketing que torna possível a produção em 

massa; primeiro, fornecendo os suprimentos necessários à manufatura, e, depois, assumindo 

as sucessivas transformações que finalmente produzem os sortimentos e os levam até as mãos 

das unidades de consumo. 

Como ressalta o autor, o marketing é o responsável pelo acúmulo de sortimentos em 

muitos estágios ao longo do caminho, de acordo com as atividades próprias daquele estágio, 

servindo de facilitador seja para produtores, comerciantes (incluindo varejistas e atacadistas) 

ou consumidores finais.  

É a ideia da “transvecção”, em oposição à transação. Enquanto a transação envolve 

uma negociação lidando com uma troca, com muitas dessas trocas tendo lugar em níveis 

diversos do sistema de marketing, a “transvecção” é um conceito mais amplo, sendo a 
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sequência de inputs e outputs que ocorrem no processo de marketing, no sistema de marketing 

como um todo e só se consumando quando um produto final é posto nas mãos do consumidor 

final, conforme Figura 4, exposta a seguir.  

 

Figura 4: A “transvecção”, de Alderson (1965) 

 
Fonte: Wooliscroft et al. (2006) 

 

Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 2005 e Wooliscroft et al., 2006) afirma ainda 

que (i) a transvecção é um conceito mais poderoso que a transação para resolver os problemas 

dos ajustes competitivos e de coordenação dos canais de distribuição; (ii) a transvecção é a 

unidade de ação para o sistema pelo qual um único produto final é colocado nas mãos do 

consumidor, depois de passar por todos os tipos intermediários e transformações das matérias-

primas originais no estado da natureza; (iii) a transvecção é, em certo sentido, o resultado de 

uma série de transações, mas uma transvecção é, obviamente, mais do que isso; (iv) a 

transvecção inclui a sequência completa de transações, mas ela inclui, também, as várias 

transformações que têm lugar ao longo do caminho; e (v) embora o conceito de transação seja 

valioso para o planejamento do mercado e da tomada de decisões, o conceito de transvecção é 

mais fundamental, pois sua perspectiva será útil, por exemplo, para moldar o caráter das 

transações que precisam ocorrer em estágios sucessivos.  

De acordo com Fisk (1999), enquanto outros autores usavam termos diversos como 

“coleta”, “classificação/separação” e “dispersão” para descrever a equalização fornecimento – 

demanda, Alderson, ao inserir o termo “transvecção”, introduziu uma unidade 

macrocomportamental de análise, pois o termo cobre todas as atividades de classificação/ 

separação que carregam os bens dos produtores, através dos canais de marketing, até os 

consumidores, oferecendo, assim, conforme asseverado por Wooliscroft et al. (2006), a 

oportunidade de líderes de canais e formuladores de políticas públicas aperfeiçoarem esses 

canais de distribuição. 

Para Shaw e Jones (2005), embora subutilizado, esse conceito representa um dos mais 

poderosos construtos do pensamento em marketing, pois liga todas as instituições (depósitos) 

em um canal: 
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em cada depósito institucional, os bens são alternadamente classificados (escolhidos, 

acumulados, alocados ou classificados) e transformados (modificados, negociados, estocados, 

transportados ou usados). Se o canal é visto como uma estrutura, tal qual as margens de um 

rio, então a transvecção representa o processo, o fluxo do rio. Portanto, agregar o conjunto de 

canais paralelos e transvecções que ocorrem em uma determinada economia, por um 

determinado período de tempo, fornece ‘uma exaustiva descrição dos processos de marketing’ 

(Alderson & Martin, 1965: 122, apud Shaw & Jones, 2005). 

 

Aqui se esboçava a ideia inicial dos chamados sistemas de marketing! 

E, como asseveram Alderson e Martin (1965, apud Shaw & Jones, 2005 e Wooliscroft 

et al., 2006), com o foco já no fornecimento de sortimentos – como pretendido pela teoria do 

marketing – e não mais apenas vislumbrando a alocação dos bens – como ditado, até então, 

por algumas versões da teoria econômica! 

Então, o que é um sistema de marketing? Por que ele existe? Quem está engajado no 

marketing? Onde e quando o marketing é realizado? Como ele funciona? Quão bem um 

sistema de marketing trabalha? 

Em suma, qual é a natureza de um sistema de marketing? 

Essas são perguntas feitas pelos estudiosos da escola de sistemas de marketing, como 

asseveram Shaw e Jones (2005). 

Para Fisk (1999), convencido que estava das ideias de Alderson, Bryer e Cox, ”o 

propósito de um negócio era encontrar as necessidades humanas, de modo eficiente e flexível, 

sendo o lucro uma recompensa do mercado para quem estava fazendo isso efetivamente.” 

Nesse sentido, com a preocupação de saber o que acontece quando um sistema de 

marketing começa a se formar, Layton (2015) afirma que a natureza de um sistema de 

marketing relaciona-se à criação e à entrega de valor econômico por intermédio de trocas, 

sendo que isso se torna possível pelas diversas mudanças que ocorrem no ambiente em que o 

sistema de marketing se forma: 

1. de início, há uma revisão (evolução darwiniana, no dizer do autor) das crenças, 

comportamentos, normas, valores e práticas sociais;  

2. há, ainda, mudanças nos mecanismos que lidam com a comunicação, compreensões 

compartilhadas, verdade e, até, cooperação entre indivíduos; 

3. destacam-se, também, os fatores ligados aos benefícios percebidos, advindos da 

troca de valores, especialização, escala, escolha estratégica e prevenção de riscos; e 

4. incluem-se, por fim, os mecanismos que lidam com a auto-organização das redes de 

relacionamento e com as complexas ecologias resultantes do sistema em formação. 
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É importante destacar, conforme observa Layton (2007), que um sistema de marketing 

pode variar desde as atividades comerciais envolvendo apenas dois indivíduos em benefício 

mútuo ao longo do tempo até estruturas altamente agregadas, envolvendo grupos de nações 

em suas constantes (re) formatações de blocos econômicos. Nessa direção, o autor menciona 

que Hunt, em 1981, reafirmou esse ponto de vista, ao ressaltar que os sistemas de marketing 

(a) permitem diferentes níveis de agregação, (b) incluem trabalho sobre responsabilidade 

social e desenvolvimento econômico, e (c) captam o impacto de diferentes aspectos legais, 

políticos e sistemas de valores sociais.  

Pode-se, ainda, acrescentar o pensamento de Ho (2005), que afirma que o ambiente de 

mercado não é estático, estando em contínua mudança; mudança essa que impacta o ambiente 

dos sistemas agregados de marketing, fazendo com que eles também se modifiquem, 

formatando um constante ciclo interativo de ações, derivadas dessas mudanças ocorridas no 

mercado.  

Nesse sentido, o autor ainda alerta para os seguintes fatos: 

a) o desafio que os formuladores de políticas públicas têm nas mãos, o de manter a 

busca pela modernização dos sistemas de marketing, por intermédio de políticas públicas que 

criem um amplo ambiente de suporte à modernização adotada; criação essa que deve ser feita 

sem a pretensão de se controlar todas as variáveis dos sistemas de marketing; 

b) o governo pode ter múltiplos papéis na interação governo - empresas. Assim, suas 

ações têm de ser responsivas às exigências temporais e situacionais; 

c) a formulação de políticas públicas não é uma panaceia; os demais atores sociais 

envolvidos nos sistemas de marketing também possuem importante papel no desempenho dos 

sistemas de marketing, não podendo fugir de suas responsabilidades; 

d) as estratégias de marketing e os avanços competitivos são cruciais ao 

aprimoramento dos sistemas de marketing; e 

e) o mercado é o melhor juiz. Somente na interação total entre os diversos atores 

sociais – comerciantes, consumidores e governo – é que se pode ter a real avaliação da 

situação dos múltiplos sistemas de marketing existentes, bem como das modificações 

necessárias em cada um deles. 

Pode-se, por fim, como fazem Layton e Grossbart (2006), se conscientizar de que o 

estudo dos sistemas de marketing tem de levar em consideração (i) os limites entre o 

marketing e as outras instituições sociais; (ii) quão bem os sistemas de marketing servem às 

necessidades das pessoas socialmente desfavorecidas; (iii) o crescimento e as mudanças nas 

instituições de marketing; (iv) os pontos comuns e as diferenças nos sistemas de marketing e 
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no ambiente; (v) os relacionamentos e interdependências entre participantes e instituições nos 

sistemas de marketing; (vi) a interação dos sistemas de marketing e outros sistemas dentro de 

uma sociedade determinada ou através de diversas sociedades; e (vii) sobreposições e 

demarcação obscura de papéis no marketing. 

Complementando essa linha de raciocínio, Layton (2007) faz um retrospecto das 

diversas incursões de variados autores sobre a importância dos sistemas de marketing, 

conforme Quadro 7, mostrado a seguir. 

 

Quadro 7: Visões sobre os sistemas de marketing ao longo do tempo 

Autor Visão 

Alderson 

(1964) 

A função de marketing tem um papel vital no processo dinâmico de harmonização entre bens 

e necessidades e na organização das instituições e processos que servem a este propósito final 

(p. 94) 

Fisk (1967) 
Os sistemas de marketing se desenvolveram em resposta à necessidade de troca pacífica de 

excedentes de commodities (p. 3) 

Dowling (1983) 
O sistema de marketing é um complexo mecanismo social para coordenar as decisões de 

produção, distribuição e consumo (p. 22) 

Dixon (1984) 
O sistema de marketing é um subsistema diferenciado da sociedade, que tem impacto sobre 

os outros sistemas sociais, o sistema cultural e o ambiente material (p.4) 

Arndt (1986) 

O sistema de marketing pode ser pensado como redes relacionais, uma vez que a maioria das 

transações é efetuada não por intermédio de mercados ad hoc, mas no contexto de 

relacionamentos estáveis dentro de redes (p. 125) 

Dixon e 

Wilkinson 

(1989) 

O sistema de marketing é o sétimo (mais elevado) nível hierárquico de um sistema de ações, 

cujos níveis se diferenciam em termos de suas funções (p. 64) 

Meade e Nason 

(1991) 

O sistema de marketing envolve a complexa coordenação e controle de processos subjacentes 

ao crescimento, evolução e concepção dos sistemas de troca (p. 72) 

Klein e Nason 

(2000) 

Os elementos estruturais e funcionais de um sistema de marketing incluem métodos de 

distribuição, estrutura de canais, disponibilidade de produtos e serviços, propaganda e outras 

formas de informação de marketing, e métodos e políticas de preço (p. 264) 

Fonte: adaptado de Layton (2007) 

 

Por fim, Layton (2007) apresenta sua própria definição de sistema de marketing, 

entendido por ele como:  

 

uma rede de indivíduos, grupos e/ou entidades ligados, direta ou indiretamente, através da 

participação seqüencial ou compartilhada, no intercâmbio econômico que cria, monta, 

transforma e disponibiliza sortimentos de produtos tangíveis e intangíveis, fornecidos em 

resposta à demanda dos clientes. 

 

O autor ainda adverte que existem diversidades no nível de agregação, que envolvem a 

ênfase na estrutura ou função, nos papéis de coordenação e controle, na ligação com sistemas 

cambiais ou econômicos mais amplos e na identificação de fronteiras e componentes do 

sistema, e que são causadas pela inerente heterogeneidade tanto pelo lado da demanda quanto 

pelo lado do fornecimento; heterogeneidade essa que leva em consideração o comportamento 
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do consumidor – quanto aos julgamentos que ele tem de fazer em relação às probabilidades de 

uso futuro dos bens à sua disposição e ao tempo e esforço que despenderá em uma possível 

aquisição – e o comportamento dos comerciantes – quanto à busca por menores custos e por 

maiores facilidades de apresentação de seu produto ao consumidor. 

Como salientado por Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 2005 e Wooliscroft et al., 

2006), o marketing está preocupado com aqueles que são “obrigados” a entrar no mercado 

para resolver seus problemas, sendo a ação persistente e racional desses participantes a 

principal esperança para eliminar ou minimizar as imperfeições ali existentes, para que o seu 

funcionamento seja o mais perto possível do ideal.  

Isso leva, de acordo com Layton (2007), à necessidade de decidir quais entidades 

(indivíduos, grupos, negócios ou redes) devem ser incluídos na especificação e modelagem do 

sistema, pois as escolhas feitas definem os limites do sistema, identificam seus inputs e 

outputs, e determinam também quais indivíduos, grupos ou entidades devem ser vistas como 

endógenos (comportamento determinado dentro do sistema) ou exógenos. 

Nessa linha de pensamento, Layton (2015) afirma que, quando um sistema de 

marketing começa a se formar, o espaço social fica, de início, desorganizado, levando os 

participantes a buscarem algumas formas de controle e de influência, que depende das 

habilidades sociais e das capacidades econômicas tanto dos operadores históricos quanto dos 

desafiantes para formatarem seus campos de ação estratégica. Esses primeiros inputs geram 

novas mudanças, em resposta às modificações ambientais (internas e externas), levando à 

chamada evolução darwiniana, levada a termo por uma luta contínua por domínio, seja por 

intermédio da coexistência, da cooperação, da competição, da coerção ou do conflito. 

Dada a continuidade da contenda, se torna necessária a atuação das unidades 

governamentais, com implementação de auto-regulação, provisão de qualidade e limites das 

disputas, podendo chegar à necessidade de regulação formal e de controles legais.  

Percebe-se, pois, de acordo com Layton (2015), que essas disputas têm lugar e 

direcionam as mudanças nos sistemas de marketing ligados com os campos de ação, sendo 

que: 

 

as mudanças resultantes na estrutura, função e resultados do sistema de marketing se refletem 

mais nos comportamentos modificados dos participantes e no surgimento de instituições, 

infraestrutura, artefatos e significados semipermanentes (...) que se tornam parte dos 

ambientes externo e interno imediatos, iniciando mudanças nas crenças, comportamentos e 

práticas, moldando contextos de mecanismos sociais, influenciando processos de decisão nas 

arenas de ação e gerando feedbacks que influenciam o crescimento e a transformação do 

sistema. 
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Complementando suas ideias, Layton (2015) apresenta a MAS theory [teoria dos 

Mecanismos, Ações e Estruturas (structure, em inglês)], concebida sobre um conjunto 

comum, mas heterogêneo, de recursos e relacionamentos humanos cuja co-evolução dinâmica 

e conjugada de comportamentos, crenças e práticas sociais leva à mudança no caminho que 

indivíduos, grupos e entidades agem em resposta ou em antecipação aos eventos externos. A 

Figura 5, mostrada a seguir, sintetiza as ideias da MAS theory. 

 

Figura 5: A MAS theory 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Layton (2015) 
 

Ao analisar os componentes da MAS theory, Layton (2015) salienta que: 

a) é possível que haja falhas nos mecanismos sociais. Assim, diagnosticá-las é um 

importante passo para identificar falhas no sistema de marketing como um todo; 

b) comunicação, linguagem, signos e sentidos simbólicos são elementos importantes 

na aprendizagem e no uso de habilidades sociais, que propiciem a disposição para inovar e, 
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assim, criar novas maneiras de se fazer as coisas, antecipando o futuro; 

c) os recursos inerentes à co-evolução são críticos para a evolução de todos os tipos de 

sistemas de marketing, em qualquer nível; 

d) as mudanças não são instantâneas, mas ocorrem ao longo do tempo, em ritmo 

próprio, influenciando e sendo influenciadas pelos processos evolucionários a elas 

correlacionados; 

e) o resultado desses processos evolucionários é uma crescente diversidade na 

infraestrutura e em cada um dos elementos dos sistemas de marketing, os quais, por sua vez, 

exibem a path dependence, descontinuidade e interações localizadas; tudo pontuando para a 

crescente complexidade do sistema; 

f) marketing, mercados e sistemas de marketing são produtos da ação humana, em que 

indivíduos, grupos e entidades interagem como participantes de uma troca econômica; 

g) o sistema de marketing fornece um contexto econômico, cultural e institucional 

para a arena onde participantes/atores autônomos (pelo menos em parte) agem e reagem um 

com o outro em busca de uma vantagem percebida. Essa a razão pela qual, de acordo com 

Costa (2015, p. 89), “o marketing não pode deixar de considerar os determinantes e as 

consequências sociais de suas atividades e de suas aplicações”; 

h) como Padgett e Powell (2009, apud Layton, 2015) pontuam, há uma ligação entre 

esse contexto social em que o sistema de marketing atua com outros domínios sociais, como 

as instituições políticas, religiosas e culturais; 

i) como os participantes de um sistema de marketing possuem habilidades sociais 

diferentes em suas lutas para estabelecer domínio localizado, as escolhas que fazem em 

resposta às oportunidades percebidas contribuem para uma progressiva co-evolução de 

comportamentos, crenças e práticas, que, por seu turno, realinham o campo de ação e o 

sistema de marketing; 

j) como a interação entre os participantes ocorre de maneira desigual quanto à 

cooperação e à competição, os resultados individuais e o poder posicional também se 

apresentam desiguais; e 

k) é necessário considerar, ainda, o poder das entidades estatais para regulamentar ou 

controlar as ações dos participantes do sistema de marketing. 

Isso posto, é possível, de acordo com Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 2005 e 

Wooliscroft et al., 2006), se ver os processos de marketing como um fluxo de bens e um fluxo 

paralelo de mensagens informativas e persuasivas; fluxo esse que gera, de acordo com Layton 

(2007), os chamados sortimentos, definidos por ele como:  
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conjuntos de produtos, tangíveis e intangíveis, diferenciados pela localização no espaço e no 

tempo, ou por fatores tais como custo, preço ou qualidade, sendo que nem todos os 

participantes de um sistema de marketing precisam ter acesso a todo sortimento gerado pelo 

sistema. 

 

Ainda de acordo com o autor, esse fornecimento, por sua contribuição na geração de 

melhor qualidade de vida para uma determinada comunidade, indica a efetividade do sistema 

de marketing. 

Nesse contexto, Wilkie e Moore (1999), citando Kasper (1993), advertem que, quanto 

menos familiar uma pessoa está em relação ao campo do marketing, mais ela iguala marketing 

com propaganda e vendas. Assim, de acordo com os autores, para começar a apreciar a 

riqueza do campo do marketing, é necessário que as pessoas aprendam mais e ampliem sua 

visão. Nesse sentido, eles alertam para a necessidade de se considerar quatro tópicos, quando 

se discute os sistemas de marketing e sua importância na sociedade (tempo, limites do 

sistema, cultura e experiência pessoal), pois essas questões influenciam a percepção da 

importância dos sistemas de marketing no cotidiano das pessoas.  

Em relação ao tempo, os autores destacam que as contribuições do marketing para a 

sociedade ocorrem ao longo do tempo, estando bem visíveis quando se compara as condições 

de vida do início do século XX com aquelas existentes já na proximidade do século XXI. 

Em relação aos limites, os sistemas de marketing são vastos, mas suas operações 

convergem e se coordenam com as operações de outros sistemas agregados, para formar um 

grande sistema econômico dentro da sociedade. 

Em relação à cultura, os autores destacam, ainda, que o marketing é uma instituição 

social altamente adaptável aos contextos políticos e culturais. Assim, ele pode se mover 

facilmente ao redor do mundo, alocando diversos sistemas de marketing nas mais diferentes 

culturas, sendo, no entanto, limitado por essas culturas. 

Em relação à experiência pessoal, é importante destacar que muitas contribuições do 

marketing para a sociedade ocorrem ‘atrás das cenas’, sendo desconhecidas por aqueles que 

não estejam diretamente envolvidos em determinadas operações. 

Para Layton (2007), é necessário levar em consideração, também, os quatro padrões 

alternativos de modelagem de escolhas, a saber: 

a) troca pura, que inclui as transações ocorridas ao longo das rotas de comércio, onde 

os sortimentos são adicionados, transformados ou reduzidos em cada centro de negócio 

existente no percurso da rota, sendo que a barganha é comum, com o dinheiro podendo ser 

usado ou não na aquisição dos bens; 
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b) troca estruturada, em que surgem os intermediários especializados, dando 

estabilidade ao sistema, ao fornecer a estrutura econômica e social de que ele precisa e ao 

padronizar os processos subjacentes ao fluxo de transações; 

c) troca centralizada, em que o poder político ou econômico é usado para direcionar os 

fluxos de transação em favor das metas da entidade que exerce esse poder; e 

d) troca em rede, em que o foco é nos relacionamentos ligando indivíduos e entidades 

no sistema de marketing, de forma a apoiar os fluxos de transações, sendo necessário se 

considerar os seguintes fatores: (i) a força de cada relacionamento reflete o investimento 

social e econômico feito no relacionamento pelas partes envolvidas; (ii) as redes, como um 

todo, têm uma estrutura na qual o poder e a autoridade fluem da posição de cada ator dentro 

da rede, sendo fator determinante para indicar a capacidade de resposta aos desafios e 

mudanças externos; e (iii) a cooperação e a competição podem coexistir, na busca pela 

construção de links – econômicos, sociais ou culturais - entre os participantes, sobretudo entre 

aqueles fortemente conectados. 

Em relação, ainda, à importância dos sistemas de marketing, Wilkie e Moore (2012), 

citando Vaile et al. (1952), ressaltam que eles realizam duas tarefas distintas para as 

sociedades, quais sejam: (1) a entrega de um padrão de vida para os cidadãos; e (2) a criação 

de um dinamismo no mercado, que adota e suporta os contínuos avanços e inovações, 

permitindo um ininterrupto crescimento do padrão de vida diário. 

Considerando, ainda, que cada país tem dimensões sociais, culturais, políticas e 

econômicas únicas (Shapiro, 2005) e que as mudanças se dão no transcorrer do tempo, em 

diferentes aspectos da vida diária, dentro destes distintos contextos político-culturais, Wilkie e 

Moore (1999) apresentam as características dos sistemas agregados de marketing, conforme 

exposto no Quadro 8, apresentado a seguir. 
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Quadro 8: Características do Sistema Agregado de Marketing 

Característica Explanação 

Incorpora muitas atividades 
Inclui desde as funções clássicas de distribuição até os planos e 

programas dos comerciantes e as ações de consumidores e governos 

Compõe-se de fluxos contínuos e 

planejados 

Inclui fluxos de bens e materiais, entregas de serviços, pagamentos e 

fluxos de informação e influência 

É extensivo, em diversos aspectos 

1. Compreende todo o percurso desde a extração da matéria-prima até a 

disponibilidade para o uso individual/familiar 

2. Combina materiais/bens de diversos países nas ofertas de mercado 

3. Há múltiplos conjuntos de comerciantes atuando como competidores, 

realizando atividades paralelas 

4. Exercita atividades de troca em nível geométrico 

É estruturalmente sofisticado 

Conta com uma enorme infraestrutura física e de comunicações que 

regular e rotineiramente cria e fornece bens e serviços em toda a 

sociedade 

É uma base fundamental para a 

alocação de recursos numa 

economia de mercado 

Cria bens e serviços, de acordo com as respostas dos consumidores às 

ofertas de mercado 

É governado por forças para a 

eficiência 

Foca no interesse próprio, na concorrência e nas características da 

demanda do mercado 

É restringido por forças sociais 
Inclui leis, regulamentos governamentais, normas culturais e códigos 

éticos de negócios e conduta do consumidor 

Depende de processos coordenados 

entre produtores e revendedores 

Busca compras interdependentes para atender a padrões pré-

especificados que facilitem a venda aos consumidores finais 

Opera através de interações 

humanas 

Baseia-se em experiência e confiança, adquiridas nos relacionamentos 

mantidos pelos participantes do mercado 

É um sistema aberto 
Orienta-se para o crescimento e a inovação, buscando resolver 

problemas e captar oportunidades 

Fonte: elaborado pelo autor, com base em Wilkie e Moore (1999) 

 

Como se depreende do Quadro 8, há uma complexidade natural em qualquer sistema 

de marketing, pela diversidade de características que o formam e que o levam a estar, sempre, 

em um fluxo contínuo de atividades [como já delineado por Alderson (1965, apud Shaw & 

Jones, 2005 e Wooliscroft et al., 2006)]; e pela participação dos diversos atores sociais que o 

orientam (sobretudo comerciantes, consumidores e governos), sendo importante salientar, 

conforme observa Layton (2007), que não se deve esperar pela existência de equilíbrio nesse 

fluxo, pois, em um mundo em que a tecnologia, a economia e a mudança social são quase 

universais, mercados discrepantes são lugar comum e sortimentos estarão continuamente 

mudando.  

Ainda segundo Layton (2007), reproduzindo ensinamentos de outros pensadores, 

subjacentes a esses fluxos estão elementos da infraestrutura econômica, social, cultural e 

física (Fisk, 1967), que, de modo geral, são, ao lado da infraestrutura política, responsáveis 

por garantir o funcionamento dos sistemas que compõem o ambiente em determinado 

momento, pois acabam por condicioná-los circunstancialmente (Dixon, 2002). 

Por esse ângulo, é importante lembrar o conselho de Mittelstaedt et al. (2015) sobre 

não se poder entender os sistemas de marketing como uma panaceia para todos os males 
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sociais, devendo-se reconhecer que não há um comportamento totalmente racional por parte 

dos atores nem uma equalização de seus resultados. 

Adentrando esse assunto, Costa (2015, p. 110) adverte que é comum haver 

ineficiências em sistemas de marketing, fazendo com que ocorram gaps entre os resultados 

desejados e aqueles efetivamente alcançados, sendo que esses gaps podem ocorrer tanto no 

nível do resultado imediato do sistema quanto no nível agregado do macro sistema (como é o 

caso da ocorrência de externalidades), podendo, ainda, retornando aos conceitos de Nason 

(1989), serem efeitos conhecidos ou desconhecidos. 

Costa (2015, p. 120) ainda alerta para a limitação do marketing, pois, conquanto o 

sistema seja de marketing, nem tudo no sistema é estritamente marketing. 

Isso posto, pode-se partir para uma nova definição de sistema de marketing, tido por 

Wilkie e Moore (2012) como “um enorme, poderoso e intrincado complexo operando para 

servir as necessidades da sociedade em que ele ocorre, sendo diferente entre as sociedades, 

por refletir as diversas idiossincrasias nelas existentes (povo, cultura, geografia, decisões 

sociopolíticas, oportunidades econômicas e limites).”  

Para visualizar essa ideia, Wilkie e Moore (1999) desenvolvem uma ilustração, na qual 

falam do “café da manhã de Tiffany”, mostrando todo o processo subjacente a se tomar um 

simples café da manhã em casa. Nota-se, nessa ilustração, a concepção de um conjunto de 

atividades, que são desenvolvidas em um sentido de infraestrutura. Como os autores afirmam, 

trata-se do sistema de marketing em andamento, com os diversos estágios de compra e venda, 

em todas as suas dimensões, permitindo as transações comerciais que, por sua vez, 

retroalimentam o próprio sistema. 

Ainda, de acordo com os autores, diversos pontos sobre os sistemas de marketing 

emergem, a saber: 

a) há um grande número de entradas (os chamados inputs), que permitem a um sistema 

de marketing iniciar suas atividades; 

b) há outros participantes, além dos comerciantes em um sistema agregado de 

marketing. Na verdade, os gestores de marketing controlam apenas algumas das atividades 

inerentes a um sistema de marketing; as demais atividades dependem dos demais atores 

sociais envolvidos – consumidores organizacionais, consumidores finais e governos; e 

c) há atividades que não estão relacionadas diretamente com as tarefas de marketing. 

É possível, pois, concluir que os sistemas agregados de marketing são enormes e 

crescem rapidamente tanto horizontal quanto verticalmente, como afiançam Wilkie e Moore 

(1999). Horizontalmente, os sistemas se estendem desde a extração das matérias-primas até o 
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consumidor final, sempre com criação de valor para os participantes em todas as etapas. 

Verticalmente, os sistemas de marketing vão engajando todas as organizações que deles 

participam, incluindo as atividades governamentais em todas as esferas de Poder e todas as 

formas de participação dos consumidores. 

Ter, pois, os sistemas de marketing como seu núcleo de estudos e focar nas interseções 

amplas entre marketing e sociedade são os fatores que, de acordo com Mittelstaedt et al. 

(2015) e Costa (2015, p. 123), distinguem o macromarketing de outras abordagens do 

marketing.  

Complementando, Layton e Grossbart (2006) ponderam que o estudo de um sistema 

de marketing inclui uma análise cuidadosa de um ou mais de seus componentes essenciais - o 

ambiente do sistema, os componentes do sistema, os atributos e propriedades do sistema, e os 

resultados derivados da atividade do sistema. Isto se faz necessário porque, como será 

mostrado na próxima seção, há uma reciprocidade de ações/reações entre o marketing e a 

sociedade. 

Nessa mesma linha de pensamento, Layton (2007; 2015), citando Fisk (1967), 

reapresenta os cinco fluxos associados com a operação dos sistemas de marketing 

(propriedade, posse, finanças, risco e informação), conforme Figura 6, exposta a seguir, 

esclarecendo que, subjacentes a esses fluxos, encontram-se elementos da infraestrutura 

econômica, social, cultural e física.  

 

Figura 6: Os fluxos operacionais dos sistemas de marketing 

 
Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Layton (2007) 

•Depende da natureza dos produtos envolvidos

•Sofre impacto das questões culturais e sociais
Fluxo de propriedade

•Pode ou não coincidir com a propriedade

•Acrescenta uma dimensão logística à operação

•Tem na infraestrutura física um elemento essencial

Fluxo de posse

•Está presente em mercados monetizados

•Deriva de créditos a produtores, comerciantes e
consumidores

Fluxo financeiro

•Seu gerenciamento pode ser informal (melhor seleção de
parceiros; criação de relacionamentos recíprocos) ou
formal (o gerenciamento de risco propriamente dito e o
seguro)

Fluxo de risco

•Apresenta assimetria, o que favorece/prejudica os
diversos atores envolvidos nas transações

•Há gerenciadores especialistas, para minimizar erros,
quando os custos são altos

Fluxo de informação
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Layton (2015) esclarece, ainda, que esses fluxos são gerados pelas transações que têm 

lugar no mercado, sendo que os resultados imediatos de um sistema de marketing são as 

combinações alcançadas entre os sortimentos disponíveis e aqueles desejados pelos 

consumidores. Já os resultados em longo prazo dependem da proximidade, no decorrer do 

tempo, dessa combinação, dos benefícios que o fluxo propicia a cada um dos participantes do 

sistema, da presença (ou ausência) de externalidades significantes, do alcance de justiça 

distributiva, da resistência do sistema de marketing às mudanças externas e da 

sustentabilidade do sistema em seu próprio ambiente. 

Finalizando, Layton (2015) adverte que a eficiência e a efetividade alcançadas por um 

sistema de marketing dependerá de cada elemento trabalhar próximo aos outros, de uma 

maneira coordenada. 

Tarefa mais árdua quando se pensa no processo de globalização que se desenvolve a 

todo vapor. Para Lazer e Shaw (2000), esse novo momento exige que os gestores de 

marketing enfrentem as desafiadoras tarefas de discernir os significados das externalidades 

mais amplas tanto para indústrias, fábricas e produtos específicos quanto para as decisões 

internas de cada país. De acordo com os autores, isso se dá porque os efeitos dos fatores 

externos podem diferir daqueles previstos pelos gestores de marketing, uma vez que “os 

modelos, diretrizes e regras de ouro, cuidadosamente desenvolvidos e úteis no passado, 

oferecem, agora, apenas uma mínima assistência no gerenciamento de marketing.” 

Nesse sentido, Fisk (1999) lembra que, no nível macro, é necessário direcionar as 

externalidades, como progresso e poluição, advindas da adoção, difusão e transferência de 

tecnologia. Para o autor, oferecer recompensas e reforçar atitudes positivas à reciclagem, à 

conservação e à adoção de produtos e processos ambientalmente amigáveis é um bom 

caminho para seguir, em direção a um desenvolvimento sustentável nessa era de produção e 

consumo em nível industrial.  

Em outras palavras, coloca-se o marketing no “fio da navalha”, cabendo, então, a 

indagação feita por Leite et al. (2015) sobre a natureza do marketing em suas relações com a 

sociedade: “mocinho ou bandido”? 

É o que se verá na próxima seção. 
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2.5 O Marketing e a Sociedade 

 

Como expresso anteriormente, ao se tratar da história do marketing e, por 

consequência, do macromarketing, houve um grande avanço no pensamento do marketing 

desde seus tempos primordiais, quando ele era visto praticamente como sinônimo de canais de 

distribuição, até o momento presente, em que o marketing foi incorporando diversos 

conceitos, modernos paradigmas e novas possibilidades. 

Entretanto, conforme alertam Wilkie e Moore (2012), a história do marketing não se 

dá de modo estável ao longo do tempo, com um avanço cumulativo em busca de um corpo 

unificado de pensamento, mas, pelo contrário, sofre com mudanças periódicas na 

predominância de determinados modos de pensamento; mudanças essas que impactam a 

forma como o conjunto marketing e sociedade é pensado. 

Assim, apresenta-se, de início, um esboço histórico desse relacionamento entre 

marketing e sociedade, para, depois, se discutir as principais externalidades, provenientes 

desse relacionamento: marketing e justiça distributiva; marketing, políticas públicas e 

regulação do mercado; marketing e desenvolvimento (econômico e social); marketing e 

consumo responsável e sustentável; e marketing e qualidade de vida.  

Por último será abordada uma concepção mais recente do marketing, o marketing 

positivo. 

 

2.5.1 O marketing e a sociedade em uma perspectiva histórica 

 

Em uma perspectiva histórica, Moyer (1972, p. 84) argumenta que a preocupação com 

o consumidor já começa a se verificar no início do século XIX, com a modificação do 

conceito de caveat emptor (postura de transação em que o comprador se torna o responsável 

pela obtenção de todas as informações que lhe são necessárias para efetuar uma compra, sem 

que o vendedor necessite ofertar qualquer garantia), pois houve muitas vitórias de 

consumidores, sobretudo nas cortes inglesas, servindo de base para a proteção ao consumidor.  

Prosseguindo, Wilkie e Moore (2012) atentam para o início do século XX, quando os 

líderes do pensamento de marketing da era I usavam critérios de eficiência econômica para 

expressar seus julgamentos sobre o marketing, obtendo respostas não-empíricas – mas 

relativamente objetivas – sobre as questões sociais refletidas no emergente sistema de 

marketing. Ainda nessa época, de acordo com os autores, citando Murphy e Wilkie (1990), a 
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aprovação do Clayton Act12 e a criação da Federal Trade Comission13, em 1914, refletem bem 

a preocupação que se tinha com questões sociais, como a precificação e outros 

comportamentos competitivos dentro da crescente economia capitalista.  

Já na segunda era, que envolve a Depressão dos anos 1930 e a II Guerra Mundial, 

houve, de acordo com Wilkie e Moore (2012), uma grande preocupação dos pensadores de 

então com os reflexos desses eventos na sociedade, sendo que diversos capítulos dos livros à 

época editados eram devotados às questões sociais, como as práticas de preço, os custos de 

distribuição, o valor da propaganda e a necessidade de se analisar o momento e planejar a 

retomada de crescimento do país. Por fim, os autores citam o Journal of Marketing como 

grande contribuinte para a expansão das ideias envolvendo marketing e sociedade, com 55% 

de seu conteúdo sendo devotado às questões sociais durante a II Guerra Mundial. 

Moyer (1972, p.85) complementa essa informação, ao afirmar que, nessa época, houve 

a necessidade de o governo agir, no intuito de aumentar as informações disponíveis aos 

compradores de seguro, bem como de prevenir adulterações e má rotulagem de produtos 

farmacêuticos e cosméticos, dentre outros.  

Em relação à Era III, Wilkie e Moore (2012) ponderam que, com o surgimento da 

perspectiva científica e da visão gerencial como pilares do marketing, o estudo do marketing 

na sociedade foi deixado de lado até a década de 1960, quando, conforme Moyer (1972, p.86) 

e os próprios Wilkie e Moore (2012) dizem, foi inaugurado outro período, no qual houve 

renovado interesse na proteção do consumidor, com a atenção centrada principalmente em sua 

segurança e na difusão de informação e na responsabilidade social dos negócios.  

Tais preocupações, de acordo com Moyer (1972, p. 86), se devem às razões levantadas 

por Aaker e Day (1971, pp. 9, 10) em seu livro “Consumerism: Search for the consumer 

interest: a) uma crescente confusão dos consumidores, decorrentes da grande variedade de 

bens e marcas disponíveis e sua exposição à propaganda enganosa e desinformativa; b) um 

alto nível de expectativas do consumidor em relação à qualidade do produtos; c) suspeitas 

geradas pela divulgação de práticas de negócios questionáveis em certas indústrias; d) 

                                                
12 Clayton Act: foi uma emenda, aprovada pelo Congresso dos EUA em 1914, para promover a concorrência nos 

negócios dos EUA e desencorajar a formação de monopólios. Este ato proibiu a discriminação de preços, 

fixação de preços e contratos de venda exclusivos. O ato também legalizou ataques pacíficos e boicotes contra 

empresas. (Business Dictionary, 2018) 
13 Federal Trade Comission: a FTC é uma agência federal (norte-americana) bipartidária com a missão de 

proteger os consumidores e promover a concorrência. A FTC desenvolve políticas e ferramentas de pesquisa 

através de audiências, workshops e conferências. Ela Colabora com parceiros da aplicação da lei em todo o 

país e em todo o mundo, para promover suas missões cruciais de proteção ao consumidor e à competição. E, 

além das fronteiras norte-americanas, coopera com agências e organizações internacionais para proteger os 

consumidores no mercado global. (FTC, 2018)  
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crescente preocupação com o pobre, que é geralmente o mais agudamente afetado pelas 

práticas de negócio de má qualidade; e e) acentuada preocupação com a qualidade de vida, 

que traz todo o sistema de marketing sob escrutínio e críticas. 

Ainda de acordo com Moyer (1972, p. 86), poder-se-ia citar outros fatores adicionais, 

como a crescente complexidade dos novos produtos; a expansão do número de produtos 

ofertados; e o jeito impessoal das grandes corporações lidarem com seus clientes. 

Wilkie e Moore (2012) também complementam a lista de fatores, indicando a questão 

dos direitos civis e dos grupos vulneráveis (como os habitantes dos guetos); a preocupação 

com a reciclagem e a ecologia; o surgimento de uma nova área de estudos no marketing, 

voltada para o comportamento dos consumidores (em favor dos grupos vulneráveis, de uma 

melhor saúde ou, mesmo, de compras mais eficientes); o início do estudo da área de políticas 

públicas (só na década de 1970 foram publicados 550 artigos sobre o tema); e o 

desenvolvimento do chamado marketing social, com foco nas atividades das agências 

governamentais e dos grupos sem fins lucrativos.  

Por fim, Moyer (1972, pp. 88-90) argumenta que “o começo” (entendido, aqui, no 

sentido de que não apenas os estudiosos e ativistas se interessavam pelo assunto, mas que o 

próprio governo teve de agir) do movimento em favor dos consumidores se deu com a 

mensagem especial do então-presidente Kennedy, em março de 1962, quando ele, instigado 

por diversas entidades pró-consumidor (com destaque para o grupo comandado pelo Ralph 

Nader, o “Nader’s Center for Study of Responsive Law”), enunciou os quatro direitos do 

consumidor, quais sejam: 1º) o direito à segurança – direito de ser protegido contra o 

marketing de bens que são danosos à saúde ou à vida; 2º) o direito de ser informado – direito 

de ser protegido contra informação, propaganda, rotulagem ou qualquer outra prática que se 

configurem fraudulentas, ilusórias ou grosseiramente capciosas, bem como o direito de lhe 

serem dados os fatos de que ele necessita para fazer uma escolha informada; 3º) o direito de 

escolha – o direito de assegurar-se, sempre que possível, de acesso a uma variedade de 

produtos e serviços a preços competitivos e, nas indústrias em que a competição não é viável 

e a regulação governamental é substituída, assegurar-se de qualidade satisfatória de serviços, 

a preços justos; 4º) o direito de ser ouvido – assegurar-se que os direitos dos consumidores 

receberão completa e simpática consideração na formulação de políticas governamentais e 

justo e imediato tratamento nos tribunais administrativos. 

Já em relação à Era IV, Wilkie e Moore (2012) argumentam que se tem visto uma 

evolução paradoxal do interesse do tópico marketing e sociedade e em sua cobertura.  
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De um lado, de acordo com os autores, houve, na década de 1980, um significante 

declínio no interesse do mainstream nesse tópico, causado, provavelmente, pela análise de 

que o foco em questões sociais seria disfuncional para resolver problemas no nível das firmas, 

em face da adoção majoritária da perspectiva gerencial do marketing e sua consequente 

preocupação micro.  

Por outro lado, após esse declínio inicial, a área de marketing e sociedade refloresceu 

devido, sobretudo, ao trabalho de um pequeno conjunto de pensadores que construiu uma 

bem-vinda infraestrutura para encorajar o desenvolvimento da área e que continuou a buscar 

pesquisas sobre esses temas, com entusiasmo e energia. Isso propiciou a criação do Journal of 

Macromarketing, o aparecimento de estudos empíricos, a realização de conferências sobre o 

assunto e a formação, dentro da Associação Americana de Marketing, do “Grupo de Interesse 

Especial sobre Marketing e Sociedade”. 

 

2.5.2. Entendendo o relacionamento entre marketing e sociedade 

 

Diante dessa evolução, Wilkie e Moore (1999) destacam a questão da influência que o 

marketing tem sobre a sociedade, uma vez que suas contribuições (1) se acumulam ao longo 

do tempo, (2) se difundem através de uma sociedade e (3) ocorrem no contexto da vida 

cotidiana. 

Pensamento que Fisk (1999) deixa evidente ao reiterar que a mudança social é, 

provavelmente, o processo social mais crítico induzido pelos esforços de marketing. Para o 

autor, 

 

o marketing acelera a mudança social por causa das pessoas que, aprendendo sobre inovações, 

podem adotá-las. A mudança induzida pelo marketing começa quando os membros do canal 

cooperam ou competem para introduzir novos produtos ou processos. A mudança é 

geralmente adotada mais rapidamente pelo marketing do que poderia ser através de coerção 

regulatória. 

 

Nesse sentido, o autor assevera que os impactos do marketing sobre a sociedade e os 

limites sociais (tradição, moral e leis) impostos sobre a atividade de marketing requerem um 

estudo especializado. Assim, as externalidades sociais e ambientais e seu gerenciamento e 

consequências; a ética dos valores certos e errados; a estética do bom e do mau gosto, como 

expressado pelos pós-modernistas e pelo marketing radical; estudos históricos das mudanças 

no decorrer do tempo; e estudos espaciais comparativos das diferenças culturais nos 

processos, valores e tradições são bons exemplos de tópicos relevantes para o 
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macromarketing. 

Esses estudos, de acordo com Wilkie (2005), têm envolvido abordagens quantitativas 

e das ciências comportamentais nas pesquisas de marketing, o que, embora tendo 

desenvolvido substancialmente seu rigor e poder analítico, traz, como consequência, uma 

gradual mas perceptível erosão no foco em questões mais amplas. Segundo o autor, os 

pensadores sobre marketing vêm devotando menos estudo, menos treino e menos atenção aos 

efeitos do marketing sobre a sociedade de maneira mais ampla. 

Ou, como pontuam Jocz e Quelch (2008): “para um campo que frequentemente 

enfrenta críticas arrebatadoras por suas práticas, surpreendentemente o marketing tem dado 

pouca atenção aos impactos dessas práticas sobre a sociedade”, fato que não deve ocorrer, 

pois, conforme assevera Costa (2015, p. 71, 89, 90), “o marketing é, antes de tudo, uma 

atividade social, ou seja, o marketing se expressa, se analisa e se operacionaliza no contexto 

social”, “(sendo, assim,) uma área do conhecimento que recebe influências, condicionamentos 

e imposições da sociedade e (...) que também atua, influencia e, em boa medida, modifica esta 

mesma sociedade.”  

Nessa linha de raciocínio, Mittelsteadt et al. (2015) também alertam para implicações 

negativas que os sistemas de marketing podem ter, como o encorajamento ou o perdão de 

práticas antiéticas de negócios, o aumento da desigualdade, a piora da qualidade de vida e a 

deterioração do meio ambiente e da sociedade, pois, como afirma Dixon (2002), embora o 

mercado seja uma instituição social que fornece benefícios sociais, há determinado custo 

social na concessão desses benefícios, uma vez que o desejo por dinheiro não tem um limite 

natural, fazendo com que o marketing tenha que lidar com valores e normas que podem 

reduzir o bem-estar social. 

Complementando esses aspectos negativos, Wilkie (2005), relembrando artigo de sua 

própria autoria, apresenta quatro acusações específicas dos críticos da globalização: (1) em 

países em desenvolvimento, o marketing, aos poucos, vai destruindo as culturas locais; (2) em 

vez dos direitos humanos, o marketing se preocupa com os direitos de propriedade intelectual; 

(3) o marketing contribui para padrões inapropriados de dieta e para as tecnologias de 

alimentação não-saudável; e (4) o marketing promove o consumo insustentável.  

Para Sheth (1992), nessa avaliação faz-se necessário ter em mente que a relação entre 

marketing e sociedade varia significativamente entre culturas e entre países. 

E, como expressam Leite et al. (2015), é importante levar em consideração, também, o 

chamado mito da soberania do consumidor, segundo o qual se consegue transformar o 

objetivo maior dos empresários, que é o lucro máximo, em benefícios para o consumidor. De 



107 

 

acordo com os autores, “este mito é um risco para o adequado ensino de marketing, porque 

ele omite o principal elemento da responsabilidade individual e leva a suposições irreais sobre 

o mercado”.  

Mas não são somente os comerciantes que agem de maneira condenável. Conforme 

exposto por Costa (2015, p. 69), também os demandantes parecem se despreocupar com os 

custos sociais de seus atos de consumo, ajudando, assim, no desequilíbrio dos sistemas de 

marketing, levando o Estado a ter de agir, para que o equilíbrio seja retomado. 

Por fim, é importante salientar, conforme afirmam Wilkie e Moore (1999), que o fato 

de os limites societais terem se tornado mais permeáveis faz com que o esforço para suportar 

esse dinamismo possa lidar com excessos, falhas e, por vezes, consequências desconhecidas.  

Ou, como expressa Moyer (1972, pp. 56-57): 

 

mensurar o resultado do marketing é difícil, por causa da natureza intangível de suas 

atividades. Embora em alguns aspectos as mensurações possam ser similares àquelas usadas 

para calcular a produtividade na produção, em sua maioria, o resultado do marketing não é 

refletido pelo valor agregado ao produto final, mas pelas funções que ele (marketing) realiza. 

 

Assim, é importante, de acordo com Wilkie (2005), citando outro artigo de sua própria 

autoria, que se atente para o fato de que (1) uma firma é conectada com a sociedade por 

intermédio de uma rede de relacionamentos; (2) a performance do marketing de uma empresa 

requer níveis altos e balanceados de verdade e valor em todos esses relacionamentos; e (3) 

esses relacionamentos são dinâmicos e interconectados. 

Esse ir e vir teórico traz dúvidas quanto à natureza do marketing em suas relações com 

a sociedade. Como alertam Leite et al. (2015), há visões discrepantes sobre a forma de 

interação do marketing com a sociedade, podendo o marketing ser encarado como “mocinho” 

ou “bandido”, dependendo da perspectiva adotada pelos estrategistas e pesquisadores de 

marketing. Visão compartilhada por Nason (1989), ao reconhecer que as consequências 

sociais do marketing podem ser positivas ou negativas, a depender do ângulo de análise – 

benefícios ou custos. 

Nessa direção, Jocz e Quelch (2008) enfatizam que os conceitos do marketing não 

nasceram do altruísmo. Assim, a teoria econômica assume o conceito de competição perfeita e 

a prerrogativa de precificação e de discricionariedade dos compradores ficam nas mãos dos 

produtores. Com isso, a tão propalada soberania do consumidor depende das condições de 

mercado.  
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Entretanto, de acordo com Nason (1989), relembrando Staaf e Tannian (1973, p.vii), 

ocorrem falhas no mercado que vão além de questões teóricas; há falhas que atingem uma 

importante realidade da operação de mercado. Falhas que vão se tornando mais frequentes e 

potencialmente mais severas à medida que as economias vão crescendo em tamanho, 

sofisticação técnica, interdependência e complexidade social. Falhas que levam à necessidade 

de entendê-las e de analisá-las, no sentido de se garantir espaço para que as políticas públicas 

possam ser desenvolvidas em consonância com questões que dizem respeito à sociedade. 

Nesta linha de raciocínio, voltado para as questões brasileiras, Costa (2015, p. 43, 49, 

50) pondera que, se há no Brasil uma imagem mágica e ufanista dos profissionais envolvidos 

nas práticas de marketing, quando o escopo é mais amplo, abrangendo a sociedade, não há o 

que comemorar, pois 

 

em alguns momentos a imagem social do marketing chegou a um nível de deterioração tão 

forte que, de repente, lá estamos nós, profissionais da área, tendo que explicar algumas 

diferenças conceituais e relativizando as práticas e seu conteúdo ético e moral. (...) A 

admiração e a desconfiança que as pessoas têm pelos ‘marketeiros’ transferem-se para o 

marketing. A admiração cria uma expectativa para os profissionais de gerarem sempre 

decisões criativas e de impacto; a desconfiança coloca o marketing como algo que é capaz de 

enganar, mentir, dissimular, e mesmo assim conseguir vender produtos sem real valor. Isso 

mesmo: o marketing chega a ser visto como um conjunto de técnicas e artimanhas para 

enganar eleitores, consumidores ou cidadãos. 

 

Nessa mesma linha de raciocínio, Leite et al. (2015) lembram das transformações 

significativas pelas quais tanto o marketing quando os indivíduos e o próprio consumo vêm 

passando ao longo do tempo, com tensões advindas de mudanças de ordem social, econômica, 

política, cultural, entre outras, o que impacta esse diálogo entre marketing e sociedade, que 

não é feito, então, com a lucidez desejada. 

Esse relacionamento do marketing com a sociedade fica mais bem observado na 

Figura 7, proposta por Ho (2005), que contém a estrutura do Sistema Agregado de Marketing 

(AGMS). 
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Figura 7: A estrutura do sistema agregado de marketing 

 
Fonte: Ho (2005) 

 

Como se pode depreender da análise da figura, o ambiente de mercado influencia as 

oportunidades de mercado e ambos agem sobre os atores primários do sistema agregado de 

marketing – comerciantes, consumidores e governo – que, por suas interações, impactam o 

comportamento e o desempenho do mercado, sendo que, de acordo com Ho (2005), cada ator 

tem um papel diferente no processo interativo através do qual as oportunidades de mercado 

são transformadas em consequências de mercado. Por seu turno, esses desempenhos e 

comportamentos retroalimentam a engrenagem, tornando-a dinâmica. 

Para evidenciar essas mudanças ocorridas ao longo do tempo e seus impactos na 

sociedade moderna, Wilkie e Moore (1999) se valem de uma metáfora, na qual Mary compara 

seu cotidiano àquele vivido por sua bisavó: se, à época da bisavó de Mary, a maior parte do 

tempo era gasto com afazeres domésticos, hoje, a tecnologia permite que se reduza o tempo 

neles despendido; se, antes, a comunicação e o deslocamento eram difíceis – basicamente o 

deslocamento era feito a cavalo ou a pé e a comunicação era mais local –, hoje, ambos têm 

ferramentas práticas que possibilitam seu imediatismo, uma vez que a internet possibilita a 

comunicação instantânea entre pessoas em qualquer lugar do planeta e os automóveis e aviões 

tornaram as distâncias menores. 

Essa metáfora proposta por Wilkie e Moore (1999) torna factível a afirmação de Leite 

et al. (2015) de que, estando presente no cotidiano das pessoas, “o papel do marketing na 

sociedade é permitir que a vida aconteça com suas necessidades atendidas e com mais 
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conforto”, sendo importante enxergá-lo “como um processo rico e interativo, inserido em um 

contexto social complexo, responsável pela construção de relacionamentos de longo prazo”. 

Assim, comunicação e transporte são apenas dois campos nos quais os exemplos de 

contribuição do marketing para a sociedade estão mais próximos e, portanto, mais visíveis.  

Esse pensamento de Leite et al. (2015) pode ser visualizado por intermédio da Figura 

8, exposta a seguir, que retrata o processo do valor para a sociedade.  

 

Figura 8: Processo do valor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Costa (2015, p. 66) 

 

 

 

 

 

 

 

Aqui é importante levar em consideração o pensamento de Nason (1989), para quem, 

para ser uma consequência social de interesse dos macromarketers, os efeitos das ações de 

mercado têm de ser importantes em termos do número de pessoas impactadas ou da 

severidade do impacto. Além do mais, esses efeitos têm de ser sentidos por subgrupos da 

sociedade ou pelas comunidades ou sociedades como um todo. 

Buscando mostrar os caminhos possíveis para uma relação harmoniosa entre 

marketing e sociedade, Sheth (1992), além de proporcionar o framework conceitual dos 

modos possíveis de interação entre marketing e sociedade, se preocupou em apresentar os 

fatores necessários a uma convergência de ação entre eles. O Quadro 9, mostrado a seguir, 
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traz a descrição de como esses fatores devem ocorrer, para que se consiga a pretendida 

relação harmoniosa entre marketing e sociedade. 

  

Quadro 9: Processamento de convergência de metas entre marketing e sociedade 

Determinante Explanação 

Visão compartilhada 

Isso se refere a um objetivo comum sobre o futuro, que motiva as duas 

entidades a trabalharem juntas no presente. Qualidade de vida, satisfação 

do cliente e melhoria contínua da qualidade são bons exemplos de visão 

compartilhada. 

Política convergente 

A estratégia com a qual realizar a visão compartilhada acordada é 

igualmente crítica para a convergência de metas. Isso se reflete nas 

políticas econômicas, sociais, pessoais e globais da sociedade 

Educação mútua 

A convergência de objetivos também pode ser aprimorada se o marketing 

e a sociedade aprenderem sobre as funções, papéis e responsabilidades de 

cada um. Muitas vezes é o viés de percepção, e não a realidade, que 

distorce a convergência de objetivos 

Unidade cultural 

A homogeneidade da cultura permite a convergência de metas no nível da 

base. Ela fornece o contexto. A unidade cultural refere-se à identificação 

com a nação acima do lugar de origem, religião e língua 

Causa comum 

Este é outro processo contextual e algumas das causas comuns podem ser 

de âmbito global. Exemplos incluem proteção ambiental, educação, 

infraestrutura, exploração espacial e voluntarismo. 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de Sheth (1992) 

 

É importante ressaltar que, para se atingir a convergência de metas, se faz necessário 

que também os processos se tornem convergentes, pois, como assevera Sheth (1992), o 

domínio do macromarketing refere-se a “quais” aspectos devem ser considerados na relação 

entre marketing e sociedade e em “como” esses aspectos convivem entre si nessa relação. 

Assim, para Sheth (1992), é necessário que se busque: (a) a criação de valor em 

relações ganha-ganha; (b) a existência de uma estrutura em rede; (c) a interdependência 

mútua; (d) a prevalência de práticas mutuamente aceitas; e (e) o desenvolvimento e a 

utilização de sistemas de informação de linha de frente. 

Buscando-se esses parâmetros, será possível delinear, de forma mais criteriosa, os 

efeitos advindos dessa relação entre marketing e sociedade, assunto, aliás, que é tema da 

próxima seção. 

 

2.5.3 As externalidades do marketing 

 

Os efeitos do marketing na sociedade são suas externalidades, como exposto por Costa 

(2015, pp. 122, 123), que cita a justiça distributiva; as políticas públicas e regulação de 

mercado; o desenvolvimento (econômico e social); a qualidade de vida; e o consumo 

responsável e sustentável como as questões prioritárias na discussão do relacionamento entre 
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marketing e sociedade. 

Nessa direção, Ho (2005) argumenta que as consequências desse processo interativo 

são, mesmo, multidimensionais, envolvendo tanto objetivos econômicos quanto sociais. 

Complementando essa ideia, Mittelsteadt et al. (2015) apresentam cinco desafios que 

o marketing precisa enfrentar, para se posicionar, definitivamente, como uma força positiva 

de desenvolvimento: 

a) o desafio tecnológico: é necessário ultrapassar a visão predominante nas sociedades 

ocidentais de que a solução para a maioria dos problemas humanos é de natureza tecnológica; 

b) o desafio político: é necessário ultrapassar as barreiras impostas pelo pensamento 

liberal, introduzido por John Locke, quanto à obrigatoriedade de se ter como aceitáveis, na 

resolução de problemas sociais, apenas as alternativas que resguardem os direitos individuais, 

particularmente o direito à propriedade privada; 

c) o desafio econômico: é necessário ultrapassar a visão do individualismo atomizado, 

como proposto por Adam Smith, notadamente no que se refere ao mercado livre e ao interesse 

próprio, que valorizam a preferência e a escolha (individuais) acima de tudo; 

d) o desafio organizacional: é necessário ultrapassar a visão utilitarista que se tem com 

a natureza, indo além dos polos de sua administração e domínio sobre ela; e 

e) o desafio competitivo: é necessário ultrapassar o viés de competição existente hoje 

em dia, que argumenta que (i) o progresso humano vem da luta pela distribuição de recursos 

escassos e que (ii) as soluções mais eficientes para os problemas sociais vêm da competição e 

não da cooperação. 

Obviamente, como pondera Costa (2015, pp. 167, 168), é desejável que o 

funcionamento de qualquer sistema gere sempre resultados positivos. Entretanto, como 

pontua o autor, é difícil aferir com segurança o nível de eficiência de um sistema agregado de 

marketing, o que leva à imposição de custos e/ou benefícios sobre terceiros, que, os recebendo 

involuntariamente, não podem nem cobrar os prejuízos sofridos nem serem cobrados pelos 

benefícios auferidos. 

Nason (1989), adentrando nessa questão dos fatores necessários a uma boa discussão 

sobre os sistemas de marketing e sua atuação na sociedade, lembra que, além das partes 

diretamente envolvidas em um negócio, há consequências sociais também para outras partes 

não envolvidas, seja a sociedade como um todo ou algum de seus subgrupos. Completando o 

raciocínio, ele afirma que essas consequências podem ser diretas ou indiretas, dependendo de 

como ocorrem, e podem ser conhecidas ou desconhecidas, a depender das informações 

disponíveis para cada parte no momento da transação. 
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Ainda de acordo com o autor, cada tipo de efeito (direto/indireto – 

conhecido/desconhecido) afeta a relação transacional de alguma forma, podendo ir da simples 

vantagem pessoal, obtida por algum desequilíbrio de informação em favor de um dos 

participantes diretos da negociação até efeitos desconhecidos sobre toda a sociedade, pois 

eles, além de serem mais difíceis de lidar, só são compreendidos algum tempo depois de 

concluída a transação que os originou. 

Também Mundt (1993) adentrou nessa questão. Indo um pouco além do que fora 

Nason em 1989, ele agregou à questão das externalidades o termo “não calculadas” que, de 

acordo com Costa (2015, p. 173) difere da noção de “não prevista” de Nason, podendo, pois, 

seus efeitos abranger também as “primeiras partes”, assim denominados os atores sociais 

diretamente envolvidos na transação. 

Mundt (1993) apresenta, então, suas cinco proposições que, mostrando que as 

externalidades são externas à avaliação da transação, permitem uma redefinição do termo 

“externalidades”, tida por ele como: 

 

custos ou benefícios de uma transação, não calculados, que podem advir dos participantes da 

transação ou de outros (terceiros, não envolvidos diretamente na transação, podendo ser desde 

pessoas ou grupos próximos aos participantes até a sociedade em geral), em qualquer 

combinação e que surgem devido ao cálculo errado de uma ou de ambas as partes integrantes 

da transação. 

 

É, pois, necessário, levar-se em consideração todos os aspectos possíveis na interação 

entre marketing e sociedade. Só assim, de acordo com Leite et al. (2015), o marketing poderá 

ser visto como uma instituição da sociedade, cumprindo um relevante papel: o de entregar o 

que a sociedade necessita ou aspira, “para que os consumidores possam se desenvolver de 

maneira holística e não apenas através do consumismo”. 

A possibilidade desse desenvolvimento holístico proposto pelos autores será vista nas 

próximas seções, nas quais serão discutidos os seguintes assuntos: marketing e justiça 

distributiva; marketing, políticas públicas e regulação do mercado; marketing e 

desenvolvimento (econômico e social); marketing e consumo responsável e sustentável; e 

marketing e qualidade de vida. 
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2.5.3.1 Marketing e justiça distributiva 

 

De acordo com Costa (2015, p. 127), a justiça distributiva diz respeito ao equilíbrio na 

distribuição dos benefícios e custos de um sistema que gera resultados.  

Nessa linha de raciocínio, Fisk (1999) afirma que esta é uma questão que não vem 

sendo bem examinada, podendo, assim, atrapalhar o desempenho do marketing como um 

processo social. Para ele, embora reconhecendo que houve esforços acadêmicos, inclusive da 

AMA (Associação Americana de Marketing, em inglês), para aprofundar a discussão sobre o 

assunto, por serem o elo mais fraco do mercado e por oferecerem maior risco em seu 

atendimento, os pobres continuarão “pagando mais por suas compras”.  

Sadicamente, como afirma Fisk (1999), a literatura apresenta essa prática contra os 

pobres, contras as minorias e contra o mercado étnico como “exploração de oportunidades de 

marketing”.  Ou, no dizer de Costa (2015, p. 135): “em verdade, em algumas situações a 

economia de mercado aplicou seus melhores princípios e métodos para aprofundar a injustiça, 

na medida em que promoveu a exploração dos públicos que já são desfavorecidos.” 

Wilkie e Moore (1999) também chamam a atenção para as críticas e problemas 

envolvendo os sistemas agregados de marketing, como a promoção do materialismo; o 

impacto negativo sobre os valores culturais; o caráter manipulativo do marketing; a 

preponderância de determinadas economias sobre as demais, com o consequente imperialismo 

cultural; e a assimetria de poder entre comerciantes e consumidores, o que leva à dificuldade 

de avaliação da qualidade do produto, seja pelo pouco tempo para considerar suas decisões, 

seja pelas informações incompletas ou enviesadas, o que leva, por consequência, a uma 

decisão imperfeita destes (consumidores), tanto por sua incapacidade intrínseca – pela 

racionalidade limitada - quanto pelo uso de manipulação midiática, para incrementar o 

consumo.  

Quanto à discrepância de informação, Dixon (2002) enfatiza que, por causa da 

potencial injustiça que possa derivar das diversas transações mercadológicas, os comerciantes 

deveriam se direcionar por uma base moral e não por uma base econômica. Da mesma forma, 

o autor afirma que os consumidores também têm de assumir suas responsabilidades, caso 

desejem um funcionamento apropriado do mercado; responsabilidades que envolvem não 

apenas a maximização de sua satisfação atual, com a valoração do bem apenas em seu aspecto 

utilitário. É importante, de acordo com o autor, que o consumidor valorize o bem por seu 

significado, o que propiciaria a ele um melhor ranqueamento de suas necessidades e, 

consequentemente, uma melhor preparação para futuras aquisições. 
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Todas essas situações levam aos contínuos desafios que a prática de marketing 

enfrenta, para levar a termo seus objetivos, sem se descuidar dos interesses da sociedade. De 

acordo com Wilkie e Moore (1999), esses desafios estão dispostos em três grandes grupos, a 

saber: (a) os limites para a informação e para a persuasão; (b) o ambiente, visto de modo mais 

amplo; e (c) a cidadania corporativa responsável.  

O Quadro 10, mostrado a seguir, traz as ideias de Wilkie e Moore (1999) sobre esses 

desafios que a prática de marketing enfrenta, buscando corrigir suas imperfeições e, assim, 

manter o dinamismo e a grandeza dos sistemas de marketing em favor da sociedade, bem 

como o interesse dos estudiosos no assunto, pois “o conhecimento, fora da especialidade da 

pessoa, primeiro pode ser vista como não-instrumental; depois como não-essencial; depois 

como não-importante e, finalmente, como inexistente”. 

 

Quadro 10: Os desafios da prática de marketing para uma atuação integrada aos interesses da sociedade 

Desafio Subgrupo Assuntos a serem tratados 

Limites para a 

informação e para 

a persuasão 

Conteúdo das 

propagandas 

Limites à persuasão; temas, execução e cópias; intrusão: 

desordem ambiental; e processos de aprovação de anúncios 

Vendas, precificação e 

práticas pós-vendas 

Limites à persuasão; controle dos abusos de vendas; seguros e 

garantias; e práticas de precificação de varejistas e atacadistas 

Divulgação de 

informações 

Limites à divulgação; rótulos efetivos de advertência; e uso de 

retratações 

O ambiente mais 

amplo 

Questões ambientais 
Esgotamento dos recursos naturais; ameaças à ecologia; e 

reuso e descarte 

Segurança dos produtos 
Produtos perigosos; processos de aprovação de 

regulamentações; e responsabilidade e falha de produtos 

Práticas 

anticompetitivas 

Efeitos das barreiras de quota/mercado; e questões antitruste 

Cidadania 

corporativa 

responsável 

Insatisfação do 

consumidor 

Rumores e ‘boca a boca’ negativo; tratamento das 

reclamações; e sistemas de resolução de problemas 

Ações corporativas 

Incorporação de questões éticas; papéis dos departamentos de 

assistência ao consumidor; critérios para avaliação do 

desempenho dos negócios; auto-regulação da indústria; e 

envolvimento da comunidade 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir Wilkie e Moore (1999) 

 

Já Jocz e Quelch (2008), vislumbrando a questão política, afirmam que, para mudar a 

situação atual, de imposição das regras pelo mercado, é necessário que haja uma atuação 

conjunta entre o marketing moderno e a democracia, pois, de acordo com os autores,  

 

dar atenção aos aspectos democráticos e aos impactos sociais do marketing pode fornecer aos 

comerciantes novas formas de avaliarem suas ações e servir para aumentar as aspirações 

individuais para desencadear resultados sociais favoráveis. Isso reforça a ideia de que as 

pessoas que trabalham no marketing têm impactos sociais, econômicos e políticos; impactos 

que podem ser positivos ou negativos. (...) A partir de uma perspectiva social, o sucesso de 

ambos os sistemas depende de quão bem balanceadas estarão as escolhas individuais e 

grupais; as escolhas das maiorias e das minorias; o status quo e a diversidade, a justiça nas 

oportunidades, em lugar da justiça nos resultados (como acontece no consumo). 
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Por esta visão, concluem os autores, as questões sociais quanto ao esgotamento e 

degradação dos recursos públicos e do ambiente cruzam os caminhos do marketing e da 

política. 

 

2.5.3.2 Marketing, políticas públicas e regulação do mercado 

 

De acordo com Costa (2015, p. 148), a maior preocupação, quando se fala em políticas 

públicas e marketing, diz respeito às questões legais e regulatórias da ação do marketing. 

Esse pensamento está presente em diversas situações que envolvem o marketing, 

como, por exemplo, na questão da vulnerabilidade do consumidor, em que ações de regulação 

estatal e de construção de políticas públicas de ajuste de consumo podem ser úteis e, até, 

necessárias para um melhor direcionamento dos consumidores.  

Nesse sentido, Costa (2015, p. 149) aponta o Código Brasileiro de Defesa do 

Consumidor como uma norma jurídica voltada para a proteção do consumidor, principalmente 

pela atuação dos diversos Procons (Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor), o que 

vem obrigando distintos setores a buscar um aperfeiçoamento de seus modelos de negócios. 

Afirmando que “a intenção regulatória, em uma perspectiva de marketing, visa ajustar 

o processo de troca de modo a gerar uma situação de equilíbrio”, Costa (2015, p. 154) cita as 

três fontes possíveis de regulação, implicando em determinações sobre o funcionamento de 

sistemas integrados de marketing: (1) adesão a preceitos éticos, culturais e sociais; (2) acordos 

de adesão dos principais agentes envolvidos; e (3) determinação estatal. 

Finalizando, o autor afirma que “é necessário que o marketing se coloque de forma 

mais consistente como opção para o aperfeiçoamento da ação pública” (p. 165), com as 

principais regulações sendo organizadas em torno de quatro pontos centrais (regulação 

antitruste e proteção da concorrência; proteção do consumidor; propriedade intelectual; e 

comércio internacional), sempre em consonância com os elementos clássicos do mix de 

marketing (preço, produto, praça e promoção) e com o objetivo fundamental de se resguardar 

os direitos da sociedade em geral.  
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2.5.3.3 Marketing e desenvolvimento (econômico e social) 

 

É fato que o marketing traz contribuições para todas as áreas de atuação humana, 

impactando, diretamente, a qualidade de vida das pessoas, estejam elas no papel de 

consumidores, produtores, comerciantes, profissionais do marketing ou agentes do governo. 

Torna-se inevitável, pois, vincular o desenvolvimento econômico de um país ao seu 

estágio de marketing, uma vez que, quanto maior for o imbricamento entre o marketing e a 

sociedade, maiores serão as possibilidades tanto de produção, quanto de inovação e consumo 

de mais e diversificados produtos, o que contribui para o fortalecimento dos PIB’s nacionais, 

aumentando a riqueza interna das nações e propiciando melhoria na qualidade de vida de seus 

habitantes. 

O que é incerto, de acordo com Costa (2015, p. 182), é se é a atividade de marketing 

das organizações e dos sistemas agregados de marketing que geram desenvolvimento, ou se é 

o desenvolvimento que induz as atividades de marketing e dos sistemas. Ainda segundo o 

autor, é delicado tomar uma posição, porque a relação é mais bem explicada por uma lógica 

circular em que ambos se alimentam mutuamente, gerando, continuamente, novos resultados 

em ambos os fatores. 

Complementando, Costa (2015, p. 182) afirma que: 

 

de fato, na medida em que as sociedades (pensadas em unidades maiores, como estados, 

países, ou regiões) conseguem promover seu crescimento econômico, com uma distribuição de 

renda adequada, desenvolve-se como consequência uma base de consumo que requer o 

aperfeiçoamento de atividades, que precisam ser mais sólidas e profissionalizadas na geração 

de novos produtos, de funcionamento de canais de distribuição mais complexos e mais 

eficientes, além do próprio aperfeiçoamento dos mecanismos de promoção de marketing. (...) 

Por outro lado, quando um sistema agregado de marketing ganha aperfeiçoamento, esse 

investe mais nas atividades de criação e geração de produtos, que, em última análise, se 

alinham com as necessidades e desejos dos consumidores, viabilizando inicialmente a 

condição de acesso ao consumo, que é um requisito fundamental de bem estar coletivo (...). 

 

Pode-se pensar, então, não em uma lógica circular, mas, talvez, em uma lógica 

espiralada, na qual ambos os fatores se inter-relacionam, mas de forma crescentemente 

produtiva, como demonstrado na Figura 9. 
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Figura 9: Relação entre sistemas agregados de marketing e desenvolvimento econômico 

 
Fonte: elaborado pelo autor 

 

Essa forma espirada se torna mais producente ainda quando se leva em consideração 

as contribuições do marketing para o bem-estar econômico, como sugerido por Wilkie e 

Moore (1999), que apresentam as possíveis (e prováveis) contribuições do marketing para 

essa melhoria: empregos e resultados pessoais; liberdade de escolha no consumo; entrega de 

um padrão de vida; assistência no desenvolvimento da infraestrutura (transportes, 

comunicação, setor financeiro, dentre outros); pagamentos de taxas de interesse público; 

eficiência do mercado de massa (menores custos, menores preços e aumento do consumo total 

pelos cidadãos); difusão das inovações; melhoria do saldo da balança de comércio; 

desenvolvimento internacional; e integração entre crescimento econômico e prosperidade.  

Isso, ainda de acordo com os autores, mostra que o papel do marketing no 

desenvolvimento econômico é real, pois nações com altas proporções de suas populações 

dentro dos sistemas de marketing têm maiores PIB’s e só o desenvolvimento dos sistemas de 

marketing dessas nações permite essa integração, pois o marketing encoraja o crescimento da 

produção, pela conceituação, organização e operação das redes necessárias à comunicação 

(dando visibilidade às ofertas) e à transação (concretizando o processo de troca). 

Não bastassem os benefícios obtidos em nível macro, os autores apresentam, também, 

aqueles benefícios que os compradores obtêm para si, em nível individual e que, também, 

ajudam a fortalecer os sistemas de marketing e, por consequência, ajudam no 

desenvolvimento econômico de um determinado país: a produção e a entrega de produtos e 

serviços de acordo com o desejo dos consumidores; fornecimento de um aprendizado sobre o 
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mercado; estímulo à demanda de mercado; oferta de um escopo mais amplo de escolhas; 

ajustes personalizados com as necessidades; facilidades para as compras; promoção de novas 

entradas para o mercado; promoção de eficiência, com diminuição do gasto de tempo; 

fornecimento de suporte pós-compras; adoção de inovações e melhoramentos; possibilidade 

de consumo total mais amplificado; obtenção de satisfação, para repetição de relacionamentos 

de compras; e fornecimento de uma abordagem agradável do ambiente, favorecendo o 

comportamento do consumidor. 

 

2.5.3.4 Marketing e consumo responsável e sustentável 

 

Consumismo é uma preocupação para Kilbourne et al. (1997), que alertam que a 

atividade de marketing perpetua essa ideologia do consumismo, com consequências negativas 

para o ambiente, pois as pessoas deixam de “consumir para viver”, passando a “viver para 

consumir”. Entretanto, continuam os autores, o consumismo, tido por eles como a “vaca 

sagrada” do marketing acadêmico, não pode crescer indefinidamente em um mundo finito, 

sendo necessário, pois, que se aprofunde o estudo sobre a questão da sustentabilidade, único 

fator capaz de continuar a gerar bem-estar em um mundo em constante crescimento 

populacional. 

Assim, conforme destaca Costa (2015, p. 214), para analisar o consumo responsável e 

sustentável pela ótica do macromarketing, é necessário levar em consideração (1) a questão da 

essencialidade do consumo; e (2) os riscos de desequilíbrio estrutural. 

Sobre a essencialidade do consumo, o autor destaca que, enquanto pela ótica do 

micromarketing, a satisfação do consumidor se dará por meio do consumo, o macromarketing 

estabelece prioritariamente o bem-estar coletivo como referencial de eficiência dos sistemas 

agregados de marketing. Nessa perspectiva, o autor assevera que “a tese mais apropriada é de 

que um imperativo mais ético da ação de marketing deve ser sobreposto a um imperativo 

gerencial de promoção do consumo como meio de oferta de satisfação.” 

Sobre os riscos de desequilíbrio estrutural, o autor destaca o risco de a satisfação pelo 

consumo ser assimétrica, “quando se consideram os demais agentes envolvidos na relação de 

troca”, sejam eles colaboradores (a custa de quem, em condições imorais de trabalho, o 

consumo se estabelece), sejam grupos de pessoas ou a sociedade em geral (que sentem os 

efeitos da exploração irresponsável dos recursos naturais, sofrendo na pele as consequências 

das externalidades dos sistemas de marketing).  
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Quem trata de forma bem aprofundada esse tema é o filósofo Hans Jonas que, em 

1979, lançou seu livro “O Princípio da Responsabilidade – Ensaio de uma Ética para a 

Civilização Tecnológica”, no qual, já no prólogo, conforme apresenta Moreira (2014), destaca 

que o homem – remetido por ele como Prometeu desacorrentado14 – ao encontrar, na ciência, 

forças nunca antes conhecidas e, na economia, um infatigável impulso, pede uma ética que 

evite, mediante freios voluntários, que seu poder o leve ao desastre: 

 

a técnica moderna transformou-se em ameaça ou a ameaça aliou-se à técnica; o vazio de que 

padece a nova práxis coletiva não é mais do que o vazio atual provocado pelo relativismo de 

valores; a ameaça que a ‘heurística do medo’ antecipa conscientiza o homem da ameaça 

suspensa sobre a ‘integridade da sua essência’, ou seja, ‘a imagem do homem’. Se a 

integridade da essência do homem está em risco, impõe-se a fundamentação de uma ética forte 

que deve assemelhar-se ao aço e não ao algodão em rama. 

 

Conforme destacam Battestin e Ghiggi (2010), Hans Jonas entende que, sob o signo da 

tecnologia, a ética tem a ver com ações de um alcance causal que carece de precedentes, 

sendo necessário colocar a responsabilidade no centro dessa nova ética. Assim, é necessário 

ao homem agir de forma a possibilitar a permanência de uma vida humana autêntica na Terra.  

É necessário, ainda, de acordo com o imperativo proposto por Hans Jonas, que a 

humanidade aja, racional e coletivamente, em busca do bem público e não do bem individual, 

pois não se trata só da sorte da sobrevivência do homem, mas do conceito que dele 

possuímos; não só de sua sobrevivência, mas da integridade da sua essência.  

Se somente em 1972 ocorreu o primeiro encontro das Nações Unidas para discutir 

problemas no meio ambiente, hoje, de acordo com Moreira (2014), é necessário repensar o 

paradoxo ‘esperança – medo’ erguido com o desenvolvimento da técnica moderna, cujo 

“braço enormemente prolongado de que hoje dispomos” e do qual emana o nosso poder de 

interferir no mundo, representa, ao mesmo tempo, ameaça às futuras gerações 

Entretanto, como destacam Battestin e Ghiggi (2010), essa consciência em relação à 

natureza não se dá de forma homogênea, nem instantânea, nem tampouco de forma 

avassaladora. Ela, na verdade, é condicionada pela heurística do medo, tido por Hans Jonas 

como o medo que faz parte da responsabilidade e, por isso, convida à ação, sendo uma forma 

de frear a velocidade do conhecimento científico ilimitado.  

                                                
14 Prometeu desacorrentado: É uma possível alusão de Hans Jonas ao livro de David Landes, que trata da história 

do capitalismo e, em alusão à história da mitologia grega, ‘Prometeu acorrentado’, utiliza o termo oposto, para 

mostrar a dissociação entre o homem e a natureza. (Travessa, 2018). Ao usar essa imagem, Hans Jonas 

abrange a visão do homem como o homem desculpado, expiado da culpa de ter roubado o fogo celestial, 

portanto, livre para agir como ser superior aos demais, sem que isso lhe cause qualquer questionamento interno 

ou por parte dos deuses.  
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Mas, como indaga Riobaldo, “de manhã cedo, o senhor esbarra para pensar que a noite 

já vem vindo?” 

A resposta é não e, infelizmente, na visão do Hans Jonas, este é o problema da 

heurística do medo: ela só se manifesta (e se faz mais necessária) quando aquilo que deve ser 

temido está em um futuro mais próximo (talvez, até, em um futuro muito próximo). 

Medo que precisa se transformar em responsabilidade total pelo meio ambiente, de 

acordo com o pensamento de Hans Jonas, conforme exposto por Moreira (2014). E, para se 

ter uma responsabilidade total e não parcial das situações vividas, é necessário proceder de 

forma “histórica”, é necessário apreender seu objeto na sua historicidade, para, então, mudar a 

forma de agir, de modo a dar continuidade à vida do planeta e à vida no planeta. 

Esse novo modo de agir, de acordo com Costa (2015, pp.217 - 220), passa por uma 

reorganização do modo de consumo. De modo mais individualizado, tem-se o consumo 

responsável, que leva em consideração ações com repercussões mais restritas, como a busca 

por alimentos mais saudáveis; uma postura ética nesse consumo (preocupação tanto com 

potenciais consequências do ato de consumo para os envolvidos no processo de troca quanto o 

ajustamento das práticas de consumo aos padrões morais vigentes); o engajamento em ações 

de defesa dos interesses dos consumidores e da coletividade; e a preferência por produtos de 

empresas que desenvolvam ações de responsabilidade social (consumo altruísta). De modo 

mais amplo, surge o consumo sustentável, que se preocupa com as questões diretamente 

ligadas à proteção do meio ambiente e ao desenvolvimento econômico construído a partir da 

consideração das consequências geradas por ele.  

Neste mesmo caminho, Kilbourne et al. (1997) lembram da necessidade de se passar 

de uma sociedade consumista para uma sociedade de consumo sustentável, indicando que, já 

que o micromarketing é cúmplice no processo atual, cabe ao macromarketing relevante papel 

na reestruturação dos pensamentos econômicos, tecnológicos e políticos e da relação entre 

eles e o ambiente.  

Reportando-se a Shrade-Frechette (1982), os autores avaliam que: 

 

o macromarketing tem a capacidade de desenvolver e usar os tipos necessários de medidas por 

causa de seu potencial multidisciplinar. Assim, incorporando as dimensões política, 

econômica e tecnológica em suas análises, o macromarketing pode expandir e transformar o 

domínio da investigação dos problemas ambientais, evitando a “falácia dos negócios 

inacabados”, que sugere que, para resolver o problema ambiental, deve-se aplicar de forma 

mais vigorosa os mesmos velhos métodos. 
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Como afirma Costa (2015, p. 224), 

 

na perspectiva do macromarketing, a sustentabilidade, enquanto uma preocupação de interesse 

coletivo, precisa ser considerada tanto na formação de uma teoria mais consistente de 

marketing quanto na orientação de uma prática responsável dos agentes praticantes, sejam 

estes gestores de marketing de empresas, consumidores ou agentes públicos com poder de 

fiscalização e regulação da atividade de marketing. 
 

Como enfatiza Moreira (2014), é a busca da ética do meio ambiente, como proposta 

por Hans Jonas, na qual somente a compreensão científica dos fatos não pode ser a última 

palavra sobre todos os organismos vivos. 

É a busca da ética do meio ambiente, como proposta por Hans Jonas, fundamentada na 

totalidade do ser, mas também na singularidade do homem. 

É a busca da ética do meio ambiente, como proposta por Hans Jonas, buscando sempre 

evitar qualquer forma de relativismo de valores. 

É a busca da ética do meio ambiente, como proposta por Hans Jonas, equiparada a um 

imperativo da existência, que se torna a primeira condição de uma ética responsável com e 

pelo mundo de amanhã, pois “se somos responsáveis pelo ser, somos responsáveis pelo futuro 

que ainda não existe, mas que está projetado pela continuidade do direito de ser e estar no 

mundo.” 

 

2.5.3.5 Marketing e qualidade de vida 

 

Os processos de compra não levam em consideração apenas os aspectos práticos da 

aquisição em si.  

Os processos de compra levam em consideração a felicidade ou satisfação de vida 

advinda de determinada aquisição, pois, como adverte Dixon (2002), citando os ensinamentos 

de Marshall (1891),  

 

uma pessoa é algo mais que uma série de pensamentos e sentimentos, então a vida em 

sociedade é algo mais do que a soma das vidas dos membros individuais (p.180). (Assim), 

embora as pessoas escolham as coisas por sua utilidade material, o conceito de “utilidade” 

inclui inputs vindos do ambiente sociocultural (p. 54). 

 

Como mostra Costa (2015, p. 205), reportando-se a Sirgy e Lee (2008), há dois 

aspectos a se considerar quando se deseja mensurar o bem-estar dos consumidores: o objetivo, 

ligado à avaliação de especialistas quanto a possíveis benefícios e sacrifícios advindos da 
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participação do consumidor em uma determinada transação; e o subjetivo, que corresponde ao 

sentimento de satisfação ou de insatisfação vivenciado pelo consumidor. 

Nessa perspectiva, Wilkie e Moore (1999) ponderam que as atividades de consumo 

permitem aprendizado, socialização e auto-crescimento (ouvir música, jogar tênis); benefícios 

que são emocionais, subjetivos e experienciais. E que podem ser atingidos até mesmo pelo 

gasto de dinheiro, que pode trazer sentimentos como realização, status e controle.  

Ainda nessa esteira de pensamento, Fisk (1999), advertindo que a felicidade não é, per 

si, diretamente mensurável, informa que elementos objetivos ou subjetivos específicos da 

felicidade são levados em consideração como critérios para estudos comparativos de 

qualidade de vida. Para o autor, os atuais indicadores sociais são mais relevantes para a 

influência do marketing agregado sobre a qualidade de vida do que a performance de firmas 

específicas.  

Concordando com Fisk (1999), Ahuvia e Friedman (1998), citando Scitovsky (1992), 

Katona (1975) e Campbell (1981), afirmam que os indicadores econômicos dizem respeito 

somente ao bem-estar econômico (esperar mais dinheiro lida com menor bem-estar; ter mais 

dinheiro pode lidar com maior bem-estar), sendo insuficientes para medir a qualidade de vida, 

para a qual devem ser usados indicadores sociais, complementando aqueles de escopo 

econômico. 

Nessa linha de raciocínio, os autores afirmam que a felicidade é um estado de bem-

estar geral, integral e de longo prazo, que inclui componentes afetivos e cognitivos que, 

correlacionados, garantem a sensação de satisfação com a vida, como, aliás, preconiza 

Mookherjeé (1992), cujo texto é citado pelos autores: 

 

o que interessa mais que a riqueza absoluta é a riqueza percebida. O dinheiro está dois passos 

removido da felicidade: a renda atual não influencia muito a felicidade; quão satisfeitos nós 

estamos com nossa renda, sim. Se nós estamos contentes com a nossa renda, não importando o 

quanto ela seja, nós, provavelmente, diríamos que somos felizes. Estranhamente, entretanto, 

há uma leve tendência das pessoas em fazer mais dinheiro para estarem mais satisfeitas com o 

que elas fazem (p. 39). 

 

Também Costa (2015, p. 196) acompanha essa visão e, citando Constanza e colegas 

(2007), afirma que os elementos de natureza mais objetiva não são mais que ‘meios’ para a 

materialização da qualidade de vida que o sujeito percebe, sendo o consumo uma das 

dimensões de qualidade de vida, ao lado de necessidades diversas, como o afeto, o (re) 

conhecimento e outras, de caráter mais psicológico.  
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Assim é, mesmo, importante considerar o bem-estar dos consumidores e seu 

consequente impacto nos sistemas agregados de marketing, pois eles, consumidores, de 

acordo com Leite et al. (2015) “podem propagar informações negativas ou positivas, relativas 

a determinada empresa ou produto, permitindo que outros as considerem durante o processo 

de decisão de compra”. 

Diante desse contexto, Ahuvia e Friedman (1998) apresentam três perspectivas de 

estudo sobre a qualidade de vida e, mais resumidamente, sobre o sentimento de bem-estar e 

felicidade. 

A primeira perspectiva, chamada de “perspectiva comparativa”, sustenta que o 

sentimento de bem-estar resulta de uma comparação entre a situação de uma pessoa e algum 

padrão determinado ou “norma material”, que é influenciada pelos recursos materiais à 

disposição daquela pessoa ou pelos recursos materiais de outras pessoas, que passam a servir, 

então, de parâmetro de comparação. Embora apresente resultados que mostram que há suporte 

empírico para essa perspectiva, a ideia final é que a relação entre renda e bem-estar é fraca, 

porque as “normas materiais” a que as pessoas estão sujeitas são flexíveis, dependendo do 

nível econômico que têm para manter seu estilo de vida. Se houver piora financeira, as 

“normas materiais” se ajustam para baixo; se houver melhora, elas se ajustam para cima. De 

qualquer forma, após um pequeno interstício de acomodação, as “normas econômicas” se 

ajustam à nova realidade, fazendo com que também o sentimento de bem-estar se adeque a 

ela. Ilustrando essa conclusão, os autores apresentam um pensamento de Oropesa (1995), no 

qual ele afirma que “quanto mais frequentemente os consumidores usam um produto, mais 

rapidamente eles vão incorporá-lo dentro de suas expectativas cotidianas e, assim, cessar de 

ganhar prazer ao usá-lo”. 

A segunda perspectiva, chamada de “perspectiva de realização de metas”, indica que o 

bem-estar subjetivo se relaciona com a capacidade da pessoa em alcançar as metas desejadas.  

Assim, (a) o dinheiro se relaciona com o bem-estar apenas por sua utilidade instrumental em 

ajudar as pessoas a alcançar as metas desejadas; (b) compreender o que direciona o bem-estar 

subjetivo requer uma abordagem mais idiográfica, pois cada indivíduo tem suas metas 

individuais que leva em consideração para se sentir bem; e (c) quando as pessoas se movem 

de um estágio da vida para o próximo, suas metas também podem mudar e os tipos de produto 

ou outros recursos que lidam com o bem-estar também podem sofrer mudanças.  

Embora afirmando que esta segunda perspectiva é um restabelecimento da primeira, 

em que o termo “metas” é apenas uma versão mais específica de “normas materiais”, os 

autores admitem que há uma substancial diferença entre elas. Enquanto a perspectiva 
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comparativa foca muito nas metas materiais, a perspectiva de realização de metas engloba o 

alcance de um amplo conjunto de metas, no qual se insere, também, aquelas de cunho 

material. 

A terceira perspectiva, chamada de “perspectiva hedônica”, sugere que o bem-estar 

subjetivo vem da presença de afetos positivos e da ausência de afetos negativos, quando do 

engajamento de uma pessoa em atividades que ela considere agradáveis e significantes. 

Assim, o dinheiro é valorizado somente no aspecto de ser o facilitador dessas atividades, 

permitindo às pessoas usar seu tempo para sua própria satisfação. Pode até ocorrer que o 

dinheiro seja fundamental em algumas atividades como, por exemplo, com as pessoas que 

sentem prazer em fazer compras. Por outro lado, há atividades recreativas, sem qualquer custo 

financeiro, que também produzem bem-estar.  

Ahuvia e Friedman (1998), reportando-se a estudos de outros pesquisadores, afirmam 

que “a experiência ótima ocorre quando as atividades fornecem desafios que são 

comensuráveis com as habilidades de alguém. Dessa forma, a atividade cativa a atenção da 

pessoa e ela entra em um estado de experiência ótima”. Ainda segundo os autores, se uma 

atividade for muito desafiadora, a pessoa pode se sentir frustrada e rejeitada. No polo oposto, 

se uma atividade for pouco desafiadora, a pessoa fica chateada, aborrecida e desinteressada da 

atividade.  

Nesse sentido vale a pena lembrar o pensamento exposto por Dixon (2002), que afirma 

que o foco no comportamento humano leva à conclusão de que o valor de um bem não é 

atributo deste bem, mas é algo subjetivo, fazendo com que o indivíduo deixe de ser visto 

apenas como um agente econômico e passe a ser visto em sua totalidade, o que propicia maior 

clareza da maneira como o marketing contribui para o bem-estar econômico e social. 

Assim, embora, de acordo com Fisk (1999), a questão referente à forma adequada de 

induzir as pessoas a aceitar o que é bom para a sobrevivência da comunidade em longo prazo 

em vez do prazer individual imediato e transitório que é ofertado ainda permaneça em aberto, 

é importante notar, como destaca Costa (2015, p. 207), que é necessário que a estrutura geral 

dos sistemas agregados de marketing seja aperfeiçoada, viabilizando a adequação de todas as 

etapas de consumo e, assim, proporcionando uma melhor avaliação do conjunto marketing e 

sociedade , para que novos modos de pensar a qualidade de vida e sua relação com o ambiente 

venham à tona, pois, como Einstein observou uma vez, “não se pode resolver os problemas 

criados com o mesmo pensamento que os criou” (Dowie, 1995, apud Kilbourne et al., 1997). 

Finalizada a visualização das principais externalidades, na próxima seção o tema será 

o marketing positivo, visto como alternativa de futuro para o relacionamento entre marketing 
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e sociedade. 

 

2.5.4 O marketing positivo e o relacionamento entre marketing e sociedade 

 

Gopaldas (2015), ao introduzir o conceito de marketing positivo, propõe que as 

inovações de marketing procurem, sempre, criar valor para (1) a firma, (2) seus clientes e (3) 

para a sociedade. Assim, o marketing positivo se apresenta, também, como uma perspectiva 

de atuação futura do marketing. 

A partir da visão da vida cotidiana como um agrupamento de práticas diárias, que 

envolvem (1) materiais ou coisas; (2) significados ou esquemas; e (3) competências ou ações, 

Gopaldas (2015) assevera que, partindo da visão prática para a visão teórica, os comerciantes 

podem melhorar essas atividades do dia a dia, introduzindo novos materiais, novos 

significados, novas competências ou, até, novas combinações entre eles. Assim, ocorre o 

marketing positivo, que apresenta dois padrões dominantes de inovação: as inovações 

envolvendo material-significado e aquelas envolvendo o uso prático das mesmas. 

As inovações de material-significado englobam uma reconfiguração dos produtos ou 

serviços com uso de menos materiais, que tendem a ser mais amigáveis tanto para o ambiente 

quanto para o próprio homem, proporcionando, por conseguinte, uma nova prática com 

sentido pró-social. Já as inovações de prática (ou de modo de uso) referem-se à possibilidade 

de se criar um modo criativo de se usar materiais, significados e competências já existentes. 

Ao falar dos motivos pelos quais o marketing positivo ocorre, o autor cita aqueles 

ligados à “teoria da pressão”, segundo a qual as mudanças ocorrem em resposta às pressões 

trazidas às empresas por quatro tipos de atores (indivíduos, organizações, nações e 

organismos transnacionais), que se valem de variados e diferentes mecanismos para exercer 

essa pressão, em busca de inovações no mercado.  

Gopaldas (2015) inclui, também, como fatores determinantes da ocorrência do 

marketing positivo, a existência de executivos ativistas (que podem promover o marketing 

positivo expressando suas convicções pessoais) e de clientes conectados em rede (que permite 

o engajamento deles em interações atomizadas com as empresas, cobrando delas não somente 

o benefício individual/pessoal, mas também aquele que valida os demais stakeholders).  

Feitas a conceituação e mostrados os cenários em que o marketing positivo pode 

ocorrer, Gopaldas (2015) apresenta a diferenciação entre ele e outras práticas de marketing e 

aponta suas possíveis limitações.  
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Para diferenciar o marketing positivo de outros conceitos com os quais ele pode ser 

confundido, o autor apresenta as seguintes premissas: 

a) em relação ao marketing de causa, o autor argumenta que enquanto este forja um 

link entre as compras do consumidor e a filantropia corporativa, o marketing positivo encoraja 

gerentes a entregar valor social por intermédio de seus serviços principais, não por intermédio 

de doações periféricas. 

b) em relação ao marketing verde (Green marketing), o autor entende que ele seja uma 

reconsideração de todos os passos do processo de marketing, para criar valor ambiental. Esse 

é um fator de similaridade entre o marketing verde e o marketing positivo. A diferença entre 

eles seria o fato de o marketing positivo englobar, além da preocupação com a criação de 

valor ambiental (de cunho social, por conseguinte), a preocupação com a criação de valor para 

as empresas e para os consumidores. 

c) em relação ao marketing social, o autor o define como sendo o uso de ferramentas 

de marketing para o bem comum, objetivo compartilhado com o marketing positivo. 

Entretanto, enquanto o marketing social é uma prática sem fins lucrativos no setor público, o 

marketing positivo é uma prática com fins lucrativos no setor privado. 

d) em relação ao macromarketing e à TCR, o autor entende que o marketing positivo 

está aninhado entre ambos, por focar no nível meso das atividades das firmas e marcas em 

favor da sociedade, enquanto o macromarketing se atém ao nível macro e a TCR ao nível 

micro. Mittelstaedt et al. (2015) referendam essa visão, enfatizando, no entanto, outra 

diferença entre macromarketing e marketing positivo: para os autores, enquanto o marketing 

positivo é focado em como as transações podem beneficiar consumidores, empresas e 

sociedade, o macromarketing é focado em como os sistemas de marketing melhoram (ou 

pioram) o bem-estar geral. 

Quanto às limitações, Gopaldas (2015) entende que o marketing positivo pode 

produzir efeitos negativos, (i) se levar a um aumento do consumo via web; (ii) só tiver valor 

positivo para os stakeholders-alvo, podendo a empresa, ao adotá-lo, fazer tanto inimigos 

quanto aliados; e (iii) não tiver em suas novidades o endereçamento correto para as raízes dos 

problemas sociais, uma vez que eles (os problemas sociais) podem estar na contramão da 

busca pelo lucro, feito pelas corporações. 

Ainda em relação às limitações, o autor assevera que o desejo de complementar as 

necessidades humanas e a paixão por aliviar os problemas sociais são pré-requisitos para uma 

cultura do marketing positivo. Isso, no entanto, não impede que se veja o marketing positivo 

como um passo necessário no correto direcionamento das sociedades desenvolvidas na busca 
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por novas formas de economias, instituições e mercado que diminuam ou eliminem os 

motivos lucrativos. 

Complementando essa visão, Lerman e Shefrin (2015) asseveram que o marketing 

positivo surgiu por causa da inexistência, no mundo real, de mercados competitivos perfeitos. 

Assim, é necessário entender o pragmatismo do marketing positivo, que foca na procura por 

relações ganha-ganha, com as firmas agindo de acordo com as necessidades de seus clientes, 

mas mantendo como objetivo sua busca pela maximização do lucro. 

Neste sentido, Mittelstaedt et al. (2015), acrescentam que os benefícios criados pelo 

marketing positivo devem ser holisticamente recíprocos entre indivíduos, empresas e 

sociedade, sendo necessário, para alcançá-los, que se atente para as seguintes questões: 

a) se os pesquisadores do marketing positivo aceitam a premissa subjacente da escola 

desenvolvimentista do macromarketing de que os mercados são os mecanismos que podem 

melhorar o bem-estar humano, então é necessário focar em como as transações de marketing 

podem ser melhoradas. Assim, o papel do marketing positivo é alavancar os recursos de 

conhecimento do marketing para maximizar os benefícios mútuos de consumidores, 

organizações e sociedades; reconhecer que os benefícios do marketing positivo podem ser 

alcançados somente por intermédio de ações propositais, agindo, assim, na formulação das 

estratégias corporativas e no aconselhamento dos objetivos das organizações que desejam 

fazer mudanças positivas na sociedade; e saber quais benefícios espera promover, entendendo 

como usar a tecnologia disponível, o papel da transparência nas transações, os limites e 

responsabilidades dos comerciantes e o desempenho mais inteligente do consumidor no 

mercado. 

b) se os pesquisadores do marketing positivo, assim como o fazem os estudiosos da 

escola crítica do macromarketing, veem tanto o mercado quanto os comerciantes como parte 

do problema, então eles devem ser desafiados a apresentar teorias que possam levar à criação 

de transações que forneçam benefícios mútuos a consumidores, organizações e sociedade, 

incluindo a compreensão dos benefícios do consumo, o questionamento sobre sua necessidade 

e a forma como é feito – sobretudo quanto ao consumo responsável e a diferenciação entre os 

benefícios do consumo e os benefícios do crescimento econômico. 

Importante notar que, conforme salientam os autores, embora as perspectivas da escola 

desenvolvimentista e da escola crítica sejam diferentes, seus objetivos não são excludentes 

entre si. Pelo contrário, são complementares e, como tais, atuam de forma sinergética na 

produção de avaliações compreensivas do mercado e de como eles funcionam.   
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Assim, no contexto pós-moderno, o marketing positivo se torna uma opção para tratar 

os temas do marketing ligados à sociedade. 

E, como asseveram Stoeckl e Luedicke (2015), conquanto este terreno permaneça 

nebuloso e dinâmico, os comerciantes que estiverem interessados em trabalhar bem, fazendo 

as coisas certas, precisam ter mais clareza sobre (i) quais práticas de marketing são mais 

profundamente criticadas; (ii) quais demandas morais estão subjacentes a essas críticas e 

como os consumidores expressam essas demandas morais em seus projetos de resistência; (iii) 

quais as preocupações que emergem no mercado a partir dessas demandas e (iv) como os 

comerciantes podem transformar as críticas em práticas de marketing positivo para melhor 

servir aos interesses dos consumidores, das organizações e da sociedade.  

Assim, embora seja mister admitir, como fez Ho (2005), que não há um modelo ideal 

para proporcionar os benefícios do marketing moderno à sociedade, esse novo modo de ver a 

relação entre marketing e sociedade implica em consequências significativas para as práticas 

de marketing, de acordo com Stoeckl e Luedicke (2015), que veem no marketing positivo a 

forma ideal de se buscar a convergência de ideais entre a sociedade e os objetivos do 

mercado, como mostrado no Quadro 11, exposto a seguir.  
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Quadro 11: Críticas às práticas de marketing e possíveis respostas à luz do marketing positivo 

Assunto 
Críticas existentes Demandas morais Preocupações principais dos 

profissionais de marketing 

Respostas do marketing 

positivo 

Decepção e intrusão 

do consumidor 

. Produtos de baixa qualidade e com 

obsolescência planejada 

. Práticas de promoções e de preços 

decepcionantes 

. Publicidade enganosa 

. Coleta de dados em esferas da vida 

pessoal  

. Apreciação da verdade 

. Respeito pela privacidade do 

consumidor 

. Evasão da publicidade e/ou 

da marca 

. Reclamações e feedbacks 

online 

. Perda de valor da marca, ao longo do 

tempo, pela disseminação “boca a 

boca” dos problemas encontrados 

. Fortalecimento do estereótipo de que 

o marketing é uma profissão amoral, 

minando, assim, sua eficiência 

. Divulgação voluntária de 

informações pelas empresas 

. Busca de controle externo 

. Conversas coordenadas sobre 

a marca 

. Convite aos consumidores 

para co-criarem significados 

para a marca 

Cooptação e 

comercialização de 

espaços de consumo 

comunais 

. Degradação do apelo específico 

dos contextos culturais 

. Promoção de barulho excessivo em 

espaços públicos 

. Limitação da disseminação cultural 

e de suas inovações 

. Espaço para o livre comércio 

comunitário 

. Proteção dos recursos 

criativos 

. “Sequestro” da marca e 

paródias sobre suas mensagens 

. Criação de novo espaço 

comunitário ‘autêntico’ 

. O ganho de mercado por marcas 

comunitárias pode constituir um 

‘significante risco’ como competidores 

. Ocorrência de mudanças nas regras 

do ‘jogo’, tornando as tradicionais 

ferramentas de marketing 

desconectadas e irrelevantes 

. Fornecimento de materiais, 

espaço e plataformas para 

engajamento comunitário 

. Facilitação da criação de 

significados coletivos 

. Construção de relacionamento 

com a comunidade 

Sedução e degeneração 

da sociedade 

. Promoção de desejos materiais e 

superficiais 

. Externalização dos custos sociais 

do consumismo ao público 

. Busca por níveis saudáveis de 

consumo 

. Ativismo individual e 

coletivo contra a postura dos 

comerciantes 

. Comprometimento das 

comunidades com o consumo 

‘alternativo’  

. Surgimento de alterações nos 

ambientes social, político e econômico 

. Difusão das ideias do ‘pós-

consumismo’ no mainstream 

comercial 

. Maior flexibilidade na oferta 

de serviços com valor agregado 

aos produtos 

. Compartilhamento de recursos 

avançados 

. Suporte a uma agenda sócio-

política comum 

Exploração dos 

recursos humanos e 

naturais 

. Construção de fachada de empresa 

brilhante pela utilização de 

procedimentos exploratórios de 

produção 

. Promoção de ciclos de consumo 

linear e com desperdício 

. Comprometimento com causas 

sociais e ambientais, sem a devida 

vivência 

. Tratamento legítimo dos 

recursos à disposição 

. Engajamento em escolhas de 

consumo responsável social e 

ambientalmente 

. Ativismo e boicote 

. Posicionamento massivo dos 

consumidores contra a exploração 

inapropriada dos recursos humanos e 

naturais 

. Exposição da marca quanto a 

promessas enganosas da empresa 

quanto à forma de exploração dos 

recursos 

. Desenvolvimento de novas 

estratégias de marketing 

. Promoção do consumo 

consciente 

. Busca conjunta de padrões de 

sustentabilidade e ética 

Fonte: adaptado de Stoeckl e Luedicke (2015) 
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Dado esse novo panorama, é importante salientar, como afirmam os autores, que 

 

parece que as críticas de marketing e as respostas do marketing positivo co-evoluem em um 

relacionamento dialético de exploração, avaliação, críticas e, algumas vezes, reparação. Esse 

mecanismo interativo constantemente rejuvenesce as críticas dos consumidores (ver Holt, 

2002; Marion, 2006), a identidade dos projetos de participação dos consumidores e os 

desenvolvimentos do marketing positivo (ver Kornberger, 2010). 

 

Ou, nas palavras de Fisk (1999): “nós precisamos permanecer abertos à diversidade de 

visões que vão além dos nossos próprios testes de realidade.” 

Ou, como dito de outra maneira por Dixon (2002): “o marketing tem um importante 

papel na discussão dos retornos internos e externos, então a atividade de marketing é o forno 

dentro do qual se fabrica o “crescimento orgânico.” 

Crescimento orgânico que pode florescer através de uma mente cultivada que, de 

acordo com Wilkie e Moore (2012), reportando-se aos conceitos de Edward Hodnet (1963), é 

uma mente conceitual, diferenciada e humana. 

Crescimento orgânico que, ainda de acordo com Wilkie e Moore (2012), deve dar 

prazer aos que se dedicam ao marketing em suas carreiras, levando as questões inerentes a 

esse campo de estudo aos estudantes de agora e do futuro. 

Crescimento orgânico que, de acordo com Shaw e Jones (2005), a despeito dos mais 

de cem anos de existência do marketing e do pensamento sobre o marketing, ainda necessita, 

neste início do século XXI, de uma identidade, de um objeto central de estudo e de limites do 

marketing como disciplina, de modo a não permanecer vago e ambíguo como foi ao longo de 

sua história, pois, conforme argumenta Holbrook (1987, apud Shaw e Jones, 2005), “na 

tentativa de abraçar virtualmente todas as coisas, o marketing pode vir a não representar 

nenhuma delas.” 

Fecha-se, assim, a revisão da literatura. 

Na próxima seção o enfoque será dado à metodologia, para que sejam conhecidos os 

procedimentos adotados na produção do trabalho empírico.  
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3 METODOLOGIA 

 

Nesta seção, busca-se delimitar o escopo metodológico da presente pesquisa, 

indicando o modo pelo qual se deu o trabalho empírico. 

 

3.1 Identificando o tipo de pesquisa 

 

Denzin e Lincoln (2006, p.17), ao discorrerem sobre o tema metodologia, esclarecem 

que a pesquisa qualitativa é feita nos cenários naturais, com o pesquisador buscando entender 

ou interpretar os fenômenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem, 

valendo-se, para tanto, de notas de campo, entrevistas, conversas, fotografias, gravações e 

lembretes. 

Dentro dessa perspectiva, Creswell (2014, pp. 56-57) enumera as características que 

ele julga comporem um bom trabalho qualitativo: a) o emprego de procedimentos rigorosos 

de coleta de dados (coleta de múltiplas formas de dados, resumo e detalhamento adequado dos 

formulários de dados e utilização de tempo adequado no campo); b) a estruturação do estudo 

dentro dos pressupostos e das características da abordagem qualitativa da pesquisa 

(apresentação de um projeto em desenvolvimento, apresentação de múltiplas realidades, visão 

do pesquisador com um instrumento de coleta de dados e foco nas visões dos participantes); 

c) o uso de uma abordagem de investigação qualitativa (no caso, pesquisa narrativa); d) início 

da pesquisa baseado em um único foco ou conceito a ser explorado; e) inclusão de métodos 

detalhados e de uma abordagem rigorosa tanto na coleta e na análise de dados quanto na 

redação do relatório; f) análise dos dados usando múltiplos níveis de abstração; g) redação de 

modo persuasivo, para que o leitor experimente a sensação de “estar lá”; h) o estudo reflete a 

história, cultura e experiências pessoais do pesquisador; i) preocupação com a ética, entendida 

como a forma correta de ação durante todas as fases do estudo. 

Postas essas considerações iniciais, evidencia-se que a presente pesquisa teve caráter 

qualitativo, pois buscou, conforme exposto nos objetivos, compreender e analisar as diversas 

situações vividas pelos atores sociais que se enlaçam nas questões referentes à distensão entre 

Uber e táxi, se preocupando em dar voz a esses atores, através de entrevistas diversas e, até, 

de observação participante (conforme disposto na subseção 3.2.2, que trata especificamente 

desse assunto). 

É importante frisar, também, como bem ponderam Denzin e Lincoln (2006, p. 34), que 

toda pesquisa é interpretativa, sendo guiada por um conjunto de crenças e de sentimentos em 
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relação ao mundo e ao modo como este deveria ser compreendido e estudado, o que origina 

paradigmas diversos para nortear as diversas pesquisas de cunho qualitativo. 

Assim, chega-se ao tema do construtivismo social, apresentado por Creswell (2014, 

pp. 34-36) como possuindo a natureza ideal para as pesquisas nas quais se pretende entender o 

mundo em que se vive e se trabalha, pois, nessa perspectiva, a pesquisa se inicia com a 

interação entre os participantes (pesquisador e pesquisados) – daí o termo construção social -, 

chegando-se, ao fim, ao desenvolvimento indutivo de uma teoria ou de um padrão de 

significado.  

Denzin e Lincoln (2006, p. 35) acrescentam que o paradigma construtivista supõe uma 

ontologia relativista (existem realidades múltiplas), uma epistemologia subjetivista (o 

pesquisador e o entrevistado trabalham juntos na criação das compreensões) e um conjunto 

naturalista (no mundo natural) de procedimentos metodológicos. 

Expostos esses argumentos, evidencia-se que a presente pesquisa teve caráter 

construtivista, como exposto, a seguir, no Quadro12. 
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Quadro 12: Comparativo entre o paradigma construtivista e as características da pesquisa 

Item Paradigma construtivista Características da pesquisa 

Ontologia 
Relativismo – local e realidades 

especificamente construídos 

A pesquisa explorou uma situação específica – a distensão entre Uber e táxi -, em um local específico – o 

município de Belo Horizonte/MG 

Epistemologia 
Transacional/subjetivista – descobertas 

criadas 

Não houve hipóteses a serem testadas. As descobertas surgiram no decorrer das entrevistas 

Metodologia 
Hermenêutica/investigação de ação 

 

A análise dos dados se deu pela análise de conteúdo, buscando compreender e analisar os pontos de vista 

dos diversos atores sociais envolvidos na questão 

Objetivo 

investigativo 
Compreensão; reconstrução 

Os objetivos específicos da pesquisa mostram, justamente, essa preocupação em compreender o 

comportamento dos atores envolvidos na questão 

Natureza do 

conhecimento 

Reconstruções individuais que se fundem 

em torno de um consenso 

O objetivo geral, que é a análise da situação, dadas as visões dos diversos atores, mostra justamente essa 

preocupação em uma reconstrução da realidade, com base em uma visão multifocal 

Acúmulo de 

conhecimento 

Reconstruções mais informadas e 

sofisticadas; experiência vicária 

A possibilidade de se ter informações advindas de diversos atores, cada qual com seu enfoque, 

expectativa e “lado” da história, criou a probabilidade de que o conhecimento final fosse maior do que o 

conhecimento individual inicial, que serviu de base para a pesquisa 

Bondade ou 

critérios de 

qualidade 

Fidedignidade e autenticidade 

A gravação e posterior transcrição das entrevistas deram o aspecto fidedigno para a coleta de dados. A 

validação do texto final pelos entrevistados autenticou a pesquisa em si, por mostrá-la aberta a possíveis 

críticas 

Ética 
Inclinação do processo intrínseco para a 

revelação 

“Dar voz” aos atores sociais, aglutinando suas ideias em torno de um fechamento único, sem desvirtuar as 

ideias individuais foi marca da presença desse comportamento ético. Aliou-se a isso a busca por 

autorização antecipada para gravação da entrevista, a condição de anonimato no texto da pesquisa e a 

procura, para a validação do texto final, somente daqueles entrevistados que se pronunciaram 

favoravelmente a essa participação 

Voz 
“Participante apaixonado” como um 

facilitador da reconstrução multivocal 

A entrevista foi conduzida pelo pesquisador, mas, no texto final, aparecem as múltiplas vozes dos 

participantes, cabendo ao pesquisador aglutiná-las, de modo a que, mantendo-se múltiplas, estejam unidas 

no texto final 

Treinamento 

Ressocialização; qualitativo e quantitativo; 

história; valores do altruísmo e da 

capacitação 

As histórias individuais compuseram o arcabouço da pesquisa, que buscou, ao final, uma visão mais 

ampla da questão, com pretensões de ressocialização dos atores, no sentido de aceitarem (ou, pelo menos, 

compreenderem) as outras vozes, sobretudo aquelas discordantes 

Axiologia 

O saber transacional, proposicional, revela 

um valor instrumental como meio para a 

emancipação social, a qual, sendo por si 

mesma uma finalidade, possui valor 

intrínseco 

A troca de experiências e de conhecimentos com os entrevistados trouxe, por si só, uma valia para a vida 

de todos, pois o pesquisador passou a conhecer o dia a dia dos entrevistados e, estes, além de poderem 

expressar suas ideias, puderam adentrar o mundo acadêmico, como entrevistados e avaliadores 

Controle 
Compartilhado entre o investigador e os 

participantes 

A possibilidade de os entrevistados participarem da etapa de validação da pesquisa foi um marco desse 

compartilhamento de controle 

Fonte: elaborado pelo autor, a partir de Denzin e Lincoln (2006, pp.171-176) 
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Para levar a cabo a construção da pesquisa pelo paradigma construtivista, optou-se 

pela pesquisa narrativa (quanto à forma de apresentação) que, de acordo com Creswell (2014, 

p. 68-69), pode ser realizada de muitas maneiras e adota uma variedade de práticas analíticas, 

devendo-se levar em consideração, os seguintes aspectos: as histórias/pesquisas narrativas 

falam de experiências individuais; são reunidas a partir de variadas formas de coleta de dados; 

e estão inseridas em lugares ou situações específicas. 

Na próxima seção, os procedimentos propostos para a presente pesquisa serão mais 

bem destrinchados, evidenciando-se que eles encontram respaldo em Creswell (2014, pp. 49-

52), ao defender que, iniciada com pressupostos e com o uso de estruturas interpretativas, 

abordando os significados que os indivíduos ou grupos atribuem a um problema social e 

humano, a coleta de dados se dá em um contexto natural sensível às pessoas e aos lugares em 

estudo.  

 

3.2 A coleta de dados 

 

De acordo com Creswell (2014, p. 122), o mais importante é que o pesquisador 

considere as múltiplas fases na coleta de dados, fases essas que se estendem para além do 

ponto de referência típico de conduzir entrevistas ou fazer observações. 

Ainda de acordo com Creswell (2014, p. 131), novas formas de dados qualitativos 

emergem continuamente na literatura, podendo-se agrupá-las em quatro tipos básicos de 

informações: observações (variando de não participante até participante), entrevistas 

(variando de fechadas até abertas), documentos (variando de privados até públicos) e 

materiais audiovisuais (incluindo materiais como fotografias, CDs e vídeos). 

No caso da presente pesquisa, foram coletadas informações diversas acerca do 

desenvolvimento das atividades de transportes baseadas na Uber e no táxi, sob o ponto de 

vista tanto de uberistas e de taxistas quanto de usuários destes serviços, de modo a se 

construir uma visão geral do panorama ora presente em Belo Horizonte acerca desta questão. 

Já quanto aos procedimentos, a pesquisa teve caráter de pesquisa de campo, em que 

ocorreram entrevistas em profundidade como principal meio de coleta de dados, aliadas à 

observação participante e à pesquisa documental.  
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3.2.1 As entrevistas em profundidade 

 

Pelo caráter qualitativo da pesquisa e pela busca da compreensão – e posterior análise 

- dos parâmetros em que as relações envolvendo uberistas, taxistas e usuários se dão, 

entendeu-se que as entrevistas em profundidade seriam o modo mais adequado de se coletar 

os dados, sendo seu número máximo determinado pela saturação das informações trazidas à 

tona pelos participantes.  

No caso dos motoristas, 17 entrevistas (9 taxistas e 8 uberistas) realizadas entre março 

e julho de 2017, tendo duração média de 32min18seg (taxistas) e de 28min13seg (uberistas), 

foram consideradas suficientes para se atingir a saturação de dados pretendida. Em relação 

aos usuários, 18 entrevistas mostraram essa saturação. 

Quanto a esse tópico, Creswell (2014, pp 135-136), aconselha que o pesquisador: a) 

decida sobre as perguntas de pesquisa que serão respondidas nas entrevistas (foram feitas 

perguntas abertas, por intermédio de roteiro semi-estruturado); b) identifique os entrevistados 

que podem melhor responder a essas perguntas (em relação a uberistas e taxistas, a amostra 

foi formada por motoristas que foram chamados a realizar viagens com o autor, tanto pelos 

aplicativos da Uber e de táxi quanto, no caso dos táxis, por telefone, nos pontos de táxi ou na 

rua. Em relação aos usuários, pessoas próximas ao pesquisador foram convidadas a 

participarem, de modo privado, da pesquisa, na condição de entrevistados); c) determine que 

tipo de entrevista é mais prático e que irá abranger as informações mais úteis para responder 

às perguntas da pesquisa (todas as entrevistas foram presenciais e feitas diretamente pelo 

pesquisador); d) use procedimentos de registro adequados durante a condução das entrevistas 

individuais ou com grupo focal (as entrevistas foram gravadas, com o uso do smartphone do 

pesquisador); e) use um protocolo de entrevista ou um guia de entrevista, conforme proposto 

inicialmente por Kvale e Brinkmann (2009) (os roteiros de entrevistas fazem parte desta 

pesquisa, como Apêndices A, B e C); f) refine as perguntas e os procedimentos da entrevista 

por meio de um teste piloto (à época da elaboração do projeto de pesquisa, algumas 

entrevistas foram feitas, de modo a se ter um delineamento inicial sobre as questões 

pertinentes ao assunto); g) determine o local para conduzir a entrevista (as entrevistas com 

uberistas e taxistas ocorreram dentro dos veículos, durante o trajeto da viagem solicitada; 

aquelas com usuários ocorreram em locais diversos, como residências e locais de trabalho dos 

entrevistados); h) obtenha o consentimento do entrevistado, antes de iniciar a entrevista (em 

todos os casos, foi pedida permissão antes do início da entrevista, sendo tal fato narrado, no 

momento de se iniciar a gravação); e i) durante a entrevista, use bons procedimentos de 
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entrevista (à vista de não reclamação ou de desistência posterior, entende-se que o 

pesquisador conseguiu manter postura ética durante as entrevistas). 

Em relação ao roteiro, cumpre salientar que ele foi assim elaborado:  

I. Questões comuns a todos os entrevistados: 

(i) perfil inicial; 

(ii) posicionamento sobre o trânsito de Belo Horizonte e sobre a atuação da BHTrans15 

tanto como gestora do trânsito da cidade quanto como fiscalizadora dos serviços de táxi; 

(iii) posicionamento sobre a entrada da Uber no mercado, a necessidade de sua 

regulamentação e os parâmetros dessa possível regulamentação; 

(iv) posicionamento sobre as expectativas futuras, caso a Uber seja regulamentada, 

caso não haja a regulamentação e, até, caso ela seja impedida de atuar em Belo Horizonte;  

(v) posicionamento político, em relação ao projeto de lei em tramitação no Congresso 

Nacional e em relação à atuação dos vereadores de Belo Horizonte quanto à questão 

pesquisada; e 

(vi) visão da situação do transporte de passageiros na cidade, em uma projeção para 

daqui a 5 anos. 

II. Questões comuns aos motoristas 

(i) experiência profissional anterior à atuação como uberista ou taxista; 

(ii) início da vida profissional como uberista ou taxista; e 

(iii) atuação diária como uberista ou taxista, incluindo o convívio com os clientes. 

III. Questões somente para uberistas 

(i) relação entre Uber e uberistas 

IV. Questões somente para taxistas 

(i) relação entre Sindicato e taxistas 

V. Questões somente para usuários 

(i) direcionamento inicial quanto ao transporte usual e preferência inicial sobre Uber 

ou táxi (ou ambos); e 

(ii) hábitos de utilização de Uber e/ou táxi. 

 Ainda em relação às questões apresentadas aos entrevistados, vale lembrar o que 

                                                
15 BHTrans: fundada em 1991, por intermédio da Lei Municipal nº 5953/91, a BHTrans - Empresa de 

Transportes e Trânsito de Belo Horizonte é constituída como uma sociedade de economia mista municipal, 

dependente e de capital fechado, tendo como principal acionista a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), que 

detém 98% de seu capital social e como missão assegurar a mobilidade urbana orientada para a qualidade de 

vida das pessoas e o desenvolvimento sustentável de Belo Horizonte, contribuindo para a integração 

metropolitana. (BHTrans, 2018 e Braga, 2006). 
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Creswell (2014) salienta sobre a importância de se atentar para a possível necessidade de se 

modificar as perguntas do roteiro, para que elas reflitam melhor os tipos de questões 

necessárias para entender o problema da pesquisa. Nesse sentido, os roteiros pré-elaborados 

serviram de base para as entrevistas, mas o conteúdo delas não ficou totalmente preso a eles, 

ficando aberta a possibilidade de se inserir perguntas diferentes daquelas preestabelecidas, de 

acordo com o andar de cada conversa. 

 

3.2.2 A observação participante 

 

Dentro da proposta de se ampliar a visão do problema, para além das entrevistas, a 

observação participante foi vivenciada, dentro do possível, nas seguintes etapas:  

a) inclusão de exercício de atividade remunerada na carteira de habilitação: tanto para 

os pretendentes a serem taxistas quanto para aqueles que desejam ser uberistas, a primeira 

exigência é que conste, na carteira de habilitação, a autorização, dada pelo Detran/MG16, para 

o exercício de atividade remunerada, como motorista. Para tanto, é necessário fazer teste 

psicotécnico específico, com inclusão na carteira de habilitação, se aprovado, da expressão 

EAR, correspondente a Exerce Atividade Remunerada. Essa primeira etapa foi cumprida pelo 

pesquisador, que pagou ao Detran/MG R$ 78,03 de taxa para alteração de dados e R$ 169,28 

de taxa para a realização do exame psicotécnico.  

b) participação em curso preparatório do SEST-SENAT17: para atuação como taxista 

em Belo Horizonte, o segundo passo é a participação em curso de capacitação para “Operador 

de transporte público de passageiros de Belo Horizonte”, ao preço de R$ 250,00. Essa 

segunda etapa também foi cumprida pelo pesquisador, que foi aprovado no mencionado 

curso. 

c) cadastro na plataforma Uber: para atuação como uberista em Belo Horizonte, o 

segundo passo é fazer o cadastro na plataforma da Uber. A efetivação do cadastro é fácil, toda 

feita pelo próprio aplicativo, com inclusão de dados pessoais, postagem de foto da carteira de 

                                                
16 Detran/MG: O Departamento de Trânsito de Minas Gerais é o Órgão Executivo do Sistema Nacional de 

Trânsito em Minas Gerais, sendo subordinado à Polícia Civil do Estado. O Departamento de Trânsito é 

responsável pelo planejamento, coordenação, supervisão e execução das atividades de trânsito, nos termos da 

legislação em vigor. (Detran/MG, 2018) 
17 SEST – SENAT: Criadas por intermédio da Lei Federal 8.706/93, o Serviço Social do Transporte (SEST) e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SENAT) são entidades civis, sem fins lucrativos, que 

buscam colaborar para o desenvolvimento do setor de transporte do Brasil, atuando na formação e na 

qualificação de profissionais para o mercado, com a oferta de cursos e serviços especializados. (SEST-

SENAT, 2017) 
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motorista e do documento do veículo a ser utilizado na atividade e autorização à Uber para 

verificação de quaisquer pendências que possam levar à rejeição da inscrição. Dentro do 

prazo de sete dias estipulado pela Uber para dar seu aceite, o pesquisador recebeu a resposta 

positiva da empresa, tornando-se apto, então, a atuar como uberista em Belo Horizonte. 

Após essa etapa qualificatória inicial, para se tornar taxista era necessário, ainda, ser 

apresentado à BHTrans por algum taxista já em atividade, de modo a ser ali registrado como 

taxista auxiliar. Principalmente pelo medo de todo esse processo trazer transtornos e/ou 

prejuízos a um possível taxista que o apresentasse à BHTrans, o pesquisador houve por bem 

interromper a observação participante, em relação a se tornar taxista, antes de efetivar essa 

etapa. 

Quanto ao trabalho como uberista, ao acionar o seu corretor de seguros, para 

providenciar o “endosso” necessário em seu seguro automotivo, de modo a transitar em 

atividade remunerada devidamente acobertado, o pesquisador foi informado de que tal 

endosso não seria possível. Para efetivar a cobertura, seria necessário que ele cancelasse o 

seguro feito recentemente, no valor de R$ 2.800,00, refazendo-o em outra seguradora que 

admitisse o endosso, mas ao custo de R$ 5.600,00. Como a pretensão do pesquisador era de 

permanecer apenas uma semana como uberista, o custo-benefício da troca se tornou 

insuportável, restando, apenas, a possibilidade de atuar sem a devida cobertura securitária, 

ideia da qual foi o pesquisador demovido por seu corretor, à vista de casos já acontecidos de 

seguradoras não cobrirem sinistros ocorridos em atividade remunerada, sem que o seguro 

contratado tivesse cobertura para tal. Assim, a pretensão inicial de trabalhar como uberista, 

também foi interrompida antes de iniciar. 

Dessa forma, em relação à observação participante, a parte mais empírica ficou mesmo 

na utilização que o pesquisador fez dos serviços como usuário, além das viagens em que fez 

as entrevistas. Já de posse das informações coletadas tanto de motoristas quanto de usuários 

foi possível ao pesquisador se atentar, no uso de Uber e de táxi, às questões levantadas pelos 

entrevistados, inclusive, com o uso do Uber black, tal qual o Usuário 17, para ver as 

diferenças existentes entre esta modalidade de Uber e a mais cotidianamente utilizada, o Uber 

X. 
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3.2.3 A pesquisa documental 

 

Para fazer face à pesquisa documental, referente à atuação governamental na questão 

estudada, foram utilizados os sites de Câmaras Municipais, Assembleias Legislativas e do 

Congresso Nacional, para acesso às possíveis leis reguladoras do serviço da Uber no Brasil. 

Foram acessados, também, sites de algumas cidades do exterior (notadamente Paris, 

Nova York e Londres), para se ter noção comparativa da forma como os serviços de táxi e de 

Uber funcionam nessas cidades.  

Além dos sites oficiais das diversas cidades, foram acessadas notícias da mídia sobre o 

assunto e feito o cadastro no site Leis Municipais, que avisa ao solicitante sobre 

movimentações ocorridas na tramitação de leis de seu interesse. 

 

3.3 Tratamento e análise de dados 

 

De acordo com Creswell (2014, p. 147), a análise de dados em pesquisa qualitativa 

consiste da preparação e organização dos dados, depois na redução dos dados em temas por 

meio de um processo de criação e condensação dos códigos e, finalmente, da representação 

dos dados em figuras, tabelas ou discussão. 

Ainda segundo o autor, é necessário deixar as vozes dos participantes falarem e 

carregarem a história durante o diálogo (Creswell, 2014, p. 57), pois, como ressaltam Denzin 

e Lincoln (2006, pp. 43-44), os sujeitos envolvidos na pesquisa tornam-se co-participantes e 

colaboradores no processo de investigação. Com isso, a pesquisa transforma-se em práxis – 

ação prática, refletiva, pragmática – voltada para a solução de problemas no mundo. 

Sendo assim e postas as possibilidades de análise dos dados, optou-se pela utilização 

da análise de conteúdo, ou, no dizer de Riessmann, reproduzido por Creswell (2014, p. 156), 

pela análise temática, quando o pesquisador analisa o que é falado ou escrito durante a coleta 

de dados. 

Nessa direção, em um primeiro momento, as falas dos diversos entrevistados foram 

alocadas em categorias e subcategorias, que representavam os temas tratados nas entrevistas. 

 É importante ressaltar que as categorias foram definidas a priori, levando-se em 

consideração os aspectos apresentados no subitem 3.2.1, quanto ao teor das questões 

levantadas nas entrevistas. De modo geral, as subcategorias também foram pré-direcionadas, 

mas, algumas emergiram dos dados, à medida que os mesmos foram sendo analisados. 
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Assim, embora com variações em algumas subcategorias (diferentes entre uberistas e 

taxistas), as entrevistas com os motoristas foram divididas entre as seguintes categorias: perfil 

inicial, incluindo a vida pregressa ao trabalho como taxista ou uberista; cotidiano profissional, 

incluindo o convívio com os clientes e a relação com as diversas entidades envolvidas em seu 

dia a dia (BHTrans, Uber e Sindicato); a presença da Uber no mercado, incluindo 

posicionamento sobre a pertinência dessa presença e impactos dela na vida profissional dos 

motoristas; a regulamentação da Uber, envolvendo questões referentes à necessidade de 

regulamentação e os parâmetros de uma possível regulamentação; e expectativas futuras, 

dados os três cenários alternativos – a regulamentação, a não-regulamentação e a saída da 

Uber do mercado – e a expectativa geral dos motoristas em relação ao futuro do transporte de 

pessoas em Belo Horizonte, para daqui a 5 anos. 

Já em relação aos usuários, além do perfil inicial, suas falas foram agrupadas nas 

seguintes categorias: hábitos de utilização, incluindo motivação para escolher determinado 

sistema de transporte (entre Uber e táxi), frequência de utilização, trajetos principais, formas 

de acesso e de pagamento e manejos com situações diversas que podem ocorrer na interação 

com os motoristas; a presença da Uber no mercado, incluindo posicionamento sobre o 

significado desse adentramento da Uber para o dia a dia de usuários e motoristas; a 

regulamentação da Uber, também enfocando a necessidade de regulamentação e os 

parâmetros de uma possível regulamentação; as expectativas futuras, dados os três cenários 

possíveis – regulamentação, não-regulamentação e saída da Uber do mercado; e a expectativa 

geral dos usuários em relação ao futuro do transporte de pessoas em Belo Horizonte, para 

daqui a 5 anos. 

 

3.4 A validação 

 

Denzin e Lincoln (2006, pp. 33-34) ressaltam que a era da investigação livre de 

valores acabou. Hoje, os pesquisadores lutam para desenvolver a ética situacional e 

transituacional aplicável a todas as formas do ato da pesquisa e às suas relações de ser 

humano a ser humano. Torna-se útil, então, o conselho de Creswell (2014), quanto ao 

enfrentamento de questões éticas, ao analisar os dados. Segundo o autor, 

 

como os investigadores qualitativos frequentemente passam um tempo considerável nos locais 

de pesquisa, eles podem esquecer a necessidade de apresentar múltiplas perspectivas e um 

quadro complexo do fenômeno central. Eles podem, na realidade, tomar partido dos 

participantes nas questões e apenas divulgar resultados positivos que criam um retrato de 
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Poliana18 sobre as questões. (p. 61) 

 

Em face dessas preocupações é que se tem as validações, que buscam evitar (ou, pelo 

menos, minimizar) possíveis vieses conclusivos, não-expostos de antemão pelo pesquisador, 

quando da análise dos dados, sendo uma tentativa de avaliar a acurácia dos achados, com o 

emprego de estratégias que “documentem” a precisão dos estudos, como bem pontua Creswell 

(2014, pp. 197-200). 

Nessa direção, Denzin e Lincoln (2006, p. 20) afirmam que a triangulação é a 

exposição simultânea de realidades múltiplas, refratadas. (…) (na qual) os leitores e as 

audiências são então convidados a explorarem visões concorrentes do contexto, a se 

imergirem e a se fundirem em novas realidades a serem compreendidas, servindo, pois, de 

parâmetro validativo de uma pesquisa qualitativa.  

Creswell (2014, pp. 197-200) acrescenta que, além da triangulação, a possibilidade de 

transferibilidade (possibilitada pela descrição rica e densa das entrevistas e observações) e a 

devolução da narrativa escrita aos participantes da pesquisa, para que eles julguem a precisão 

e a credibilidade do relato, são boas estratégias de validação, por serem mais populares, terem 

melhor custo efetivo e serem mais fáceis de conduzir. 

Diante do exposto, esses foram os critérios utilizados para validar a presente pesquisa 

sobre a distensão entre uber e táxi no município de Belo Horizonte. 

 

3.4.1 A triangulação 

 

A triangulação foi utilizada no desenrolar da própria pesquisa, com visões não só de 

uma das partes envolvidas, mas buscando abranger a visão dos dois tipos de motoristas 

(uberistas e taxistas) e de usuários dos dois sistemas de transporte, inclusive com o uso de 

reportagens e informações obtidas de blogs e sites diversos, que propiciaram uma maior 

abertura na captação de dados sobre a questão. 

Em um primeiro momento, buscando verificar a existência de coerência entre as falas 

dos entrevistados e a realidade, o pesquisador buscou por reportagens que as reiterassem ou as 

contradissessem, de modo a criar um vínculo verídico ou fictício entre essas falas e a 

realidade disposta pela mídia. 

Como essa pesquisa se tornou constante, o próprio “Google” passou a introduzir 

                                                
18 Poliana: personagem do romance de Eleonor H. Porter (1913), que encarava todas as ocorrências da vida de 

maneira positiva. (Wikipédia, 2018). 
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reportagens sobre o assunto na timeline do pesquisador, uma vez que o assunto tinha parecido 

do interesse dele. 

Do mesmo modo, blogs e outros sites foram utilizados para compor a estrutura da 

pesquisa, seja matizando a seção “Introdução” com dados históricos e estatísticos, seja 

possibilitando a comparação de dados entre Belo Horizonte e outras cidades do Brasil e do 

exterior. 

 

3.4.2 A transferibilidade 

 

Quanto à transferibilidade, o pesquisador buscou, na redação da análise dos resultados, 

deixar à vista que a construção do pensamento, como um todo, se baseou no aglutinamento 

das visões parciais de cada entrevistado sobre a situação. 

É possível verificar que a “fala” final a respeito de cada um dos assuntos tratados na 

pesquisa não reflete o pensamento ou posicionamento apenas de um entrevistado ou de uma 

categoria de entrevistados. Buscou-se integrar as falas de todos os entrevistados na construção 

do texto final. 

 

3.4.3 A devolutiva 

 

Quanto à devolutiva, ela foi feita tanto para motoristas quanto para usuários, sendo 

dado o prazo de 10 dias, para que os interessados se pronunciassem sobre a utilização de suas 

falas dentro da pesquisa. 

Por questões práticas, foram repassadas a cada interessado, por e-mail ou 

pessoalmente (Usuária 01), apenas a análise dos resultados referente à categoria do 

entrevistado (motorista ou usuário), pois é nela que as falas das diversas pessoas foram 

utilizadas de modo substancial. 

Em relação aos taxistas, dos nove que foram entrevistados, quatro não retornaram a 

ligação, outros três disseram não ter mais interesse em participar e dos dois que se dispuseram 

a participar (Taxistas 02 e 06), nenhum apresentou qualquer impedimento ao uso de suas 

falas, dentro do prazo estabelecido pelo pesquisador. 

Em relação aos uberistas, dos oito que foram entrevistados, dois já tinham se 

pronunciado, à época das entrevistas, contrários à participação na devolutiva. Dos outros seis, 

apenas dois (Uberistas 03 e 08) se dispuseram em participar, sendo que, findo o prazo dado a 

eles para a avaliação, não foi apresentada qualquer objeção ao uso de suas entrevistas. 
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Em relação aos usuários, todos os 18 entrevistados receberam o arquivo para fazerem 

a avaliação. Ao final do prazo, nenhum deles se posicionou contrariamente ao modo como 

suas falas foram utilizadas na pesquisa.  

Aquiescendo ao uso dado pelo pesquisador às suas falas, pronunciaram-se os Usuários 

02, 03, 13, 15, 16, 17 e 18. 

Encerra-se, aqui, o capítulo de metodologia. No próximo capítulo, a temática será a 

análise dos resultados, tanto do ponto de vista dos motoristas (uberistas e taxistas) quanto do 

ponto de vista dos usuários.   
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Nas próximas seções, buscou-se a apreciação dos dados obtidos dos taxistas, uberistas 

e usuários entrevistados, levando-se em consideração as categorizações feitas e necessárias à 

análise de conteúdo, método utilizado para a elaboração da análise dos resultados.  

 

4.1. A análise dos resultados: o ponto de vista dos motoristas 

 

Nesta seção, o pensamento dos motoristas foi exposto, seguindo a sequência das 

categorizações feitas. 

Seguiu-se, no transcorrer do texto, a seguinte dinâmica: primeiro, foram colocados os 

dados obtidos por classe de motoristas (taxistas e uberistas); em seguida, foi feita uma 

comparação entre os pensamentos desses profissionais; e, por último, foi feita a análise 

propriamente dita em relação a cada categoria. 

Ressalte-se que, para melhor fluidez do texto e melhor visualização das sínteses das 

informações, os quadros informativos foram alocados no Apêndice D, com seus nomes 

coincidindo com o nome das seções (ou subseções) a que eles se referem. 

 

4.1.1 Parâmetros iniciais sobre as entrevistas com os motoristas 

 

Quantos motoristas foram entrevistados? Como eles foram escolhidos? Em quais 

categorias seus pensamentos foram dispostos? São essas informações que se encontram nessa 

seção. 

 

4.1.1.1 Os taxistas 

 

Foram entrevistados nove taxistas de Belo Horizonte. Sua escolha se deu por 

acessibilidade, sendo entrevistados aqueles motoristas que, chamados pelo pesquisador para 

uma corrida, aceitaram participar da presente pesquisa, como entrevistados. 

As categorias em que as questões foram agrupadas são: perfil inicial; o cotidiano nas 

ruas de Belo Horizonte; a relação dos taxistas com a BHTrans; o convívio com os clientes; a 

presença da Uber no mercado; a regulamentação da Uber; cenários alternativos; expectativas 

futuras; e posicionamento político. 
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4.1.1.2 Os Uberistas 

 

Foram entrevistados oito Uberistas de Belo Horizonte. A escolha deles também foi por 

acessibilidade, sendo entrevistados aqueles motoristas que, chamados pelo pesquisador para 

uma corrida, aceitaram participar da presente pesquisa, como entrevistados. 

As categorias em que as questões foram agrupadas são: perfil inicial; o cotidiano nas 

ruas de Belo Horizonte; o convívio com os clientes; a relação dos Uberistas com a Uber; a 

presença da Uber no mercado; a regulamentação da Uber; cenários alternativos; expectativas 

futuras; e posicionamento político. 

 

4.1.2 Perfil inicial 

 

Quem são os motoristas que transitam por Belo Horizonte dia e noite, levando as 

pessoas aos seus destinos? Quanto tempo trabalham por dia? Há quanto tempo se dedicam a 

essa atividade? O que os fez se voltarem ao exercício desse ofício? 

São essas as perguntas respondidas nessa seção. 

 

4.1.2.1 Perfil inicial dos taxistas 

 

Todos os nove taxistas entrevistados pertencem ao sexo masculino, sendo que nenhum 

deles possui instrução superior; instrução essa que chega, no máximo, ao segundo grau 

completo (Taxistas 03 e 05). Quanto ao estado civil, oito deles são casados e o outro, viúvo 

(Taxista 08). 

Tanto a idade quanto o tempo de serviço na área variam bastante. A idade vai de 34 

anos (Taxista 04) a 76 anos (Taxista 09), sendo que cinco deles têm idade a partir de 60 anos. 

Já o tempo de serviço varia de 04 meses (Taxista 01) a 38 anos (Taxista 09). 

Se, por um lado, o taxista mais velho é o que tem mais tempo de profissão, não se 

pode concluir a mesma coisa no polo oposto. Embora seja o mais novo, o Taxista 04 já tem 16 

anos de profissão, enquanto o Taxista 01, que possui apenas 04 meses na praça19, tem 65 

anos. 

Isso se deve à variedade de experiências profissionais anteriores dos entrevistados e ao 

tempo que eles se dedicaram a elas. Heterogêneos em suas experiências, as atividades 

anteriores dos taxistas vão desde o trabalho rural (Taxista 05) ao de empresário/comerciante 

                                                
19 Estar na praça: termo usado pelos taxistas para designar o tempo que eles têm de profissão.  
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(Taxistas 03 e 07), passando por experiências em diversas áreas como transporte coletivo, 

transporte de cargas, comércio, indústria e escritório. Apenas o Taxista 04 sempre trabalhou 

com táxi: “tirei a carteira e virei taxista, desde os 18 (anos).” 

Outro fato que chama a atenção é que a grande maioria é permissionária (motorista 

principal), sendo que apenas três ainda são motoristas auxiliares, dois deles trabalhando “à 

meia” 20 e um pagando R$ 70,00 de diária. 

 

4.1.2.2 Perfil inicial dos uberistas 

 

Todos os uberistas entrevistados são do sexo masculino, com idade variando de 24 

anos (Uberista 08) a 62 anos (Uberista 02), sendo que quatro deles se encontram na faixa 

etária entre 24 e 35 anos. Seis deles têm o ensino médio completo e dois possuem ensino 

superior completo (Uberistas 03 e 08). 

Em relação ao estado civil, quatro se anunciaram como solteiros (Uberistas 01, 04, 07 

e 08), dois como divorciados (Uberistas 02 e 06) e dois como casados (Uberistas 03 e 05). 

Até pelo fato de a história da Uber ser recente, o tempo que os motoristas já exercem a 

profissão é curto, indo de apenas 2 semanas (Uberista 02) a, no máximo, 2 anos (Uberistas 03 

e 07). No desempenho de suas atividades, com exceção do Uberista 03, que utiliza veículo 

alugado (pagando R$ 1.419,97/mês), os demais utilizam carro próprio. Desses, dois afirmam 

que tinham um carro inferior ao exigido pela Uber - para o início das atividades ou para 

acesso à categoria Uber Select -, o que os obrigou a trocar de automóvel (Uberistas 07 e 08). 

Por motivo diferente, também o Uberista 04 precisou adquirir um automóvel mais novo: 

como trabalha, também, com a Cabify, ele precisou se adequar às exigências daquela 

empresa.  

Quanto ao acesso à plataforma, cinco indicam pertencerem à categoria Uber X e os 

outros três (Uberistas 04, 05 e 07) à categoria Uber Select21. 

Os uberistas apresentam experiências anteriores bem diversificadas. Enquanto o 

Uberista 05 sempre trabalhou na área de comércio, dois deles (Uberistas 01 e 07) são ex-

taxistas e outros dois (Uberistas 02 e 08) são ex-funcionários públicos. A eles se juntam o já 

aposentado Uberista 06 e os ex-empresários/comerciantes, Uberistas 03 e 04. 

                                                
20 Trabalhar “à meia”: trabalho conjunto entre duas pessoas, que dividem igualmente todas as receitas e 

despesas. 
21 Uber select: categoria intermediária entre o Uber X e o Uber Black, tanto em relação à exigência de veículos 

quanto à cobrança de tarifas. Os motoristas pertencentes a essa categoria atendem a chamadas da própria 

categoria e do Uber X. 
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4.1.2.3 Comparando os perfis  

 

A única unanimidade no perfil inicial se refere ao sexo dos entrevistados: todos os 

dezessete motoristas pertencem ao sexo masculino. 

A partir daqui, há diferenças, até gritantes, entre os dois tipos de motoristas.  

Cinquenta e dois anos de idade separam o motorista mais novo (Uberista 08, com 24 

anos) do motorista mais velho (Taxista 09, com 76 anos). Essa diferença etária fica visível 

quando se toma a média aritmética das idades: enquanto a idade média dos taxistas é de 57,22 

anos, a idade média dos uberistas fica em 40,75 anos. Esse resultado só reforça o fato de a 

faixa etária predominante entre os taxistas ser a “acima de 60 anos” (cinco taxistas), enquanto 

que aquela que sobressai entre os uberistas é a “entre 24 e 35 anos” (quatro uberistas). 

Quanto ao estado civil dos motoristas, o raio-x da questão mostra quase um “casados 

contra solteiros!”22 Afinal, são oito taxistas casados contra apenas dois uberistas nessa 

condição. 

Já em relação à escolaridade, os taxistas têm, no máximo, o segundo grau completo 

(Taxistas 03 e 05); graduação essa que é a mínima entre os uberistas, que apresentam dois 

motoristas com curso superior completo (Uberistas 03 e 08).  

Da mesma forma, quando se olha o tempo de trabalho, a discrepância é nítida: há 

taxistas que estão nessa atividade há longos 38 anos (Taxista 09), enquanto, do lado contrário, 

até pelo pouco tempo de presença da Uber no mercado, essa experiência não ultrapassa os 

dois anos (Uberistas 03 e 07). 

A divergência de tempo de trabalho é espelho do tempo dedicado pelos motoristas a 

outros campos profissionais. E, nesse aspecto, a gama de experiências é bem ampla! De 

ambos os lados! À exceção do Taxista 04, que se tornou taxista assim que entrou na 

maioridade, permanecendo nessa atividade até os dias atuais, os demais motoristas se 

dedicaram a diversos setores: ex-trabalhador rural, ex-taxista, ex... ex...! Até quatro ex-

empresários/comerciantes (Taxistas 03 e 07 e Uberistas 03 e 04)! 

Por fim, buzinar o próprio calhambeque23 é um ponto de união entre esses 

profissionais: seis taxistas e sete uberistas utilizam o próprio automóvel no desempenho diário 

                                                
22 “Casados contra solteiros”: divisão feita em jogos de futebol entre amigos, no período de Natal, buscando 

incrementar a diversão. 
23 Calhambeque: nome dado a carros mais velhos, em oposição aos cadillacs, que eram os carros mais modernos 

e luxuosos, na década de 1960. Essas duas expressões ficaram imortalizadas na música “O Calhambeque” 

(Letras, 2017), versão de Erasmo Carlos da música composta por Gwen Loudermilk e John Loudermilk e 

imortalizada na voz de Roberto Carlos (Cultura Brasil, 2018). Com o tempo, o termo se tornou uma forma 

carinhosa de se referir ao próprio carro. 
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de suas atividades. 

O Quadro 13, exposto a seguir, traz uma síntese com as principais características dos 

motoristas entrevistados. 

 

Quadro 13: Síntese do perfil dos motoristas 

Item Perfil dos Taxistas Perfil dos Uberistas 

Sexo Todos homens Todos homens 

Faixa etária predominante A partir de 60 anos Entre 24 e 35 anos 

Menor idade 34 anos 24 anos 

Maior idade 76 anos 62 anos 

Escolaridade máxima 2º grau completo Superior completo 

Tempo mínimo de atuação 4 meses 2 semanas 

Tempo máximo de atuação 38 anos 2 anos 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

4.1.2.4 Entendendo as diferenças de perfis 

 

a) Sexo 

 

17 entrevistados; 17 pessoas do sexo masculino. 

Essa unanimidade demonstra que o mercado de transporte de passageiros ainda é visto 

como um reduto masculino, no qual as mulheres são, mesmo, minoria. 

Outra prova dessa escassez feminina nesse mercado ficou evidente na etapa de 

observação participante: nela, ao participar do curso preparatório para taxistas, o pesquisador 

teve somente pessoas do sexo masculino como companheiras de turma. 

 

b) Faixa etária e tempo de serviço 

 

Taxistas mais velhos e com longo tempo de exercício de atividade deixam claro que a 

grande maioria fez dessa ocupação a sua profissão, dedicando-se integralmente a ela, 

podendo, assim, serem enquadrados como “Taxistas profissionais”, que abandonaram outras 

perspectivas para permanecerem na “praça”.  

É importante ressaltar, também, que a ausência de concorrência até 2014 aparece 

como um fator preponderante para essa permanência longeva, pois os riscos de saturação do 

mercado eram nulos. 

Do outro lado surgem os “Desempregados aventureiros”, uberistas mais jovens que, 

atraídos pela oportunidade “fácil” de trabalho dada pela Uber, aproveitam a ociosidade 

temporária e a disponibilidade de seus veículos para ingressar no mercado.   
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Essa postura se justifica pela atual conjuntura do Brasil, que convive, hoje, com uma 

massa de 13,1 milhões de desempregados – ou 12,6% da população economicamente ativa 

(Portal Brasil, 2017). Números bem maiores do que os apresentados até 2014, quando se 

vivia, de acordo com o IBGE, o chamado pleno emprego. Naquela ocasião, em Belo 

Horizonte a taxa de desemprego era de apenas 4,1% da PEA24 (Brasil 247, 2014). 

 

c) Faixa etária, tempo de serviço e escolaridade 

 

Os taxistas não ultrapassaram o limiar do ensino médio. Aliando esse fato à faixa 

etária deles e ao seu longo tempo de serviço, percebe-se que eles priorizaram a vida 

profissional em detrimento da vida acadêmica. 

Além do conforto no mercado de trabalho que, como visto anteriormente, não trazia 

dificuldades para os taxistas se manterem nele e, com isso, não os impelia a procurar uma 

melhor formação, é mister ressaltar que o próprio sistema educacional de três a quatro 

décadas atrás não proporcionava muitas oportunidades aos jovens de então de adentrarem no 

ensino superior. Antigamente, obter o 2º grau era considerado uma superação de expectativas 

para a população em geral, dadas as condições sociais da época. 

Situação diferente encontrada pelos jovens uberistas. Com as mudanças que ocorreram 

nos governos recentes, o acesso ao ensino superior foi facilitado, fazendo com que parte da 

população que, antes, não conseguia cursar uma faculdade, passasse a usufruir desse direito.  

Jovens de 24 a 35 anos (predominante entre os uberistas) estão justamente na faixa 

etária propícia a terem recebido (ou a estarem recebendo) os resultados dessas mudanças 

ocorridas no ensino superior do Brasil na última década, motivadas tanto por ações 

governamentais quanto por questões sociais, como ponderam Leite, Souza Filho e Coutinho 

(2016):  

 

(...) esse crescimento alcançado nos últimos anos é fruto da última reforma no ensino superior 

do país, ocorrida durante o primeiro governo Lula (entre 2003 e 2006), quando houve a 

aprovação do Programa Universidade Para Todos – PROUNI, pelo qual o governo concederia 

bolsas (de estudo) em IES25 privadas. Aliam-se a essa nova postura do governo federal, o 

aumento da população jovem adulta, as exigências do mercado de trabalho, o aumento do 

número de concluintes do ensino médio, os baixos níveis históricos de penetração do ensino 

superior no Brasil, maior disponibilidade de financiamento estudantil e a desregulamentação 

do setor. 

 

                                                
24 PEA: População economicamente ativa. 
25 IES: Instituição de Ensino Superior 
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Esse novo cenário descrito pelos autores permite a ocorrência de grande número de 

motoristas “Complementadores de renda”, aproveitando seu trabalho na Uber para acrescer 

seus ganhos, enquanto terminam seus estudos. 

 

d) Estado Civil e faixa etária 

 

A ausência de solteiros entre os taxistas entrevistados pode estar diretamente ligada à 

faixa etária predominante entre eles. Salvo raras exceções, é de se esperar, mesmo, que 

pessoas acima dos 60 anos já tenham constituído família.  

Pelo lado dos uberistas, a suposição inversa também se mostra verdadeira. Por terem 

como predominante a faixa etária entre 24 a 35 anos, é de se esperar que grande parte dos 

uberistas seja solteira. Fato comprovado na pesquisa, que aponta que apenas dois uberistas são 

casados. 

 

4.1.3 Posicionamento político  

 

Nesta categoria, foram avaliados o engajamento político dos entrevistados e sua 

consciência política acerca da situação que estão vivenciando. 

O interesse, ao discutir esse tema, foi perceber o grau de entendimento e de 

comprometimento que os motoristas entrevistados têm com as questões políticas que lhe são 

atinentes. 

 

4.1.3.1 O posicionamento político dos taxistas 

 

Em relação à participação anterior em movimentos sindicais, apenas o Taxista 01 

afirmou ter esse tipo de experiência.  

Em relação ao próprio sindicato dos taxistas, seis dos nove taxistas entrevistados são 

filiados, embora a grande maioria tenha críticas à sua atuação. Nessa direção, eles entendem 

que o sindicato é fraco (Taxista 06), subserviente à BHTrans (Taxista 02), preocupados 

apenas com seu próprio status (os dirigentes) (Taxista 07) e, com isso, atuando muito devagar 

em favor dos taxistas (Taxista 01).  

O Taxista 05, por outro lado, entende que o sindicato “faz o que pode, porque ele é 

sozinho contra todos”, precisando, então, que mais taxistas se filiem a ele (Taxista 08) e o 

apoiem (Taxista 04), para que, ao lado dos convênios que ele coloca à disposição de seus 
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filiados (Taxista 03), ele tenha condições de assumir uma postura mais combativa em favor 

dos taxistas, estando mais na rua, no corpo a corpo (Taxista 03), “indo pra cima das 

autoridades responsáveis pela resolução dos problemas (Taxista 01).” 

Quando o assunto são as autoridades, é marcante um sentimento de desilusão com 

todas as esferas governamentais, por entenderem que “o Poder Público lavou as mãos” 

(Taxista 07), não se preocupando em resolver adequadamente a questão. Para eles, os 

políticos são os grandes responsáveis pela crise, por só se preocuparem em roubar (Taxista 

01), brigando entre si pelo poder e deixando o povo de lado (Taxista 05). 

Ainda nesse quesito, merecem destaque os pensamentos sobre a atuação dos 

vereadores de Belo Horizonte e sobre o projeto de lei em tramitação no Congresso, versando 

sobre a regulamentação dos serviços de transporte com o uso de aplicativos (que inclui a 

Uber). 

Os Taxistas 04 e 07 admitem não gostar de política e o Taxista 09 afirma não se 

interessar pelo que acontece no ambiente político. Os demais, opinando sobre a atuação dos 

vereadores, entendem que “eles falam muito, mas não resolvem nada” (Taxista 01), 

“prometem, mas não cumprem nada” (Taxista 05), estando “ligados em quem os ajuda 

financeiramente na campanha” (Taxista 02). Apenas os Taxistas 03 e 06 entendem que ocorre 

debate sobre a questão na Câmara Municipal, com posicionamentos contra e a favor dos 

taxistas. 

Já em relação ao projeto de lei que tramita no Congresso, quatro dos nove 

entrevistados admitem não conhecer o seu conteúdo. Dos outros cinco que dizem conhecer, 

somente três se pronunciaram mais diretamente a respeito: o Taxista 01 sabe que é um assunto 

que “já vem rolando há uns dois anos e que ainda vai rolar por algum tempo”, sendo que “até 

que essa lei volte para os estados e municípios, não depende dos vereadores (qualquer 

decisão)” (Taxista 08). Finalizando, o Taxista 02 admite que o considera exagerado, mas o 

Taxista 06 pondera que, “se for para regularizar e ficar certo, igual, e ser direito, igual pra 

todo mundo, (será) bacana.”  

 

4.1.3.2 O posicionamento político dos uberistas 

 

Em relação à tramitação, no Senado Federal, do projeto de lei que busca regulamentar 

atividades como a da Uber, quatro motoristas informaram desconhecer o seu teor. Entre os 

que se mostraram cientes do projeto, a opinião é de que ele parece mais um jogo de cena 

político, visando as eleições de 2018 (Uberista 06) e, por isso, não deve ser aprovado na 
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íntegra, como apresentado de início (Uberista 03). Entretanto, caso o projeto seja aprovado 

como previsto inicialmente, a situação entre uberistas e taxistas se igualará, na opinião do 

Uberista 01, pois os direitos e as obrigações serão equivalentes, fato com o qual o Uberista 08 

concorda parcialmente. Para ele, a obrigatoriedade de contribuição para o INSS é um fato 

positivo, entretanto o uso de placa vermelha, igual às usadas pelos táxis, é visto por ele como 

algo inviável, desnecessário até. Nessa linha de raciocínio, o Uberista 03 afirma que “o 

Congresso querer que as pessoas que exercem essa modalidade (de atividade), que é a Uber, 

tenham placa vermelha, tenham taxas-não-sei-o-quê (significa que ele está) dando apenas os 

ônus (aos uberistas)”. Isso, de acordo com ele, mostra que essa lei não é para todos. 

E os vereadores de Belo Horizonte? Como os motoristas veem a atuação deles? De 

forma irônica, o Uberista 06 questiona se eles atuam, afirmando não ter conhecimento disso 

(da atuação deles). Esse sentimento de inação talvez se explique pela omissão e relaxamento 

observados, respectivamente, pelos Uberistas 03 e 08, bem como pela subserviência ao Poder 

Executivo Municipal, como observado pelo Uberista 05: “a maioria vai querer seguir a 

decisão do prefeito.” Já o Uberista 01 considera que a maioria dos vereadores é favorável aos 

taxistas, posição que, de acordo com o Uberista 07, deve se modificar, à vista da grande 

exposição da Uber na mídia. 

Partindo para as questões classistas, todos são unânimes em afirmar que não 

participam de qualquer movimento pró-Uberistas. Os motivos? Para os Uberistas 01, 03 e 04, 

falta de interesse! Para o Uberista 02, falta de conhecimento a respeito dos movimentos (pelo 

pouco tempo que atua como uberista)! Para o Uberista 06, falta de tempo! Para o Uberista 05, 

pela confusão que se forma! Inclusive com a presença de vândalos, de acordo com o Uberista 

07! Para o Uberista 08, falta de vergonha na cara! 

Essa ausência de participação nos movimentos se evidencia, também, quando o 

assunto é a criação de um sindicato dos uberistas e a possibilidade de os entrevistados se 

sindicalizarem. Cinco dos entrevistados entendem como oportuna a criação de um sindicato, 

principalmente se houver a regulamentação (Uberistas 02 e 04), para que se tenha alguém que 

cobre da empresa e defenda o trabalhador (Uberista 01), alguém que esteja mais perto da Uber 

e possa organizar melhor as manifestações em favor dos uberistas (Uberista 08). Do lado 

contrário, o Uberista 03 entende que já existe o sindicato dos motoristas, não sendo, pois, 

necessária a criação de um sindicato mais específico.  

Já o Uberista 07, embora reconheça a necessidade de ter alguém falando em nome dos 

uberistas, entende que os problemas podem/devem ser resolvidos diretamente com a unidade 

da Uber em Belo Horizonte. Opinião igual tem o Uberista 06, que ainda acrescenta que seu 
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posicionamento contrário à criação de um sindicato se deve ao fato de os sindicatos no Brasil 

servirem de cabide de empregos. 

Essa visão dividida se mantém quando perguntados quanto à possibilidade de se 

sindicalizarem. Apenas quatro dos entrevistados se disseram abertos a essa possibilidade. 

 

4.1.3.3 Afinal, uberistas e taxistas pensam de maneira diferente sobre política? 

 

Você conhece o projeto de lei em tramitação no Congresso, que trata da 

regulamentação de uso de aplicativos, como a Uber? 

Essa pergunta foi feita aos dezessete motoristas entrevistados, no intuito de 

compreender qual a participação deles na discussão política de assunto tão vital ao 

desempenho de suas atividades. 

Quatro taxistas admitiram não conhecer o projeto. Quatro uberistas se posicionaram da 

mesma forma! 

Mas adianta conhecer? 

Talvez para avaliar a sua apresentação como jogo de cena político, como sugere o 

Uberista 06... Ou para considerá-lo exagerado, como afirmam o Taxista 02 e o Uberista 03... 

Ou para prever que, com ele, haverá igualdade entre uberistas e taxistas, como fez o Uberista 

01... Ou para poder garantir, como fez o Taxista 01, que até que ele seja aprovado e volte para 

os estados e municípios (fazerem a regulamentação), os vereadores nada podem fazer. 

Por falar em vereadores, a opinião geral é de que eles são inoperantes (Taxista 01 e 

Uberista 06), solertes (Taxista 05 e Uberistas 03 e 08) e umbilicais (Taxista 02 e Uberista 05). 

Apenas os Taxistas 03 e 06 e o Uberista 01 admitem saber de alguma movimentação na 

Câmara Municipal de Belo Horizonte sobre o assunto. Na visão do Uberista 01, a maioria dos 

vereadores de Belo Horizonte é favorável aos Taxistas. Visão similar tem o Taxista 03, mas 

em relação à legislatura anterior. Para ele, na nova legislatura, iniciada em Janeiro de 2017, já 

há mais vereadores favoráveis à Uber. 

Se os vereadores são inoperantes, o jeito, então, é contar com os sindicatos!  

O problema é que a criação de um sindicato não é unanimidade no pensamento dos 

uberistas. Enquanto cinco deles entendem a ideia como oportuna, para se ter alguém mais 

perto da Uber agindo em nome deles (Uberista 08), os outros se posicionam contra essa 

criação, seja por o julgarem dispensável (Uberistas 03 e 07), seja por não acreditar nesse tipo 

de entidade (Uberista 06). 
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Já a maioria dos taxistas, que já têm o seu próprio sindicato, entende que falta ação da 

atual diretoria sindical para se posicionar e lutar em favor de seus filiados. Mas sindicatos não 

são feitos apenas de diretorias! É necessária a participação dos sindicalizados!  

E aí surge outro problema: não há uma participação efetiva nem no sindicato dos 

taxistas, conforme asseveram os Taxistas 04 e 08, nem nas manifestações promovidas por 

grupos de Uberistas, conforme afiançam os Uberistas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 e 08.  

Nenhum dos uberistas entrevistados participa dos movimentos pró-Uberistas. E as 

razões são muitas: falta de tempo, falta de interesse, falta de conhecimento, medo de 

vândalos.  

Motivos não faltam para os uberistas se absterem de participar! 

Como também não faltam aos Taxistas 04, 07 e 09, que afirmam não gostar de política 

e não se interessar pelo que acontece no ambiente político. Talvez por acharem que o Poder 

Público lavou as mãos (Taxista 07); talvez por acharem que os políticos só se preocupam em 

roubar (Taxista 01); Talvez por acharem que os políticos deixam o povo de lado (Taxista 05). 

Talvez... 

4.1.4 Os motoristas e seu cotidiano nas ruas de Belo Horizonte 

 

Por onde andam os motoristas? Como enfrentam o trânsito belorizontino? Como é sua 

interação com os órgãos fiscalizadores? 

Esse foi o teor das perguntas feitas aos motoristas, para conseguir entender como eles 

agem no seu dia a dia pelas ruas da cidade. 

 

4.1.4.1 O cotidiano dos taxistas 

 

Mais novo ou mais velho; mais antigo ou mais novato na profissão; o motivo básico 

que levou os taxistas a ingressarem na profissão tem a ver com a possibilidade de melhoria 

profissional e financeira.  

Incrustados nessa visão geral, a necessidade de se distanciar de problemas financeiros 

vividos à época e o prazer em dirigir e de estar em contato com o público foram os dois 

motivos básicos que levaram esses senhores a se aventurarem na profissão de taxista, 

“rodando a cidade todinha”, como diz o Taxista 01, percorrendo, diariamente, de 70 

quilômetros (Taxista 09) a 200 quilômetros (Taxistas 04 e 05), numa jornada de trabalho que 

vai de 7 horas (Taxista 09) até longas 18 a 20 horas (Taxista 04, que trabalha dia sim, dia 

não). 
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 É manhã, tarde, noite, madrugada até, enfrentando o trânsito de Belo Horizonte, tido 

por eles como muito ruim, confuso, difícil, complicado, caótico mesmo, como assinala o 

Taxista 01, mas que poderia ser melhorado, “se eles (as autoridades) pegassem ideias de quem 

trabalha nele (no trânsito) pra fazer as mudanças (Taxista 02).” Mudanças, aliás, que são 

sugeridas por eles: (1) melhoria na sequência dos semáforos, de modo a agilizar o trânsito, 

sem paradas constantes em cruzamentos (Taxista 03), (2) rodízio de veículos por placas pares 

e ímpares (Taxista 05); (3) restrição de circulação dentro da Avenida do Contorno (Taxista 

05); (4) construção de viadutos e trincheiras em cruzamentos críticos da cidade (Taxista 05); 

(5) redução do número de estacionamentos de rua na área central da cidade (Taxista 09); e (6) 

instituição de uma taxa anual de R$ 100,00, por veículo, vinculada à realização de obras de 

melhoria do trânsito (Taxista 05). 

Para enfrentar o trânsito pesado, muitos deles se valem dos pontos de táxi, embora o 

Taxista 07 afirme que “aquele motorista que tá parado no ponto (...) não consegue (percorrer 

longa quilometragem diária, porque) o telefone não chama”. 

Outro assunto que gera controvérsia é a participação em cooperativas de táxi: se, há 

alguns anos, pertencer a uma cooperativa era sinônimo até de status, hoje a situação está bem 

diferente. Dos nove taxistas entrevistados, apenas dois ainda pertencem a alguma cooperativa, 

considerando que a atuação delas gera um atendimento diferenciado (Taxista 06). Os outros, 

além de não pertencerem a nenhuma delas, entendem que já foi o tempo delas (Taxista 03) e 

criticam seu modo de atuação, por não fazerem nada para beneficiar o taxista (Taxista 01), 

atuando em um regime de exclusão (Taxista 02), somente em busca de lucro (Taxista 05), 

beneficiando proprietários de vários veículos (Taxista 09) e cobrando mensalidades altas, 

impróprias para a maioria dos taxistas, nos dias atuais (Taxistas 04 e 09). Os Taxistas 07 e 08 

lembram, também, que o uso de aplicativos pelos táxis é outro fator que ajuda no 

enfraquecimento das cooperativas. 

Por falar em aplicativos, apenas o Taxista 09 diz que não os utiliza. Os demais 

utilizam pelo menos um dos aplicativos disponíveis no mercado – 99 Táxi, Easy Táxi, Vá de 

Táxi e Wappa (de cunho mais corporativo), com amplo destaque para o 99 Táxi, que tem a 

preferência dos usuários, sobretudo pelos constantes descontos que concede; descontos que, 

na realidade, saem do bolso dos próprios taxistas (Taxista 01), que ainda têm de pagar as 

taxas de administração às empresas pela utilização do software (de acordo com o Taxista 01, 

essas taxas variam entre 10% e 13,5%), o que leva o Taxista 08 a concluir que “os aplicativos 

que estão aí são aplicativos para explorar o motorista de táxi.”  
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Nesse sentido, o entendimento é de que os aplicativos favorecem o cliente (Taxistas 04 

e 06), com os taxistas se vendo obrigados a atender a chamada (Taxista 05), mesmo sem a 

perspectiva de lucro (Taxista 01). Para resolver a situação, o Taxista 07 propõe que haja uma 

regulamentação para esses aplicativos, de forma a não onerar ainda mais os taxistas. 

Já que o assunto é tecnologia, a utilização do GPS no dia a dia dos taxistas ganha 

repercussão: os Taxistas 05 e 09 afirmam que não usam o GPS, por entenderem que os anos 

de profissão tornaram a própria cabeça um GPS (Taxista 05). Os demais, embora utilizem o 

GPS, o fazem por razões diferentes: o Taxista 07, só quando o cliente pede; o Taxista 06, 

somente quando pega corridas pelos aplicativos; e os Taxistas 01, 03, 04 e 08, somente 

quando não conhecem o itinerário. Somente o Taxista 02 afirmou utilizar o software para 

facilitar seu tráfego pela cidade, dadas as constantes alterações que ocorrem no trânsito de 

Belo Horizonte. 

 

a) A relação dos taxistas com a BHTrans 

 

Os taxistas convivem duplamente com a BHTrans: por um lado, por trafegarem em 

Belo Horizonte, estão sujeitos às normas e aos procedimentos que a empresa, como gestora do 

trânsito no município, impõe aos motoristas que ali transitam; por outro lado, por atuarem 

como taxistas, estão sujeitos às normas e aos procedimentos que a BHTrans, como 

fiscalizadora dos serviços de táxi no município, impõe aos taxistas que ali trabalham. 

E há controvérsia nessa relação: ao falarem sobre a questão da fiscalização dos 

veículos, cinco taxistas se mostram favoráveis à rigidez imposta pela BHTrans, entendendo 

que o trabalho da empresa é ótimo (Taxista 01) e muito sério (Taxista 03), não deixando 

passar um “A”, de acordo o Taxista 05, tanto na liberação apenas de veículos em boas 

condições quanto na exigência de comprovação de quitação com o INSS, para a renovação da 

licença (Taxista 03).  

Já quando o assunto é a gestão do trânsito, cinco motoristas entendem que a empresa 

persegue os taxistas, multando-os por qualquer coisa (Taxista 01) e não se valendo do 

diálogo, quando a situação exige mais bom senso do que regra, para a melhor solução de um 

problema (Taxista 02). Para o Taxista 07, a empresa chega, mesmo, a exceder em sua conduta 

contra os taxistas. 

Há, no entanto, taxistas que entendem que a BHTrans “é a coisa mais essencial de 

Belo Horizonte” (Taxista 08), com uma atuação muito boa (Taxista 09), fazendo o que pode 

(Taxista 05), com (os funcionários) estando, inclusive, mais tranqüilos, com mais educação no 
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atendimento (Taxista 04). Dois deles ainda creditam a piora do trânsito ao fato de a BHTrans 

não poder multar. Restrição que, de acordo com Braga (2006), deriva da natureza jurídica da 

empresa: somente Órgãos da administração pública direta têm poder de polícia. Mas, nas 

palavras do Taxista 08, “se a BHTrans tivesse (o direito de fiscalizar e multar), com certeza o 

nosso trânsito seria muito melhor.” 

E a polêmica não para por aí: enquanto o Taxista 06 entende que, depois da extinção 

da taxa referente ao CGO – Custo de Gerenciamento Operacional, a fiscalização descambou, 

e os Taxistas 01, 03 e 05 entendem que a submissão política da empresa à prefeitura 

municipal a fragiliza, o Taxista 08 defende que a empresa tenha mais poder fiscalizador, 

possível, segundo ele, pelo aumento do número de fiscais. 

 

4.1.4.2 Os Uberistas e seu cotidiano nas ruas de Belo Horizonte 

 

Complemento de renda (Uberista 05) ou de aposentadoria (Uberista 06); desânimo 

com o mercado de táxi, porque já não estava dando muito lucro (Uberista 01) ou porque tinha 

que pagar diária (Uberista 07); necessidade de fazer uma renda rápida (Uberistas 04 e 08); 

falta de opções no mercado de trabalho (Uberistas 02 e 03). Qualquer que seja o motivo, a 

busca pela Uber se deveu às dificuldades financeiras que todos estavam enfrentando.  

Entretanto, ao lado desse viés financeiro, há componentes positivos nessa escolha: o 

gosto em trabalhar por conta própria (Uberista 04), na rua, de motorista mesmo (Uberista 07), 

experimentando a sensação de liberdade, seja quanto à autoprogramação de horários de 

trabalho (Uberista 05), seja por conhecer melhor a cidade e conviver com pessoas diferentes 

(Uberista 03). 

E é nessa mistura de sentimentos e percepções que os uberistas, percorrendo 

diariamente de 130 quilômetros (Uberista 01) a incríveis 250 quilômetros (Uberista 04), em 

jornadas de trabalho que vão de 6 horas (Uberistas 02, 06 e 08) até longas 15 horas (Uberista 

03), enfrentam o trânsito de Belo Horizonte.  

E a palavra é, mesmo, enfrentar! Pelo menos, levando-se em consideração o que eles 

pensam sobre assunto. De acordo com eles, o trânsito é horrível (Uberista 04), desorganizado 

(Uberista 07), agitado e complicado (Uberistas 02 e 05), deixando muito a desejar (Uberista 

01). Em uma palavra: Péssimo (Uberista 08).  

Para eles, essa condição precária do trânsito é consequência da má gestão da 

engenharia de trânsito (Uberista 03), sendo necessário, então, modificar muita coisa (Uberista 

05). Modificações que vão desde a realização de obras (Uberista 05) até a existência de maior 
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gentileza urbana (Uberista 07), respeito às regras de trânsito (Uberista 08) e conscientização 

da população, com maior uso do transporte público (Uberista 06). 

Nessa direção, as críticas são pesadas em relação à BHTrans. Afora o Uberista 02, que 

diz não ter opinião formada sobre o assunto, os demais entendem que, embora a empresa 

devesse fazer o trânsito funcionar melhor (Uberista 01), sua atuação é péssima (Uberistas 05 e 

08), só se preocupando em colocar radares para gerar multas (Uberista 04), fazendo mudanças 

sem consultar a população e quem lida diariamente no trânsito (Uberista 05) e interferindo 

desastrosamente no mesmo (Uberistas 03, 06, 07 e 08).  

Além da situação prática, o Uberista 07 entende que falta treinamento aos funcionários 

da BHTrans e os Uberistas 06 e 08 destacam a falta de planejamento, que pode estar atrelada, 

de acordo com o Uberista 03, ao fato de a BHTrans ser uma empresa público-privada e não 

uma empresa totalmente municipal. 

As críticas se mantêm pesadas também quando o foco é a função fiscalizadora que a 

BHTrans exerce sobre os taxistas. Para os Uberistas 07 e 08, a fiscalização é falha, só 

acontecendo de modo mais veemente no interior da rodoviária municipal (Uberista 07). Fora 

da rodoviária, o taxista roda conforme ele quer, na opinião do Uberista 08. 

Todos esses percalços somados levam a uma quase unanimidade: o uso do GPS de 

modo diário e contínuo. O único que usa o GPS apenas quando não conhece a rua é o Uberista 

07, que afirma conhecer bem os bairros, pela experiência anterior como motoboy e taxista. Já 

o Uberista 08, embora pertença ao bloco dos motoristas que usam frequentemente o GPS, 

afirma que na região central da cidade prefere não utilizar o equipamento, pois os erros de 

direcionamento são grandes naquela área. 

 

a) A relação dos uberistas com a Uber 

 

A relação dos uberistas com a Uber é vista de modo controverso entre os motoristas. 

Enquanto os Uberistas 01, 05 e 06 entendem que a relação é boa, transparente e clara, por se 

sentirem ouvidos em seus pleitos (Uberistas 05 e 06), o Uberista 03 a considera um pouco 

distante, não apresentando uma parceria muito grande com os motoristas (Uberista 04). Para 

os Uberistas 01 e 07, isso se deve ao fato de o aplicativo ser o único canal de relacionamento 

entre os motoristas e a empresa. 

Outro assunto atinente à relação entre a empresa e os motoristas refere-se à 

necessidade de vínculo empregatício entre as partes. Se, por um lado, o Uberista 04 entende 

que para os motoristas essa possa ser uma situação boa, uma vez que eles estão sujeitos a uma 
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punição pela Uber por causa das avaliações recebidas (Uberista 07), por outro, o Uberista 05 

afirma que “(a Uber) não é uma empresa para te fazer assinar carteira”, mesmo porque esse 

vínculo empregatício traria aumento de taxas e de tarifas (Uberistas 04 e 08) e diminuiria a 

liberdade ora encontrada na relação (Uberista 06) e suas demais comodidades (Uberista 08). 

Por fim, o Uberista 03 alerta que, conquanto todos os motoristas, ao entrar na Uber, tenham 

ciência da não existência de vínculo empregatício, é necessário a empresa rever alguns 

posicionamentos dela em relação aos motoristas. 

Nesse quesito, além de uma melhoria nos canais de comunicação (Uberista 07), pode-

se pensar em um maior rigor no cadastro de usuários que optem pelo pagamento em dinheiro 

(Uberista 02) e na diminuição da alíquota cobrada dos motoristas pela utilização do 

aplicativo. Para os Uberistas 02 e 08, a alíquota devia ser entre 15% e 20%, uma vez que 

todos os gastos ficam a cargo do motorista (Uberista 08). 

 

4.1.4.3 Comparando o cotidiano de uberistas e taxistas nas ruas de Belo Horizonte 

 

Escolha e oportunidade até fazem parte do retrospecto dos taxistas, quando o assunto é 

a motivação para ingresso na profissão, mas, do lado oposto, os uberistas se viram forçados a 

migrar para a Uber, em busca de uma renda rápida, como complemento ou por falta de opções 

nos mercados de trabalho originais dos motoristas. 

Seja qual for o motivo que tiveram para iniciar na atividade de motorista profissional, 

os entrevistados utilizam muito seus veículos. Embora alguns até consigam percorrer menos 

de 100 quilômetros por dia (Taxista 09), a grande maioria ultrapassa essa marca, chegando a 

incríveis 250 quilômetros/dia (Uberista 04).  

Esses números estão atrelados, logicamente, à jornada diária de trabalho a que os 

motoristas se submetem. Condizente com a “baixa” quilometragem diária percorrida, há 

motoristas, tanto uberistas quanto taxistas, que afirmam trabalhar menos de 10 horas, tendo-

se, como limite mínimo, a jornada de 6 horas/dia (Uberistas 02, 06 e 08). Do lado contrário, 

no entanto, para atingir a quilometragem diária máxima apurada, os motoristas se desdobram 

em jornadas que chegam a, até, 20 horas/dia (Taxista 04, que trabalha dia sim, dia não). 

Andando “pouco” ou muito; trabalhando só de dia ou enfrentando a noite, um 

problema recorrente para todos os motoristas é a qualidade (ou a falta dela) do trânsito de 

Belo Horizonte. À exceção do trânsito noturno, que ainda é visto como tranquilo, o trânsito 

diurno é tido pelos motoristas, de forma geral, como caótico e mal gerido. Nesse quesito, as 

ideias de ambos os tipos de motoristas se completam, evidenciando a necessidade tanto de 
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realização de obras quanto de tomada de atitudes pela BHTrans e pelos motoristas e 

transeuntes.  

De modo geral, a preocupação maior é com a região central da cidade, que precisa ser 

mais bem administrada, seja pela imposição de rodízio de automóveis (proposta feita pelo 

Taxista 05), seja pelo maior uso do transporte coletivo (proposta feita pelo Uberista 06). Em 

relação aos motoristas e pedestres, a opinião predominante é que faltam respeito às leis e 

gentileza urbana. 

Em relação à atuação da BHTrans como gestora do trânsito de Belo Horizonte, a visão 

dos taxistas é mais positiva do que a visão dos uberistas, haja vista a afirmação do Taxista 08, 

que considera a BHTrans como ”a coisa mais essencial de Belo Horizonte.” Já para os 

uberistas, a empresa carece de falta de planejamento (Uberistas 06 e 08) e de treinamento 

adequado para seus funcionários (Uberista 07).  

Quanto à função fiscalizadora da empresa sobre os serviços de táxi, os taxistas, em sua 

maioria, concordam com a rigidez das regras para o cadastramento dos veículos. Da porta da 

BHTrans para fora, no entanto, há divergências: enquanto alguns taxistas entendem que a 

BHTrans persegue os taxistas (Taxista 01), não se valendo do diálogo (Taxista 02), chegando, 

mesmo, a exceder em sua conduta contra eles (Taxista 07), o Uberista 07 só vê essa rigidez 

ocorrer no interior da rodoviária municipal. Opinião compartilhada pelo Uberista 08, para 

quem o taxista roda conforme quiser; pelo Taxista 06, para quem a extinção da cobrança do 

CGO influenciou negativamente na qualidade da fiscalização; e pelos Taxistas 01, 03 e 05, 

para quem a submissão da BHTrans à Prefeitura Municipal a fragiliza.  

Por fim, uberistas e taxistas comungam do sentimento de que as decisões da empresa 

são tomadas sem consultar a população e, mais especificamente, os profissionais que lidam 

com o trânsito diariamente (Taxista 02 e Uberista 05). 

Para driblar os problemas ocasionados no trânsito por BHTrans e motoristas, uma 

alternativa é a utilização do GPS. Essa tecnologia é muito bem recebida entre os uberistas, 

salvo pelo Uberista 07, que afirma que sua experiência anterior como motoboy e taxista o 

deixa à vontade para não usar o GPS com frequência. Posição, aliás, compartilhada pela 

maioria dos taxistas, que utiliza o GPS somente em situações bem específicas, entendendo 

que sua experiência profissional os capacita a usar a própria cabeça em substituição a essa 

tecnologia, como bem expressam os Taxistas 05 e 09. 
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4.1.4.4 Entendendo as visões de Uberistas e Taxistas nas ruas de Belo Horizonte 

 

a) O trânsito de Belo Horizonte 

 

A constatação feita pelos motoristas deixa à mostra a percepção de um trânsito 

confuso e caótico em Belo Horizonte.  

Culpa das autoridades, dos motoristas e dos pedestres. 

Infere-se que aos primeiros falta, no mínimo, planejamento; na pior das hipóteses, 

competência.  

E humildade! Humildade para ouvir as pessoas que estão no dia a dia do trânsito e 

que, assim, podem sugerir mudanças que tenham, realmente, impacto positivo no tumulto que 

se forma diariamente em todas as regiões da cidade e, sobretudo, em sua região central, como 

destacam tanto taxistas quanto uberistas entrevistados. 

Esse compartilhamento de visão poderia gerar melhor planejamento por parte da 

cúpula mandante, propiciando que o trânsito se mostre mais viável. 

Quanto aos motoristas e pedestres, falta, mesmo, educação e gentileza urbana. 

Problemas que poderiam ser resolvidos com a introdução de disciplinas – nos ensinos 

fundamental e médio - que forjassem o cidadão e o motorista de amanhã. Em vez de retirar 

Sociologia e Filosofia dos currículos escolares, o caminho deveria ser outro; deveria ser o de 

inserção de disciplinas que cultivassem, desde o primário, a ideia de cidadania e o conceito de 

gentileza urbana, tão necessários no cotidiano de uma grande cidade, como é Belo Horizonte.  

Nesse caminho, disciplinas que orientassem a criança e o adolescente em sua relação 

com o trânsito, tanto como pedestres quanto como futuros motoristas, seriam de grande valia. 

Com certeza, o mundo futuro agradeceria! 

 

b) O uso do GPS 

 

Para os taxistas, o trânsito se mostra um velho conhecido... tanto que ignoram as 

facilidades tecnológicas e preferem enfrentá-lo de “peito aberto”, fazendo da cabeça o próprio 

GPS. 

Postura que pode ser vista como má vontade com os usuários ou como soberba em 

relação ao seu prévio conhecimento dos bairros de Belo Horizonte.  

Postura que, talvez, esconda outra realidade: por serem mais velhos, os taxistas não se 

acostumaram, ainda, ao uso das novas tecnologias, pois as mesmas não fazem parte do 



167 

 

histórico de suas vidas, sendo necessário, então, que eles sejam levados a um “letramento 

digital”.26 

Problema não vivido pelos uberistas que, por serem mais jovens, vivenciam as 

mudanças tecnológicas mais de perto, estando, assim, mais aptos a utilizar as novidades 

advindas desse mundo. 

Entretanto, por outro lado, o trânsito, para os uberistas, se mostra um novo e constante 

desafio... tanto que não conseguem se desgrudar do GPS. 

Postura que, muitas vezes, se torna uma muleta, impedindo-os de trilhar caminhos 

mais rápidos e, até, mais seguros. 

Postura que, talvez, esconda outra realidade: por serem mais novos, acabam por terem 

uma crença fiel nas inovações tecnológicas, desprezando o possível conhecimento dos 

passageiros sobre o melhor percurso. 

 

4.1.5 O convívio com os clientes 

 

Como os motoristas encaram seu relacionamento com seus clientes? O que fazem 

quando surgem problemas?  

Essas e outras questões delinearam a maneira com a qual os motoristas lidam com seus 

clientes e com a diversidade de jeitos, opiniões, maneiras de ser e, até, de caráter das pessoas 

que adentram seus carros. 

 

4.1.5.1 Os taxistas e seus clientes 

 

Ótimo, o mais pacífico possível, muito bom, excelente! Essas foram as expressões 

utilizadas pelos taxistas para definir a relação entre eles e seus clientes, embora o Taxista 03 

diga que já ouviu diversas críticas a taxistas, se ressentindo de que “(as pessoas) generalizam 

todos (os taxistas) por um mau atendimento.” Nesse sentido, inclusive, o Taxista 04, 

adiantando o assunto-foco da presente pesquisa, afirma que a ida dos clientes para a Uber não 

se deve à má educação dos motoristas.  

 

                                                
26 Letramento digital: “Para Buckingham (2010), o letramento digital não é somente uma questão funcional de 

manusear o computador e fazer pesquisas; é necessário saber localizar e selecionar os materiais por meio de 

navegadores, hyperlinks e mecanismos de procura, entre outros. O autor afirma ainda que não basta ter 

somente habilidades necessárias para se recuperar informações na mídia digital, é preciso ser capaz “de avaliar 

e usar a informação de forma crítica se quiserem transformá-la em conhecimento.”” (Rezende, 2016) 
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Mas o que fazem os taxistas para manterem essa relação nesse alto nível? De acordo 

com eles, isso passa pelo mútuo respeito (Taxistas 06 e 07), pela busca de entendimento 

prévio sobre o trajeto (Taxistas 02 e 03), pela oferta de um ambiente prazeroso (Taxistas 01 e 

05) e pela procura de sempre ter troco disponível (todos afirmaram ser uma constante em seu 

dia a dia e, nos casos em que não é possível, sempre buscam uma solução boa para ambos os 

lados e, não conseguindo, acabam por decidir favoravelmente ao cliente). Ou, no dizer do 

Taxista 02: “eu nunca deixo o passageiro no prejuízo.” 

Tais atitudes, no entanto, nem sempre evitam situações ruins neste convívio.  

Por vezes, ocorrem situações em que o cliente, ao final da viagem, diz não ter dinheiro 

suficiente para pagar a corrida. Todos os taxistas afirmam já terem passado por essa situação. 

De acordo com o Taxista 06, essa situação o deixa estressado, pois, como trabalha à meia, ele 

fica no prejuízo, já que o acerto de contas com seu parceiro de direção é feito pelo que consta 

no taxímetro. Menos estressado, o Taxista 02 prefere não discutir com o passageiro, deixando 

“pra lá”, como também fazem os Taxistas 01, 05 e 07. Outros, como o Taxista 03, 04 e 09 

buscam um acordo com o passageiro, seja recebendo o valor que ele tiver disponível, seja 

indo até um posto de combustível e abastecendo o veículo com o valor devido (nos casos em 

que o passageiro dispõe de cartão de débito/crédito).  Já o Taxista 08 busca entender os 

motivos do passageiro e, ao perceber que ele não tem dinheiro para arcar com o custo da 

corrida, mas que tem urgência dela, não cobra nada dele, realizando-a por caridade.  

E a ausência de pagamento nem é a pior situação vivida pelos taxistas: a insegurança 

ronda o dia a dia dos motoristas – sete deles confirmaram já terem sido vítimas de assaltos ou, 

no mínimo, de tentativas de assalto, tanto que o Taxista 07 admite que “quem trabalha nesse 

sistema (de táxi), às vezes tem que passar por isso”. 

Polêmica só não existe quando o assunto é o uso de cartões de débito e de crédito. 

Todos os taxistas entrevistados os utilizam e são unânimes em reconhecer esse tipo de 

pagamento como uma ótima opção de mercado, mesmo tendo de pagar taxas de 

administração, que, de acordo com o Taxista 01 “quando é débito, é em torno de 2,49%; 

quando é crédito, é 4,49%”. 

 

4.1.5.2 O convívio dos Uberistas com os clientes 

 

Procurando tratar seus clientes da forma que desejariam ser tratados (Uberista 06), os 

uberistas buscam ser o mais educado possível (Uberista 02) para que se tenha, pelo menos, na 

grande maioria, um bom atendimento (Uberista 03). E se esse bom atendimento não acontece 
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na totalidade, é porque surgem clientes embriagados, que causam problemas, precisando ser 

retirados do carro (Uberista 07).  

Entretanto, as situações de stress vivenciadas pelos motoristas não se limitam a essas 

situações de embriaguez.  

Depois que a Uber passou a aceitar dinheiro como pagamento, embora tenha havido 

um aumento no número de corridas (Uberistas 03 e 06), uma melhora no faturamento 

(Uberista 03) e os uberistas tenham acesso a dinheiro em espécie para alguma necessidade 

(Uberista 07), já que a Uber só faz depósitos semanais (Uberista 08), aumentou a insegurança 

dos motoristas (Uberistas 01, 02, 04, 05, 07 e 08), uma vez que eles passaram a ter, sempre, 

dinheiro no veículo (Uberistas 01 e 08).  

Isso praticamente dobrou o número de assaltos contra motoristas da Uber (Uberista 

08), pois marginais que se aproveitam do cadastro falho da Uber para usuários (Uberistas 01, 

05 e 07) pedem o serviço e os motoristas, sem saberem adequadamente quem está entrando 

em seus carros (Uberista 01), acabam se tornando vítimas de assaltos (Uberista 01) ou, pelo 

menos, de tentativa de assaltos (Uberista 03), sem contar a possibilidade de serem feitos de 

“aviõezinhos” 27 (Uberistas 04 e 07); e, até, de se tornarem motoristas de ladrões à procura de 

vendedores para os produtos furtados/roubados (Uberista 05). 

Para minimizar essas situações, os Uberistas entendem que o cadastro dos usuários 

deve ser mais rigoroso, com exigência de indicação de CPF, Carteira de Identidade e perfil 

com foto (Uberistas 05 e 07). Essas providências, além de trazerem maior sentimento de 

segurança para os motoristas, permitirão que os usuários que não dispõem de cartão de crédito 

continuem a se beneficiar do pagamento em dinheiro (Uberista 06), sem gerar suspeitas, 

mesmo que infundadas.  

Como salienta o Uberista 03, essa apreensão surge, também, de certo preconceito dos 

motoristas em relação a algumas regiões de Belo Horizonte e de municípios vizinhos. 

Apreensão, entretanto, que, por vezes, se mostra compreensível, pois, nem sempre, ela é 

apenas fruto imaginário de determinado preconceito. 

Além desses casos tensos, ocorrem situações corriqueiras de falta de dinheiro para 

pagamento (situação só não foi vivida, ainda, pelos Uberistas 02 e 05) e de falta de troco 

(apenas os Uberistas 03 e 05 disseram ainda não ter passado por tal situação). 

Quanto à falta de dinheiro suficiente para o pagamento, algumas vezes os motoristas 

“deixam prá lá” (Uberista 06) e, em outras, buscam solução junto à própria Uber (Uberistas 

                                                
27 “Aviõezinhos”: nome dado às pessoas que se tornam transportadoras de droga entre o traficante e o usuário. 
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03, 04, 07 e 08). Segundo o Uberista 01, ele passou pelo inusitado constrangimento de ter de 

esperar a mãe de um cliente acordar, para receber o valor devido. 

Já quanto à insuficiência de troco, os motoristas buscam as alternativas possíveis, seja 

receber o dinheiro trocado que o cliente tem em mãos (Uberistas 04, 06, 07 e 08), seja 

procurar algum lugar para trocar o dinheiro (Uberista 01) ou deixar para receber depois 

(Uberista 02). Nesse quesito, situação inusitada viveu o Uberista 04: não tendo como efetivar 

o pagamento integral, à vista da falta de troco, determinado passageiro se prontificou a fazer a 

transferência bancária para o motorista. 

 

4.1.5.3 Comparando Uberistas e Taxistas no convívio com os clientes 

 

Os motoristas entrevistados são unânimes em afirmar que o convívio com seus 

clientes, de modo geral, é ótimo, salvo situações esporádicas em que têm de lidar com clientes 

sem dinheiro suficiente (todos os taxistas e seis dos uberistas entrevistados afirmaram já terem 

vivido essa situação) e, até, embriagados, como relatado pelo Uberista 07. 

Quem dera, no entanto, que esses fossem os únicos estresses vivenciados pelos 

motoristas.  

Infelizmente, as situações de insegurança permeiam o dia a dia desses profissionais, 

seja em tentativas ou consumação de assaltos, seja no atendimento a passageiros que os fazem 

de “aviõezinhos” (Uberistas 04 e 07) ou, até, de transportadores de objetos roubados (Uberista 

05). 

Quanto aos assaltos, embora entendendo os benefícios trazidos aos motoristas, os 

Uberistas afirmam que o recebimento em dinheiro é o fator determinante para que a 

insegurança tenha aumentado, com o número de assaltos praticamente dobrando após a 

inserção dessa nova modalidade de pagamento, conforme assegura o Uberista 08. 

A situação está se tornando tão corriqueira que leva o Taxista 07 a reconhecer que 

“quem trabalha nesse sistema, às vezes tem que passar por isso”. 

Embora, talvez, os motoristas tenham que passar por isso, uma vez que as longas 

jornadas diárias a que se sujeitam bem como a não-escolha prévia dos passageiros que 

adentram seus carros os tornem mais susceptíveis a esses lamentáveis episódios, é possível 

que se tome atitudes protetivas, buscando minimizar essa realidade. 

É o que estão fazendo os taxistas! Na contramão da Uber, que passou a aceitar o 

pagamento em dinheiro, vem crescendo o número de taxistas que aceitam o pagamento em 

cartões de débito e de crédito. Isso leva a uma diminuição nos assaltos, uma vez que o 
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dinheiro em cash dentro dos carros, que é um chamariz para assaltantes, passa a ser pouco, 

não sendo, assim, atraente para quem dele deseja se apropriar ilegalmente. 

O uso do dinheiro traz outro inconveniente para os motoristas, em seu convívio com 

os passageiros: a falta de troco. Embora procurem, sempre, ter troco disponível, ocorrem 

situações em que isso foge do controle, com o problema precisando ser solucionado. Na 

maioria das vezes, a solução é procurar algum comércio para tentar efetuar a troca do dinheiro 

ou receber o valor trocado de que o passageiro dispõe. O importante é, de acordo com o 

Taxista 02, nunca deixar o passageiro no prejuízo. Posição semelhante teve um passageiro do 

Uberista 04 que, para não deixá-lo no prejuízo, se dispôs a fazer uma transferência bancária 

para o motorista. 

 

4.1.5.4 Falando mais sobre o convívio de uberistas e taxistas com os clientes 

 

Relacionamento interpessoal é um assunto muito importante quando se trata do 

exercício das atividades de motorista profissional, como é o caso de uberistas e taxistas. 

Tão importante que ocupa 15 horas do total de 50 horas-aula do curso preparatório 

para Operador de transporte público de passageiros de Belo Horizonte, realizado pelo SEST – 

SENAT e obrigatório para quem deseja se tornar taxista na cidade.  

Tão importante que merece o seguinte destaque na apostila do treinando, ofertada aos 

participantes do curso: 

 
é de suma importância que o profissional se conscientize da necessidade de comportar-se de 

forma educada, tratando os diferentes usuários deste transporte com cortesia, mantendo, 

sempre, uma atitude segura e precisa na condução do veículo (SEST – SENAT/BH, 2012). 
 

A depender das respostas dos motoristas entrevistados, nenhum deles deixa a desejar 

neste quesito. Todos dizem tratar seus clientes do melhor modo possível. Seja por seus vastos 

anos de experiência que, até, os levam a não precisarem mudar seu comportamento no 

trânsito, no caso de alguns taxistas; seja pela necessidade de se manter dentro do “padrão-

Uber de qualidade”, no caso dos Uberistas. 

Em relação ao “padrão-Uber de qualidade”, há uma cena da novela “A Lei do Amor” 

(2017), exibida pela Rede Globo de Televisão, em que o personagem Ciro, vivido pelo ator 

Thiago Lacerda, após várias tentativas de se dar bem de modo desonesto, se regenera e passa 

a trabalhar como motorista do aplicativo.  

Na cena, reportada por Pereira (2017), Ciro tem como passageiros dois de seus velhos 

desafetos, que, de início, se recusam a entrar no carro dele. Sob o argumento de que precisa 
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trabalhar, ele os convence a manter o pedido. Depois das cortesias de praxe – água, balinha, 

rádio de preferência – durante a viagem, ele pede aos passageiros que deem nota 5 para ele na 

avaliação: “Eu agradeceria mais ainda se vocês colocassem cinco estrelas aí na minha 

avaliação. É muito importante pra mim”, diz o personagem na mencionada cena. 

Mas a obtenção dessa nota não deve (ou não pode) ser a única preocupação dos 

uberistas. Há outros elementos que envolvem este trabalho, como a convivência com idosos; 

gestantes; crianças e adolescentes; público LGBT;28 e deficientes físicos ou mentais. 

Ou, simplesmente, a disponibilidade em ser cortês com um cliente, sem dificultar, por 

exemplo, a entrega de pertences esquecidos dentro do veículo, como ocorreu com a produtora 

Viviane Rodrigues, que, conforme relatado em reportagem de Alves, D. (2017), esqueceu 

seus óculos em um veículo Uber e enfrentou diversas dificuldades para os reaver. 

Da mesma forma, a experiência não pode ser a única ancoragem dos taxistas, porque 

este convívio diário com clientes, conforme os próprios motoristas asseveram, extrapola essa 

questão de lidar com as dificuldades dos passageiros, chegando à vivência de situações de 

insegurança, com possibilidades de serem vítimas de assaltos ou de transporte de drogas e 

objetos roubados para bandidos. 

Essa situação, aliás, foi retratada em outra novela da Rede Globo de Televisão. Em 

Pecado Capital (1975), Carlão, vivido por Francisco Cuoco, é um motorista de táxi, que 

precisa dar fuga a assaltantes de banco, conforme mostra a Figura 10. 

 

Figura 10: Cena da novela Pecado Capital (1975)

 
Fonte: Memória Globo (2017) 

                                                
28 LGBT: ou LGBTTT é a sigla para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros, que 

consistem em diferentes tipos de orientação sexual (Significados, 2017).  
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Na ficção, a cena serviu de base para a história que Janete Clair29 produziu sobre a 

escolha de Carlão e suas eventuais consequências. 

Na realidade, ela serve de alerta tanto para taxistas quanto para uberistas em relação às 

agruras a que estão susceptíveis em suas longas jornadas de trabalho. 

Agruras como as que viveu um taxista da cidade fluminense de São Francisco, que, 

abordado por três indivíduos quando saía do posto de gasolina, foi feito refém e baleado, após 

permanecer duas horas em poder dos criminosos (Bulhões, 2017). 

Ou como as que experenciou um uberista de São Paulo/SP, que foi baleado no 

pescoço, durante uma tentativa de assalto (G1 São Paulo, 2017). 

Ou como as que vivenciou um taxista em Vitória/ES, que, ameaçado com uma arma 

de fogo apontada contra si, abandonou seu táxi nas mãos de quatro marginais, conforme 

relatado por Carvalho (2017). 

Ou como um uberista brasiliense, que teve seu carro roubado, quando desembarcava 

uma passageira (Jornal de Brasília, 2017).  

Ou, ainda, como as sofridas por um uberista no bairro Tijuca, no Rio de Janeiro que, 

infelizmente, terminou com seu falecimento (Berthone, 2017).  

Ou como ocorrido em Porto Alegre/RS, onde um uberista foi seqüestrado e levado 

como refém para outra cidade, no litoral rio-grandense, conforme atesta a reportagem do 

Plantão RS (2017). 

E é por isso que, para evitar surpresas desagradáveis, os uberistas de Salvador têm 

deixado de atender solicitações em algumas localidades. De acordo com Wendel (2017), o 

medo de entrar em alguns locais vem da experiência própria ou dos casos compartilhados nos 

grupos de Whatsapp30.  

Ainda de acordo com o autor, os uberistas afirmam que os casos de violência contra 

eles aumentaram significativamente depois que o aplicativo passou a aceitar pagamento em 

dinheiro. Visão, aliás, compartilhada pelos uberistas que compuseram a amostra da presente 

pesquisa.  

Outra reportagem nesse sentido mostra que, se na primeira metade de 2016 havia uma 

média de 13 ataques (a uberistas) por mês em São Paulo, de julho em diante o número subiu 

para 141 (L. Pereira, 2017). 

 

                                                
29 Janete Clair: Renomada novelista brasileira, com vários trabalhos para a Rede Globo, incluindo a primeira 

versão da novela “Pecado Capital”, que foi ao ar em 1975 (Memória Globo, 2017). 
30 Whatsapp: aplicativo de mensagens e de chamada de voz, disponível nos smartphones 
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E Belo Horizonte não é exceção à regra: em junho de 2017, um motorista foi morto a 

tiros em frente a uma faculdade, que servia de ponto de referência para o seu trabalho diário 

como uberista (Silva, 2017). Ainda no mesmo mês, dois motoristas da Uber foram feitos 

reféns em Belo Horizonte e na cidade vizinha de Vespasiano/MG, com os bandidos os 

rendendo mediante constrangimento por arma de fogo (Paranaíba, 2017). 

O pior é que, mesmo quando o alvo direto da violência não é o motorista, ele também 

acaba sofrendo as consequências. Foi o que aconteceu com um uberista de Recife/PE que, de 

acordo com o JC.NE (2017), foi assassinado sem qualquer motivo, pois o alvo dos marginais 

era o passageiro que ele conduzia. 

Violência que, para os taxistas, é preocupação antiga, como destaca a reportagem 

reproduzida pela Jusbrasil (2009), mostrando a preocupação de deputados estaduais mineiros 

com a situação, a ponto de agendarem uma reunião especial da Comissão de Segurança 

Pública da ALMG31, para discutir a situação, como expresso pelo então-Deputado Délio 

Malheiros: "considero de grande importância um debate para se discutir ações que coíbam 

os assaltos, roubos, assassinatos e outros crimes contra esses profissionais." 

Violência que deveria ser assunto do curso de formação de motoristas profissionais, 

que só lida com a questão da segurança na disciplina “Direção defensiva”, portanto, com 

outros objetivos, como destacado no Manual do treinando (2012): “aperfeiçoar operadores 

habilitados, dando aos mesmos condições de compreender os diversos tipos de acidente e 

meios para evitá-los.” 

Curso que, talvez, pudesse ter uma abordagem mais experiencial do que teórica, à 

vista de os treinandos ali presentes já terem passado pela teoria em aulas das auto-escolas. 

Curso que, além dos taxistas, é obrigatório também para outras categorias de 

motoristas profissionais, como motoristas de escolares, motoristas de transporte coletivo, 

motoristas de transporte de carga de produtos perigosos e motoristas de transporte de cargas 

indivisíveis e outras. 

Curso que deveria, então, ser exigido também dos uberistas, já que eles estão 

adentrando o universo do transporte profissional, necessitando, assim, de uma visão 

diferenciada do ambiente em que atuarão. 

Seja por questões de relacionamento interpessoal. Seja por questões de segurança. 

 

 

                                                
31 ALMG: Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
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4.1.6 A presença da Uber no mercado 

 

Aqui se adentrou no ponto-chave da pesquisa: a busca da compreensão do sentimento 

dos motoristas em relação à entrada da Uber no mercado e o posicionamento deles acerca da 

regulamentação do aplicativo em solo belorizontino, a fim de se conseguir analisar o impacto 

dessa entrada na vida dos envolvidos e da sociedade como um todo.  

Na primeira parte, envolvendo a presença da Uber no mercado, as respostas obtidas 

foram consolidadas em torno dos seguintes códigos: o posicionamento sobre a Uber e sobre a 

presença dela no mercado e uma visão inicial dos motoristas acerca dos impactos em suas 

vidas por esse novo cenário que surgiu em Belo Horizonte em 2014. 

 

4.1.6.1 Como os taxistas veem a presença da Uber no mercado 

 

De modo geral, a Uber é vista como uma empresa clandestina e ilegal no mercado, 

sem custos aparentes (“A Uber não entra com nada; não entra com carro, não entra com 

nada.” – Taxista 06), apresentando um serviço novo (Taxista 03), com impactos diversos 

sobre os motoristas (“para os motoristas dela, é uma salvação, mas, pra nós, que somos 

taxistas, ela está tirando de nós o direito que nós temos.” – Taxista 05), sobre o sistema de 

transporte por ônibus (“ela vem tirando muitos passageiros de ônibus, também.” – Taxista 05) 

e sobre a sociedade de modo geral (“o tal do (preço) dinâmico com que ela trabalha, (leva à 

conclusão de que) ela está jogando com a sociedade aqui em baixo” - Taxista 07). 

Resumindo esses pensamentos, o Taxista 02 pondera que “a concorrência é sempre 

bem-vinda, desde que seja leal.” 

Mas, como observa Layton (2007), não se deve esperar pela existência de equilíbrio, 

pois, em um mundo em que a tecnologia, a economia e a mudança social são quase universais, 

mercados discrepantes são lugar comum e sortimentos estarão continuamente mudando.  

E é, justamente, a pretensa deslealdade na concorrência o ponto principal de 

inconformidade dos taxistas com a presença da Uber no mercado, pois a veem como 

prejudicial (Taxista 01) e predatória (Taxista 02). Para eles, falta ação do governo (“o governo 

não vê nada disso.” – Taxista 05), enquadramento dos serviços da Uber no mesmo perfil do 

táxi (Taxista 04) e exclusão dos chamados motoristas “bico” 32 (“é complicado; atrapalha a 

                                                
32 Motorista “bico”: na concepção dos taxistas, é aquele motorista que se cadastra na Uber, mas não trabalha 

cotidianamente como uberista, apenas aproveitando momentos livres ou seus trajetos cotidianos, para fazer 

algumas viagens e economizar algum dinheiro, com o que receber da Uber. 
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gente.” – Taxista 03). 

Embora ao falarem do Uber Black33, os taxistas reconheçam que o serviço foi bem 

aceito por uma fatia da sociedade (Taxista 02), não sendo concorrentes diretos dos serviços de 

táxi (“a gente nem estava discutindo com a Uber, (porque) a proposta inicial dela era pôr 

aqueles carros top.” – Taxista 03), as críticas avançam quando a questão é a qualidade dos 

serviços da Uber depois que entrou o Uber X, mais barato, “em que todo mundo”, de acordo 

com o Taxista 03, “faz corrida”.  

Para os taxistas entrevistados, “por ser privado, o uber não é um transporte ideal para 

passageiros (Taxista 01)”, tanto por ter muita gente que não é de boa índole (“gente com 

prisão domiciliar... aí, de dia, trabalha na Uber” – Taxista 05), quanto pela inferioridade dos 

veículos frente aos táxis (Taxista 08), muitos deles sem condições de trafegar (“a lata está 

boa, mas se for olhar a manutenção, eles – os uberistas – não conseguem dar” – Taxista 06).  

Assim, para os motoristas da Uber continuarem a trafegar nas ruas de Belo Horizonte, 

há três fatores cruciais, na opinião dos entrevistados: (a) a falta de vistoria, que permite a 

circulação de veículos velhos e sem condições (Taxista 05); (b) o apoio da mídia (Taxista 09); 

e (c) a facilidade de cadastro de motoristas, pois, “ao contrário do táxi, basta, simplesmente, 

ter um carro, ter carteira de motorista e fazer a inscrição” (Taxista 01). 

A presença de veículos dilapidados no trânsito de Belo Horizonte se deve ao fato de 

apenas a Uber (“ela não tem despesa, só o motorista que paga para ela” – Taxista 09) e os 

usuários (pelo baixo valor que pagam) terem lucro com o serviço (Taxista 04), cabendo os 

custos de manutenção aos uberistas, que acabam prejudicados financeiramente, uma vez que 

esses serviços são caros e o preço cobrado dos usuários pela Uber parece que não os engloba 

(na visão dos taxistas). Os entrevistados questionam, também, o fato de a empresa enviar seus 

lucros para o exterior (Taxista 05), sem que o estado ou o município tenham algum retorno 

pelo serviço neles desenvolvido (Taxista 07). 

Essa crítica quanto aos lucros encontra ressonância quando se trata da renda dos 

uberistas. Para o Taxista 03, “no início era uma novidade (o serviço da Uber), todo mundo 

queria ver” e, por isso, um número enorme de clientes passou a usar o uber, inflando, naquele 

momento, a renda dos uberistas iniciais. Entretanto, o fato de ser o motorista (da Uber) quem 

arca com as despesas de manutenção do veículo (Taxista 09), aliado à questão de o preço da 

Uber ser baixo e já estar defasado (segundo o Taxista 08, o preço do táxi, que é parâmetro 

para o preço da Uber já está desatualizado) leva a uma situação de insatisfação por parte dos 

                                                
33 Uber black: primeira modalidade da Uber a ser introduzida no Brasil. Usa veículos mais sofisticados, 

atendendo uma camada mais restrita da sociedade, a um preço mais elevado. 
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uberistas, que rodam muito e ganham pouco (Taxista 04), não conseguindo um lucro que 

venha a satisfazer o dia a dia ou (suas) necessidades básicas (Taxista 01), levando-os a um 

baixo nível de consumo (Taxista 07) e fazendo com que eles não permaneçam na atividade 

pelo tempo que um taxista permanece (Taxista 05). 

E a situação tende a se agravar, pois, de acordo com o Taxista 03, como os taxistas 

têm conseguido, com os aplicativos, dar um desconto e ter os carros mais próximos, tem 

ocorrido um retorno de clientes ao sistema de táxi. 

Essas apreciações, quando vislumbradas pelo lado dos taxistas, se transformam em 

lamentos. Eles entendem que “de momento, é uma luta desigual que acontece” (Taxista 01), 

podendo chegar “uma hora em que não vai ter mercado para o táxi mais” (Taxista 02), uma 

vez que (ser taxista) “ficou um trabalho meio que banal” (Taxista 08), pois “não está tendo 

cliente para (se) trabalhar com ele (Taxista 07). Com isso, de acordo com o Taxista 09, 

“agora, (o taxista) fica parado nos pontos uma hora, duas horas, três horas...” 

Essa nova realidade nas atividades gerou dois impactos importantes na vida dos 

taxistas: o impacto sobre os serviços prestados e o impacto financeiro. 

a) Impacto sobre os serviços prestados: de acordo com o Taxista 01, “antigamente, 

(se) via o taxista rodando pra baixo e pra cima; ele (o taxista) não tinha tempo pra nada (...). 

Hoje a gente vai ao centro ou mesmo nos bairros e a gente vê os pontos onde ficam os táxis 

lotados de táxi.” Isso acontece porque, de acordo com o Taxista 06, “diminuiu muito o 

número de passageiros do táxi e do ônibus também”. Esse fato leva o Taxista 08 a acreditar 

que “estamos num sistema de falência”; fato com o qual não concorda o Taxista 07, que 

afirma que essa situação “abriu uma porta, abriu uma fenda para mostrar como que dá para 

trabalhar.” Pensamento endossado pelo Taxista 02, que complementa: “o fato da Uber estar 

funcionando fez com que vários motoristas (taxistas) mudassem para melhor o seu modo de 

trabalhar, tratar melhor as pessoas, aceitar cartões de crédito, aplicativos, coisas assim.” 

b) Impacto financeiro: nesse quesito, todos são unânimes em afirmar que houve uma 

queda vertiginosa em seus rendimentos, chegando a incríveis 70%, de acordo o Taxista 07. 

Em termos monetários, o Taxista 05 afirma que sua perda está na casa dos R$ 4.000,00 

mensais. Embora citem a crise econômica que o país atravessa como um dos fatores que 

impactam negativamente a renda, os entrevistados veem a presença da Uber e seus baixos 

preços como os fatores decisivos para essa queda vertiginosa. Para eles, a situação, hoje, está 

realmente precária (Taxista 01), porque não se compara o preço (Taxista 04), o que os leva a 

uma situação de prejuízo (constante) (Taxista 03), com diminuição das regalias (Taxista 06); 

com contas vencidas, sem que se tenha o dinheiro para pagá-las (Taxista 09); e, até mesmo, 
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com a perda do carro em que trabalhavam (Taxista 02). 

c) É interessante notar que, à exceção dos Taxistas 02 e 03, que admitiram que a nova 

situação os fez rever seus comportamentos no trânsito e no convívio com os clientes, os 

outros sete entrevistados foram uníssonos em afirmar que não mudaram seu comportamento, 

por entenderem que já prestam um bom serviço e já têm uma boa atuação no trânsito.  

Importa, aqui, salientar que, mesmo vivendo todos esses revezes impostos pela 

presença da Uber no mercado, os taxistas entrevistados não culpam os passageiros pela 

mudança nem responsabilizam os motoristas que aderiram à Uber pelas vicissitudes ocorridas 

em suas vidas. 

Em relação aos usuários, todos os taxistas entendem a questão do preço menor como o 

diferencial para a opção dos passageiros pela Uber e apenas o Taxista 07 cita o atendimento 

como outro possível fator de adesão, enquanto o Taxista 03 vê o serviço da Uber como uma 

opção que os usuários passaram a ter. Como diz o Taxista 09, não dá para ser contra o 

passageiro, porque “com essa crise aí e o pessoal sem emprego (Taxista 06)”, “podendo 

economizar, tem que economizar (Taxista 05).” 

Em relação aos uberistas, os taxistas entrevistados entendem que “o errado não é quem 

está na Uber, o motorista da Uber” (Taxista 01), porque “o cara tá desempregado, ele não 

encontra emprego, então ele tem pra onde ir (Taxista 06)”, não sendo isso (trabalhar na Uber) 

motivo para não serem respeitados como seres humanos (Taxista 02). Entretanto, eles 

ponderam que é necessário ter respeito mútuo (Taxista 02), sem deboche (Taxistas 03 e 04) e 

sem tentativa de inversão da situação (Taxista 07). 

É nesse clima que eles se pronunciam sobre o relacionamento que têm com os 

uberistas em geral e com os amigos uberistas, em particular. Embora, de acordo com o 

Taxista 05, sempre ocorra conflitos nessas questões que envolvem participação no mercado de 

trabalho e perda de renda, por se tratar de um problema social (Taxista 08) e conquanto o 

poder público tenha lavado as mãos (Taxista 07), o taxista não deveria entrar em conflito 

(Taxistas 01, 02, 03 e 06), pois “tem espaço para todo mundo” (Taxista 04).  

Esse pensamento se torna mais presente ainda quando questionados sobre o 

relacionamento com amigos uberistas. Dos oito taxistas que afirmaram ter amigos uberistas, 

apenas o Taxista 03 disse que houve mudança no relacionamento, mas da parte do amigo 

uberista. Os demais afirmaram que nada mudou e que o respeito mútuo é o que mantém a 

relação, a ponto de o Taxista 04 confirmar que mantém conversas sobre o trabalho com seus 

amigos uberistas: “nós batemos papo e ainda ficamos comentando que pegou uma corrida 

boa, outra ruim; (quem) teve um lucro bom, e assim vai...” 
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E a Cabify? O que pensam os entrevistados a respeito da entrada de mais uma 

concorrente no mercado? Dois dos entrevistados afirmaram que entendiam pouco sobre a 

situação da Cabify (Taxistas 08 e 09), enquanto aqueles que se pronunciaram a respeito 

entendem que a Cabify entrou na esteira da Uber (Taxistas 05 e 06), sendo necessária a 

regulamentação do setor, para solucionar as questões abertas (Taxista 07). Para o Taxista 04, a 

situação da Cabify ainda é pior, por ela ter vindo para competir com a Uber e, com isso, 

tender a oferecer preços ainda menores.  

 

4.1.6.2 Como os uberistas veem a presença da Uber no mercado 

 

Entendendo a existência da concorrência como algo positivo (Uberistas 01 e 05) – até 

para os próprios taxistas (Uberista 01), os motoristas acreditam que a Uber veio para 

diferenciar (Uberista 02), já tendo adquirido um mercado muito grande (Uberista 06), por 

permitir que todo mundo, tanto pobre quanto rico, tenha acesso a um serviço bom, barato e de 

qualidade (Uberista 01).  

Alia-se a isso o fato de a presença da Uber no mercado ter sido a salvação para a 

maioria dos uberistas (Uberista 03), por dar a eles uma oportunidade de ganho (Uberista 04), 

inclusive para pessoas de outras profissões (Uberista 06). Ela representa, assim, uma 

oportunidade das pessoas trabalharem (Uberista 07), ainda que de modo temporário (Uberista 

08). 

Em relação aos usuários, os motoristas entendem que a Uber veio atender uma 

demanda reprimida (Uberista 06), dando aos clientes uma opção de escolha em um tipo de 

serviço que, antes, não oferecia alternativas (Uberista 07). E uma opção boa, barata e com 

qualidade de serviço, de acordo com o Uberista 01. Ou, nas palavras do Uberista 03: “ele (o 

usuário) ganhou em termos de concorrência, ganhou em termos de preço, ganhou em termos 

de serviço”, seja pela possibilidade de compartilhamento de despesas em um transporte mais 

confortável do que o transporte coletivo e mais barato do que o táxi (Uberista 04), seja pela 

obrigatoriedade de realização de um bom serviço por parte do motorista, uma vez que ele 

pode ser desligado da Uber em caso de má avaliação contínua (Uberista 08). 

O Uberista 05 destaca, também, a facilidade de acesso aos veículos da Uber em 

qualquer horário e local, com mais segurança, pois, de acordo com o Uberista 07, o cliente é 

“pego na porta de casa e deixado na porta do destino.”  

Somente as condições precárias de alguns veículos – a Uber aceita veículos a partir de 

2008 (Uberistas 02 e 03) e a falta de condições de alguns motoristas em dirigir 



180 

 

profissionalmente (Uberistas 02 e 08) impedem que a prestação de serviços seja vista pelos 

motoristas como impecável. 

Adentrando esse assunto, o Uberista 07 admite que, às vezes, o cliente vai se deparar 

com um motorista que não possui um bom caráter, mas isso se deve, de acordo com o 

Uberista 01, à falta de cuidado da Uber quando do cadastramento de motoristas, que, de 

acordo com o Uberista 02, “é feito pela internet, apenas com a apresentação da carteira de 

motorista e do documento de um veículo – que não precisa estar em seu próprio nome.”  

E sobre eles mesmos, motoristas que foram entrevistados, o que dizer de sua conduta 

cotidiana no trânsito? Mudaram algo em seu modo de dirigir? Essa questão se mostrou 

controversa entre os entrevistados. Quatro deles admitem que houve mudanças, seja para se 

enquadrar no “padrão-Uber de qualidade” (Uberista 01), seja por estar lidando com clientes, o 

que exige postura diferente daquela utilizada em situações não-profissionais (Uberistas 03, 07 

e 08). Os outros quatro entendem que nada mudou, seja por sempre terem sido tranqüilos 

(Uberistas 02, 04 e 05), seja pela experiência de longos anos trabalhando no setor de 

transporte (Uberista 06). 

Outra situação que se mostrou controversa refere-se aos ganhos dos motoristas com 

seu trabalho como uberistas. Se, por um lado, o Uberista 06 se entusiasma com seus ganhos, 

que permitem até que sua aposentadoria “sobre quase toda ao fim do mês”, por outro, o 

Uberista 03 admite que, embora não pense em desistir, o retorno não é grandioso, servindo, 

apenas, como uma perspectiva de renda para ele, que estava sem nenhuma. Entre os dois 

polos, os demais uberistas admitem que, mesmo tendo de rodar mais que os taxistas (Uberista 

01), é possível obter uma renda razoável (Uberista 04), principalmente se for somente para 

complementar a renda principal (Uberistas 02 e 05). O Uberista 07 lembra da flexibilidade de 

horários, que permite trabalhar mais quando necessário ou menos, se não for preciso, 

trazendo, assim, uma renda mais adequada às necessidades imediatas. Embora concorde com 

esse argumento, o Uberista 08 chama a atenção para a necessidade de se manter uma rotina 

mínima de trabalho, pois, com ela, é possível “fazer o seu dinheiro”. 

Em meio a tantas controvérsias, surge a polêmica-mor: o impacto da presença da Uber 

na vida dos taxistas e suas consequências no relacionamento dos uberistas com esses 

motoristas em geral e com seus amigos taxistas, em particular. 

Para o Uberista 05, a presença da Uber foi um baque para os taxistas, pois eles tinham 

certeza que jamais iriam ter concorrência. Com isso, “se queimaram no mercado” (Uberista 

08), por se acomodarem em seu status quo, proporcionando serviços de baixa qualidade aos 

seus clientes. Como argumenta o Uberista 08, “como não tinha concorrência, eles faziam o 
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que queriam: não tinham GPS; ficavam dando voltas com o cliente, caso o próprio cliente não 

soubesse o trajeto correto; não gostavam de carregar sacolas de supermercado nos carros; 

cobravam mais caro por volume; não aceitavam viagens curtas.” A certeza de reserva de 

mercado era tanta que, de acordo com o Uberista 03, mesmo no principio do Uber X, eles 

ainda não sentiam o impacto. 

Entretanto, esse impacto veio! E veio forte! Para o Uberista 06, a situação dos taxistas 

nunca mais será a mesma (de antes da entrada da Uber no mercado), porque a Uber veio para 

ficar, fazendo com que o serviço de táxi se tornasse fraco (Uberista 07), com grande queda de 

rendimentos (Uberista 05), podendo, mesmo, chegar ao seu final, uma vez que os jovens já 

não optam pelo táxi (Uberista 04). Nesse ponto, o Uberista 02 diverge de seu companheiro de 

atividade: para ele, há campo de trabalho para ambos, uma vez que quem gosta de táxi 

continuará a usar esse serviço. Ainda mais que, segundo o Uberista 06, os taxistas têm se 

mostrado mais tranquilos com os passageiros. 

Com os passageiros, sim! Com os uberistas, nem tanto... O Uberista 04 relata que foi 

vítima de ataque por parte de um taxista, que “fechou seu carro” 34, disparou impropérios e 

ameaçou jogar uma pedra em sua direção. Do mesmo modo, os Uberistas 07 e 08 afirmam já 

terem sido vítimas, pelo menos, de agressão verbal.  

E esse clima de animosidade não fica restrito a pessoas desconhecidas. Também em 

seus círculos de amizade, há exemplos de hostilidade. Segundo o Uberista 07, diversos 

taxistas conhecidos “viraram a cara” 35 para ele e um, que era amigo, chegou, mesmo, a 

discutir com ele em determinada ocasião, passando a não falar mais com ele a partir de então. 

Para evitar esses estresses, o Uberista 01 afirma que até evita passar no ponto de táxi no qual 

trabalhava, para não causar sentimento de raiva entre os ex-colegas de profissão. 

Embora entendam a situação dos taxistas (Uberista 03), a opinião é de que os conflitos 

não deveriam existir (Uberista 02), porque tem mercado para todo mundo (Uberista 01). Além 

disso, como expressa o Uberista 07, “cada um sabe o calo que tem. Se você tem uma comida 

para pôr dentro de casa; se você tem uma conta para pagar e não tem outra opção e a Uber (te 

dá essa opção), você tem que trabalhar e o cara tem que respeitar.” Pode ser que esse respeito 

já esteja começando a existir, pois, de acordo com o Uberista 08, os conflitos diminuíram em 

Belo Horizonte. Isso, talvez, possa ser medido pelo número de uberistas que dizem não ter 

ocorrido qualquer modificação em seus relacionamentos com seus amigos taxistas. Seis deles 

                                                
34 Fechar o carro: ato de ultrapassar um veículo e frear bruscamente na frente do veículo ultrapassado, impedindo 

que ele continue seu trajeto. 
35 Virar a cara: passar a ignorar uma determinada pessoa, por um sentimento de mágoa ou de desprezo. 
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afirmam que os relacionamentos continuam normais, tranqüilos. Nesse caso, talvez, porque 

eles sejam amigos, amigos mesmo (Uberista 02). 

Na outra ponta da concorrência, o assunto é a presença da Cabify no mercado. Nesse 

quesito há unanimidade. Embora o Uberista 07 entenda que “a Cabify tem muito ainda (a 

fazer) para chegar aos pés da Uber”, todos os oito uberistas são convictos de que a entrada da 

Cabify é válida (Uberista 03), pois a concorrência é benéfica (Uberista 08), havendo espaço 

para todo mundo (Uberista 02). Como diz o Uberista 05, quem for melhor para o cliente se 

sairá melhor no mercado. Nessa direção, o Uberista 04 chama a atenção para um aspecto 

importante da atuação da Uber: os preços dinâmicos36. Para ele, os dois elementos em 

conjunto – a entrada da Cabify e os preços dinâmicos – podem comprometer a disposição dos 

passageiros em utilizar os serviços da Uber. Outra questão, levantada pelo Uberista 06, diz 

respeito aos rendimentos dos uberistas. Para ele, até o momento, não houve impacto negativo 

em seus rendimentos com a entrada da Cabify no mercado. 

O pensamento que têm em relação à entrada da Cabify no mercado se mantém quando 

o assunto é a distinção de modalidades dentro da própria Uber. Os Uberistas 01 e 02, que 

pontuaram essa questão, não a veem como autofágica. Pelo contrário. Entendem que são 

opções que se apresentam aos clientes, que decidem como desejam realizar suas viagens e 

quanto estão dispostos a pagar por elas. 

Se os clientes saem ganhando com a Uber no mercado, a sociedade também ganha. De 

modo mais prático, assinalam-se: (a) a nova alternativa de transporte aberta com a presença da 

Uber no mercado (Uberistas 04, 06, 07 e 08), com serviços rápidos e ativos 24 horas por dia 

(Uberista 07), levando conforto aos passageiros (Uberista 04); e (b) a oportunidade dada pela 

Uber a milhares de pessoas (pais de família desempregados ou pessoas à procura de uma 

experiência diferente de vida – Uberista 05), proporcionando-lhes uma renda (Uberista 04), 

para fazer face às suas necessidades.  

Já de modo mais teórico-global, o Uberista 03 alia a presença da Uber à melhoria da 

mobilidade urbana, pois, de acordo com ele, “um Uber tem condições de tirar, pelo menos, 

três carros do centro da cidade”. 

Por fim, mostraram-se interessantes as seguintes visões, apresentadas pelos Uberistas 

03 e 07: 

 

                                                
36 Preços dinâmicos: Variação que pode ocorrer nos preços cobrados pela Uber em decorrência de excesso de 

demanda ou de escassez de veículos disponíveis, seja por horários de pico, períodos de final de semana, 

feriados e férias, chuvas ou realização de grandes eventos na cidade. 
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a) as empresas de ônibus (transporte coletivo) também têm a reclamar da presença da 

Uber no mercado. Segundo o Uberista 03, até mais do que os táxis;  

b) a presença da Uber no mercado tem influenciado, também, o serviço de transporte 

escolar, com muitos pais trocando o sistema de transporte utilizado por seus filhos (Uberista 

07); e 

c) como sugestão, foi apresentada a ideia de que a Prefeitura Municipal passe a 

estimular o uso de transporte por aplicativos (e até por táxi), de modo a diminuir o número de 

veículos em circulação, sobretudo no centro da cidade (Uberista 03). 

 

4.1.6.3 Como fica o posicionamento dos motoristas quanto à presença da Uber no mercado? 

 

Quando o juiz apitou e o minerazo37 teve fim, restava, ainda, aos taxistas de Belo 

Horizonte a triste tarefa de ajudar a conduzir os torcedores presentes ao Mineirão38 de volta a 

suas casas. 

Mal sabiam eles, no entanto, que os 7 x 1 da Alemanha sobre o Brasil não eram a 

única surpresa que os aguardava em 2014, pois, estrategicamente, aquele foi o ano em que a 

Uber iniciou suas atividades no país. Primeiro, no Rio de Janeiro; depois, em outras capitais, 

incluindo Belo Horizonte. Primeiro, com o Uber Black; depois, com o Uber X. 

E o “X” da Uber se transformou, também, no “X’ da questão envolvendo o transporte 

de passageiros em veículos de aluguel com motoristas, para deslocamentos únicos. 

Uber X versus Táxi se apresentava, então, como o novo confronto em Belo Horizonte. 

De um lado, os taxistas, tal qual a seleção brasileira, ancorados em seu histórico status quo, 

entendiam estarem imunes à concorrência; de outro lado, a Uber, tal qual a seleção alemã, se 

aproveitava de sua própria “novidade” e buscava suas conquistas. 

Na pesquisa, essa distensão entre taxistas e uberistas esteve sempre evidente. 

Para os taxistas, a concorrência da Uber é prejudicial (Taxista 01) e predatória (Taxista 

02). Já para os uberistas, ela é positiva (Uberistas 01 e 05), por trazer ao mercado um serviço 

diferenciado (Uberista 02). 

Para os taxistas, o transporte público, como é o caso dos táxis, é o ideal para 

passageiros (Taxista 01); para os uberistas, o que importa é que tanto pobre quanto rico 

                                                
37 Minerazo: nome dado à vitória acachapante da Alemanha sobre o Brasil, na Copa do Mundo de 2014, em 

alusão ao nome dado, em 1950, pelos jornais uruguaios à vitória do Uruguai sobre o Brasil, na final da Copa 

do Mundo daquele ano e que ficou conhecida como maracanazo. 
38 Mineirão: nome como é conhecido o Estádio “Governador Magalhães Pinto”, principal estádio de futebol de 

Belo Horizonte. 
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passaram a ter acesso a um serviço bom, barato e de qualidade (Uberista 01). 

Para os taxistas, a presença da Uber no mercado trouxe uma retração na renda da 

ordem de até 70% (Taxista 07); para os uberistas, a Uber foi a salvação, por propiciar o 

retorno deles ao mercado de trabalho (Uberista 03). 

Para os taxistas, a renda auferida pelos uberistas é insatisfatória (Taxistas 08 e 09), por 

eles partirem de um preço inferior ao dos táxis e ainda terem de arcar com as despesas de 

manutenção; para os uberistas, embora a renda não seja grandiosa (Uberista 03), os 

rendimentos são importantes para o dia a dia (Uberistas 02, 04 e 05), dando, até, para 

economizar a aposentadoria (Uberista 06). 

Para os taxistas, a adesão maciça de usuários ao aplicativo Uber se deve à novidade 

(Taxista 03) e ao baixo preço (Taxista 08); para os uberistas, a Uber veio atender a uma 

demanda reprimida (Uberista 06), dando aos usuários uma opção de escolha, inexistente até 

então (Uberista 07). 

Para os taxistas, o maior incentivador para a debandada dos usuários é o preço baixo 

(Taxista 06); para os uberistas, embora o preço baixo seja importante, o que diferencia, 

mesmo, a Uber dos táxis é a qualidade do serviço prestado (Uberista 03). 

Para os taxistas, a presença da Uber não influenciou em nada o comportamento deles 

no trânsito (Taxistas 01, 04, 05, 06, 07, 08 e 09); para os uberistas, foi necessário mudar, para 

se enquadrar no “padrão-Uber” de qualidade (Uberistas 01, 03, 07 e 08). 

Para os taxistas, é preciso respeitar os uberistas (Taxista 02), desde que eles não 

debochem da nova condição (Taxistas 03 e 04) e não tentem inverter a situação (Taxista 07); 

para os uberistas, os taxistas “se queimaram no mercado” (Uberista 08) e continuam se 

queimando, com as agressões aos uberistas (Uberistas 07 e 08). 

Como bem lembra Layton (2015), mudanças no ambiente dos sistemas de marketing 

induzem, mesmo, a desorganização inicial do espaço, levando os participantes a buscarem 

algumas formas de controle e de influência, que depende das habilidades sociais e das 

capacidades econômicas tanto dos operadores históricos quanto dos desafiantes para 

formatarem seus campos de ação estratégica, em uma luta contínua por domínio, seja por 

intermédio da coexistência, da cooperação, da competição, da coerção ou do conflito. 

Animosidades à flor da pele... 

Mas há espaço para o fair play!39  

Tanto taxistas quanto uberistas enfatizam que os clientes não devem ser crucificados 

                                                
39 Fair play: jargão usado no mundo futebolístico, para indicar que há “jogo limpo”, ou seja, que há lealdade na 

disputa. 
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por passarem a utilizar os serviços da Uber, seja pela questão econômica (Taxistas 05, 06 e 

09), seja pela qualidade do serviço da Uber (Uberistas 01, 03 e 04). 

Tanto taxistas (Taxistas 01, 02, 03 e 06) quanto uberistas (Uberistas 02, 03 e 07) 

afirmam que o conflito não é a solução, pois há espaço/mercado para todos. Nesse sentido, 

contudo, há uma triste concordância: mantendo-se os padrões atuais, o sistema de táxi pode 

vir à falência (Taxista 08 e Uberista 04). 

Outro ponto em que ambos os lados comungam da mesma ideia é a questão do 

cadastro dos veículos da Uber. Para eles, o cadastro é falho, proporcionando o tráfego tanto de 

veículos dilapidados quanto de motoristas inaptos à atividade. 

Mas será que essas questões podem ser resolvidas? É o que se verá na etapa 

complementar dessa contenda. 

 

4.1.6.4 Entendendo as divergências de pensamento quanto à presença da Uber no mercado 

 

Em primeiro lugar, é importante frisar que o Uber não é exclusividade do Brasil nem 

foi adotado aqui primeiro.  

A ideia nasceu de uma necessidade prática de dois empresários americanos que se 

encontravam em Paris e não conseguiam obter um táxi para o percurso entre o hotel e o local 

do congresso do qual participariam. 

Em Paris! 

Não no Brasil! 

Não em Belo Horizonte! 

Portanto, a questão envolvendo Uber e táxi tem maior amplitude do que a vislumbrada 

em apenas uma cidade. 

E o que é dito sobre os táxis parisienses? 

Oliveira (2016) diz que os taxistas parisienses são mal humorados e relutam em usar o 

GPS. 

O Expresso Paris (2014) diz que o serviço de táxi de Paris figurou em último lugar em 

pesquisa de satisfação com esse tipo de serviço, feita em 2010 pelo site Hotels.com, em 10 das 

maiores cidades do mundo. 

O site Conexão Paris (2017) destaca o alto preço das tarifas cobradas pelos taxistas 

parisienses. 

E o site oficial da cidade, Paris (2017) confirma a existência de menos de 20.000 táxis 

na cidade, para uma população que ultrapassa os 12 milhões de habitantes (considerando sua 
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região metropolitana) e para seus cerca de 30 milhões de turistas anuais (Universidades 

francesas, 2016). 

Com esses dados, é compreensível que a ideia do Uber tenha surgido em Paris!  

Ainda mais em uma noite de nevasca... 

Então, se Paris foi um campo fértil para o surgimento da ideia do Uber, Belo 

Horizonte não se distancia da capital francesa na possibilidade de sua disseminação, por 

também enfrentar problemas com o número de veículos disponíveis, o preço cobrado e a 

qualidade do serviço. 

Em relação ao preço, o pensamento dominante é de que o táxi é um serviço caro, não 

podendo ser usado cotidianamente por grande parcela da população, que tem de se ater ao 

transporte coletivo em seus deslocamentos, como destacam os Uberistas 03 e 04. 

Em relação ao número de veículos, o que fica perceptível é que há menos veículos 

credenciados do que o número necessário a um bom atendimento à população, motivado, 

tanto aqui (em Belo Horizonte) quanto lá (em Paris), pelo aumento controlado de veículos 

disponíveis (lá, houve um aumento de 2.012 táxis em 16 anos; aqui, a última licitação 

permitiu o credenciamento de apenas 600 novos táxis, incluindo aí os táxis Premium). 

Em relação à qualidade do serviço, a descrição dos taxistas parisienses se aproxima 

muito da situação encontrada em solo belorizontino. Enquanto lá aparece apenas o mau 

humor como característica determinante dessa má qualidade de serviço, por aqui, além dele, 

surgem o desmazelo consigo mesmo e com o veículo como fundamentais para uma má 

avaliação dos serviços de táxi, como destaca o Uberista 08. 

Evidentemente há exceções. Exceções que não deveriam ser exceções. Exceções que 

deveriam ser regra! Afinal, se se está em um ambiente profissional, o mínimo que se pode 

exigir é educação e respeito pelo cliente. 

Vê-se, então, que, tanto na idealização quanto na disseminação do Uber, os três fatores 

se mostraram presentes no imaginário de seus criadores: de início, a questão da 

disponibilidade de veículos; depois, aglutinaram forças em favor do Uber os fatores preço e 

qualidade de serviço. 

Afinal, como confirma Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 2005 e Wooliscroft et al., 

2006), é necessário que se veja os processos de marketing como um fluxo de bens e um fluxo 

paralelo de mensagens informativas e persuasivas. E o que se evidencia na pesquisa é que há, 

nos dois sistemas estudados, tanto um fluxo de bens, derivado do fornecimento do serviço de 

transporte aos usuários quanto o fluxo paralelo de mensagens informativas e persuasivas, com 

os dois sistemas, sobretudo a Uber, utilizando os diversos tipos de mídia para se mostrarem 
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aos usuários como a melhor opção. 

De quem, então, é a “culpa” pelo surgimento e disseminação do Uber?  

Pode-se responsabilizar os próprios taxistas, por sua postura acomodada (talvez 

baseada na reserva de mercado a que faziam jus até 2014, no Brasil), que os impelia ao 

desleixo consigo mesmos e com o veículo, além de um tratamento inadequado aos usuários. 

Pode-se, igualmente, responsabilizar o Poder Público, que se subordinou ao 

sentimento corporativista dos taxistas, não aumentando o número de veículos disponíveis, na 

proporção do aumento da população, mantendo, consequentemente, uma demanda reprimida. 

Nesse sentido, é interessante o que pondera Esteves (2015), ao afirmar que “o 

movimento refratário das autoridades seria justificado pela captura regulatória, motivada pela 

manipulação do ambiente político por grupos lobistas em busca de rendas econômicas, ou 

seja, por conta de rent-seeking.” 

Pode-se, também, responsabilizar os usuários, representados inicialmente por Travis 

Kalanick e Garett Camp (os idealizadores do Uber), em sua busca por um novo sistema de 

transporte, englobando a agilidade no atendimento, menor preço e melhor qualidade de 

serviço. 

Nessa linha de pensamento, é importante lembrar os ensinamentos de Layton (2015), 

que afirma que, quando um sistema de marketing começa a se formar, o espaço social fica, de 

início, desorganizado, levando os participantes a buscarem algumas formas de controle e de 

influência, que dependem das habilidades sociais e das capacidades econômicas tanto dos 

operadores históricos quanto dos desafiantes para formatarem seus campos de ação 

estratégica, gerando o que o autor chama de evolução darwiniana, levada a termo por uma 

luta contínua por domínio, seja por intermédio da coexistência, da cooperação, da competição, 

da coerção ou do conflito. 

Ainda assim, de início, a entrada da Uber no mercado belorizontino não trouxe 

grandes preocupações aos taxistas. Afinal, conforme afirma o Taxista 02, o Uber Black, 

primeira modalidade da Uber a adentrar no mercado, não trazia riscos diretos aos taxistas, por 

oferecer um serviço mais direcionado. Era um transporte executivo. 

Somente com a entrada do Uber X no mercado é que os taxistas se sentiram 

ameaçados. E somente aí reagiram, fazendo jus ao que diz o ditado: “sapo não pula por 

boniteza, mas porém por precisão!” 40 

 

                                                
40  Provérbio capiau citado por João Guimarães Rosa como epígrafe do conto “A hora e vez de Augusto 

Matraga”, extraído do livro “Sagarana” (1946) e publicado isoladamente em 2ª edição, em 2012 (Rosa, 2012). 
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E, muitas vezes, quem reage acaba perdendo a noção. E a razão!  

E são muitos os casos, Brasil afora! 

Em Teresina/PI, por exemplo, a reportagem da Blastingnews (2017), ao falar sobre 

uma situação de quase-agressão a uma motorista da Uber, afirma que “a batalha travada nas 

ruas do país entre taxistas e motoristas de Uber segue gerando muita confusão e violência por 

conta da disputa por passageiros.” 

Outro exemplo vem de São Paulo/SP: em reportagem do G1 São Paulo (2017), é 

mostrada a foto, reproduzida a seguir como Figura 11, de um veículo totalmente incendiado. 

De acordo com a reportagem, o veículo seria cadastrado na Uber. Da leitura do texto, 

depreende-se que a destruição do veículo teria sido obra de taxistas, descontentes com a 

expansão dos serviços da empresa. 

 

Figura 11: Incêndio destrói veículo cadastrado na Uber

 
Fonte: G1 São Paulo (2017) 

 

Também em Caxias do Sul/RS houve confrontos, que só não chegaram às vias de fato 

porque a polícia conseguiu apreender facas e bastões que diversos taxistas portavam no Largo 

da Estação Férrea da mencionada cidade (Pioneiro, 2017). Como mostra a Figura 12, é bem 

considerável o número de armas apreendidas com os taxistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



189 

 

Figura 12: Armas e bastões apreendidos com taxistas em Caxias do Sul/RS 

 
Fonte: Pioneiro (2017) 

 

Belo Horizonte, infelizmente, também não fica fora deste cenário de agressões: um 

uberista foi agredido fisicamente ao deixar um passageiro em um shopping de Contagem/MG, 

município vizinho a Belo Horizonte. De acordo com a reportagem de Ricci (2017), além de 

levar chutes e socos pelo corpo, o motorista teve seu celular estragado e levado pelos 

agressores, identificados por ele como taxistas. 

Ainda em Belo Horizonte, há dois casos de agressão contra uberistas e seus 

passageiros que tomaram maiores proporções e que devem se tornar processos judiciais contra 

os taxistas agressores, conforme informa Paranaíba (2016). 

Em outros lugares, a reação não foi tão agressiva, mas também deixa explícito o 

descontentamento dos taxistas com a entrada da Uber no mercado: em Recife/PE, cartazes 

contra os motoristas da Uber (“Se tem assaltantes, estupradores e pedófilos; é Uber”) e contra 

a própria empresa (“Se cai no gosto, mas não paga imposto; é Uber” e “Se compra juízes e 

políticos corruptos; é Uber”) foram afixados na região central da cidade, conforme relata 

reportagem do UOL (2017). 

Somente em Manaus/AM parece ter havido uma postura mais equilibrada e a busca 

por uma solução mais pacífica: de acordo com Melo (2017), mesmo entendendo que a Uber é 

um serviço clandestino, o sindicato dos taxistas daquele município reitera a busca por 

soluções pacíficas, se mostrando totalmente avesso a atitudes agressivas. 

Essas reações só demonstram o desespero dos taxistas com a nova situação que lhes 

foi apresentada a partir de 2014. Como mencionado por eles, em especial pelo Taxista 07, 
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houve uma excepcional redução em seus rendimentos, chegando a incríveis 70%. 

Embora não justificável, é compreensível que a primeira reação à vista de tal situação 

seja, mesmo, a intimidação, em uma tentativa de fazer retroceder o avanço que se avizinhava, 

cada vez mais avassalador, pois, como diz a música “Guerreiro Menino”, composta por 

Gonzaguinha em 1983 e imortalizada na voz de Fagner: “sem o seu trabalho, um homem não 

tem honra. E sem a sua honra, se morre, se mata...(Letras, 2017). 

É... 

Ao pensar no grande impacto ocorrido em seus rendimentos, certamente os taxistas 

entenderam que assim não dá pra ser feliz... não... não dá para ser feliz, como canta Fagner. 

Entretanto, mais do que essa reação violenta, é necessário que se reflita sobre os 

motivos que causaram essa rápida disseminação da Uber. 

Reflexão que tem de levar em consideração a heterogeneidade existente no mercado, 

tanto por parte da demanda quanto por parte da oferta; heterogeneidade essa que, como 

enfatiza Layton (2007), leva em consideração o comportamento do consumidor – quanto aos 

julgamentos que ele tem de fazer em relação às probabilidades de uso futuro dos bens à sua 

disposição e ao tempo e esforço que despenderá em uma possível aquisição – e o 

comportamento dos comerciantes – quanto à busca por menores custos e por maiores 

facilidades de apresentação de seu produto ao consumidor. 

Reflexão que não pode parar no pensamento do Taxista 01, para quem os clientes que 

andam com ele não aprovam a Uber. Ou no pensamento do Taxista 03, para quem os usuários 

experimentaram a Uber, mas estão voltando a usar o táxi, pelo profissionalismo desses 

motoristas. Ou no pensamento do Taxista 06, para quem o usuário do táxi é diferente do 

usuário do Uber. 

Ou, ainda, no pensamento exposto no twitter, no perfil conhecido como Otariano 

(2017), para quem “Uber é basicamente duas coisas que sua mãe te pediu para nunca fazer: 

pegar carona com estranho e aceitar balinha.” 

Pode ser que haja pessoas que não aprovam a Uber...  

Pode ser que haja usuários que estão voltando para o táxi...  

Pode ser que haja diferenças entre os usuários de cada sistema de transporte... 

Pode ser, até, quem se sinta inseguro em desobedecer à antiga recomendação 

materna... 

O que não pode acontecer é os taxistas se reacomodarem e acharem que a situação 

voltará ao que era antigamente. 

Não, não voltará.  
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Como bem enfatiza o Uberista 06, ao que tudo indica, “a Uber veio pra ficar”.   

Fato, aliás, já perceptível em diversas (senão em todas) cidades brasileiras. Em São 

Paulo/SP, por exemplo, o prefeito João Dória confirmou que havia, no início do mês de 

fevereiro de 2017, cerca de 50 mil veículos trabalhando com aplicativos contra 38 mil táxis 

trafegando pela cidade (Revista Exame, 2017 e Folha Uol, 2017). 

Ou como lembra o Uberista 04: “Você vê, ainda (andando de táxi), gente idosa, que 

tem dificuldade em mexer com aplicativo, que não confia em colocar um cartão de crédito no 

aplicativo, agora, gente jovem, raramente, você vê num táxi, muito difícil.” 

Reflexão que tem de se transformar em atitude, em ação, se não quiser que se tornem 

profecias cumpridas os pensamentos expostos pelos Taxistas 02, 05 e 08 e pelo Uberista 04 

sobre a possível falência do serviço de táxi. 

Atitudes como a tomada por Antônio Isolino, taxista de Recife/PE, que criou o que ele 

chama de “Táxi Prime”, em que oferece carro impecavelmente limpo, água mineral, doces, 

internet wi-fi, máquina para receber pagamentos em todos os cartões de crédito, inscrição em 

todos os aplicativos de táxi disponíveis e, sim, alguns descontos nas tarifas (TNH1, 2017). 

Ou como a do taxista Carlos Alberto Freitas, de Santos/SP, que decidiu unir o útil ao 

agradável, com vistas a se manter no mercado e a, nele, ter vantagem competitiva. Realizando 

um sonho de criança, o taxista adquiriu um automóvel de luxo, da marca Mercedes Benz. E o 

colocou na “praça”. De acordo com Pires (2017), o taxista não trabalha com aplicativos nem 

com cartões de crédito, nem, logicamente, cobra mais caro pelo serviço, uma vez que o valor 

está condicionado ao mostrado no taxímetro. Para o motorista, por seu serviço ser 

diferenciado, ele pode exigir o pagamento em dinheiro e trabalhar somente com clientes 

conhecidos ou indicados, embora, segundo ele, não haja discriminação quanto a pessoas nem 

a lugares. Ainda segundo o autor, o taxista é enfático em afirmar que somente não abre mão 

de estar arrumado e com o carro limpo.  

De forma mais corporativa, também os taxistas de Salvador se movimentaram. Além 

de criarem grupos de bairros e clubes de desconto, eles têm utilizado melhor a tecnologia em 

seu favor: conforme reportagem de Saraiva (2017), os taxistas soteropolitanos têm usado o 

Whatsapp e um aplicativo próprio, o Táxi do Vale (referente ao bairro Vale das Pedrinhas) 

para se comunicarem com potenciais clientes.  

Por falar em aplicativo, a Cooperativa Novotáxi, de âmbito nacional e com atuação em 

vários estados, lançou, no dia 22 de agosto de 2017, o UniTáxi, nova plataforma de trabalho 

para os taxistas que, objetiva, de acordo com a reportagem do JC.NE (2017), priorizar a 

segurança, a agilidade e a qualidade no atendimento ao cliente. 
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Outra novidade, em relação aos aplicativos, é o contrato firmado entre a 

concessionária RIOgaleão, administradora do Aeroporto Internacional “Tom Jobim”, no Rio 

de Janeiro/RJ, e a administradora do aplicativo 99, segundo o qual serão reservadas 20 vagas 

na área de embarque do terminal 2 (Boere, 2017). De acordo com a reportagem, o contrato 

prevê, ainda, a disponibilização de um estacionamento com 100 vagas, para uso dos 

motoristas enquanto aguardam as chamadas. 

Senão em Belo Horizonte, mas bem perto dali, no município de Betim/MG, os taxistas 

se movimentaram e passaram a enfrentar a concorrência da Uber, de forma unida. De acordo 

com Câmara (2017), os motoristas criaram o aplicativo Top Táxi, com o qual já conseguiram 

aumentar em 50% seu faturamento mensal. De acordo com a reportagem, a pretensão é levar 

o modelo para outras cidades, buscando uma maior integração do sistema de táxi da região 

metropolitana de Belo Horizonte. Além disso, os taxistas betinenses firmaram convênios com 

cooperativas e associações de taxistas dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, de 

modo a que a plataforma possa ser utilizada em todo o território nacional, inclusive sem a 

necessidade de instalação do aplicativo local. 

Outro exemplo vem de Curitiba/PR, em que as três principais associações de táxi se 

uniram para criar uma mega central de táxi que tem como objetivo, de acordo com Tümler 

(2017), “aumentar a vantagem competitiva dos táxis, (...) cortando pela metade os custos dos 

motoristas.” A promessa, de acordo com a autora, é de que os clientes obtenham descontos 

com o uso da Central, maior velocidade no atendimento às chamadas, possibilidade de 

negociação de preço fechado, acesso a carros executivos, e convívio com motoristas treinados 

e certificados. 

Não para por aí! Já disponível em São Paulo/SP e Belo Horizonte/MG, chegou ao Rio 

de Janeiro/RJ, em maio de 2017, o aplicativo FemiTaxi, serviço exclusivo para mulheres, que 

conta, também, de acordo com a reportagem do IDGNOW (2017), somente com motoristas 

mulheres. 

E, por incrível que pareça, há movimentação até do Poder Público! O prefeito paulista 

João Dória lançou, no dia 11 de outubro de 2017, o aplicativo SP Táxi que vai tentar, de 

acordo com a revista Veja (2017), “disputar espaço em um mercado já tomado por aplicativos 

de grandes empresas brasileiras do setor como a 99 e que por sua vez já competem com 

gigantes internacionais como Uber e Cabify.” Ainda de acordo com a reportagem, o aplicativo 

terá duas funções extras: (i) por intermédio de sua massa de dados, ajudará a Prefeitura a 

compreender melhor o trânsito da cidade; e (ii) propiciará aos taxistas a oportunidade de 

reportar à Prefeitura problemas encontrados em seus trajetos, como queda de árvores, buracos 
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e acúmulo de lixo. 

 Como bem lembra Riobaldo41, “o correr da vida embrulha tudo, a vida é assim: 

esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é 

coragem.” 

Então, se a presença da Uber no mercado trouxe transtornos diversos aos taxistas, 

notadamente em seus rendimentos, os exemplos mostrados anteriormente deixam claro que é 

possível se reinventar. 

É possível fazer da crise não um ponto final, mas um processo de travessia! 

É possível fazer da interrupção, um caminho novo; da queda, um passo de dança; do 

medo, uma escada; do sonho, uma ponte; como ensina o escritor belorizontino Fernando 

Sabino, em sua grandíssima obra, “O Encontro Marcado.” 42 

É possível tornar vãs as profecias que falam do final do sistema de táxi! 

Ou nas palavras do Taxista 07: “(a entrada da Uber) mostrou como os taxistas têm que 

trabalhar. Isso aí abriu uma porta, abriu uma fenda para mostrar como que dá para trabalhar.” 

Ideias não faltam! 

E não só os taxistas têm se empenhado em melhorar a qualidade de seus serviços. 

Também há uberistas preocupados em ir além do exigido pela Uber.  

Um exemplo dessa postura é dado pelo uberista Genilson Francisco, do Distrito 

Federal, que, além da cortesia-praxe da Uber, oferece outros itens a seus clientes, como café, 

biscoitos, doces, hidratante e até maquiagem (Alves & Ferraz, 2017). 

E até da terra do Tio Sam43 vem exemplo desse upgrade no atendimento: de acordo 

com reportagem do Emais.Estadão (2017), um passageiro da Uber se surpreendeu com a 

presença de um videogame, disponível para uso, dentro do veículo que o atendeu.  

Na mesma reportagem, é citado exemplo semelhante ocorrido no município 

paranaense de Colombo, em que um uberista também acoplou um videogame em seu veículo, 

para deleite de seus clientes. 

Isolada ou conjuntamente, percebe-se que é possível que alternativas sejam criadas, de 

forma a dar maior visibilidade ao trabalho desenvolvido tanto por taxistas quanto por 

                                                
41 Riobaldo: personagem principal do romance Grande Sertão: Veredas, escrito por João Guimarães Rosa, em 

1956. 
42 “O Encontro Marcado”, publicado em 1956, traz a história de Eduardo Marciano que, na juventude, fez um 

pacto com outros dois amigos, de se reencontrarem no colégio em que estudavam. Esse é, no entanto, apenas o 

pano de fundo de toda a trama, que, na realidade, traz a história de Eduardo Marciano, que caminhará pelo 

romance tentando reencontrar o sentido da existência na medida em que transita das preocupações ideológicas 

e políticas para os anseios pessoais (Glaeser, 2017 e Sabino, 1956). 
43 Tio Sam: Personificação dos EUA e, de acordo com a Wikipédia (2017), um dos símbolos nacionais mais 

famosos do mundo. 
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uberistas. 

Essas percepções vão ao encontro do pensamento de Ho (2005), para quem o ambiente 

de mercado não é estático, estando em contínua mudança; mudança essa que impacta o 

ambiente dos sistemas agregados de marketing, fazendo com que eles também se 

modifiquem, formatando um constante ciclo interativo de ações, derivadas dessas mudanças 

ocorridas no mercado.  

Nesse sentido, é bom estar atento às palavras de Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 

2005 e Wooliscroft et al., 2006). Para ele, embora o marketing esteja preocupado com aqueles 

que são “obrigados” a entrar no mercado para resolver seus problemas, somente com a ação 

persistente e racional dos participantes pode-se ter a esperança de eliminar ou minimizar as 

imperfeições ali existentes, para que o funcionamento dos sistemas de marketing seja o mais 

perto possível do ideal.  

Essa a síntese perfeita do trabalho de campo desta pesquisa! 

Iludidos com a pretensa estaticidade de seu mercado de trabalho, os taxistas não 

levaram em consideração essa advertência de Ho (2005) e foram surpreendidos pela rápida 

disseminação dos serviços da Uber, que modificou fortemente o ambiente de mercado.  

Pelo lado dos taxistas, houve uma grande ruptura financeira, que tomou ares de 

violência para se poder lidar com ela, em um primeiro momento.  

Pelo lado dos uberistas, houve uma reinserção no mercado de trabalho, trazendo para 

eles a oportunidade de terem um novo emprego digno e, assim, conseguirem o sustento para 

si e sua família.  

A segunda parte do pensamento de Ho (2005), referente ao constante ciclo interativo 

de ações, vai ao encontro de todas as movimentações posteriores que se vivenciou nesse 

segmento de transporte. As mudanças iniciais trazidas pela presença da Uber no mercado 

propiciaram novas mudanças, sejam de caráter comportamental dos taxistas, que passaram a 

dar mais atenção aos usuários e a utilizar de modo mais efetivo as ferramentas tecnológicas à 

sua disposição; sejam da alocação de serviços complementares à utilização do Uber, como o 

visto na locação diferenciada de veículos destinados a uberistas ou, até, no surgimento de 

novos aplicativos para concorrer com o Uber.  

E ainda há mudanças a ocorrer! Tudo depende da forma pela qual a regulamentação da 

Uber (e assemelhados) se dará. Ou da ocorrência de um dos cenários alternativos propostos 

nesta pesquisa: a não-regulamentação da Uber, mantendo-se os parâmetros atuais de atuação 

da Uber; e a exclusão da Uber e assemelhados do mercado, com a volta dos taxistas ao seu 

antigo status quo. 
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São esses os cenários analisados a partir da próxima seção. 

 

4.1.7. A regulamentação da Uber 

 

Complementar à categoria anterior, a regulamentação da Uber é um assunto que 

também suscita muita polêmica entre os motoristas.  

Certamente o polo oposto em que se encontram na situação influencia o 

posicionamento deles em relação ao assunto. 

Deve a Uber ser regulamentada? Se sim, em quais termos? Se não, por quê? 

Essas foram as principais questões propostas aos motoristas em relação a esse assunto. 

 

4.1.7.1 Os taxistas e o que pensam sobre a regulamentação da Uber 

 

 Afora o Taxista 09, que não quis se pronunciar a respeito do assunto, todos os outros 

oito taxistas entrevistados se mostraram favoráveis à regulamentação da Uber. A despeito da 

descrença do Taxista 01 na existência de leis no país (no claro sentido de que as autoridades 

não fazem as leis serem cumpridas), o Taxista 08 afirma que “um país sem regulamentação 

não chega a lugar nenhum”. Complementando tal pensamento, o Taxista 07 diz acreditar que 

tal regulamentação “vai ajudar os taxistas e também a sociedade, porque é necessário se ter 

determinado parâmetro”, para se saber como agir nas diversas situações, “ainda mais quando 

se presta um serviço público” (Taxista 03). 

Se são convictos quanto à necessidade de se regulamentar o serviço da Uber, quando o 

tema é os termos pelos quais tal regulamentação deve se efetivar, os Taxista 07 e 09 entendem 

que tal função pertence ao Poder Público e ao gestor de transportes, os quais devem se 

orientar, conforme sugere o Taxista 08, “pelas necessidades do país.” Se esses três taxistas 

têm um entendimento mais político da questão, os demais têm uma visão mais prática e se 

arriscam a sugerir as medidas que julgam serem necessárias a uma boa regulamentação: 

a) limitação do número de veículos da Uber em circulação, pois, de acordo com o 

Taxista 02, “o mercado de passageiros não é um poço sem fundo, não é infindável; ele é 

limitado e nós (taxistas e uberistas) vamos disputar os mesmos passageiros”; 

b) caracterização do carro, “com a plotagem da logomarca da Uber na porta (do 

veículo), (para identificar) uma empresa prestando serviço” (Taxista 03); 

c) utilização de taxímetro nos veículos da Uber (Taxista 04); 

d) realização de vistoria digna (Taxista 04); 
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e) compatibilidade de preços entre Uber e táxi (Taxista 04); 

f) participação em cursos preparatórios, como os taxistas (Taxista 05); 

g) apresentação de certidões negativas (Taxista 05); 

h) pagamento das mesmas taxas pagas pelos taxistas (Taxista 06); e 

i) sujeição à fiscalização idêntica à sofrida pelos taxistas (Taxistas 06 e 07). 

Dados estes parâmetros, quais serão as consequências da regulamentação? 

 

Para o Taxista 02, “havendo a regulamentação, a disputa de mercado será de igual para 

igual”, pois “vai ter um equilíbrio” (Taxista 07), o que leva, de acordo com o Taxista 04, a 

uma melhoria para os taxistas, porque “vai diminuir a quantidade de carros e vai ter mais 

(passageiros) tanto para a Uber quanto para os táxis” (Taxista 05). 

Ao vislumbrarem a mesma questão sob a ótica dos uberistas, há taxistas que são 

céticos quanto à aceitação pela Uber dos parâmetros propostos (Taxistas 06 e 07), por 

entenderem que, com a regulamentação, a Uber se verá obrigada a ter uma planilha de custos 

e uma tarifa controlada pela BHTrans, com os uberistas sendo obrigados a cumprir uma 

jornada mínima de trabalho diário (Taxista 03). Isso causará desemprego em massa (Taxista 

01), com a saída de uns doze mil carros (da Uber) da praça (Taxista 05), principalmente 

porque as tarifas do Uber ainda se manterão um pouco mais baratas do que as tarifas do táxi 

(Taxista 02). 

Quanto aos usuários, o pensamento dos taxistas é controverso. Enquanto os Taxistas 

03, 04, 05 e 07 entendem que eles não gostarão, pois serão os que sofrerão o impacto 

financeiro da regulamentação, outros taxistas têm posição contrária, no sentido de que os 

clientes podem, sim, ter ganhos com a regulamentação: para o Taxista 01, esse ganho advirá 

da possibilidade de melhor identificação do motorista da Uber e de maior acesso a canais de 

reclamação. Já para o Taxista 02, esse ganho será em termos de melhor uso das duas opções 

de mercado, dependendo da urgência que se tenha. Por fim, o Taxista 06 prevê, até, uma 

disputa mais acirrada por menores preços entre taxistas e uberistas, o que impactaria positiva 

e diretamente a vida dos usuários. 

 

4.1.7.2 Posicionamento dos uberistas em relação à regulamentação da Uber 

 

Embora o Uberista 05 diga que este é um assunto complicado, pois depende do ponto 

de vista do respondente (se ele é uberista ou taxista) e o Uberista 04 diga que não tem opinião 

formada a respeito, os demais motoristas se dizem favoráveis à regulamentação da Uber, uma 
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vez que ninguém pode trabalhar irregular (Uberista 02).  

Além dessa necessidade básica de regularização, os motoristas apresentaram outros 

fatores que devem influenciar a regulamentação da Uber: de acordo com o Uberista 01, a 

quantidade de veículos da Uber está crescendo muito, com reflexo no número de corridas, 

tanto para táxi quanto para Uber. Atento à questão social, o Uberista 07 entende que a 

regulamentação da Uber é necessária para manter o emprego de milhares de pessoas que, sem 

a Uber, voltariam a passar por situações difíceis. Situações difíceis que, segundo ele, 

abrangeriam também os usuários, pois voltariam a contar somente com os serviços de táxi, 

tidos por ele como ruim em 80% dos casos.  

Já os Uberistas 03 e 05 enfocaram a questão tributária. Segundo eles, a Uber deve 

pagar os impostos devidos (Uberista 03) e a Prefeitura Municipal deve se interessar em cobrá-

los (Uberista 05). 

Favoráveis à regulamentação, os uberistas sugeriram parâmetros sob os quais ela deve 

se concretizar: 

a) limitação da idade máxima dos veículos (Uberistas 01, 02 e 07); 

b) sujeição às regras da BHTrans (Uberista 07); 

c) realização de uma melhor seleção de motoristas (Uberista 02); 

d) liberação de veículos para o trânsito somente após aprovação em vistoria (Uberista 

02); 

e) exigência de que os motoristas sejam MEI44 (Uberista 06), atuando, apenas, aqueles 

motoristas que celebrassem contrato com a Uber (Uberista 02); e 

f) utilização dos parâmetros da regulamentação das empresas online para fazer a 

regulamentação da Uber (Uberista 08) 45. 

Em relação à restrição do número de veículos da Uber no mercado, há controvérsia. 

Enquanto o Uberista 01 entende que ela seja necessária, para manter o equilíbrio no mercado, 

os Uberistas 02 e 06 afirmam que essa restrição não é necessária, seja porque há espaço para 

todo mundo trabalhar (Uberista 02), seja porque há uma desconexão entre o número de 

motoristas cadastrados na Uber e aqueles que se mantêm ativos (Uberista 06). 

Atrelada à regulamentação da Uber, encontra-se a questão referente aos critérios que a 

Uber deve utilizar para selecionar os motoristas que permanecerão ativos, caso a 

                                                
44 MEI: Sigla para Microempreendedor Individual, que é a pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza 

como pequeno empresário. De acordo com o Portal do Empreendedor (2017), para ser um microempreendedor 

individual, é necessário faturar, no máximo, R$ 60.000,00 por ano e não ter participação em outra empresa 

como sócio ou titular. 
45 Embora não tenha sido totalmente claro em sua explanação, a fala do Uberista 08 sugere que ele se referiu às 

empresas de e-commerce, que são reguladas pelo Decreto nº 7.962/2013 (Planalto, 2013). 
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regulamentação venha a termo com a necessidade de limitação de veículos. 

“É uma questão complicada!” Assim se pronunciou o Uberista 05 sobre a questão. E, 

ao que parece, ele tem razão, pois o assunto gerou controvérsia entre os Uberistas 05 e 08 e 

seus demais companheiros. Enquanto os dois primeiros entendem que já há requisitos 

suficientes atualmente, não sendo necessários outros, que podem dificultar muito o cadastro, 

os demais apresentaram as seguintes propostas para a resolução dessa questão: (i) pontuação 

do motorista – seleção a partir da maior pontuação (Uberistas 01, 02 e 04); (ii) qualidade do 

carro, envolvendo condições de mecânica e de lataria (Uberista 02) e ano máximo de 

fabricação e modelo (Uberistas 03, 04 e 07); (iii) exigência de veículo próprio (Uberista 03); e 

(iv) exigência de atestado de bons antecedentes e de realização de exames toxicológicos 

(Uberista 03). 

De acordo com as leis da Física, a cada ação corresponde uma reação! Então, supondo 

a regulamentação da Uber nos parâmetros ora propostos, quais seriam as reações? O que 

aconteceria com os uberistas? E com os taxistas? E os consumidores, iriam gostar ou não? 

Vislumbrando o aspecto do controle, o Uberista 06 entende que ele será mais bem 

exercido pelo Poder Público Municipal em relação ao cadastro dos motoristas da Uber. Isso, 

entretanto, terá uma face negativa, de acordo com o Uberista 08, uma vez que muitos 

motoristas, sufocados por altas despesas, se desvincularão da Uber, passando a trabalhar 

clandestinamente. Visão semelhante tem o Uberista 03, que também acredita na saída em 

massa de motoristas, porque eles teriam de pagar mais impostos (Uberista 01) e teriam de 

arcar com despesas e tarifas mais altas (Uberista 07), o que levaria à diminuição do número de 

corridas diárias (Uberista 04) e a uma consequente perda dos rendimentos. Ou, nas palavras 

do Uberista 05: “o motorista (vai) trabalhar, trabalhar; pagar imposto, imposto; e não vai ver 

retorno nenhum.” 

Por outro lado, o Uberista 06 afirma que haverá uma “peneirada” 46 no mercado, o que 

deve levar a uma melhoria na qualidade do serviço, de acordo com o Uberista 02. 

Em relação aos taxistas, três pontos são destacados na análise feita pelos uberistas: a 

questão da concorrência, a questão do serviço e a questão da renda. 

O Uberista 02 acredita que, com a regulamentação, “vai ser uma concorrência e tanto”. 

Essa afirmação encontra respaldo na visão dicotômica de seus companheiros: enquanto o 

Uberista 01 entende que a diminuição do número de veículos da Uber levaria uma maior 

                                                
46 Peneirada: termo usado popularmente para designar a separação entre dois tipos de pessoas. No caso, significa 

fazer a distinção entre bons e maus motoristas, permanecendo no mercado de trabalho somente aqueles 

motoristas mais qualificados. 
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tranquilidade aos taxistas, o Uberista 05 afiança que a situação dos taxistas tende a se 

complicar ainda mais, com a extinção da figura do motorista auxiliar e com muitos deles, 

inclusive, passando a trabalhar na Uber (Uberista 07). 

Para que a concorrência seja nos moldes antevistos pelo Uberista 02, é necessário, 

segundo o Uberista 08, que os taxistas melhorem sua qualidade de serviço, tanto em relação à 

limpeza dos veículos quanto à qualidade do atendimento em si. 

Por fim, em relação à renda, o Uberista 06 entende que ela não sofrerá impactos. 

Ainda nesse quesito, o Uberista 03 sugere que haja uma aproximação entre as tarifas cobradas 

por taxistas e pela Uber, de modo a se ter um melhor referencial de preços para o consumidor 

e um melhor direcionamento de renda para os motoristas de ambos os lados. 

Voltando a atenção para os consumidores, fica a dúvida: o que os clientes acharão da 

regulamentação dos serviços da Uber? Será bom ou ruim para eles? 

Embora o Uberista 08 afirme que “a decisão tem que ser a favor do povo”, a 

controvérsia, mais uma vez, se mostra presente.  

Por um lado, há Uberistas que entendem que a regulamentação será boa para os 

usuários. O Uberista 02, por exemplo, entende que o passageiro vai ter uma segurança a mais, 

fato que, de acordo com o Uberista 06, trará mais credibilidade e mais qualidade ao serviço 

prestado pela Uber. Já o Uberista 07, concordando com seus colegas, enfatiza a opinião 

expressa por diversos clientes, que entendem que a Uber é o melhor serviço que já teve e, 

assim, “ninguém tira a Uber mais não.” Ele salienta, ainda, que a satisfação com a Uber é 

tanta que há pais que estão trocando o transporte escolar dos filhos pela Uber, por entenderem 

que seja um transporte mais barato, mais rápido e de melhor qualidade. 

Por outro lado, há uberistas que entendem que a população sairá perdendo de novo, 

como pontua o Uberista 08. Nessa linha de raciocínio, o Uberista 04, focando no lado 

financeiro, entende que a regulamentação gerará aumento de tarifa da Uber, o que levará a 

uma igualdade de preços entre Uber e táxi, de acordo com o Uberista 01. Esse aumento na 

tarifa acarretará, no pensamento do Uberista 03, o retorno de muitos usuários da Uber ao 

transporte coletivo, o que implicará em diminuição no número de corridas e, 

consequentemente, em diminuição no rendimento dos uberistas. 

 

4.1.7.3 Comparando as ideias em relação à regulamentação da Uber 

 

Todo trabalho tem que ter regulamentação! É obrigatório que as atividades 

profissionais sejam regulamentas! 
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Por quê? 

Para padronizar as atividades de taxistas e uberistas! Para a Uber pagar seus impostos! 

Para a PBH recolher seus impostos! Para que milhares de pessoas consigam se manter no 

mercado de trabalho! Porque será importante para os taxistas e para a sociedade! Para que a 

concorrência se torne justa! 

Esse é o pensamento conjunto de taxistas e uberistas quanto à necessidade de a Uber 

ser regulamentada. 

Mas, em que termos? 

Aqui aparecem tanto visões antagônicas quanto convergentes e, nesse caso, por vezes, 

até complementares. 

Para os taxistas, os pilares da regulamentação são a limitação do número de veículos 

cadastrados e a submissão dos uberistas à BHTrans. Quanto ao primeiro item, apenas o 

Uberista 01 concorda com os taxistas. Seus demais companheiros asseveram que tal limitação 

não é necessária, seja por haver espaço para todo mundo, seja porque o número de uberistas 

cadastrados não reflete o número deles em real atividade. Quanto ao segundo item, apenas o 

Uberista 07 admite a possibilidade de os veículos da Uber se sujeitarem às normas da 

BHTrans. Já os demais não concordam com essa subordinação à BHTrans, por entenderem 

que os dois serviços têm natureza diferente (o táxi é um serviço público; o Uber é um serviço 

privado), sendo, assim, regidos por regras diferentes. 

Em defesa da “taxificação” da Uber, os taxistas entendem que os uberistas devem 

apresentar certidões negativas, pagar as mesmas taxas cobradas dos taxistas e utilizar o 

taxímetro em seus veículos. Em sua maneira mais light de ver o assunto, os uberistas buscam 

soluções mais abrangentes: que os uberistas possam atuar, apenas, como MEI e que a Uber se 

enquadre nos parâmetros das empresas de e-commerce. 

Os pontos sobre os quais há convergência e complementaridade de opiniões dizem 

respeito à qualidade dos veículos da Uber e à melhor seleção de seus motoristas.  

Para os Uberistas 01, 02 e 07, é necessário que haja uma limitação da idade máxima 

dos veículos, que devem, ainda, ser vistoriados antes de autorizados a trafegar (Uberista 02 e 

Taxista 04), devendo, também, ser caracterizados, com a plotagem da logomarca da Uber nas 

portas dos veículos (Taxista 03).  

Quanto à melhor seleção dos motoristas pela Uber, os pensamentos passam por um 

maior rigor no cadastro dos uberistas (Uberistas 01 e 02) e pela participação deles em cursos 

preparatórios, como os freqüentados pelos taxistas (Taxista 05). 

Bem... 
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Parâmetros pensados; regulamentação sugerida! 

Quais seriam as consequências de uma regulamentação nos termos elencados pelos 

motoristas? 

Supondo-se a limitação do número de veículos da Uber, a tendência é de que a disputa 

seja igualada (Taxista 02 e 07), com maior equilíbrio entre táxis e Uber, o que gerará uma 

concorrência acirrada entre uberistas e taxistas (Uberista 02). Concorrência no que concerne à 

qualidade de serviço. Concorrência no que concerne a preços.  

Em relação à qualidade de serviço, ela seria consequência da “peneirada” (Uberista 

06) que haveria no sistema; da obrigatoriedade de melhoria de tratamento dado aos usuários 

pelos taxistas (Uberista 08); da necessidade do cumprimento de uma jornada mínima de 

trabalho por parte dos uberistas (Taxista 03); e da permanência, apenas, de veículos em bom 

estado de conservação (Uberista 01). 

Em relação ao preço, o entendimento é de que poderá ocorrer uma convergência das 

tarifas para um termo médio (Taxista 02 e Uberista 03): enquanto as tarifas dos táxis 

abaixariam um pouco, as tarifas da Uber subiriam um pouco, ficando os preços mais ajustados 

para uma concorrência leal. 

Entretanto, há efeitos colaterais nessa proposta de limitação de veículos da Uber.  

Uma, em relação aos próprios uberistas: ocorrendo a “peneirada” salientada pelo 

Uberista 06, milhares de motoristas que hoje trabalham com o Uber retornariam ao 

desemprego (Taxistas 01 e 05 e Uberistas 03 e 04) ou permaneceriam no sistema, mas de 

modo clandestino (Uberista 08). 

Outra, em relação aos usuários: embora o Taxista 02 entenda que os consumidores 

terão melhores condições de escolher entre as duas opções de transporte e o Uberista 02 

afirme que haverá mais credibilidade e mais qualidade nos serviços prestados, o Uberista 08 

argumenta que a população sairá perdendo de novo. Com ele concordam os Taxistas 03, 04, 

05 e 07, para quem serão os usuários a sofrer os impactos financeiros da regulamentação, 

provavelmente voltando a utilizar o transporte coletivo, como destaca o Uberista 03. 

Se não houver limitação de veículos e a regulamentação se ativer apenas a questões 

mais amplas de adequação da empresa Uber às normas brasileiras, inclusive, como sugerido 

pelo Uberista 08, às normas das empresas de e-commerce, alguns dos efeitos colaterais 

elencados anteriormente sumiriam. Entretanto, outros apareceriam: a diminuição drástica dos 

serviços de táxi (Uberista 06) e a autofagia nos serviços da Uber (Uberista 01). 

Complementares entre si, essas duas visões se explicam pelo aumento crescente no número de 

veículos cadastrados pela Uber, que rarefaz os rendimentos tanto de taxistas quanto de 
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uberistas. 

Ho (2005), ao discorrer sobre a motilidade dos sistemas de marketing, apresenta os 

cinco fatos que, para ele, devem ser levados em consideração, para que se cumpra seu 

postulado. E quatro desses fatos se enquadram de maneira adequada nesse momento, em que 

se discute o posicionamento de taxistas e uberistas acerca da regulamentação da Uber: 

1º - o crucial desafio que os formuladores de políticas públicas têm pela frente em 

relação à formatação de um amplo ambiente de suporte à modernização adotada, sem que se 

tenha a pretensão de controlar todas as variáveis dos sistemas de marketing: verifica-se na 

pesquisa a tensão vivida pelos diversos níveis legislativos, na tentativa de resolver a questão 

envolvendo a presença da Uber no mercado. Essas tentativas vão desde leis municipais, 

muitas contestadas judicialmente pela Uber, à apresentação de projeto de lei, na Câmara 

Federal, objetivando regulamentar a Uber. Entretanto, como alertado por Ho (2005), é 

necessário que não se pretenda controlar todas as variáveis dos sistemas de marketing. E se 

isso já ocorria com o sistema de táxi, que era mantido engessado, a proposta inicial da Câmara 

Federal fazia o mesmo com os serviços da Uber, praticamente os transformando em táxi, 

tantas eram as imposições propostas. Talvez mais atento aos ensinamentos de Ho (2005), o 

Senado Federal reviu algumas regras impostas originalmente e devolveu o projeto à nova 

apreciação da Câmara Federal, à vista das modificações propostas; 

2º - o múltiplo papel desempenhado pelo Governo na interação com as empresas, 

devendo ser responsivo às exigências temporais e situacionais: vê-se que é, mesmo, o que os 

diversos atores sociais envolvidos na questão Uber X táxi desejam: que o governo saiba ser 

responsivo e consiga se posicionar adequadamente sobre a questão; 

3º - todos os atores sociais envolvidos nos sistemas de marketing possuem importante 

papel no desempenho desses sistemas: na pesquisa, é perceptível a importância dos usuários 

na consecução das mudanças advindas da entrada da Uber no mercado. Foi a postura deles, 

passando a utilizar os serviços da Uber de forma incremental, que propiciou a rápida 

disseminação desse serviço mundo afora, bem como a mudança de comportamento observada 

nos taxistas. De forma análoga, taxistas e uberistas também têm sua importância, seja ao 

defender seu antigo status quo, seja ao buscar melhorar sua maneira de agir, ou seja, ao 

procurar se consolidar como classe trabalhista, com a criação de entidades representativas de 

seus direitos junto à Uber; e 

4º - as estratégias de marketing e os avanços competitivos são cruciais ao 

aprimoramento dos sistemas de marketing: essa lição a Uber trouxe prontinha de casa! Com 

marketing agressivo, em diversas mídias, aproveitando diversos formatos, o nome Uber se 
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popularizou, se tornando ícone de algo prático e moderno e, assim, conseguindo incrustar nas 

pessoas a ideia de agregação de valor a si mesmo, ao utilizar os seus serviços. Essa lição deve 

ser aprendida pelos taxistas e por seus representantes. Se os taxistas ficarem apenas em uma 

posição reativa, a imagem deles irá se deteriorar ainda mais, impactando negativamente 

qualquer atuação que tenham, em busca de um reposicionamento no mercado. É necessário 

que os taxistas usem a força do marketing a seu favor, mostrando os benefícios que se pode 

obter ao utilizar os serviços de táxi. 

 

4.1.8 Os cenários alternativos e suas possibilidades 

 

Ao se tratar da possibilidade de regulamentação da Uber no mercado, surgem duas 

outras opções possíveis: a não-regulamentação da empresa (e assemelhadas) e a sua completa 

retirada do mercado. 

O que aconteceria com o mercado de transporte individual de passageiros para 

deslocamento único e com motorista, se a situação permanecesse como está, com a Uber 

agindo no mercado, ainda que à força de liminares, mas sem regras mais específicas de 

atuação? 

E se a Uber fosse proibida de atuar? O que aconteceria se a situação voltasse ao status 

quo anterior dos taxistas? 

Essas as duas questões básicas que levaram os motoristas a se posicionarem sobre o 

futuro de táxi e de Uber, caso algum dos cenários previstos venha a ocorrer. Na esteira dessas 

questões, os motoristas se posicionaram, também, em relação aos impactos que os usuários 

sofreriam, dada uma das situações. 

 

4.1.8.1 Os cenários alternativos na perspectiva dos taxistas 

 

Discorrendo sobre a hipótese da não regulamentação, o Taxista 07 diz acreditar que 

“vai ficar esse desespero que está ai”, com os taxistas trabalhando menos (Taxista 09), com 

isso ganhando menos, podendo, mesmo, chegar ao ponto de desistirem da profissão (Taxista 

01), ou, até, ao ponto de falência do sistema de táxi (Taxista 05). Só mesmo a saída da Uber 

do mercado é que faria a situação do táxi voltar ao normal (Taxistas 05 e 09), pois a 

população teria de pegar mais táxi, como fazia antes da entrada da Uber no mercado (Taxistas 

06 e 07). Ainda de acordo com esses dois últimos taxistas mencionados, seria um bom 

momento para taxistas e sindicato se unirem e fixarem uma tarifa mais acessível. 
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Essas duas análises foram feitas, ainda, com foco nos uberistas e nos usuários. 

Em relação aos uberistas e considerando a não-regulamentação da Uber, o pensamento 

dos entrevistados é de que o número deles aumentaria, à vista do grande número de 

desempregados no país (Taxista 06), mas seria um aumento provisório, pois houve piora na 

qualidade dos serviços da Uber (Taxista 03), o que leva a uma estagnação no patamar de 

serviços, que por sua vez leva a prejuízos para os uberistas (Taxista 03), redundando em 

saídas em larga escala, porque “quem tá entrando no mercado, (que é) um mercado 

complicado (e) que está se dividindo cada dia mais, (tem uma) perspectiva de vida muito 

curta (Taxista 08).” 

Em relação aos usuários e considerando a não-regulamentação da Uber, embora o 

Taxista 03 entenda que “há pessoas voltando a usar o táxi, pelo caráter profissional de seus 

motoristas”, a tendência é a manutenção do uso da Uber com mais frequência, principalmente 

se “se levar em consideração o compartilhamento dos custos, que deixam a tarifa da Uber 

mais barata do que a passagem de ônibus (Taxista 07)”, proporcionando, ainda, um transporte 

mais rápido e confortável.  

Um dado interessante surgiu no momento da análise da situação em caso de retirada da 

Uber do mercado: os interessados focaram suas respostas somente em relação a si mesmos (os 

taxistas) e em relação aos usuários. Nenhum deles atinou a desenvolver qualquer perspectiva 

direta para os uberistas ou para a própria Uber.  

Nessa situação, a aposta dos taxistas é de que os usuários sofreriam grande impacto, 

seja por terem de pagar mais para andar de táxi, seja por terem de voltar a andar de ônibus 

(Taxistas 05 e 06). Por entender que, de certa forma, há públicos cativos para Uber e táxis, o 

Taxista 07 afirma que os impactos serão sentidos somente por aqueles que passaram a usar 

Uber pelo preço e que não eram usuários habituais de táxi anteriormente, que são, de acordo 

com o Taxista 08, “diferentes dos usuários da Uber.” 

Já em relação a si mesmos, os taxistas entendem que, com a retirada da Uber do 

mercado, eles retornariam ao seu status quo anterior, sem concorrência e com os preços 

definidos a priori pela BHTrans. Os Taxistas 06 e 07, no entanto, entendem que, mesmo sem 

a Uber no mercado, seria interessante que se estudasse a viabilidade de uma tarifa menor para 

os táxis, de forma a deixar mais ampliada a parcela da população usuária desse serviço. 
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4.1.8.2 Os uberistas e os cenários alternativos 

 

Se, para os Uberistas 04 e 08, não dá para prever o que vai acontecer caso a Uber não 

seja regulamentada, os demais fazem suas conjecturas futuras. Para os Uberistas 03, 06 e 07, a 

situação não se modificará, nem para taxistas, nem para uberistas, nem para usuários.  

Já os Uberistas 01 e 02 são mais enfáticos ao tratarem da questão. Para eles, haverá um 

grande revolta dos taxistas (Uberista 02), porque o número de corridas continuará caindo, 

podendo levar à extinção do serviço de táxi (Uberista 01). Em relação a si mesmos, eles 

entendem que “chegará ao ponto em que os próprios uberistas vão brigar entre eles mesmos. 

Não vai ter tanto serviço, porque estão cadastrando muitos motoristas” (Uberista 01). Além 

disso, a própria Uber terá problemas, segundo o Uberista 02, porque ela trabalha com liminar 

e, possivelmente, não poderá utilizar esse expediente indefinidamente. 

Já em relação aos usuários, o entendimento da maioria dos uberistas é de que a não-

regulamentação não afetará os consumidores. De acordo com os Uberistas 03, 04, 06 e 07, a 

situação continuará do jeito que está. Ou seja, para eles, os usuários continuarão se 

beneficiando do preço mais baixo da Uber, mantendo a utilização desses serviços em larga 

escala. 

Quando o assunto toma um rumo mais drástico, qual seja, a retirada da Uber do 

mercado belorizontino, as perspectivas também se tornam mais peremptórias. 

Para o Uberista 06, esse é o sonho dos taxistas: voltar ao seu status quo anterior à 

presença da Uber. Para ele, no entanto, “o taxista está querendo uma coisa que em nenhum 

lugar do mundo existe mais, que se chama reserva de mercado.” 

Mas, se voltar a existir, a consequência para os motoristas da Uber serão ainda mais 

graves, de acordo com os Uberistas 03, 04 e 07. Para eles, serão de 20 mil a 40 mil pessoas 

desempregadas de uma hora para outra (Uberistas 03 e 04), havendo, de acordo com o 

Uberista 07, somente duas possíveis alternativas: aqueles que eram taxistas voltariam a 

trabalhar como motoristas auxiliares em táxis e outros passariam a trabalhar como “piolhos”, 

ou seja, seriam içados à clandestinidade, buscando, nos pontos de ônibus, passageiros que se 

dispusessem a utilizar os seus serviços, agora sem o respaldo da Uber.  

O Uberista 07 se preocupa, também, com a questão social dos uberistas, pois há 

muitos motoristas que, acreditando na permanência da Uber no mercado, investiram na 

aquisição de veículos para trabalharem. Caso a Uber saia do mercado, eles, com certeza, se 

tornarão inadimplentes. E sem outras perspectivas de trabalho, a não ser as duas ventiladas 

anteriormente. 
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Se será ruim para os uberistas, imagine para os usuários. Aqui acontece uma 

unanimidade. Todos os uberistas entendem que será catastrófico para a população, porque o 

pessoal já acostumou com a Uber (Uberistas 02, 05, 06 e 07), seja pelo menor preço em 

relação àquele cobrado pelo táxi (Uberistas 05 e 06), seja pela acessibilidade ao serviço 

(Uberistas 06 e 07) ou pela melhor qualidade do serviço prestado (Uberista 05).  

Também a questão da mobilidade urbana, sobretudo na região central de Belo 

Horizonte, foi aventada. De acordo com o Uberista 08, as pessoas que passaram a utilizar a 

Uber, deixando seus veículos em casa, teriam de retornar ao uso cotidiano de seus próprios 

veículos. Isso aumentaria enormemente o número de veículos na região central da cidade, 

trazendo ainda mais transtorno ao trânsito belorizontino. Isso para os que têm carros... Para 

quem não possui veículo próprio, a retirada da Uber no mercado seria ainda mais traumática, 

por assim dizer. Essas pessoas teriam de voltar a pegar ônibus, conforme lembra o Uberista 

07. “Já pensou? Depois de experimentar o conforto e a rapidez dos serviços da Uber, ter de 

voltar ao caótico e confuso transporte coletivo?” 

 

4.1.8.3 Os cenários alternativos na vida de todos os motoristas 

 

E se a Uber não for regulamentada? 

E se a Uber for proibida de atuar em Belo Horizonte? 

Quais os posicionamentos conjuntos de taxistas e uberistas diante desses dois cenários 

alternativos à regulamentação? 

Em relação à não-regulamentação, os taxistas são enfáticos em afirmar que, para eles, 

se manterá o desespero que vivem atualmente (Taxista 07), o que pode causar uma revolta dos 

taxistas, de acordo com a opinião do Uberista 02. Mais drásticos em suas previsões, o Taxista 

05 e o Uberista 01 entendem que essa situação pode levar à falência do sistema de táxi. 

A não-regulamentação será prejudicial também para os uberistas, de acordo com os 

taxistas, pois o número de veículos continuaria a crescer (Taxista 06), piorando a qualidade do 

serviço e diminuindo o número de atendimentos por pessoa (Taxista 03), o que levaria muitos 

uberistas a abandonarem o mercado (Taxista 08). Visão semelhante têm os uberistas. Para 

eles, a não-regulamentação terá efeito autofágico sobre os serviços da Uber, pois chegará ao 

ponto de os próprios uberistas brigarem entre si, pelo excesso de motoristas cadastrados 

(Uberista 01). O Uberista 02 lembra, também, que a própria Uber pode ser afetada, uma vez 

que a liminar de que a empresa se vale para se manter no mercado pode ser cassada a 

qualquer momento. 
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Quanto aos usuários, a opinião da maioria dos Uberistas (Uberistas 03, 04, 06 e 07) é 

de que a situação não vai mudar, caso não haja a regulamentação da Uber. Ou seja, os 

usuários continuarão a se beneficiar dos preços mais baixos da Uber. Mesmo pensamento tem 

a maioria dos taxistas, que veem esse uso mais frequente como decorrência do baixo custo e 

do fato de o transporte ser mais rápido e mais confortável do que o transporte público (Taxista 

07). 

Em relação à saída definitiva da Uber do município de Belo Horizonte, o Uberista 06 

entende que esse é o sonho dos taxistas, embora assevere, também, que os taxistas buscam 

algo que não existe mais em nenhum lugar do mundo: a reserva de mercado. Essa visão é 

compartilhada pelos taxistas, para quem a saída da Uber no mercado restabeleceria seu status 

quo anterior, com os taxistas voltando a trabalhar sossegados, sem problema algum. (Taxista 

09). 

Sossego para um lado...  

Para o lado oposto, a situação se tornaria dramática, conforme afirmam os uberistas: 

haveria cerca de 20 a 40 mil pessoas desempregadas de uma hora para outra (Uberistas 03, 04 

e 07), com alguns se mantendo no mercado de trabalho, mas como clandestinos, e com outros 

se tornando inadimplentes, por causa dos débitos para a aquisição de veículos (Uberista 07). 

Nesse quesito, é interessante notar que os taxistas não se pronunciaram a respeito dos 

impactos que os uberistas terão, caso a Uber seja proibida de circular em Belo Horizonte.  

Danos grandiosos para os uberistas; danos grandiosos para os usuários: se desejarem 

continuar a usufruir de um serviço mais rápido e confortável, os usuários terão de 

desembolsar mais, ao utilizar os táxis; se não quiserem ou não puderem desembolsar mais, 

terão de retornar ao transporte coletivo, voltando a sofrer todas as mazelas de quem dele 

precisa. Essa é a visão dos Taxistas 05 e 06. Visão compartilhada de forma unânime pelos 

Uberistas, por entenderem que a população já se acostumou com os serviços da Uber 

(Uberistas 02, 05, 06 e 07). Visão contestada em parte pelo Taxista 07, que entende que o 

impacto será sentido somente por aqueles que passaram a usar a Uber por causa do preço e 

que não eram usuários habituais do táxi. 

O Quadro 14, exposto a seguir, traz uma sinopse dos pensamentos de taxistas e 

uberistas acerca das questões tratadas anteriormente – a regulamentação da Uber, sua não-

regulamentação e sua saída do mercado de Belo Horizonte, levando em consideração os 

posicionamentos dos mesmos em relação a si próprios, aos usuários e à Uber. 
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Quadro 14: Situação final da Uber e impacto sobre os envolvidos 

Assunto Envolvidos Visão dos Taxistas Visão dos Uberistas 

Regulamentação da Uber 

Taxistas 
Equilíbrio na disputa de mercado  Visões distintas: melhoria, não 

impacto e piora  

Uberistas 

Saída em massa de motoristas, pela 

diminuição no número de veículos 

Saída em massa, pelo aumento de 

custos e diminuição no número de 

Usuários  

Uber 
Não aceitará as condições. Se 

aceitar, terá de reajustar tarifas. 

Repasse dos custos aos Uberistas 

Usuários 

Possibilidade de melhor escolha 

entre Uber e táxi, mas a preços 

mais elevados 

Maior credibilidade do serviço, 

mas a maioria voltaria a usar o 

transporte coletivo 

Não regulamentação da 

Uber 

Taxistas 
Sistema tenderá à falência e ao 

desaparecimento 

Permanecerá como está ou tenderá 

ao desaparecimento 

Uberistas 
Manutenção da situação, com 

rotatividade entre os motoristas 

Visões divididas: permanência da 

situação e saturação do mercado 

Uber 
Não opinaram diretamente sobre a 

empresa 

Não opinaram diretamente sobre a 

empresa 

Usuários 
Continuarão a preferir a Uber, por 

causa do preço. 

Continuarão a preferir a Uber, por 

causa do preço 

Saída da Uber do 

mercado 

Taxistas 
Volta ao status quo anterior É o desejo dos Taxistas: a ausência 

de concorrência 

Uberistas 

Não opinaram diretamente sobre 

os Uberistas 

Desemprego em massa; 

clandestinidade, dificuldades 

financeiras 

Uber 
Não opinaram diretamente sobre a 

Uber 

Não opinaram diretamente sobre a 

Uber 

Usuários 
Parte retornaria ao táxi; parte, ao 

transporte coletivo 

Voltariam ao táxi e ao transporte 

coletivo 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

4.1.9 O que pode acontecer com a Uber e com os táxis? That’s the end question! 

 

Essa pergunta assombra todos os motoristas envolvidos na questão. 

Todos querem uma definição da situação, o quanto mais rápido melhor. 

Afinal, todos desejam ter paz em suas vidas, sabendo que a saída para o trabalho não 

é, por si, algo perigoso quanto tem sido (para os uberistas, em razão das ameaças a que estão 

sujeitos) nem algo inútil (para os taxistas, em razão da forte redução em seus rendimentos). 

Todos querem sair para trabalhar em paz, pois sabem que as adversidades habituais – 

trânsito pesado, insegurança contínua – já são sobrecargas demasiadas para quem deseja, 

apenas, que, pelo menos, a parte da oração que diz “o pão nosso de cada dia, nos dai hoje” 

seja atendida. 

 

a) A volta ao antigo status quo dos taxistas será possível?  

 

Quando questionados sobre o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, 

tratando da regulamentação de serviços de transporte com a utilização de aplicativos, como é 

o caso da Uber, oito motoristas disseram não o conhecer e os outros nove, embora dizendo 
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conhecê-lo, com raras exceções, apresentaram uma visão bem rasa do assunto. 

E o projeto é, sem dúvidas, um ponto de capital importância no desenrolar dessa 

situação. 

Como formatado inicialmente em junho de 2016, o projeto de lei apresentado na 

Câmara Federal era totalmente favorável aos taxistas. Seu artigo 2º, por exemplo, especificava 

que “o transporte individual remunerado de passageiros (...) somente poderá ser realizado 

por veículos de aluguel conduzidos por profissionais taxistas.  

O mesmo artigo trazia, ainda, a vedação à utilização de veículos particulares para 

viagens onerosas, inclusive por meio de plataformas digitais (grifos do autor).  

Essa reserva de mercado ficava mais evidente, ainda, no artigo 3º do mencionado 

projeto, ao explicitar que esse tipo de transporte “é atividade privativa do profissional 

taxista.” (Câmara Federal, 2016). 

Ou seja, a ideia inicial não era a regulamentação da Uber e assemelhados. A ideia 

inicial era sua extirpação do mercado brasileiro. 

E, na esteira desse projeto federal, vieram leis, como a do Rio de Janeiro/RJ, 

sancionada pelo prefeito daquela cidade, em 28 de novembro de 2016, que expressamente 

proibia, em seu artigo 1º, “o transporte remunerado de passageiros em carros particulares, a 

título de transporte coletivo e/ou individual, estando ou não cadastrados em aplicativos ou 

sites.” Além disso, tal qual no projeto de lei federal, a Lei Municipal 6106/2016 estipulava 

que esse é um tipo de serviço “cuja atividade privativa é restrita ao profissional taxista (...)” 

(Leis Municipais, 2016). 

Um pouco antes, em Salvador/BA, a Câmara Municipal havia aprovado, por 

unanimidade, o Projeto de Lei 251/2015 (G1 Globo, 2016). Projeto que se tornou lei em 1º de 

junho de 2016, quando o prefeito da capital baiana ratificou a decisão do Legislativo 

Municipal e sancionou a Lei 9066/2016, proibindo a Uber e assemelhados em território 

soteropolitano (Leismunicipais, 2016). 

Em Belo Horizonte/MG, a Lei Municipal 10.900/2016 foi sancionada pelo então-

prefeito Márcio Lacerda, em 9 de janeiro de 2016. Ao exigir submissão das empresas à 

BHTrans, incluindo-se no inciso I, do artigo 3º, a exigência de as empresas “cadastrarem e 

disponibilizarem exclusivamente condutores e veículos licenciados pela BHTrans ou por 

município conveniado”, acabou, de modo indireto, senão proibindo, pelo menos 

inviabilizando a presença de empresas como a Uber, no mercado. 

Ao se considerar a justificativa dada pelo Deputado Federal Carlos Zarattini e 

apoiadores, ao apresentarem o projeto de lei na Câmara Federal, evidencia-se que o intuito 
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primeiro era a permanência do antigo status quo dos taxistas, impedindo a permanência da 

Uber no mercado. Na justificativa, os autores deixam claro que o projeto é apresentado para  

 

sepultar as dúvidas e manter incólume a regulamentação dos serviços de transporte público 

individual de passageiros nos municípios brasileiros, haja vista que o crescimento do 

transporte clandestino, inclusive por meios tecnológicos (grifo do autor), está impactando 

negativamente na gestão pública, além de desconstruir o mercado de táxi, invadir o campo 

restrito ao profissional taxista e causar insegurança aos consumidores. 

 

Todas essas leis e projetos de leis permitiam que os taxistas vislumbrassem uma volta 

ao passado, caso a Uber fosse proibida de exercer suas atividades, com as coisas voltando ao 

normal, como bem destaca o Taxista 05, com o taxista “trabalhando sossegado, sem problema 

nenhum”, como pondera o Taxista 09. 

Nesse primeiro momento, o movimento parecia ser, mesmo, o de exclusão da Uber e 

empresas assemelhadas do mercado brasileiro.  

A menos que esse movimento tivesse apenas, como argumenta o Uberista 06, um viés 

demagógico-eleitoral: “ah, do jeito que aquele deputado do PT de São Paulo quis fazer a 

coisa… Ele está querendo é aparecer para taxista, para ser eleito no próximo pleito, agora em 

2018.” 

Se essa era ou não a intenção do autor, é um fato que jamais será revelado. 

Fato sabido é que, em Londres, embora sob a discordância de parte da população e de 

autoridades que defendem a Uber, a TfL (Transport for London, 2017) 47 baniu o aplicativo 

das ruas daquela cidade, alegando que a Uber não está apta nem é adequada para possuir uma 

licença de operador privado (de veículos) de aluguel (Doward, Obordo & Siddiqui, 2017).  

De acordo com a nota emitida pela TfL (2017), o Órgão considerou, na tomada de 

decisão, o fato de “a abordagem e conduta da Uber demonstrarem uma ausência de 

responsabilidade corporativa em relação a um número de questões com potenciais 

implicações na segurança pessoal e pública”. 

Justificando o exposto anteriormente, a TfL (2017) elenca algumas questões sobre as 

quais teria havido, pelo menos, negligência da Uber: 

a) forma de reportar sérias ofensas criminais ocorridas em veículos da empresa; 

b) modo de obtenção dos certificados médicos; 

c) modo de obtenção das verificações do DBS (sigla em inglês para Serviço 

                                                
47 TfL: Transport for London (Transporte para Londres), órgão do Prefeitura de Londres, que cuida das questões 

atinentes ao transporte naquela cidade. 
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Avançado de Divulgação e Restrição) 48; e 

d) explicação dada para o uso do Greyball49 em Londres. 

Em relação a Londres, como essa decisão passou a viger somente no dia 1º de outubro 

de 2017, ainda é cedo para saber se a decisão da prefeitura londrina prevalecerá ou não sobre 

os diversos interesses contrários. 

Só não é cedo para saber que parte da população londrina se vê assustada com a 

decisão, por dependerem do trabalho na Uber para seu próprio sustento ou de sua família, 

como afirma uma moradora de Londres, quando questionada por Doward et al. (2017) sobre o 

assunto. Para Giuliana Ingegneri, toda a família depende do trabalho de seu pai como uberista, 

pois é com ele que a família conta “para comprar suprimentos para os serviços de limpeza 

(para a empresa de limpeza de carpetes, de propriedade da família)”. Completando seu 

desespero, a entrevistada garante que “se faltar (o dinheiro vindo da atividade de seu pai como 

uberista), não sei o que faremos.”  

Em relação ao Brasil, no entanto, já se sabe que a Uber se movimentou tanto contra as 

leis que a impediam de realizar seu trabalho nos diversos municípios brasileiros quanto contra 

o teor do projeto federal. 

Em relação aos diversos municípios, a Uber tem conseguido liminares que a garantem 

no mercado, embora de maneira provisória, ou tem procurado, até com a ajuda da população, 

reverter as legislações que lhe são contrárias. 

Em Belo Horizonte, inclusive, houve um movimento de vereadores para revogação da 

Lei Municipal 10.900/16. De acordo com Motta (2017), o vereador Gabriel Azevedo (PHS), 

um dos defensores da revogação da lei, admite que “não é competência da Câmara legislar 

sobre o assunto da forma como foi feito. Ela pode legislar sobre o serviço oferecido pela Uber 

e pode melhorar o serviço do táxi, por exemplo. Mas não pode, simplesmente, dizer que o 

Uber e o Cabify não podem operar.” 

 

 

                                                
48 Verificação de DBS: de acordo com o site do governo britânico (GOV UK, 2016), esse documento é pedido 

quando se deseja checar se uma pessoa possui registro criminal que a impeça de exercer determinada 

atividade. Há três tipos de verificações possíveis: a standard, a enhanced e a enhanced with barred lists. O 

primeiro caso abrange somente questões mais simples, como condenações pagas e não pagas, avisos, 

reprimendas e advertências finais. Já o segundo caso, além das possibilidades inerentes ao modo standard, 

inclui outras informações de posse da polícia, que possam ser relevantes. O terceiro caso, no qual se 

enquadrava a Uber, alia às informações anteriores a lista de pessoas impedidas de executarem determinada 

função, por causa de seus antecedentes criminais. 
49 Greyball: de acordo com o site do governo britânico (Transport for London, 2017), greyball é um software que 

pode ser usado para bloquear os órgãos reguladores de ter acesso total ao app (em referência ao aplicativo 

Uber), impedindo que os funcionários assumam seus deveres de execução das leis e das regulações. 
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Entendimento semelhante teve o Tribunal de Justiça de Minas Gerais que, ao julgar 

um Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) 50, proposto por um usuário da 

Uber, decidiu autorizar o uso de aplicativos como a Uber e a Cabify no estado de Minas 

Gerais. De acordo com a reportagem do G1 Minas (2017), a decisão favorável à Uber levou 

em consideração que os motoristas (da Uber) fazem transporte individual privado e não 

transporte individual público, como o feito pelos táxis. 

Na decisão, o TJMG desobriga os uberistas de se cadastrarem junto à BHTrans, 

proibindo, ainda, que eles sejam multados por aquele Órgão, por Órgãos similares de outros 

municípios ou, até, pelo DER/MG. 51 

Em relação ao projeto federal, ocorreram mudanças em seu teor, quando ainda em 

tramitação na própria Câmara Federal. 

Se, antes, evidenciava-se o direcionamento para a exclusão da Uber do mercado 

brasileiro, a versão em redação final, que recebeu o número 5.587-A/2016, objetivava, 

conforme disposto no caput de seu artigo 1º, “alterar a Lei nº 12.587/201252 (...), para 

regulamentar o transporte remunerado privado individual de passageiros.” (grifo do 

autor).  

Neste novo direcionamento, surge a figura do transporte remunerado privado 

individual de passageiros (...), solicitado exclusivamente por usuários previamente 

cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em rede (grifo do 

autor), que deverá seguir as seguintes regras, que, descumpridas, ensejará seu reconhecimento 

como transporte ilegal de passageiros: (a) utilização de veículos de aluguel; (b) efetiva 

cobrança dos tributos municipais devidos pela prestação do serviço; (c) 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); (d) 

exigência de inscrição do motorista como contribuinte individual do Instituto Nacional do 

Seguro Social (INSS); (e) informação, na carteira nacional de habilitação, de que o motorista 

exerce atividade remunerada; (f) submissão às regras do poder público municipal e do Distrito 

Federal quanto à idade máxima do veículo e às características exigidas para seu tráfego; (g) 

                                                
50 Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR): De acordo com o Martins (2017), o IRDR é um 

instituto jurídico trazido pelo Novo Código de Processo Civil, nos artigos 976 até 987, sendo instaurado 

quando há, em diversas demandas processuais, controvérsia sobre uma questão unicamente de direito que 

possa ofender a isonomia e a segurança jurídica. 
51 DER/MG: sigla para Departamento de Estradas de Rodagem, que é o órgão estadual responsável por assegurar 

soluções adequadas de transporte rodoviário de pessoas e bens na complexa malha viária do estado (DER/MG, 

2015). 
52 Lei nº 12.587/2012: Lei Federal sancionada pela então-Presidente da República Dilma Rousseff que, entre 

outras coisas, “institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana” (Planalto, 2012). 
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posse e porte de autorização específica, emitida pelo poder público municipal do local de 

prestação do serviço autorizado ou do Distrito Federal; e (h) emissão e manutenção do 

Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) no município de prestação do 

serviço.  

Ao que tudo indica, no Brasil a disputa já não é mais quanto à presença ou não da 

Uber no mercado.  

Ao que tudo indica, no Brasil a disputa será pela regulamentação ou não da empresa. 

Ou, talvez, mais restritivamente, a disputa será pela forma de regulamentação do 

serviço. 

 

b) “Deixar como está para ver como é que fica” é a solução? 

 

A quem interessa que a situação permaneça do jeito que está? 

Aos taxistas, com certeza, não. 

Para eles, esta é a pior das três opções, pois, sem regulamentação, o serviço de táxi 

será cada vez mais estrangulado, pelo aumento excessivo do número de veículos trabalhando 

com o Uber.  

Desiludido diante desse cenário, o Taxista 02 afirma que “sem essa regulamentação, 

(...) é difícil até de dizer como é que vai ser.”  

Mais enfático em suas previsões, o Taxistas 07 assevera que, “sem essa 

regulamentação, vai ficar esse desespero que está ai, mesmo.” Por desespero, tanto ele quanto 

o Taxista 01 entendem a situação difícil por que passam diversos taxistas, que estão perdendo 

seus carros e até suas casas por falta de pagamento, uma vez que não conseguem o suficiente 

nem para manter a própria família. 

Como consequência, o Uberista 01 prevê que, “o serviço de táxi, com os anos, vai ser 

extinto.” Fatídica previsão com a qual concorda o Taxista 05! 

Será, então, que a não-regulamentação será benéfica aos uberistas? 

Não, pelo menos se se levar em consideração o que pensa o Taxista 08, para quem a 

entrada frenética de veículos na Uber faz com que o mercado esteja cada vez mais fatiado, o 

que leva à uma perspectiva de vida muito curta para os uberistas. Com ele concorda o 

Uberista 01, para quem “vai chegar ao ponto em que os próprios uberistas vão brigar entre 

eles mesmos; não vai ter tanto serviço, porque está cadastrando muito motorista.” 

Restam, então, os usuários e a própria Uber! 
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Embora o Taxista 03 entenda que os clientes estão voltando para o táxi, por causa do 

profissionalismo dos motoristas, a grande parte dos uberistas entende que, para os usuários, a 

situação não muda, pois continuarão a usufruir dos preços menores e do maior acesso ao meio 

de transporte, pelo grande número de veículos da Uber disponíveis. 

Ou seja, para os usuários, a não-regulamentação manteria a vantagem obtida por eles 

nos últimos anos. Vantagem que não tinham antes da Uber; vantagem que passarão a não ter, 

caso a Uber saia do mercado. 

Em relação à Uber, o primeiro passo é desmistificar a crença de que o que a move é a 

ideia de “carona compartilhada”. 

Pode até ser que, em meio à nevasca de Paris, lá em 2008, o insight criativo tenha sido 

mesmo o de proporcionar às pessoas um meio de locomoção mais rápido, com consequente 

compartilhamento de custos entre o caroneiro e o proprietário do veículo. 

Pode ser... 

 Mas o que é evidente, como salienta Oliveira (2015), é que “o aplicativo nada mais é 

do que uma empresa agressiva tentando maximizar seus lucros.” 

E é o que se vê no Brasil, quiçá mundo afora!  

Agressiva em seu marketing, entrou no mundo do futebol, seja com patrocínio, como o 

dado ao Flamengo/RJ, com quem encaminhou acordo para estampar sua marca nos uniformes 

de treino dos jogadores profissionais da equipe carioca (Dantas, 2016); seja com parcerias, 

como a firmada com as equipes belorizontinas de Atlético/MG e Cruzeiro/MG, por meio das 

quais parte do valor de cada viagem iniciada ou encerrada na região dos estádios, em dia de 

jogo, é revertida para os clubes (Uber Blog, 2017).  

Agressiva em sua proposta de atuação, se tornou a maior empresa de “táxi” do mundo, 

sem possuir um único veículo em seu nome (Isto É Dinheiro, 2015). 

Mais preocupante ainda é a constatação de que 

 

não podemos esquecer que o Uber é parte de um processo que anda ganhando força 

nessa economia global onde os termos são ditados pelo capital financeiro: a criação de 

uma classe maior de subempregados cada vez mais dependentes de bicos aqui e ali para 

sobreviver enquanto os lucros dos investidores crescem a níveis exorbitantes. (Oliveira, 

2015). 

 

Com isso concordam diversos taxistas! 

O Taxista 01, por exemplo, entende que “quem trabalha como motorista da Uber 

praticamente não tem um lucro que venha a satisfazer o (seu) dia a dia ou as (suas) 

necessidades básicas.”  

http://fortune.com/2011/05/05/the-rise-of-the-permanently-temporary-worker/
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Posição semelhante têm os Taxistas 04, 05, 06 e 07, que complementam a ideia de seu 

companheiro, argumentando que os gastos com manutenção do carro são altos e o valor 

recebido pelos uberistas é incompatível com esses gastos; motivo pelo qual eles têm de rodar 

mais do que os taxistas, para alcançar um rendimento suficiente, uma vez que partem de um 

preço inicial muito inferior àquele cobrado nos táxis. 

Então, pelo que se pode depreender, para a Uber a não-regulamentação seria um ótimo 

cenário, pois continuaria a: 

a) ter, sem maiores esforços, um enorme contingente de consumidores, ávidos por 

manter seu novo status quo, com direito a um transporte de melhor qualidade do que aquele 

proporcionado pelo transporte coletivo e mais barato do que aquele cobrado pelos taxistas; 

b) ter, sem maiores custos, uma grande estrutura reprodutora de motoristas 

interessados em trabalhar com sua plataforma; 

c) ter acesso a uma alta – senão exorbitante – taxa de lucro, pela cobrança dos 20 a 

25% dos rendimentos auferidos pelos motoristas cadastrados em sua plataforma; 

d) enviar seus lucros para sua sede nos Estados Unidos da América, sem maiores 

consequências tributárias para a empresa, dentro do território brasileiro. 

Fato contestado pelo ex- CEO53, Travis Kalanick, para quem, de acordo com Oliveira 

(2015), “os críticos do aplicativo querem apenas parar o progresso.” 

Não parece ser esta a verdade por trás das críticas. 

A verdade é maior do que a proposição feita pelo ex-CEO da empresa. 

Trata-se de vislumbrar, atrás das ações da empresa, a intenção de dominação de um 

segmento de mercado, impingindo a seus concorrentes a extinção de suas atividades, em uma 

clara tentativa de inversão da situação: em lugar de a Uber ser retirada do mercado, que sejam 

retirados os seus concorrentes, nomeadamente os taxistas. 

Ou nos dizeres de Oliveira (2015): “o Uber não é nenhuma panaceia, muito menos 

uma empresa beatificada. Através de um marketing engenhoso, companhias bilionárias do 

Silicon Valley54 apresentam para seus consumidores uma imagem positiva e utópica que 

é extremamente tentadora nestes tempos econômicos tenebrosos.” 

 

                                                
53 CEO: Abreviatura de Chief Executive Officer, que é o Diretor Geral ou Presidente da empresa; é o cargo que 

está no topo da hierarquia operacional. 
54 Silicon Valley (ou Vale do Silício, em português): região norte-americana, localizada na Califórnia, que 

recebeu esse nome em homenagem ao elemento químico Silício, que é a matéria prima básica na produção de 

chips e transistores que compõem os equipamentos das empresas do ramo da tecnologia da informação, 

computação, componentes eletrônicos, redes e internet, enfim, tecnologias de ponta, que atuam na região. 

(Meyer, 2015) 
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Pelo exposto até aqui, evidencia-se que a luta dos taxistas contra a Uber é, mesmo, 

uma luta desigual. 

Evidencia-se que é uma luta a que se pode nomear de Davi contra Golias! 

Em que, evidentemente, os taxistas são representados por Davi! 

Mas, ao contrário da bíblica história, nesta não há vislumbre de uma tacada certeira na 

testa do gigante. 

Ao que parece, nesse moderno revival dessa tão conhecida história, a melhor opção é a 

busca de uma solução pacífica, que garanta a vida de todos os interessados. 

Essa solução parece passar pela regulamentação dos serviços da Uber. 

 

c) Em busca de uma alternativa 

 

Entender a necessidade de a Uber ser regulamentada no território brasileiro passa pela 

compreensão de todas as nuances anteriores à sua presença no mercado de transporte 

individual remunerado de passageiros que, até sua chegada ao Brasil, era exercido 

exclusivamente por taxistas e em caráter público, como determinam as leis em vigor, 

notadamente a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as diretrizes da Política Nacional da 

Mobilidade Urbana (Planalto, 2012); a Lei Federal 12.468/2011, que regulamenta a profissão 

de taxista (Planalto, 2011); a Resolução ANTT nº 4287/2014, que estabelece procedimentos 

de fiscalização do transporte clandestino de passageiros; e, até mesmo, embora de forma 

indireta, a Lei Federal nº 9.503/1997, que institui o Código de Trânsito Brasileiro (Planalto, 

1997). 

Nesse sentido, a lei da Política Nacional da Mobilidade Urbana, ao elencar, em seu 

artigo 4º, os significados dos diversos termos nela utilizados, destaca as expressões 

“transporte público individual” e “transporte motorizado privado”, evidenciando-se que 

apenas o primeiro é um serviço remunerado, realizado em veículos de aluguel, que, de acordo 

com o artigo 107 do Código de Trânsito Brasileiro, “deverão satisfazer, além das exigências 

previstas no Código, às condições técnicas e aos requisitos de segurança, higiene e conforto 

estabelecidos pelo poder competente para autorizar, permitir ou conceder a exploração dessa 

atividade.” 

Dentro desses parâmetros, “considera-se serviço clandestino o transporte remunerado 

de pessoas, realizado por pessoa física ou jurídica, sem autorização ou permissão do Poder 

Público competente”, conforme estabelecido no artigo 1º, parágrafo único, da Resolução 

ANTT 4287/2014 (Legisweb, 2014). 
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Complementando essas ideias, a lei que regulamenta a profissão de taxista enfatiza, 

em seu artigo 2º, que “é atividade privativa dos profissionais taxistas a utilização de veículo 

automotor, próprio ou de terceiros, para o transporte público individual remunerado de 

passageiros (grifo do autor).” 

Ou seja, até o advento da Uber, três fatores se mostravam básicos no transporte 

remunerado de passageiros individuais: 

a) a concepção de que se trata de um serviço público; 

b) a determinação de que se trata de uma atividade privativa do taxista; 

c) a necessidade de submissão a diversas exigências do Órgão permissionário, quanto 

à qualidade do veículo e do serviço a ser prestado. 

A chegada da Uber traz outro cenário a este mercado! 

E, conforme expresso na revista Mundo em Foco – Atualidades – Uber (2015), “a 

empresa (Uber) não é desavisada e sabe bem onde pisa. Há uma equipe altamente capacitada 

para contestar as legislações em vigor.” 

Nessa esteira de pensamento, a Uber busca contrapor – e tem conseguido vitórias na 

Justiça brasileira – as ideias apontadas anteriormente com as seguintes afirmativas: 

a) os serviços prestados pela Uber são de caráter privado e não público; 

b) com base na alínea “a”, aponta-se que, assim, não há concorrência direta com os 

táxis, à vista da natureza diversa dos serviços, podendo o serviço ser explorado por qualquer 

pessoa que se habilite a trabalhar no segmento de transporte remunerado individual; 

c) também com base na alínea “a”, não cabe submissão da Uber ao Órgão 

permissionário. 

Talvez, por isso, a versão inicial do projeto de lei que tratava do assunto, apresentada 

na Câmara Federal pelo Deputado Federal Carlos Zarattini, sofreu tantas alterações, 

terminando, em sua versão de redação final, por modificar o inciso X do artigo 4º da Lei 

Federal 12.587/2012, de forma a regulamentar o transporte remunerado privado individual de 

passageiros. 

Para um melhor entendimento, seguem, abaixo, as redações oferecidas, 

respectivamente, (i) pela Lei da Mobilidade Urbana, (ii) pela proposta inicial do Deputado 

Federal Carlos Zarattini e (iii) pela proposta de redação final do Projeto de Lei nº 5.587-

A/2015: 

(i) X - transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros 

utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos 

particulares;  
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(ii) X – transporte motorizado privado: meio motorizado de transporte de passageiros 

utilizado para a realização de viagens individualizadas por intermédio de veículos 

particulares, sem qualquer exploração de atividade econômica, prestação de serviços, 

remuneração ou vantagem econômica direta ou indireta (grifo do autor); 

(iii) X – transporte remunerado privado individual de passageiros: serviço remunerado 

de transporte de passageiros, não aberto ao público, por meio de veículos de aluguel, para a 

realização de viagens individualizadas ou compartilhadas solicitadas exclusivamente por 

usuários previamente cadastrados em aplicativos ou outras plataformas de comunicação em 

rede. 

Evidencia-se que, (i) em 2012, não se pensava em outro modo de transporte 

remunerado individual de passageiros a não ser como serviço público prestado por taxistas; 

(ii) na primeira versão do projeto de lei da Câmara Federal, reforçava-se essa condição; e (iii) 

na versão de redação final, já se admite a hipótese de haver o transporte remunerado privado 

individual de passageiros. 

Por que, então, a Uber não se contenta com essa versão final e a aceita? 

Basicamente, porque, nessa versão, embora se reconheça a diferença da natureza entre 

os serviços prestados pelos taxistas e aqueles prestados pela Uber e assemelhados, os 

parâmetros escolhidos pelos legisladores para fazer a regulamentação são os mesmos 

parâmetros exigidos para a prestação de serviços pelos taxistas. 

Ou seja, há uma proposta de “taxificação” da Uber, inclusive com a necessidade de o 

motorista “possuir e portar autorização específica emitida pelo poder público municipal ou do 

Distrito Federal do local da prestação do serviço autorizado.”  

Tentativas de “taxificação” já feitas em legislações municipais, como a de Belo 

Horizonte, em que se estipulam as seguintes condições para o efetivo credenciamento de 

pessoas jurídicas que desejem trabalhar neste segmento de transporte na cidade: 

a) prévio credenciamento do operador e/ou administrador junto à BHTrans; 

b) disponibilização à BHTrans da base de dados operacionais gerada pelo aplicativo; 

c) presença (nos veículos) de dispositivos de segurança e controle, que possibilitem a 

identificação prévia dos condutores, bem como os registros dos horários, locais e valores 

cobrados a cada serviço prestado; e 

d) adoção do sistema de biometria, para identificação prévia do condutor (Câmara 

Municipal de Belo Horizonte, 2016). 

Essa “taxificação” vai ao encontro do desejo dos taxistas, que apontam a necessidade 

de os veículos da Uber terem taxímetro (Taxista 04) e de os uberistas se submeterem às 
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mesmas condições impostas aos taxistas (Taxistas 05 e 06) como fundamentais para o 

estabelecimento de uma concorrência leal. 

Se for para agir assim, que se abram mais licitações e que se aumente, 

substancialmente, o número de táxis nas cidades. 

Agindo dessa forma, alcançar-se-ia um grande número de taxistas que, hoje, têm de 

trabalhar como motoristas auxiliares. Nessa condição, eles têm de se sujeitar a jornadas de 12 

horas ininterruptas, de modo a que possam conseguir rendimento suficiente para os custos 

operacionais (diária e combustível) e para sua sobrevivência. 

No polo oposto, há quem busque a desregulamentação do serviço de táxi, como 

vislumbrado em documento do CADE55 e como defendido pelo Ministério Público Federal.  

No documento do CADE, Esteves (2015) oferece um estudo, tido por ele como “um 

primeiro esforço (...) no objetivo de obter melhor compreensão dos mercados de transporte 

individual de passageiros, mais especificamente para os mercados de táxis e de caronas 

pagas.”  

No texto, embora assevere que não há unanimidade na literatura em apontar a 

desregulamentação como uma solução invariavelmente superior, o autor apresenta diversos 

fatores que mostram os benefícios trazidos pela desregulamentação dos serviços de táxi, 

notadamente como a ocorrida na Holanda. 

Já o Ministério Público Federal, de acordo com Higa (2016), deseja desregulamentar o 

serviço de táxi, para “reduzir pressões político-corporativas nas administrações municipais 

por grupos ligados aos serviços de táxi, ao propor um aumento gradativo do número de 

licenças”. 

Nem tanto ao mar nem tanto à terra!!! 

Se não é o caso de “taxificar” a Uber, não é, também, o caso de “uberificar” os táxis. 

Ou, nas palavras do Taxista 07: “tem que ver a necessidade do país. Se for bom o 

Uber, que fique o Uber; se for bom o táxi, continua o táxi.” 

Confrontada com essa possibilidade, a Usuária 04 afirma que não vê essa proposta de 

forma positiva, por entender que “o ideal é que tenha mesmo algum setor responsável pelo 

acompanhamento desses serviços, (...) (para) que haja segurança e prestação de bons 

serviços”. Mesmo pensamento exposto pelo Usuário 15, que questiona: “eu não sei como é 

que funcionaria isso; quer dizer, passa um carro, de placa vermelha, você faz sinal e ele não 

                                                
55 CADE: Conselho Administrativo de Defesa Econômica, é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da 

Justiça, que tem como missão zelar pela livre concorrência do mercado sendo a entidade responsável, no 

âmbito do Poder Executivo, não só por investigar e decidir, em última instância, sobre a matéria concorrencial, 

como também fomentar e disseminar a cultura da livre concorrência (CADE, 2017). 
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tem vínculo com ninguém, seria isso?” 

Complementando essa ideia, a Usuária 05 entende que, assim, se estaria caminhando 

para um processo de não se ter mais o táxi como serviço público, mas como serviço privado 

de transporte de passageiros. Pensamento com o qual concorda a Usuária 08, para quem “não 

deve haver uma taxificação do Uber nem uma uberização do táxi”. É necessário encontrar um 

meio termo, em que as duas regulamentações fiquem pacificadas e a partir das quais ambos os 

serviços possam ser usufruídos por toda a população. 

Ao que parece, é necessário que se construa uma solução que traga para dentro dela os 

anseios de taxistas, uberistas e usuários. Principalmente se se levar em consideração as 

ponderações dos Uberistas 01 e 02, para quem “tem lugar para todo mundo” no mercado. 

 

4.1.10 Colocando os pingos nos “is”!? 

 

A análise dos diferentes cenários evidenciam que: 

a) parece improvável que a Uber saia do mercado brasileiro e belorizontino, seja 

porque, conforme afirma o Uberista 07, a Uber já se popularizou; seja porque, na derrocada 

econômica em que o Brasil vive, a Uber se tornou importante “empregadora”, ajudando a 

manter os índices de desemprego abaixo do que estariam sem a sua presença, fato que ajuda a 

corroborar os discursos de retomada do crescimento, feitos pelo atual ocupante do Palácio do 

Planalto.  

Nesse sentido, Pizarro (2017) anuncia a Uber como o maior “empregador” privado de 

Belo Horizonte, mantendo 20 mil motoristas ativos na cidade. Com isso, de acordo com a 

autora, só a Uber utiliza 1,57% da força de trabalho belorizontina, ultrapassando, inclusive, a 

Fiat, que tem 19 mil funcionários. 

b) parece insustentável que a situação permaneça como se encontra, ou seja, sem que a 

regulamentação ocorra. Esse cenário, como exposto pelos motoristas entrevistados, embora 

seja muito favorável aos usuários (em termos de custos, não em termos de segurança), é 

extremamente danoso tanto para os taxistas quanto para os próprios uberistas, uma vez que 

muitas pessoas não utilizam a atividade profissionalmente, atuando como “aventureiros” (ou 

“bicos”, como são denominados pelo Taxista 03 aqueles motoristas que apenas aproveitam 

seu trajeto matutino e vespertino de ida e volta ao serviço para angariar alguma renda a mais). 

c) parece plausível que se busque uma solução pela regulamentação dos serviços da 

Uber e assemelhados, pois só neste cenário é possível se vislumbrar a continuidade do novo 

life style adquirido pelos usuários; a retomada (pelo menos parcial) do poder aquisitivo dos 
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taxistas; a manutenção de grande parte dos uberistas no mercado de trabalho; a exclusão dos 

uberistas aventureiros/bicos deste mercado de trabalho; e a submissão da Uber e empresas 

assemelhadas a critérios de qualidade dos veículos à disposição para os usuários e de 

qualificação profissional de seus motoristas, bem como a normas gerais de atuação no país. 

 

4.1.10.1 Como será o amanhã? Responda quem puder!56 

 

O que esperar do futuro? Como poderá ser a vida daqui a cinco anos? O acontecerá 

com o transporte público? E com o transporte de pessoas, como um todo?  Haverá, ainda, 

ânimo suficiente para se manter na profissão de taxista? 

Ao responder essas questões, foi possível notar tons de lástima, de desânimo mesmo 

com a situação futura, mas apareceram, também, fluidos de esperança. 

Em relação ao futuro do transporte, dos entrevistados que se posicionaram sobre o 

assunto, quatro deles se mostram pessimistas, acreditando que a situação tende a piorar, a 

menos que haja muitas mudanças (Taxistas 05, 06, 07 e 09). Na opinião deles, o número de 

ônibus circulando no centro da cidade (Taxista 09) e a proliferação do número de aplicativos 

(Taxista 06), que leva ao aumento do número de veículos circulando pela cidade, são os 

fatores principais para que “o trânsito só vá piorando” (Taxista 04).  

Eles, no entanto, não se limitam a lamentar. Também dão opinião sobre as mudanças 

que julgam necessárias, para que se tenha alguma melhora: os Taxistas 07, 08 e 09 apontam a 

expansão do metrô como a principal solução para o problema, sendo que o Taxista 08 pondera 

que um maior uso do transporte coletivo (que ele avalia como excelente, bastando ter 

paciência) aliado à utilização de táxis como segunda opção, somente para os casos em que 

houver urgência, pode ser uma solução transitória, enquanto a expansão do metrô não se 

tornar realidade. 

Já quanto ao próprio futuro profissional, as perspectivas se encontram divididas: três 

taxistas ainda se veem no mercado de trabalho daqui a cinco anos, motivados pelo amor à 

profissão (Taxista 04), pela esperança de que ainda haverá clientes para os táxis (Taxista 08) 

ou, movido, simplesmente, pela vontade de “estar lá” (Taxista 09). Do lado oposto, outros três 

taxistas admitem a pretensão de sair deste mercado de trabalho, seja pelo cansaço pelo longo 

tempo trabalhado durante toda a vida (Taxista 05), pelo desejo de retornar aos estudos 

(Taxista 06) ou pelo desânimo pela situação em que está a profissão atualmente (Taxista 07). 

                                                
56 Trecho da música “Amanhã”, composta por João Sérgio e que foi samba-enredo da Escola de Samba “União 

da Ilha do Governador”, em 1978 (Nova Escola, 2012). 
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4.1.10.2 O que irá me acontecer? O meu destino será como Deus quiser... Como será?57 

 

Caos e confusão não devem ser minorados no decorrer do tempo! 

Pelo menos na opinião dos uberistas entrevistados.  

Para eles não há um belo horizonte à espera. Pelo contrário. Para alguns deles, o 

cenário sugere até piora. Para o Uberista 03 não existirá prefeito que faça as empresas de 

transporte coletivo utilizarem ônibus mais confortáveis. Muito menos ônibus que transitem só 

com passageiros assentados.  

Essa falta de conforto no transporte coletivo pode levar a outra consequência danosa 

ao trânsito de Belo Horizonte: de acordo com o Uberista 06, a baixa qualidade do transporte 

público fará com que as pessoas se voltem para o transporte individual, adquirindo seus 

próprios veículos e os utilizando no dia a dia.  

O problema é que essa solução gera outra dificuldade: como, de acordo com o 

Uberista 07, a cidade não tem estrutura boa para o trânsito, essa alternativa trará mais caos, 

sendo necessária, ainda segundo ele, a introdução do sistema de rodízio de automóveis (por 

final de placa).  

Qual seria, então, a solução definitiva? De acordo com os Uberistas 04 e 07, seria a 

construção de mais linhas de metrô. Entretanto, o Uberista 03 acha que o metrô é um sonho 

que não vai sair do papel tão cedo. Posição compartilhada pelo Uberista 08 que, em seus 24 

anos de idade, ainda não viu o metrô “sair do lugar58”, com a população tendo de se contentar 

com o MOVE59 “lero-lero” 60. 

Da mesma forma que não veem boas perspectivas para o transporte belorizontino, os 

motoristas não veem com grande expectativa seu futuro na Uber. Afora o Uberista 06, que 

afirma estar gostando do trabalho na Uber, não pretendendo se desligar da atividade, a grande 

maioria vê a Uber como um trabalho temporário, seja por não suportar mais a vivência diária 

com o trânsito da cidade (Uberista 02), seja pelo sentimento de insegurança (Uberista 04) ou 

por ter outros objetivos na vida (Uberista 03), como passar em um concurso (Uberista 07) ou 

trabalhar em sua área de formação acadêmica (Uberista 08).  

 

                                                
57 Idem nota de rodapé nº 56. 
58 “Não sair do lugar”: expressão usada para indicar que alguma situação não teve evolução, como esperado. No 

caso em questão, significa que o metrô de Belo Horizonte não foi ampliado. 
59 MOVE: Pistas especiais para os ônibus, utilizadas para dar agilidade ao transporte coletivo. 
60 “Lero-lero”: expressão usada para indicar que alguma situação deixa a desejar em sua solução. No caso em 

questão, significa que o MOVE é incompleto, não resolvendo os problemas que deveriam ser resolvidos com a 

instalação dele. 
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E olha que esse futuro longe da Uber pode até ser como taxista, de acordo com quatro 

motoristas entrevistados, para quem, sem a presença da Uber, essa atividade seria uma opção 

viável (Uberista 01), por ser um serviço legalizado (Uberista 05). A única condição posta pelo 

Uberista 03 é que teria de ser como permissionário (motorista principal). Outros dois que se 

pronunciaram sobre a questão foram os Uberistas 02 e 04. Para eles, ser taxista não é uma 

opção, seja pela insegurança presente no dia a dia (Uberista 02), seja porque o táxi não 

consegue competir com a Uber, tanto em preço quanto em qualidade de serviço (Uberista 04). 

 

4.1.10.3 Comparando expectativas  

 

Enquanto aguardam a definição sobre o destino da Uber, taxistas e uberistas fazem 

suas previsões para o futuro do transporte em Belo Horizonte e apresentam suas perspectivas 

para seus próprios futuros. 

Em relação ao transporte em Belo Horizonte, a opinião geral entre os motoristas é de 

que não ocorrerão mudanças. Aliás, a tendência é de que a situação piore (Taxistas 05, 06, 07 

e 09 e Uberistas 01, 02, 03 e 05), pois não se vislumbra uma melhoria no transporte coletivo, 

o que leva ao aumento do uso de veículos particulares (Uberista 06). A menos que se tomem 

medidas que levem à diminuição do tráfego de veículos na cidade, em particular em sua 

região central!  

Nesse sentido, os motoristas apresentam suas sugestões: (a) expansão do metrô 

(Taxistas 07, 08 e 09 e Uberistas 04 e 07); (b) maior uso do transporte coletivo (Taxista 08); e 

(c) rodízio de automóveis, por final de placa, no centro da cidade (Uberista 07). 

Já em relação ao próprio futuro, três dos nove taxistas entrevistados conseguem se ver 

ainda no mercado de trabalho daqui a cinco anos (Taxistas 04, 08 e 09). Opinião igual, só que 

em relação à Uber, é compartilhada apenas pelo Uberista 06. Todos os outros treze motoristas 

apresentam diversos motivos para não quererem estar atuando na área daqui a cinco anos: 

aposentadoria, desilusão, medo, e busca de oportunidade, seja em outra área ou em sua 

própria área de formação. 

Se quem estará à disposição dos usuários é uma incógnita, só resolvível com o passar 

do tempo, uma questão se torna importante para resolução deste imbróglio.  

Quem os usuários querem que esteja à sua disposição? 

É o que se verá na próxima seção. 
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4.2 A análise dos resultados: os usuários e seus posicionamentos sobre a distensão entre 

Uber e táxi 

 

Nesta seção, foram identificados quem são os entrevistados, usuários dos serviços de 

táxi e de Uber em Belo Horizonte, quais seus hábitos de utilização desses serviços e o que 

eles pensam sobre a presença da Uber no mercado e sobre os três possíveis cenários futuros: a 

regulamentação da Uber, sua não-regulamentação e sua proibição de atuar em Belo 

Horizonte. 

 

4.2.1 Parâmetros iniciais sobre as entrevistas com os usuários 

 

Escolhidos por acessibilidade, foram entrevistados 18 usuários dos serviços de táxi e 

de Uber em Belo Horizonte, encontrando-se tanto pessoas que são fiéis a apenas um dos 

serviços quanto pessoas que transitam pelos dois sistemas, seja de modo emergencial ou de 

modo indiscriminado, de acordo com sua conveniência. 

Por fim, o número foi considerado adequado levando-se em consideração a saturação 

de dados, uma vez que as informações obtidas já não traziam quaisquer novidades. 

 

4.2.2 Conhecendo os Usuários 

 

Quem são as pessoas que utilizam táxi e Uber? 

Homens... Mulheres... Jovens... Adultos... Estudantes... Trabalhadores na ativa... 

Trabalhadores aposentados... 

A diversidade é a realidade entre os usuários entrevistados!  

A começar pela idade! Os usuários pertencem a diversas faixas etárias, indo dos 19 

anos (Usuário 10) até os 67 anos (Usuário 18). 

Mas não para por aí! 

Também em relação aos locais de moradia, escolaridade e estado civil há grande 

diversidade entre eles. 

Foram entrevistados moradores de diversas regiões da cidade, indo da região Norte à 

região Centro-Sul, passando pelas regiões Oeste, Leste, Nordeste, Noroeste e Pampulha. 

Da mesma forma, a escolaridade perpassa diversos níveis de conclusão, indo do ensino 

fundamental completo (Usuários 10 e 17) até doutorado (Usuários 02, 03 e 12); com 

diferentes estados civis (só não surgiu nenhum viúvo como entrevistado). 
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Pode-se, ainda, dizer que, embora metade dos entrevistados prefira buzinar seu próprio 

calhambeque, há, entre eles, os que têm na caminhada seu modo de deslocamento usual 

(Usuária 05); os que usam o transporte coletivo com mais frequência (Usuários 01, 06 e 18); 

aqueles que se dividem entre o Uber e seu próprio automóvel (Usuária 14) ou entre o Uber e o 

transporte coletivo (Usuário 07); e aqueles que usam prioritariamente ou táxi (Usuária 13) ou 

Uber (Usuários 02 e 10). 

Pode-se dizer, também, que há, entre os entrevistados: a) um casal; b) um pai e um 

filho; c) pessoas que trabalham em um mesmo ambiente, em diversas funções; d) pessoas que, 

embora sem se conhecerem, moram na mesma região da cidade; e) pessoas que trabalham na 

mesma região, mas que moram em pontos diferentes da cidade; f) pessoas que trabalham no 

mesmo ambiente, moram em regiões próximas, mas têm opções diferentes entre Uber e táxi; e 

g) pessoas que moram na mesma região, têm idade aproximada, trabalham no mesmo local e 

preferem táxi ao Uber.  

Nessa quase unanimidade de divergências, há, ainda, usuários que trabalham e moram 

em regiões diferentes dos demais entrevistados. 

Por fim, catorze entrevistados admitem ter veículo em suas residências e apenas dois 

não possuir carteira de habilitação. E isso independente de ter veículo em suas casas, como 

ocorre com o Usuário 06, que tem veículo em sua residência, mas não possui carteira de 

habilitação. 

Pessoas com perfis tão diferentes entre si levam a um questionamento: é possível 

encontrar um meio termo para explicar as preferências por Uber ou táxi? 

Buscar a compreensão dos motivos que levam os usuários a aderirem a um ou outro 

sistema de transporte é a missão a se cumprir na próxima seção. 

 

4.2.3 Entre táxi e Uber: entendendo os hábitos de utilização 

 

Por que alguns usuários se mantiveram fiéis ao sistema de táxi? Por que outros 

abandonaram esse sistema e aderiram ao sistema do Uber? Por que, ainda, alguns outros se 

mostram mais pragmáticos e, embora incorporando o uso do Uber em seu cotidiano, não 

abandonaram os táxis? Qual a frequência de utilização desses serviços? Para quais trajetos os 

usuários entendem que esses serviços os atendem melhor do que outros meios de transporte? 

Qual a melhor forma de pagamento? 

Partindo dessas e de outras perguntas, buscou-se entender quais os hábitos de 

utilização dos usuários de táxis e de Uber em Belo Horizonte. 
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4.2.3.1 Escolhendo entre Uber e táxi 

 

Para as pessoas que são usuárias única e exclusivamente de táxis, a segurança é 

apontada como principal fator para a manutenção dessa fidelidade. Seja pela tradição desse 

sistema de transporte, pela maior visibilidade de identificação do motorista ou pelo fato de 

este ser um serviço legalizado, os usuários têm uma percepção subjetiva de segurança ao 

utilizarem os serviços de táxi em Belo Horizonte. 

Opiniões diferentes têm a Usuária 05, que afirma que o uso mais corriqueiro que faz 

dos táxis se deve à competição instaurada com a chegada do Uber, que fez o táxi ser muito 

competitivo, e a Usuária 13, que, restrita, por recomendação médica, à utilização de veículos 

com câmbio automático, apresenta o custo-benefício entre a aquisição desse tipo de veículo e 

seu deslocamento por táxis como um dos fatores determinantes para sua escolha.   

Custo-benefício, aliás, é o que define a opção de grande parte dos usuários de Uber, 

que, dentro desse contexto, são, também, em sua maioria, usuários do Uber X, modalidade da 

Uber que tem o preço mais baixo, sendo que apenas o Usuário 17 se identificou como usuário 

apenas do Uber black, enquanto o Usuário 15 dá preferência para o veículo que estiver mais 

próximo, independente da modalidade. 

Ainda em relação aos principais motivadores da escolha pela Uber, em detrimento do 

táxi, outros fatores foram identificados pelos entrevistados como prioritários em suas escolhas 

pelo Uber.  

Por um lado, o Usuário 15 destaca a modernidade do sistema do Uber como 

responsável maior por sua decisão, modernidade essa respaldada pela forma de pagamento 

[aceitar tanto cartão de crédito quanto dinheiro (Usuária 02)]; pela facilidade/praticidade de 

manuseio do aplicativo (Usuários 06 e 07); e pela comodidade e o conforto proporcionados 

pelo sistema (Usuários 03, 11 e 17), pois, conforme explica o Usuário 12, “no Uber, você fica 

um pouco mais programado. Você pode prever em quanto tempo (o veículo) vai chegar.”  

Por outro lado, a Usuária 14 identifica a limpeza dos veículos e a educação e gentileza 

dos motoristas como fundamentais. Opinião, aliás, referendada pela Usuária 01, para quem a 

educação dos motoristas faz com que a viagem seja mais agradável; e pelo Usuário 18, para 

quem o tratamento (dado aos usuários pelos Uberistas) é um pouco melhor do que o do táxi. 

Interessante notar que a Uber consegue englobar todas essas características mesmo no 

Uber X, que é sua modalidade mais simples, em termos de veículos, e a mais barata, em 

termos de preço, e, por isso mesmo, a usada de maneira quase unânime pelos entrevistados. 

Já o Usuário 07 e sua mãe passaram por momentos desagradáveis com taxistas – 
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inclusive com roubo e uso indevido do cartão de crédito dela – e, por essa razão, ele tomou 

antipatia por esses motoristas, sendo enfático em afirmar que só voltará a usar táxi, caso a 

Uber seja impedida de atuar em Belo Horizonte: “vai ser uma coisa totalmente casual... (se) 

eu (estiver) voltando de uma festa ou de uma balada, eu vou pegar um táxi, mas eu não vou 

pegar um táxi para ir para o trabalho, como eu faço com o Uber, hoje.”  

Aliás, conquanto a Usuária 08 afirme que “não há um mau atendimento generalizado 

dos táxis, (ocorrendo) situações muito eventuais de mau atendimento, de pessoas mal 

educadas e de motoristas que dirigem mal”, a questão da qualidade dos serviços tem sido o 

calcanhar de Aquiles dos taxistas, que são questionados tanto em relação à limpeza dos 

veículos quanto em relação à postura dos motoristas, seja no trato com o cliente, seja na 

utilização das ferramentas tecnológicas à disposição, como se verá mais detalhadamente, na 

seção que trata da “Presença da Uber no mercado”. 

Definidos, então, os critérios de escolha entre um e outro sistema, os Usuários têm de 

se preocupar com questões mais práticas, advindas da utilização mesma do meio de transporte 

escolhido. 

 

4.2.3.2 Vou de táxi!? #SQN!? 

 

Para o Usuário 12, “táxi é na esquina, na rua”!  

Embora haja quem concorde com ele e só use o táxi como “cliente maçaneta” 61, como 

os Usuários 15 (“táxi é aquela questão: se estiver passando na hora, eu pego”) e 18 (“o táxi eu 

sempre pego na porta de casa mesmo ou na fila da rodoviária”) ou por intermédio de ligação 

telefônica para o ponto de táxi (Usuários 04, 08, 09, 16 e 18), há quem vá além dessas 

alternativas e, da mesma forma que os usuários do Uber fazem, utilizam os diversos 

aplicativos disponíveis para usuários de táxi (notadamente o 99 Táxi, o Way Táxi e o Ligue 

BH), pois, conforme observa a Usuária 05, o aplicativo é muito rápido, sendo possível 

acompanhar o deslocamento do táxi, o que torna a atividade muita prática.  

Pensamento semelhante tem a Usuária 08, que utiliza o Way Táxi porque “(o 

aplicativo) é um facilitador. Você consegue ter uma busca do táxi mais racionalizada, por 

região”. 

O único senão em relação aos aplicativos de táxi é que eles já poderiam estar presentes 

no mercado há mais tempo e não apenas terem surgido agora, no que a Usuária 13 captou 

                                                
61 Cliente maçaneta: é o cliente que pega o táxi diretamente no ponto de táxi, acessando-o diretamente pela 

maçaneta. 
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como um “ir na valsa”, ou seja, só se tornou realidade pela presença da Uber no mercado. 

Então... 

Seja por táxi, seja por Uber, seja usando aplicativos, seja parando os carros na rua, os 

usuários se esbaldam em um constante ir e vir pelas ruas de BH.  

E os trajetos são bem diversificados, abrangendo desde a ida diária ao trabalho, como 

é o caso da Usuária 13, a idas esporádicas ao centro da cidade, como é o caso do Usuário 12, 

para quem a dificuldade de estacionamento e o custo do próprio estacionamento fazem com 

acabe se gastando mais (tempo e dinheiro) indo de carro do que de táxi ou Uber, ou ao uso 

mensal que o Usuário 17 faz do Uber Black, “mais para passeio, sair à noite em dia que eu 

não vou beber e dirigir.” 

Ou, ainda, ao uso feito pela Usuária 01, que utiliza os serviços da Uber só aos finais de 

semana, quando tem alguma festa para ir: “arrumadinha, de ônibus, não...” 

Fala que lembra bastante o ensinamento de Venkatesh (1999) sobre o valor do símbolo 

neste novo milênio: “a imagem – e não mais o produto – é valorizada e se transforma, assim, 

no centro da economia”. Assim, “conquanto os processos normais de manufatura continuem a 

existir, eles estão, agora, sujeitos à economia simbólica, tornando o indivíduo um consumidor 

de símbolos, em vez de um consumidor de objetos”. 

Ainda sobre a questão dos trajetos, chama a atenção a importância que a maioria dos 

usuários dá à chamada Lei Seca62, como enfatiza, por exemplo, a Usuária 02: “ao sair com 

intenção de beber bebida alcoólica, a gente opta por deixar o carro na garagem e pedir o 

Uber.”  

Igualmente fiel ao lema “se beber, não dirija; se dirigir, não beba”, a Usuária 08 

também deixa o carro na garagem quando vai tomar uma cerveja. Só que, fiel também ao 

sistema de transporte preferido, ela faz igual à cantora Angélica63: vai de táxi! 

 

4.2.3.3 Devo, não nego; pago como puder 

 

E nesse ir e vir de táxi ou de Uber, oito dos usuários entrevistados preferem fazer seus 

pagamentos em dinheiro, principalmente quando se trata de pagamento a taxista, como afirma 

o Usuário 09: “eu sempre estou com dinheiro em mãos para alguma emergência e, táxi, para 

mim, às vezes, se transforma em uma emergência.”  

                                                
62 Lei Seca: Forma como ficou conhecida a Lei Federal nº 11.705, de 19 de junho de 2008, que apresenta 

rigorosas punições, inclusive pecuniárias, às pessoas que insistem em dirigir após o consumo de bebidas 

alcoólicas (Caetano, 2018).  
63 Angélica: cantora e apresentadora de TV, que lançou, em 1988, a música “Vou de táxi”. 
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Pelo lado contrário, a Usuária 02 afirma que já tem um cartão de crédito reservado 

para o Uber, embora, assim como vários outros usuários, por vezes utilize o pagamento em 

dinheiro, nos moldes explanados pelo Usuário 03: “o pagamento em dinheiro é uma boa 

opção, porque às vezes o limite do cartão de crédito está ultrapassado e a possibilidade de 

pagar em dinheiro não inviabiliza o uso do serviço”. 

Como diria Riobaldo, “pão ou pães, é questão de opiniães”... 

Ainda quanto à forma de pagamento, por não conseguir modificar seu cadastro no 

aplicativo da Uber, a Usuária 01, embora aprecie o uso do cartão de crédito, vem utilizando 

somente dinheiro como forma de pagamento (“não sei o que aconteceu, estava tendo a opção 

só ‘em dinheiro’”), mesma forma utilizada pelos Usuários 06 e 10, que a usam por não 

possuírem cartões de crédito em seus nomes.  

 

4.2.3.4 O trânsito de BH e o uso de Uber e táxi 

 

Outro motivo para optar por Uber e táxi é o enfrentamento do trânsito de Belo 

Horizonte.  

Afora o Usuário 18, que, por causa de suas experiências em ir ao Mineirão em 2017, 

acha que houve melhoras, os demais usuários veem o trânsito belorizontino como péssimo, 

confuso, desorganizado, caótico; um inferno mesmo, nas palavras da Usuária 01, embora 

ainda não nos patamares do trânsito de São Paulo e de outras grandes cidades (Usuários 04, 

07 e 10), o que permite que, por enquanto, se tenha, pelos lados de cá, certa tranquilidade no 

ir e vir, menos nos horários de pico (Usuários 04, 12 e 14) e mesmo com a falta de sinalização 

adequada, com mudanças abruptas no sentido de tráfego das vias (Usuária 04). 

Já para as Usuárias 08, 13 e 14, o maior problema do trânsito de Belo Horizonte é a 

infraestrutura da cidade, com sua topografia complicada, “tanto no aspecto geográfico, quanto 

no aspecto da organização, do planejamento (arquitetônico) da cidade” (Usuária 08) e o 

consequente resultado dessa topografia no modo de dirigir dos motoristas. Para a Usuária 08, 

a quantidade de morros e cruzamentos existentes leva o belorizontino a ter um “estilo peculiar 

de direção”, marcado por menos educação em seu dia a dia. Temeroso de não conseguir 

seguir adequadamente o fluxo de veículos, o belorizontino se torna menos gentil, evitando, 

por exemplo, dar preferência a outros veículos, como também destacam os Usuários 15 e 16.  

 Além dos motivos expostos anteriormente e da falta de um sistema adequado de 

metrô (conforme observado pelos Usuários 05 e 06), a culpa pelo caos no trânsito é repassada 

à BHTrans que, na condição de gestora do trânsito de Belo Horizonte, não é vista com bons 



230 

 

olhos pelos usuários, seja por: 

a) sua atuação prática: “toda vez que a BHTrans põe um agente de trânsito, fica pior” 

(Usuários 06 e 16); “poderia ser mais proativa (Usuário 12), pois “existem muitas alternativas 

que a BHTrans podia fazer o trânsito fluir e ela não usa essas alternativas (Usuário 09);  

b) ausência de planejamento para as ações: “às vezes eles têm um projeto que poderia 

melhorar mais, mas a ideia deles é inviabilizada por outras dificuldades” (Usuária 04); “dizem 

que tem engenharia de trânsito, aí, da BHTrans, mas eu fico meio em dúvida se realmente o 

que eles fazem está sendo uma coisa boa, porque (a gente) vê alguns casos acontecendo...” 

(Usuária 16);  

c) falta de consideração com as opiniões e reclamações dos diversos atores sociais que 

atuam no trânsito belorizontino: “já reclamei muito da BHTrans, já abri reclamação; não 

adiantou porcaria nenhuma, blá... blá... blá... blá...” (Usuária 05); “‘motoristas de ônibus não 

são ouvidos, motoristas de táxi não são ouvidos, e usuários não são ouvidos” (Usuária 13); e 

d) aspectos políticos e econômicos: “eles só ganham dinheiro, multando todo mundo” 

(Usuária 01); “eu vejo algumas mudanças que, a meu ver, atendem muito mais interesses 

pessoais” (Usuária 02); “a BHTrans é uma entidade pública, mas que está a serviço das 

grandes empresas de transporte público de Belo Horizonte” (Usuário 03); “eu tenho uma 

imagem um pouco ruim da BHTrans pelo fato de que, antes de ser a Polícia, eles podiam 

multar, eles tinham metas de multa” (Usuário 07). 

Aliás, a BHTrans também não é bem avaliada quando o assunto é a fiscalização dos 

táxis de Belo Horizonte. Embora os Usuários 04, 05 e 09 entendam que a rigidez da BHTrans 

com os taxistas traz mais segurança no uso desse serviço, há usuários que discordam deles, 

contrapondo a esses argumentos a visão de que a BHTrans protege os taxistas (Usuária 01), 

deixando-os sem medo de punição (Usuário 07), por estar atuando em conluio com as 

cooperativas de táxi (Usuário 03). 

 

4.2.3.5 O convívio dos clientes com os motoristas 

 

A utilização tanto do Uber quanto de táxi vai além da tríade pedir-usar-pagar.  

Há outras situações que são corriqueiras nas relações diádicas entre usuários e 

motoristas e sobre as quais os entrevistados foram questionados. 

1º - Será que eles se preocupam em saber, antes, qual o valor-referência a ser pago 

ao final da corrida? 
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Se a Usuária 08 afirma que não olha isso e a Usuária 05 afirma que apenas dá uma 

sondada, os demais usuários levam essa questão a sério e se preocupam em saber, 

antecipadamente, o valor a ser cobrado tanto por uberistas quanto por taxistas (nesse caso, 

sobretudo quando utilizam os aplicativos para fazerem as viagens). De acordo com eles, é 

uma precaução que têm, para ver se, ao final da corrida, o valor se manteve. Nessa mesma 

perspectiva, os Usuários 01, 02 e 03, indicam, inclusive, que fazem comparações entre o Uber 

e outros aplicativos, notadamente o 99 POP64.  

Embora com perfil de utilização inverso aos demais, o Usuário 17 diz que também faz 

comparativos de preços, mas entre o Uber Black e o Uber Select, pois, por vezes, o mesmo 

veículo é oferecido nas duas modalidades e como o Uber Select é mais barato, o pedido acaba 

sendo feito nessa modalidade. 

Essa a importância de se certificar do valor-referência, antes de concluir o pedido: 

além da possibilidade de comparação prévia de preços entre os diversos aplicativos, é 

necessário se atentar para o fato de que a Uber pode estar trabalhando com a tarifa dinâmica65 

e, com isso, o valor a ser pago pelo cliente ultrapassar, em muito, o valor inicialmente 

previsto.  

Nesse sentido, inclusive, Evangelista (2016), apresentou uma reportagem no jornal 

“Hoje em Dia”, em que mostra que, nessas situações, nem sempre o transporte que é tido 

normalmente como o mais barato (Uber X) permanece assim. As simulações feitas por ela 

estão compiladas a seguir, no Quadro 15. 

 

Quadro 15: A tarifa dinâmica do Uber X e seus concorrentes 

Trajeto Uber X (tarifa 

dinâmica) 

Comparação com as demais formas de transporte 

Ponto inicial Ponto final  Uber X (tarifa 

normal) 

Uber Black Cabify Táxi 

Rua 

Guajajaras 

(Centro/BH) 

Rua Maracanã 

(bairro Santa 

Efigênia/BH) (1) 

R$ 20,90 R$ 11,00 R$ 17,50 R$ 11,36 R$ 18,00 

Rua Padre 

Rolim (bairro 

Santa 

Efigênia/BH) 

Mineirinho (bairro 

Pampulha/BH) (2) 
Entre R$ 

39,60 e R$ 

52,20 

Entre R$ 22,00 

e R$ 29,00 

Entre R$ 33,00 

e R$ 43,00 

R$ 25,20 Entre R$ 

37,00 e R$ 

50,00 

Fonte: elaborado a partir de Evangelista (2016) 

(1) Tarifa dinâmica aplicada ao Uber X, na proporção de 1,9 vezes. 

(2) Tarifa dinâmica aplicada ao Uber X, na proporção de 1,8 vezes. 

                                                
64 99 POP: Aplicativo da mesma empresa da 99 Táxi, mas voltado a transporte privado, como a Uber. 
65 Tarifa dinâmica: tipo de precificação usada pela Uber, no qual, dada a restrição de oferta de veículos e 

aumento na demanda, os preços se ajustam para cima, buscando aumentar a oferta de veículos em circulação, 

em uma melhor sintonia com a demanda existente no momento. Usada próximo a locais com eventos ou em 

situações de extrema necessidade da população, como durante tempestades, finais de semana, feriados, 

madrugada e horários de pico, o sobrepreço advindo do uso da tarifa dinâmica pode chegar a, até, 90% do 

valor-base, cobrado em situações de normalidade (Evangelista, 2016).  
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Em relação a essa questão, o Usuário 03 afirma que aceita pagar o valor da tarifa 

dinâmica, pois ela pode acontecer em um momento de extrema necessidade sua.  

Por oportuno, vale lembrar que já existe um aplicativo comparador de preços, o VAH, 

cuja tela está mostrada na Figura 13, exposta a seguir. 

 

Figura 13: Tela do aplicativo VAH 

 
Fonte: site do aplicativo VAH 

 

Com esse aplicativo, é possível aos usuários, depois de inserirem os locais de partida e 

de destino, visualizarem os preços dos diversos aplicativos, o tempo de chegada do veículo 

mais próximo de cada um deles e fazer a solicitação do veículo escolhido (o VAH faz o 

direcionamento para o aplicativo que será usado no deslocamento).  

Ao fazer uma simulação para deslocamento entre a PUC Minas (unidade Coração 

Eucarístico/BH) e a UFMG (campus da Pampulha/BH), o aplicativo indicou diversos 

fornecedores de serviço, com seus respectivos preços e tempo de espera. Os preços propostos 

iam de “R$ 19 – 23”, do Uber X (com tempo de espera de 5 minutos), passando por 99 Táxi 

(com promoções), Cabify, Uber Black e Uber Select, pela ordem, até chegar à tarifa de “R$ 

40 – 52”, da 99 Táxi (sem promoções e com tempo de espera de 7 minutos). 

2º - Será que eles se preocupam em ver o feedback que outros usuários deram dos 

motoristas? 

Essa não é uma preocupação recorrente dos usuários. 

Seja por confiança no sistema de táxi, como expressa o Usuário 09; seja por confiança 

na Uber, como expressa o Usuário 10, seja por que não se atentou para isso (Usuário 16) ou 

por “ser meio pros cocos” (Usuário 18), os usuários não se preocupam em olhar as avaliações 

anteriores dos motoristas que lhes prestarão o serviço. Quando muito, fazem como os 

Usuários 12 e 14, que apenas olham a nota desses motoristas, disponível na tela de pedidos.   

Somente o Usuário 17 afirmou que sempre observa as avaliações dos motoristas 

selecionados a lhe prestar o serviço, por entender que “quando o motorista tem uma 



233 

 

(avaliação) cinco estrelas, é sinal de que ele presta um bom serviço, é um motorista educado, 

conversa com os passageiros”. Nessa perspectiva, o usuário confirma que já rejeitou 

determinados motoristas, por eles não terem boas avaliações anteriores. 

Surge, aqui, uma questão: será que a modalidade solicitada pelo Usuário 17 – o Uber 

black – em contraposição à modalidade solicitada pelos demais usuários – o Uber X – tem 

alguma influência nessa pesquisa mais aprofundada feita pelo Usuário 17? 

3º - Será que eles se preocupam em conferir se o motorista encerrou a corrida? 

Ao contrário do que, talvez, seja esperado, nem todos os usuários conferem se o 

motorista encerrou a corrida. E alguns só o fazem depois de terem passado por situações 

desagradáveis, como as ocorridas com as Usuárias 02 e 13, que tiveram problemas com 

cobrança de valor bem acima do que seria normal para o trecho percorrido. 

Já os usuários que fazem a conferência, seja apenas visualizando o gesto do motorista 

fazendo o encerramento ou pelo alerta dado pelo banco no smartphone (Usuários 03, 12, 14, 

15 e 16), a fazem por questão de segurança (Usuário 09), para ter certeza de que o valor é 

aquele (Usuário 11), evitando, assim, gastos posteriores (Usuários 06 e 07), principalmente se 

estiver usando o cartão de crédito para efetuar o pagamento (Usuário 17). 

Buscando evitar possíveis gastos extras, a Usuária 01 vai mais além: quando o sinal da 

internet não está bom, ela espera dentro do carro que ele se estabilize, dando condições ao 

motorista de fazer o encerramento. Só depois ela sai. 

4º - Será que eles se preocupam em avaliar o motorista, dando feedback aos outros 

usuários? 

Como nunca teve problemas com nenhum uberista e “como eles são simpáticos” com 

ela, a Usuária 01 afirma que sempre avalia os motoristas e, sempre, com nota boa. Com 

posição contrária, a Usuária 08 diz que geralmente se esquece de avaliar os motoristas e o 

Usuário 03 assevera que raramente faz essa avaliação, mas, quando a faz, é porque ficou 

descontente com o tempo de espera ou com a qualidade do veículo, como aconteceu 

recentemente, quando solicitou um veículo e ele estava impregnado com cheiro de cigarro.  

Já o Usuário 11, com pensamento oposto ao do Usuário 03, só faz avaliações quando o 

serviço é bom, não a realizando quando o serviço é ruim, para não prejudicar os motoristas. 

No meio do caminho encontra-se o Usuário 12, que sempre avalia os motoristas, quer 

o serviço tenha saído a contento, quer tenha deixado a desejar. Para ele, é importante elogiar, 

quando o serviço é bom, como também é importante criticar, quando o serviço é ruim. 

Opinião parecida tem o Usuário 17, para quem essa avaliação é necessária, pois, ao fazerem 

da Uber sua profissão, os motoristas estão sujeitos à avaliação, de acordo com o serviço que 
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eles prestam aos usuários. 

Pensando nos demais usuários, os Usuários 02, 10 e 14 também avaliam os motoristas 

sempre, pois, para eles, essa avaliação serve de referência a quem determinado motorista for 

indicado para prestar o serviço: “eu faço a avaliação porque eu sei que as pessoas chamam um 

motorista e têm um prazo de cancelamento, (então) conseguem ver o que tem sobre o 

motorista” (Usuária 02).  

Já os Usuários 06 e 13 também sempre fazem as avaliações, mas por entenderem que a 

avaliação do motorista faz parte do processo de fornecimento de serviço da Uber (caso do 

Usuário 06) e da cooperativa de táxi (caso da Usuária 13). Nessa mesma linha de pensamento 

se enquadra o Usuário 07, que faz as avaliações por entender que elas são necessárias ao 

motorista, podendo ajudá-lo (no caso de boas notas) a manter em alta seu índice de chamadas.  

A Usuária 05, que é cliente de táxi pelo aplicativo, diz que sempre avalia os 

motoristas, procurando dar nota máxima a eles, a menos que algo não saia a contento. Quando 

isso acontece, ela afirma que “(para) um ou outro, às vezes, eu dou 4 estrelinhas só para ele ou 

para o carro.” 

Por outro lado, a Usuária 04, embora também seja usuária de táxi, faz os pagamentos 

em dinheiro, e, assim, só avalia os uberistas porque mantém o aplicativo da Uber em seu 

celular, pois, de acordo com ela, é o meio de transporte preferido do seu filho. Em relação aos 

taxistas, ela revela nunca ter tido problemas com eles, razão pela qual nunca se dirigiu à 

BHTrans para qualquer posicionamento.  

Embora não tenha se dirigido à BHTrans diretamente, a Usuária 08 relata que já se 

queixou no ponto de táxi, que existe perto de sua casa, de um motorista com quem teve 

problemas quando atendida por ele. Infelizmente, a queixa não surtiu qualquer efeito, tanto 

que o mencionado taxista continua a atuar no mesmo ponto, ficando a punição restrita ao veto 

que ela mesma impõe a esse profissional: “quando eu pego do ponto de táxi, eu não aceito 

mais o motorista que não me agrada, que é mal educado, que não atende as orientações.” 

Como sugere a Usuária 04, para que situações assim não prevaleçam, talvez fosse 

importante a BHtrans disponibilizar outros meios, que não o telefone, como forma de 

avaliação dos taxistas, para diferenciar aqueles que prestam bom serviço daqueles que 

insistem em atender mal os clientes. 

 

4.2.3.6 Juntando perfis e hábitos de utilização 

 

Se essa pesquisa fosse quantitativa, talvez pudessem ter sido construídas algumas 
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hipóteses sobre as ocorrências a se encontrar no trabalho de campo, na coleta de dados: 

Hipótese 1 – A escolha do tipo de transporte depende da faixa etária do usuário. 

Hipótese 2 – A escolha do tipo de transporte depende da escolaridade do usuário. 

Hipótese 3 – A escolha do tipo de transporte depende da renda do usuário. 

Hipótese 4 – A escolha do tipo de transporte depende do local de residência do 

usuário. 

Hipótese 5 – A escolha do tipo de transporte depende do trajeto do usuário. 

Hipótese 6 – A escolha do tipo de transporte depende do sexo do usuário. 

Hipótese 7 – A escolha do tipo de transporte depende do fator que o usuário entende 

como prioritário. 

Se essa pesquisa fosse quantitativa, o que aconteceria com as hipotéticas hipóteses 

(poderiam ser chamadas de “hipotéteses”?) propostas anteriormente? 

Levando, em média, 43 minutos e 08 segundos para exporem suas ideias, esses 

usuários, entrevistados entre setembro/2017 e janeiro/2018, conseguiram desconstruir 

algumas das “hipotéteses” propostas acima. 

Mas por que isso se deu? 

Porque os perfis são tão divergentes entre si que parece haver bem poucos 

direcionamentos que façam convergir o pensamento desses usuários, pelo menos no que 

concerne aos seus hábitos de utilização de Uber e táxi. 

Em relação à primeira suposição, que vincula a escolha do tipo de transporte à faixa 

etária, embora os usuários de táxi estejam em uma faixa etária mais alta (Usuários 04, 05, 08, 

09 e 13), há usuários de Uber dentro dessa mesma faixa etária (notadamente o Usuário 18, 

que tem 67 anos). O que se evidencia, observando essa questão etária, é que não há, entre os 

mais novos, nenhum usuário de táxi, sendo que os quatro entrevistados com idade inferior a 

30 anos são usuários de Uber (Usuários 01, 06, 07 e 10). 

Daqui, então, poder-se-ia levantar os pressupostos 1A e 1B, concernentes a que os 

usuários de táxi tendem a ser pessoas mais velhas (hipótese 1A), enquanto, no sentido oposto, 

os jovens têm maior preferência pelo Uber (hipótese 1B).  

Na percepção do Usuário 07, que vê uma gama maior de jovens utilizando o Uber, 

isso se dá pela facilidade que eles têm de usar a tecnologia e pelo preço mais acessível do 

serviço. 

Em relação à segunda proposição, o nível de escolaridade também não impacta 

diretamente a escolha dos usuários. Tanto os Usuários 10 e 17, que tem ensino fundamental 

completo, quanto os Usuários 02 e 03, que possuem doutorado, optam pelo Uber. Por outro 



236 

 

lado, na faixa intermediária de escolaridade, de ensino médio completo a mestrado concluído, 

estão, por exemplo, as Usuárias 04, 05 e 08, que utilizam táxi, e os Usuários 01, 06 e 07, que 

utilizam Uber.  

É, ainda, importante salientar que a diversidade no nível de escolaridade se mantém 

entre aqueles entrevistados que utilizam os dois tipos de serviço. 

Já em relação à terceira afirmativa, pode-se até pensar, em associação com o sétimo 

pressuposto, que os usuários com renda mais baixa optariam pelo Uber, por causa da 

diferença de preços entre Uber e táxi. Entretanto há pessoas com renda mais alta que optam 

pelo Uber, também por causa do preço. Assim, esta presunção não encontra respaldo na 

realidade.  

Aqui cabe uma observação: não houve pergunta direta sobre a renda dos usuários, mas 

o fato de o pesquisador conhecer os entrevistados permitiu a ele inferir, pelo menos, por alto, 

a renda de cada um deles e, a partir dessa inferência, fazer as conclusões em relação a essa 

afirmativa. 

Em relação à quarta premissa, embora as Usuárias 04 e 05 morem na mesma região, 

trabalhem próximo às suas residências e optem pelo táxi, não há qualquer vínculo entre os 

demais entrevistados que, espalhados por diversas regiões da cidade, optam pelo Uber. Assim, 

não é possível vincular diretamente o local de residência do usuário com a escolha que ele faz 

em relação ao seu meio de transporte. 

Os Usuários 08, 09 e 13 ajudam a visualizar melhor a desconexão entre o local de 

moradia e a opção por determinado sistema de transporte, uma vez que, conquanto também 

sejam usuários de táxi, eles não residem na mesma região da cidade de suas companheiras 

optantes pelo táxi, as Usuárias 04 e 05. 

Em relação à quinta suposição, os trajetos feitos pelos diversos usuários só 

influenciam sua decisão quanto a fazê-los a pé, de ônibus, no próprio veículo ou usando o 

transporte pago de passageiros (Uber ou táxi), mas não é considerado quando o assunto é 

fazer opção entre Uber e táxi.  

Aqueles que se dizem usuários de táxi optam pelo táxi! Menos a Usuária 04, que 

afirma que, na companhia de outra pessoa (notadamente seu filho), utiliza Uber também.  

E aqueles que se dizem usuários de Uber? Esses optam pelo Uber... a menos que 

tenham urgência e o táxi esteja mais viável, como fica claro nas falas dos Usuários 01 (“eu 

estava sem internet na hora de chamar o Uber; acabei vindo de táxi.”); 02 (“apesar de não ser 

a minha primeira preferência, em alguns momentos eu me vi obrigada a pegar um táxi...”); e 

03 (“tem momentos que o Uber vai demorar muito, que eu pego o táxi.”).  
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Esse uso pragmático fica mais evidente ainda na utilização que o Usuário 18 faz dos 

dois sistemas: “a situação de eu usar o Uber é mais tarde da noite, (quando) eu preciso chegar 

em casa (...). Agora, quando eu estou em viagem e chego à rodoviária, eu pego o táxi.” 

Isso, na opinião da Usuária 08, desmitifica a ideia de que o mau atendimento dos 

taxistas seria o principal motivo para a debandada inicial de passageiros em direção à Uber, 

pois “se o mau atendimento fosse o motivo maior de adesão à Uber, os usuários desse sistema 

de transporte não se veriam à vontade para utilizar táxi, quando necessário.” 

Em relação à sexta premissa, conquanto dos cinco entrevistados que usam somente 

táxi (Usuários 04, 05, 08, 09 e 13) apenas o Usuário 09 seja do sexo masculino, entre os 

usuários de Uber não há essa convergência de gênero: tanto homens quanto mulheres se 

sentem à vontade para utilizar esse serviço.  

Assim, pelo menos quanto à Uber, não é possível se afirmar que o sexo do usuário 

condiciona sua escolha. Já pelo lado do táxi, fica a dúvida se se pode inferir que o maior 

público desse sistema de transporte é do sexo feminino. A coleta de dados diz que sim. 

Já em relação à sétima e última perspectiva, preço e segurança parecem ser, mesmo, os 

principais motivadores da escolha entre Uber e táxi. E, pelo que se apurou no trabalho de 

campo, ou preço ou segurança. 

Ou, como diria Cecília de Meireles, “ou isso... ou aquilo...” 

“Ou se tem chuva e não se tem sol; ou se tem sol e não se tem chuva!” (Meireles, 

1964) 

Ou se olha o preço e não se olha a segurança; ou se olha a segurança e não se olha o 

preço! 

A impressão que fica nítida quando esse assunto é tratado é que os usuários de Uber se 

concentram no preço como fator determinante de sua opção, como denotam as falas dos 

diversos usuários, o que confirma, no caso deles, o disposto no postulado. 

a) Usuária 01: “por causa do valor mesmo, né? (...) agora até diminuiu um pouquinho 

(a diferença de preço), mas o Uber continua com o preço mais acessível.”; 

b) Usuária 02: “por questão de preço. O táxi é muito mais caro, hoje, do que o Uber”; 

c) Usuário 03: “devido ao preço. (...) Preço mais acessível”; 

d) Usuário 06: “porque a Uber veio com uma proposta mais barata”; 

e) Usuário 07: “o preço acessível”; 

f) Usuário 10: “quando eu precisava sair com urgência, aí eu só pedia o Uber que 

estava (mais) em conta, aí eu utilizava”; 

g) Usuário 11: “o Uber é mais barato”; e 
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h) Usuário 17: “pelo preço do Uber, que estava vindo com preço mais barato”. 

Já pelo lado dos usuários de táxi, a segurança é que desponta como principal motivo 

pela manutenção da fidelidade a esse sistema de transporte, como se depreende das falas 

transcritas a seguir. 

a) Usuária 04: “segurança... os veículos são vistoriados... o próprio veículo, eu acho 

(que) a pintura dele já indica que é um veículo de transporte. Tem lá dentro a identificação do 

motorista, quem está dirigindo o veículo... (...) Eu escolhi andar mais de táxi por segurança”;  

b) Usuária 08: “a questão da não regulamentação ou legalização do uso do Uber na 

cidade. (...) A minha preocupação com o uso dessas alternativas é estar ou não fazendo 

alguma coisa que possa me constranger em relação à utilização de alguma coisa que não é 

legal”; 

c) Usuário 09: “a segurança”; 

d) Usuário 12: “eu tenho preferência pelo táxi. Eu acho que é mais seguro”; e 

e) Usuário 13: “eu preferi continuar com o meu táxi, porque, próximo à minha casa, eu 

conhecia todos os motoristas e isso me trazia muita segurança”. 

Nesse caso, ficam inválidos os versinhos que as crianças costumam (ou costumavam) 

cantar: “sol e chuva, casamento da viúva; chuva e sol; casamento de espanhol”, prevalecendo, 

então, como verdadeira, a premissa sete. 

Se essa pesquisa fosse quantitativa, dir-se-ia que a hipótese nula não foi rejeitada! 

Se essa pesquisa fosse quantitativa, ter-se-ia, até, um outlier66, representado pelo 

Usuário 17, que, ao contrário dos demais entrevistados, faz questão de utilizar os serviços do 

Uber Black, “pelo conforto do carro, porque muitas vezes o preço do táxi pode ser o mesmo 

valor do black, mas não vem aquele carro que você quer”. 

Mas, já que essa pesquisa não é quantitativa, seja bem-vindo o Usuário outlier 17 e 

sua utilização experencial do Uber, bem como sejam bem-vindas todas as hipotéteses que não 

encontraram respaldo no trabalho empírico. 

Sejam bem-vindos, porque vocês aumentam o poder qualitativo dessa pesquisa! 

Pelo exposto até aqui, fica evidente que, do mesmo modo que há grandes divergências 

entre seus perfis, os hábitos de utilização dos usuários também são múltiplos, ficando difícil 

buscar um direcionamento único para a disputa entre Uber e táxi. 

O que acontecerá quando o assunto for a presença da Uber no mercado, a 

possibilidade e forma de sua regulamentação e o futuro, com os três cenários possíveis – Uber 

                                                
66 Outlier: em estatística, outlier é um valor aberrante, atípico, que, estando muito distante da maioria dos demais 

dados, acaba por não ser utilizado nas análises. 
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regulamentada; Uber não-regulamentada; e Uber impedida de atuar em Belo Horizonte? 

É o que será mostrado nas próximas seções. 

 

4.2.4 A presença da Uber no mercado 

 

Para todos os usuários, a entrada da Uber no mercado foi válida por causa da 

concorrência que ela abriu com os táxis, oxigenando o mercado (Usuário 15), melhorando, 

assim, os serviços prestados aos usuários e evitando que eles fiquem “à mercê de um só 

serviço” (Usuária 01), feito, até então, sob reserva de mercado (Usuária 08).  

Nas palavras da Usuária 16, a presença da Uber foi “um excelente alfinete para os 

taxistas, porque eles estavam realmente precisando. Eles se achavam os donos do pedaço e 

precisam, realmente, de crescer e aprimorar.” Complementando, a Usuária 13 expressa a 

necessidade de os taxistas ficarem mais atentos, porque, agora, é concorrência e “se eles não 

melhorarem o seu serviço, eles acabam perdendo cliente, perdendo espaço”. 

Para a Usuária 05, a entrada da Uber teve, inclusive, um bom efeito colateral: como 

usuária de táxi, ela sempre se ressentiu, tal qual Travis Kalanick e Garett Camp naquela noite 

de nevasca em Paris, do número de táxis disponíveis nos horários de pico e em dias de chuva. 

Situação que mudou com a entrada da Uber: “hoje, eu não tenho tido muito essa dificuldade, 

(...) tem táxi sobrando”.  

Complementando essas ideias, os Usuários 02 e 07 falam da praticidade da locomoção 

e do preço mais acessível trazidos pelo Uber, o que, de acordo com o Usuário 03, “viabilizou 

uma popularização do uso do transporte de passageiros de forma individual”.  

Popularização que, segundo a Usuária 02, tem levado empresas a trocarem sua frota 

própria de veículos pelo uso do aplicativo da Uber, como forma de diminuir custos. 

Pensamento, aliás, que tem feito a própria Usuária 02 e seu marido, o Usuário 03, pensarem 

em vender o veículo que possuem, passando a se locomover somente pelo Uber.  

E como não é só de Uber que se locomove o homem, também a Usuária 13 pensa em 

manter seus deslocamentos só por intermédio de táxis, sem gastar com a aquisição de novo 

veiculo que, para ela, dadas as restrições médicas que lhe foram impostas, tem de ser com 

câmbio automático. 

Fato é que, de Uber ou de táxi, os usuários têm feito valer o pensamento de Alderson 

(1965, apud Wooliscroft et al., 2006) de que os sistemas de marketing contribuem na geração 

de melhor qualidade de vida para determinada comunidade, o que indica a efetividade desse 

sistema.   
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Como detectado nas entrevistas, também aqui a teoria encontra respaldo na prática, na 

realidade. A entrada da Uber no mercado, além de trazer mais uma opção de transporte aos 

até então usuários de táxi, possibilitou também que muitas pessoas, sem condições de arcar 

com o valor cobrado pelos táxis, passassem a usufruir de um meio de transporte barato e mais 

confortável, podendo, assim, descartar, ainda que parcialmente, o transporte coletivo de suas 

vidas. 

Cabe, aqui, a ressalva feita pelo Usuário 09 quanto à forma de concorrência 

estabelecida entre os dois sistemas de transporte, que, para ele, é desleal, em desfavor do táxi, 

sendo necessário se tomar atitudes para equalizar a situação: “os dois devem trabalhar igual, 

na questão de olhar o que um faz, o que o outro faz; o que um paga, o que o outro paga, para 

os dois trabalharem igual e os clientes saírem satisfeitos.” 

Posição, aliás, que não é unânime entre os usuários. Tanto para a Usuária 11 quanto 

para o Usuário 15, o mercado é o melhor regulador da oferta e demanda dos serviços de táxi e 

Uber, não havendo deslealdade por parte da Uber ao oferecer preços mais acessíveis. 

Pensamento compartilhado por Ho (2005), para quem o mercado é o melhor juiz, 

embora asseverando que somente na interação total entre os diversos atores sociais – 

comerciantes, consumidores e governo – que se pode ter a real avaliação da situação dos 

múltiplos sistemas de marketing existentes, bem como das modificações necessárias em cada 

um deles. 

Outro assunto que surge, de escopo mais amplo, quando se fala da presença da Uber 

no mercado, é a questão da mobilidade urbana. Como enfatiza o Usuário 03, ao utilizar o 

transporte coletivo em seu dia a dia, a classe trabalhadora enfrenta dois problemas: o tempo 

necessário ao seu deslocamento nos trajetos de ida e vinda do serviço e o próprio trajeto, que 

é definido pelas empresas. Com a entrada da Uber, houve uma mudança na qualidade de vida 

das pessoas [é a efetividade dos sistemas de marketing, citado por Layton (2007)], que 

passaram a usufruir de um transporte mais rápido e confortável, uma vez que o trajeto é 

definido por elas mesmas e elas estão bem acomodadas no veículo chamado. 

Assim, de acordo com a Usuária 08, para se ter resultados satisfatórios em termos de 

mobilidade urbana, é necessário que o transporte coletivo seja qualificado, de modo a oferecer 

um serviço mais eficiente a seus usuários. Entretanto, ela entende que uma atuação 

governamental em relação às empresas de transporte coletivo é algo improvável, à vista do 

poderio econômico que essas empresas têm e ao qual, infelizmente, o poder público, por 

vezes, se sujeita, em detrimento do bem-estar da população. Posição compartilhada pelo 

Usuário 03, que vê a BHTrans submissa aos interesses dos empresários de transporte coletivo. 
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Ainda sob a ótica da mobilidade urbana, mas com outro foco, a Usuária 05 entende 

que a presença de veículos da Uber em Belo Horizonte é positiva no que se refere à 

diminuição do número de carros particulares que circulam diariamente na cidade. Isso daria 

maior agilidade ao tráfego belorizontino e, de acordo com os Usuários 07 e 12, seria um uso 

mais consciente do automóvel, seria uma opção mais ecológica, seria o uso do Uber dentro de 

sua concepção original, qual seja, a de “carona compartilhada”. 

E não só a Uber é responsável por esse sentimento. Afora a Usuária 13, que entende 

que todos os aplicativos deveriam estar, primeiro, regulamentados, para só, então, atuarem no 

mercado, a entrada da Cabify e de outros aplicativos no mercado também é vista com bons 

olhos pela maioria dos usuários, que entende ser esta uma tendência do mercado (Usuária 02), 

embora haja o receio, propalado pelo Usuário 03, de que essa concorrência entre aplicativos 

possa não durar muito tempo, à vista de que, com tantas opções, podem ocorrer fusões ou 

falências que levem a outro tipo de monopólio, impactando negativamente o preço, por nova 

ausência de competição.  

Esse pensamento do Usuário 03 encontra respaldo na reportagem de Salomão (2018), 

que informa que a empresa chinesa DiDi Chuxing assumiu o controle acionário do grupo 99 

(99 Táxi e 99 POP). Também Pacheco (2017) trata do assunto em reportagem na qual o grupo 

japonês SoftBank aparece como potencial investidor na Uber (previsão de aporte de US$ 1 

bilhão).  

Alie-se a isso o fato de que, ainda de acordo com Pacheco (2017), embora tenha 

apresentado crescimento de 22% em sua receita do segundo para o terceiro trimestre de 2017, 

a Uber apresentou, também, no mesmo período, uma alta de 38% em seu prejuízo. Prejuízo 

que não se resume à questão financeira. Prejuízo que vem corroendo sua imagem mundo 

afora, seja porque não dá soluções rápidas e adequadas às denúncias de assédio sexual de seus 

motoristas; seja porque, no afã de cadastrar cada vez mais veículos, vem tendo menos rigor na 

seleção de motoristas e veículos; seja, até, pela acusação de ter se apropriado 

inadequadamente de tecnologias confidenciais e necessárias aos seus projetos de 

desenvolvimento. 

Se a Uber, agora, tem lá seus motivos para preocupação, os taxistas também tiveram 

seus motivos para se preocuparem, quando a Uber entrou no mercado. Eles não viram a 

situação com bons olhos, razão pela qual ocorreram e ainda vêm ocorrendo (na opinião da 

Usuária 02, com menos intensidade) diversos conflitos Brasil afora, seja com ofensas verbais 

ou, até mesmo, com agressões físicas.  
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Embora os Usuários 03, 05, 07, 08, 12 e 15 entendam que a perda do monopólio que 

os taxistas (e, aqui, os Usuários 03 e 08 destacam o espírito corporativista deles, por 

intermédio de seus sindicatos e cooperativas) detinham até 2014, quando a Uber iniciou suas 

atividades em Belo Horizonte, tenha sido o estopim para essas reações, os demais usuários se 

posicionam contra elas, argumentando que há espaço para todo mundo, uma vez que, há, 

inclusive, de acordo com a Usuária 01, clientela diferente para cada um dos serviços, na qual, 

a Usuária 08 diz se encaixar, por ser uma pessoa mais tradicional e, como tal, optar pela 

utilização do táxi. 

Complementando esse pensamento, a Usuária 04 entende que “tudo tem que ser 

resolvido na paz”, pois é a população quem decide o que é melhor para ela e mesmo a 

situação de permanência ou não da Uber não está nas mãos dos motoristas, dependendo das 

decisões a serem tomadas nas instâncias política e judicial. 

 

4.2.4.1 Carro apertado é que anda? 

 

Ainda sobre os taxistas, os usuários, perguntados sobre possível mudança de 

comportamento desses profissionais, depois que a Uber entrou no mercado, mostraram 

divergência em suas respostas.  

E, por incrível que pareça, quem não notou mudanças foi a Usuária 04, cliente assídua 

de táxi. Para ela, embora nunca tenha sido destratada por nenhum motorista, o tratamento 

dado anteriormente pelos taxistas não poderia ser considerado, de modo geral, um bom 

atendimento. E, depois da entrada da Uber, pouca coisa mudou, de acordo com ela: “alguns, 

até por cordialidade, por tentar estar no mesmo nível dos uberistas, oferecem uma balinha, 

uma coisa assim, mas são poucos os que eu já peguei que fizeram isso. Então, não vi mudança 

nenhuma não.”  

Nessa mesma linha de pensamento, mas de forma mais peremptória, a Usuária 11 

afirma que não viu mudanças e que, para ela, os taxistas continuam sem educação e ríspidos. 

Afora os Usuários 14, 16 e 17, que se sentiram incapazes de responder a essa pergunta, 

e as duas usuárias citadas anteriormente, os demais usuários acreditam que houve mudanças, 

sim. Talvez por medo da concorrência, como destacam os Usuários 01, 06, 08 e 10; talvez 

para recuperarem a parcela perdida do mercado; talvez de forma individual, como afirma o 

Usuário 12; talvez partindo para uma maior conscientização de classe, como acredita a 

Usuária 05. O fato é que, conforme salienta a Usuária 02, mesmo sendo poucas as vezes em 

que ela utilizou táxi depois da entrada da Uber no mercado, foi possível visualizar mudanças 
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no comportamento dos taxistas, tanto em relação ao vestuário e à apresentação do próprio 

veículo (Usuário 15), quanto em relação ao tratamento dado aos clientes (Usuários 10 e 18) e, 

até, em relação à abertura para negociação de preços (Usuário 09).  

A Usuária 02, no entanto, se ressente do fato de parecer que eles ainda permanecem 

intolerantes ao uso do GPS, o que, na opinião dela, é uma questão que precisa ser revista, 

“porque o GPS dá uma orientação de onde o trânsito está mais agarrado, onde não está (...). 

Mesmo no caso de (se) saber o caminho, o uso do GPS ajuda nesse sentido.” Isso de acordo 

com o Usuário 03 acaba por tornar o passageiro refém do motorista, principalmente em 

cidades em que não se conhece o espaço urbano, propiciando ao taxista a oportunidade de 

fazer o trajeto que ele quiser, sob o pretexto de ser o melhor trajeto, quando, na verdade, podia 

ser o mais longo: “você não sabia pra onde você estava indo (...) (então) a corrida poderia 

ficar mais cara em função desse pretenso conhecimento do percurso”. 

Complementando essa ideia, o Usuário 07 retrata uma experiência pela qual ele 

passou: ao ir a um casamento, o taxista acabou perdido no bairro-destino, precisando rodar 

bem mais para achar o local. Com isso, foram cobrados cerca de R$ 20,00 a mais do que o 

valor estimado. Para ele, isso se deveu ao fato de o taxista, “uma pessoa de mais idade” e, 

portanto, mais avessa à tecnologia, não ter um GPS em seu táxi. 

Opinião diferente tem o Usuário 06, para quem a experiência dos taxistas pode ser útil 

no trânsito, sim, pela maior desenvoltura que eles têm e pelo fato de que, algumas vezes, o 

GPS “dá as direções erradas; põe o mapa espelhado e isso confunde muito”. 

 

4.2.4.2 Como diria Riobaldo, “viver é muito perigoso!” Ou, pelo menos, pode ser! 

 

Em termos de comportamento é bom discutir também a forma de agir dos uberistas, 

principalmente aqueles que propõem um jeito diferente de usar o aplicativo da Uber, os 

chamados “uberistas personalizados” e os “falsos uberistas”. 

Os “uberistas personalizados” são aqueles profissionais que, integrados ao sistema da 

Uber, utilizam seu conhecimento pessoal (anterior ou construído por intermédio da Uber) para 

terem clientes cativos. Assim, são acionados diretamente pelo cliente, sendo o aplicativo 

utilizado apenas para simular o valor que deveria ser cobrado e sobre o qual recairia o 

percentual devido à Uber. Nesses casos, ou dão um desconto para o cliente, que sai satisfeito 

por estar pagando menos e ter um motorista já de confiança, ou não dão qualquer desconto e 

embolsam o valor integral da corrida. Nos dois casos, nada é repassado à Uber. 
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Esses motoristas não são vistos com tantos maus olhos, não. Principalmente por se 

tratar de uma pessoa conhecida, portanto, em quem os usuários já depositam confiança, como 

afirmam os Usuários 01, 02, 03, 05, 10, 11 e 15. Complementando essa ideia, a Usuária 04 

afirma que “não teria problema; se você tem confiança naquele motorista” e a Usuária 16, 

embora achando que ou se trabalha cadastrado ou não se trabalha, confirma que já fez uso 

desse tipo de serviço: “fiquei sabendo que determinada pessoa é (Uberista) e disse: “me leva 

ali”... Ele vai me levar pelo preço X, eu pago e acabou”. 

Os “falsos Uberistas”, por sua vez, também fazem a simulação do valor no aplicativo, 

para terem noção da cobrança a ser feita dos usuários, também oferecendo ou não desconto ao 

cliente e não repassando nada à Uber. A diferença entre eles e os “uberistas personalizados” é 

que eles se posicionam em locais de eventos, como boates, restaurantes e casas de shows e 

acertam seus serviços diretamente com o usuário, sem que se conheçam anteriormente, no 

máximo com uma indicação de garçons, seguranças e promoters. 

Aqui se abre um parêntese para um fato ocorrido com o próprio pesquisador, que, 

estando em um restaurante, comemorando um aniversário, se viu com o celular descarregado 

e sem possibilidades de recarregar a bateria ou de usar o celular de outra pessoa para pedir o 

Uber. Ao questionar o garçom sobre a existência de um ponto de táxi nas proximidades, foi 

informado de que não havia nenhum ponto de táxi próximo, mas que havia uma pessoa, que 

trabalhava com o Uber, na frente do restaurante e que poderia efetuar a corrida.  

Movido pela curiosidade, uma vez que a pesquisa já estava em andamento, e pela 

inconseqüência, uma vez que tinha bebido bastante durante a noite, o pesquisador aceitou a 

sugestão e embarcou no veículo do “falso uberista”. Embora a corrida tenha transcorrido 

tranquila, o motorista não tinha troco e, logicamente, não aceitava cartão, razão pela qual o 

pesquisador se viu obrigado a pagar R$ 25,00 em lugar dos R$ 23,75 previstos na simulação. 

Também o Usuário 18 relata situação semelhante que ocorreu consigo. Ao chegar de 

viagem, foi abordado por uma pessoa, que, se identificando como uberista, o retirou da fila de 

táxi, levando-o até sua casa. Por sorte, tal qual aconteceu com o pesquisador, o único prejuízo 

foi financeiro, com a cobrança de preço excessivo pelo trajeto percorrido (R$ 35,00 contra os 

usuais R$ 25,00 do táxi). 

Essas situações aceitas e vividas pelo pesquisador e pelo Usuário 18 encontram total 

rejeição entre os entrevistados, que as veem como uma degenerescência da proposta da Uber 

(Usuário 03) ou uma burla ao sistema da Uber (Usuária 08), além de muito perigosa e passível 

de ocorrência de problemas bem mais sérios do que a ausência de R$ 1,25 de troco. Sem 

contar a possibilidade, aventada pela Usuária 13, de o próprio uberista se tornar vítima de sua 
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esperteza, pois, se for descoberto, terá seu nome excluído do cadastro da Uber. 

Além das diversas possibilidades de prejuízo que se pode ter ao se assumir o risco de 

utilizar os serviços tanto dos “falsos uberistas” quanto dos “uberistas personalizados”, é 

importante salientar outro fator negativo, que se agrega aos demais. Usando esse tipo de 

serviço tanto motoristas quanto usuários estão desprotegidos em relação ao seguro oferecido 

pela Uber, conforme consta do site da empresa: 

 

quando você estiver em uma viagem, você está coberto pelo seguro da Uber. O seguro cobre 

despesas médicas de até R$ 5.000,00 por ocupante do veículo e oferece cobertura de R$ 

100.000,00 por pessoa em situação de invalidez permanente total/parcial ou em situações onde 

há óbito. O seguro passa a valer a partir do momento em que você aceita a viagem, até o 

momento em que chegar ao destino do usuário (Uber, 2018). 

 

Ao falar desse modo ilícito de usar o aplicativo, a Usuária 04 até tira as aspas do termo 

“falsos uberistas” e relata casos de que tomou conhecimento nos quais falsos uberistas, sem 

aspas, além de estenderem a rota, para terem um valor maior a receber, cometem diversas 

violências contra seus clientes, como roubo e estupro. 

Violências das quais a Usuária 02 diz só ter tomado conhecimento pela mídia, 

duvidando, inclusive, da veracidade de alguns deles.  

Infelizmente, há casos verdadeiros, como o ocorrido com Jéssica e Evandro (nomes 

fictícios) em maio de 2016. De acordo com Amâncio, Castro e Gomes (2017), Jéssica foi 

assediada sexualmente por um uberista, durante o trajeto em que ele a levou a uma casa 

noturna. Para completar, ao voltar para casa, ela se deparou com o mesmo uberista a 

esperando na porta da casa noturna. Já Evandro, ao pegar um Uber no aeroporto de Guarulhos 

em direção ao centro de São Paulo e aceitar que um pretenso familiar do motorista 

embarcasse com ele, a título de precisar resolver um problema no mesmo percurso, se tornou 

vítima de seqüestro-relâmpago perpetrado pela dupla. 

Ou o ocorrido com uma amiga do Usuário 18, que, ao utilizar o serviço da Uber para 

voltar para casa depois de uma festa, foi assediada sexualmente pelo motorista, conseguindo 

se safar somente por ter enfiado dois dedos nos olhos do agressor e, com isso, conseguir sair 

do veículo e gritar por socorro. 

E as artimanhas são tantas que Helena (2016) apresentou artigo na revista Exame, 

propondo as “5 dicas de segurança para você não cair no “golpe do Uber””. De acordo com a 

autora, é necessário (i) acompanhar o caminho que o carro está fazendo; (ii) sempre checar a 

placa do carro; (iii) nunca dizer seu nome antes do motorista; (iv) verificar se o motorista está 
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usando o aplicativo; e (v) compartilhar a viagem com os amigos, se ainda se sentir inseguro. 

Em decorrência de experiência própria, o pesquisador abre o segundo parêntese, para 

acrescentar a sexta dica: comparar a foto do aplicativo (ou do crachá, se for táxi) com o rosto 

do motorista e não continuar o percurso, se houver divergência. Outra vez imprudente, o 

pesquisador se viu às voltas com um taxista, cujo serviço havia sido pedido pelo aplicativo 99 

Táxi, diferente daquele mostrado na tela do aplicativo. Descoberta feita no meio do caminho, 

o pesquisador indagou ao motorista o motivo daquela divergência, tendo sido informado por 

ele que isso se devia a uma demora da 99 Táxi em processar a inclusão dele no cadastro. 

Crédulo como não se deve ser nos tempos modernos, o pesquisador manteve a corrida. 

Bendita pesquisa pela qual se correm determinados riscos... Bendito Deus que não deixou que 

nada acontecesse... Nem tão bendita, assim, a 99 Táxi que, acionada pelo pesquisador, 

limitou-se a se desculpar, afirmando que o cadastro do motorista seria analisado, por esse não 

ser o procedimento correto nem aceito pela empresa.  

Até o fechamento dessa dissertação, não foi obtido qualquer outro retorno!  

Exemplos como esses, aliados a outras situações que envolvem a interação 

consumidor/cliente/usuário e motoristas de Uber e demais aplicativos, mostram a dimensão 

que esses serviços vêm tomando no Brasil e, embora os Usuários 11, 15 e 16 salientem que há 

pessoas com más intenções em todo tipo de negócio, o Usuário 12 insiste no fato de ser 

necessário manter atenção redobrada, sobretudo em se tratando de pessoas mais vulneráveis, 

como crianças e idosos. 

 

4.2.4.3 A luta pelo cliente: a ampliação das formas de pagamento 

 

No mundo moderno, o dinheiro em papel vem dando lugar ao chamado “dinheiro de 

plástico”, representado pelos cartões de crédito e de débito. 

Por muito tempo, os taxistas foram refratários ao uso dessas alternativas como forma 

de recebimento por seus serviços. 

Até que a Uber chegou... 

Aí, como indica a Usuária 01 , “eles tiveram que fazer isso (passar a aceitar os cartões 

de débito e de crédito) para tentar recuperar um pouco os clientes que foram perdidos”, para 

“entrar na briga” (Usuário 07). 

Embora, de acordo com os Usuários 16 e 17, os taxistas já devessem, há muito tempo, 

estarem aceitando cartões de débito e de crédito, a atitude não foi em vão.  
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Para a Usuária 05, inclusive, esse foi um dos fatores que a fizeram se manter fiel ao 

serviço de táxi. 

Para os Usuários 11 e 18, essa atitude faz parte da concorrência, à qual, de acordo com 

o Usuário 12, os taxistas têm de se adaptar, buscando se atualizar (Usuário 06), “dando seus 

pulos” (Usuário 15), usando a tecnologia em seu favor (Usuário 10), uma vez que, conforme 

exposto pelos Usuários 02, 04, 08 e 09, nem sempre o usuário está com dinheiro em mãos, 

mas, tendo o cartão de débito/crédito, pode usufruir dos serviços de táxi. 

Ou como deduz a Usuária 13: 

 

se o motorista de táxi não se dispusesse a entrar nessa vibe também, ou seja, poder receber 

pelos seus serviços com essa moeda que é a mais importante talvez que a gente tenha hoje e a 

mais utilizada, que é o cartão de débito ou crédito, ele entraria em colapso mais cedo do que, 

talvez, o horizonte mostre. 

 

Por fim, é importante levar em consideração a observação feita pelo Usuário 07, 

quanto à forma de aceitação de cartões de crédito (se é pelo aplicativo ou se é diretamente no 

veículo). Ele entende que a forma mais segura de usar o cartão de crédito para essas despesas 

é via cadastramento no aplicativo, para não correr o risco de roubo e uso indevido do mesmo, 

como aconteceu com sua mãe. 

Na contramão dos taxistas, mas, também, buscando ampliar seu contingente de 

usuários, a Uber decidiu aceitar pagamentos em dinheiro, atitude vista com bons olhos por 

seus usuários, seja para continuar usufruindo do serviço, caso os limites dos cartões tenham 

sido “estourados” (Usuários 02 e 03), seja por não terem cartões em seus nomes (Usuários 06 

e 10) ou por não se sentirem confortáveis em utilizar cartões nessas situações, como aventado 

pelas Usuárias 04, 08 e 13. 

Isso, pelo lado do usuário, porque, pelo lado do motorista, se a aceitação de cartões 

diminui a incidência de assaltos a taxistas, como sinaliza a Usuária 08, a aceitação de 

dinheiro, por parte dos uberistas, os expõe a maiores riscos de assalto, como ponderam os 

Usuários 07, 12 e 14.  

O certo é que a presença da Uber no mercado ainda é um assunto relativamente novo, 

precisando de amadurecimento, como sugerem as Usuárias 04 e 08, para que se tenha uma 

ideia do melhor caminho a se tomar, tanto pelas instâncias governamentais e políticas, quanto 

pelos partícipes diretos desse imbróglio envolvendo Uber e táxi. 

E os três caminhos possíveis – a regulamentação, a não-regulamentação e a proibição 

da Uber atuar em Belo Horizonte serão esmiuçados pelos usuários nas próximas seções. 
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4.2.5 A regulamentação da Uber 

 

Nem todos os usuários entrevistados são favoráveis à regulamentação da Uber. Na 

verdade, há, inclusive, quem utiliza o Uber de forma sistemática e confiante, por pensar que 

esses serviços já fossem regulamentados. É o caso da Usuária 16, que se surpreendeu quando 

questionada se achava que a Uber deve ser regulamentada. 

Sabendo da situação atual dos fatos, a Usuária 11 é decidida ao se posicionar contra a 

regulamentação, pois, para ela, se houver a regulamentação, a Uber deixa de ser Uber: “se 

vira uma coisa regulamentada, com a quantidade de impostos que o governo cobra, a 

quantidade de Uber vai diminuir.”  

Nesse diapasão, ela se posiciona contra o limite do número de veículos disponíveis 

para a Uber, por entender que essa limitação trará duas consequências negativas para o 

sistema: por um lado, haverá aumento da tarifa; por outro, aqueles motoristas que ficarem fora 

do sistema continuarão a trabalhar com o transporte de passageiros, de forma clandestina; e 

contra o uso de placa vermelha e a sujeição da Uber às normas da BHTrans, por entender que 

esses parâmetros transformarão a Uber em táxi. 

Assim, para ela, a situação deveria permanecer como está, em livre concorrência (que 

ela não julga desleal), cabendo ao próprio usuário a responsabilidade por decidir se entra ou 

não em determinado veículo. 

Pensamento similar tem o Usuário 15, que considera que “a coisa tem que ser um 

pouco mais solta”, pois “o mercado é um bom regulamentador e se esse aplicativo começar a 

‘dar pau’, começar a dar problema, ele cai.” De modo bem crítico, ele diz que “os órgãos 

(públicos) são sempre muito gulosos, (...) (tendo) muita gente muito cheio de ideias, (que) 

gosta de botar ideia para regulamentar o transporte das pessoas, em vez de pegar o transporte 

público e investir energia nele, qualificando-o.” 

Senão na contramão desses usuários, mas com conceito diverso, a Usuária 14 afirma 

ser favorável à regulamentação, de forma a circunscrever melhor a atuação de uberistas, 

porque, segundo ela, “tem muito Uber (porque) foi um momento de crise no país, (em) que 

todo mundo ficou desempregado. Quem tinha um carro partiu para tentar ganhar algum 

dinheiro. Aí foi criando essas alternativas de transporte, porque você pega Uber, você pega 

engenheiro, você pega médico, você pega tudo quanto é profissão que está desempregado, que 

está dando o jeitinho brasileiro para sobreviver à crise.” 

Já os demais usuários, independente de utilizarem táxi ou Uber, são favoráveis à 

regulamentação da Uber, e, mesmo com o medo exposto pelo usuário 03 de que a 
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regulamentação se dê de forma muita restritiva, que “resulte numa concentração e a gente 

volte a ter, apesar de serviços diferenciados, a formação de um cartel da prestação de serviços 

de transporte de passageiros, como a gente teve por meio das cooperativas de táxi”, eles não 

se abstêm de apresentar suas sugestões para a ocorrência dessa regulamentação: 

I – Dos motoristas: 

a) apresentação de uma ficha de antecedentes (Usuárias 01 e 04); 

b) manutenção de crachá de identificação do motorista, de modo visível, dentro do 

veículo (Usuária 01); 

c) fiscalização dos motoristas (Usuários 02, 03, 04, 09, 10, 12 e 17); 

d) participação dos uberistas em cursos de formação, nos moldes daqueles dos quais os 

taxistas participam (Usuários 10 e 12); 

e) concessão de descontos para os uberistas adquirirem seus veículos (Usuário 07); e 

f) aglutinação dos uberistas em sindicatos e/ou cooperativas, para melhor organização 

de seus pleitos junto à Uber (Usuária 14). 

II – Dos veículos: 

a) identificação externa do veículo como disponível para a Uber (Usuários 16, 17 e 

18);  

b) melhor avaliação da qualidade dos veículos (Usuários 02, 03, 04, 09, 10, 12 e 17); 

c) controle do número de veículos à disposição da Uber (Usuário 07, 08, 09, 14 e 17); 

d) utilização de placa vermelha, indicativa de que o veículo é de prestador de serviços 

(Usuários 04, 07, 08 e 14); e 

e) exigência de utilização somente de veículo próprio para a prestação de serviço 

(Usuário 17).  

III – Dos serviços: 

a) controle por órgãos públicos (Usuários 03, 08, 09, 12, 13, 14 e 18); 

b) maior controle do pagamento de impostos pela Uber e pelos uberistas (Usuários 03, 

05, 09, 12, 13 e 17); 

c) responsabilização da Uber por atitudes negativas dos uberistas (Usuária 05); 

d) melhor seleção dos motoristas, tanto com entrevista presencial, no momento da 

contratação, quanto com o uso da avaliação dos usuários, para manutenção do motorista no 

sistema (Usuárias 04 e 14), de modo a eliminar o chamado motorista-bico (Usuário 07); 

e) melhoria nas condições de trabalho dos uberistas, incluindo a diminuição do 

percentual pago por eles à Uber (Usuária 13); e  

f) contratação dos motoristas como MEI’s, de forma a propiciar maior segurança, no 
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que se refere à seguridade social (Usuários 03, 05, 12 e 16). 

Dadas as sugestões, é importante estar atento ao lembrete feito pelos Usuários 07, 08 e 

12, para quem, havendo regulamentação, “não pode ser o mesmo tipo de exigência que é para 

o táxi. (...) Tem que ser alguma coisa no meio termo” (Usuária 08), de modo a que a Uber 

“não perca o perfil dela” (Usuário 07), pois isso se tornaria “concorrência do mesmo serviço. 

Então teria que abrir mais concessão de táxi e não montar o Uber.” (Usuário 12) 

E nesse aspecto, três sugestões sofrem um escrutínio mais acirrado dos entrevistados: 

1º - a limitação do número de veículos: os Usuários 01, 03, 04, 05, 10 e 16 são contra a 

limitação do número de veículos. Para eles, (i) o número de veículos em circulação é menor 

do que aquele cadastrado pela Uber (Usuária 01); (ii) a regulamentação deve visar apenas à 

avaliação da qualidade dos veículos (Usuários 03 e 04); (iii) a circulação de veículos da Uber 

diminui o número de veículos próprios em circulação, melhorando a mobilidade urbana 

(Usuária 05); (iv) a própria regulamentação levará a uma diminuição nesse número, à vista de 

que muitos motoristas não se enquadrarão nas normas, não podendo, assim, atuar como 

uberistas cadastrados (Usuário 10); e (v) não há parâmetro ótimo para definir como se dará 

essa limitação [“eu acho que isso é muito relativo, depende da demanda. A cidade comporta 5 

mil uberistas? 20 mil taxistas? 40 mil uberistas versus 30 mil taxistas? Ou vice-versa? A 

cidade comporta? Se comporta, por que não? Agora, se não comporta, aí tem que limitar, 

realmente limitar” (Usuária 16)].  

Do lado oposto, como visto anteriormente, encontra-se o Usuário 07, que é favorável à 

limitação do número de veículos disponíveis para a Uber, mas de forma a que se volte ao 

pensamento original da Uber, de “carona compartilhada”, e não de seu uso como profissão. 

Há, ainda, o Usuário 09, para quem só a igualdade no número de veículos fará com que a 

concorrência entre Uber e táxi seja leal, e o Usuário 17, para quem essa limitação evitaria a 

proliferação desenfreada de uberistas cadastrados, sem o devido rigor.  

Por fim, há o Usuário 18, que apresenta duas versões para essa possível limitação: por 

um lado, demonstrando empatia com os taxistas, ele salienta que seria interessante essa 

limitação, porque, assim, haveria uma concorrência leal entre eles e os uberistas; por outro 

lado, vislumbrando seu papel de usuário, ele se mostra reticente quanto a essa limitação, por 

entender que para o usuário quanto mais carros estiverem disponíveis melhor será. 

2º - a utilização de placa vermelha: para os Usuários 04 e 10, a placa vermelha é um 

diferenciador, que ajudará o usuário na melhor identificação dos veículos próprios da Uber, 

impedindo, inclusive, a atuação de falsos uberistas. Para os usuários contrários a essa prática, 

a exigência da placa vermelhar indicaria, claramente, uma taxificação da Uber, como explica 
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o Usuário 18: “daí não vai ter diferença de táxi. (...) Aí o cara vai pegar um uber... Aí o Uber 

pode usar como táxi, parar... Você está em (uma rua), bateu a mão pro Uber, ele para e te 

leva? É transformar Uber em táxi; isso mesmo.”  

A Usuária 16 vai mais além: para ela, a obrigatoriedade de uso de placa vermelha pode 

levar a um comércio paralelo de placas, como é sabido que acontecia com as placas de táxi, o 

que acaba impossibilitando que pessoas que necessitam trabalhar, mas não têm dinheiro 

suficiente para comprar as placas no ‘mercado negro’, possam exercer suas atividades como 

uberistas. 

3º - a sujeição da Uber às normas da BHTrans: de acordo com a Usuária 02, embora 

haja a necessidade de uma fiscalização de motoristas e veículos, os uberistas não deveriam 

estar sujeitos à BHTrans. Posição contrária têm os Usuários 09 e 18, para quem a Uber deve 

se sujeitar ao órgão que está aí (Usuário 09), sendo possível, assim, “descobrir quem está no 

carro, quem está dirigindo. Quem é quem!” (Usuário 18).   

Já para o Usuário 12, deve haver um acompanhamento dos serviços da Uber, até por 

questões de segurança, para inibir a ação de marginais infiltrados entre os motoristas, mas não 

nos mesmo termos a que os taxistas estão sujeitos (Usuária 13). 

Afora as três propostas controversas, tratadas anteriormente, que não encontram 

respaldo na opinião da maioria dos entrevistados, as demais propostas cobrem três 

importantes dimensões da utilização de aplicativos, como a Uber: em primeiro lugar, 

aprimora-se a segurança dos usuários, com a introdução de critérios mais rigorosos na seleção 

e identificação dos motoristas e na qualidade dos veículos; em segundo lugar, buscam-se 

melhores condições de trabalho para os uberistas, como é o caso de sua contratação como 

MEI’s, que permite que eles, ainda que de forma autônoma (sem vínculo empregatício), 

tenham seu tempo de dedicação à Uber computado para efeitos de aposentadoria e seguridade 

social; e em terceiro lugar, introduz-se responsabilidades à Uber pela prestação dos serviços, 

tanto em relação aos usuários, quanto em relação ao uberistas e à administração pública. 

Em relação à segurança, a qualidade dos veículos é um tema que parece distante do 

foco dos usuários, quando solicitam um serviço de Uber. Embora não queira ir para uma 

corrida da qual não volte, a Usuária 01 admite que apenas as questões de estética (lataria do 

veículo e sua limpeza interior) é que chamam a sua atenção. Questões que não estão visíveis 

nunca foram o foco de sua preocupação, até por acreditar na seleção que a Uber faz desses 

veículos.  

Embora percebendo que houve uma queda na qualidade dos veículos (fato observado 

também pelo Usuário 03), os Usuários 02 e 10 também admitem que não focam nesse ponto, 
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quando solicitam um serviço da Uber (“eu peço o carro, entro e depois eu faço a avaliação se 

o carro foi bom ou não”). Nessa questão, como visto anteriormente, os usuários só se fixam 

na nota que o motorista possui por avaliações anteriores, sem se atentarem para as condições 

do veículo, quando ele chega para prestar os serviços. 

Em relação às melhores condições de trabalho para os uberistas, o principal foco é 

quanto à contratação deles como MEI’s. Isso, de acordo com os Usuários 03 e 05, transforma 

a prática, que é temporária, em uma profissão, afastando do mercado de trabalho os chamados 

“bicos” e aqueles que, porventura, não tenham condições de apresentar a documentação 

exigida para o exercício da atividade. Assim, conquanto se mantenha certa fragilização das 

relações de trabalho, uma vez que o contratado como MEI não tem direito a benefícios que 

um profissional assalariado, com carteira assinada, teria, como direito ao fundo de garantia, a 

férias e ao décimo-terceiro salário, esse tipo de contratação acabaria por ser uma segurança 

para o motorista que, talvez, de forma facultativa, não continue a contribuir para o INSS, 

gerando problemas para si mais tarde, quando, já idoso, precisar do suporte previdenciário e 

não puder obtê-lo, à vista da falta de contribuição para tal, ou, até mesmo, durante o exercício 

de sua atividade, caso se veja impedido temporariamente de exercê-la e, sem a contribuição 

para o INSS, se vir impossibilitado de recorrer à licença médica remunerada, disponível para 

quem contribui para o Instituto. 

Embora os Usuários 14 e 15 entendam que esse tipo de contratação nem deve ser 

cogitada, se não for uma demanda dos uberistas, a Usuária 08 alerta para o fato de que “o que 

se desenha, em função desses novos modelos, (...) não pode ser a redução (de direitos), como 

está acontecendo nas relações de trabalho.” Posição que vai ao encontro do pensamento da 

Usuária 05, que vê a contratação dos uberistas como MEI como uma forma, ainda que 

precária, de se ir contra essa ofensiva mundial de desregulamentação do trabalho, que 

pressiona cada vez mais para que seja “cada um por si”, sem a proteção do estado. 

Além disso, como descrito no artigo 18-A, da Lei Complementar nº 123/2006, 

conforme redação dada pela Lei Complementar nº 128/2008 e como dito pelo Usuário 12, não 

há grande impacto financeiro para o microempreendedor individual, pois ele “poderá optar 

pelo recolhimento dos impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores 

fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês67”.  

                                                
67 Embora a redação diga que a contribuição independe da renda bruta auferida no mês, as Leis Complementares 

indicam a receita bruta anual máxima para que um microempreendedor individual possa continuar como tal. 

De acordo com a Lei Complementar 155/2016, a receita bruta anual máxima para os MEI’s, a partir de 

01/01/2018 será de R$ 81.000,00 (o que equivale a uma receita bruta mensal máxima de R$ 6.750,00) 

(Planalto, 2016). 
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Hoje, esse recolhimento mensal está em R$ 51,85, sendo composto de R$ 46,85 para o 

INSS (5% sobre o valor do salário mínimo vigente) e de R$ 5,00 para a prefeitura onde se 

localiza o MEI, a título de ISS, nos casos de prestação de serviços, como ocorre com os 

uberistas. 

Há, ainda, a questão tributária. Com a inclusão dos mais de 500 mil motoristas 

“parceiros” da Uber em atividade [de acordo com propaganda veiculada pela própria Uber, 

quando da votação, no Senado Federal, do projeto de lei que dizia respeito a si e corroborada 

por Ribeiro (2017)] na base de contribuintes, haveria uma arrecadação superior a R$ 

23.000.000,00 mensais para o INSS, o que dá mais de duzentos e oitenta milhões de reais por 

ano.  

Duzentos e oitenta milhões de reais!  

Coisas para se pensar!  

Ainda em termos de tributação, há o ISS dos municípios. Em Belo Horizonte, estima-

se que há de 20 a 30 mil uberistas. Isso daria de R$ 100.000,00 a R$ 150.000,00 mensais de 

impostos para a prefeitura.  Ou de R$ 1.200.000,00 a R$ 1.800.000,00 a cada ano. Valor bem 

inferior à arrecadação do governo federal, mas, ainda assim, um valor considerável para ser 

tido como desnecessário. 

Mas tudo isso depende da forma como a regulamentação será feita. E a 

regulamentação depende do Poder Legislativo, tanto em nível federal, para regulamentar, não 

regulamentar ou, até, proibir o uso de aplicativos como o Uber, quanto em nível municipal, 

pois cabe às câmaras municipais e às prefeituras disciplinar como esses serviços serão 

prestados em cada cidade. 

Em nível federal, está em tramitação no Congresso Nacional o PLC 28/2017, que 

objetiva regulamentar os serviços de aplicativos, como o Uber; projeto que é desconhecido da 

maioria dos usuários [(como diz a Usuária 14, ironizando a dissintonia entre povo e Poder 

Legislativo, “claro que não (conheço o projeto). Eu sou brasileira.”] e que ficou conhecido 

dos Usuários 02 e 03 apenas por causa das propagandas da Uber contra ele, quando de sua 

votação no Senado Federal, no dia 31 de Outubro de 2017.   

Já os usuários que dizem conhecer o teor do projeto, entendem que (i) da forma como 

está, a regulamentação, embora mantendo a competitividade do Uber, pode acarretar em 

custos para os usuários (Usuário 06); (ii) o projeto tem de ser bem estudado, pois o Uber 

permitiu o acesso de outro tipo de usuário ao transporte particular de passageiros, o que 

delimita um pouco a competição entre Uber e táxi, não se podendo, então, igualar os dois 

serviços (Usuário 07); (iii) os parlamentares devem discutir a situação muito bem, não 
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devendo ser o projeto aprovado sem um estudo minucioso do que a população quer e merece 

(Usuária 04); (iv) os parlamentares têm de levar em consideração a questão social envolvendo 

milhares de uberistas, que se tornaram motoristas da Uber e que, à vista da economia de 

restrição em que estamos vivendo, dependem desse serviço para sobreviverem (Usuária 05); 

(v) ele já mudou tanto a cara, que nem dá para saber como ficará (Usuária 13); e (vi) ele é um 

retrocesso [“Ficar regulamentando, ficar fazendo essas reservas de mercado, a gente já 

conhece essa história, a gente viu isso com o automóvel, a gente viu isso com a telefonia, a 

gente viu isso com computador...” (Usuário 15)]. 

Em nível municipal, a lei que vigora em Belo Horizonte foi contestada pela Uber, que 

trabalha na cidade por intermédio de liminar. Questionados sobre a atuação dos vereadores de 

Belo Horizonte sobre o assunto, a maioria dos entrevistados não soube se posicionar e até 

ironizou uma possível atuação deles no assunto, como afirma a Usuária 05: “a Câmara 

(municipal) é um trem tão inexistente pra mim... Tem atuado ultimamente?” 

Do lado oposto, há aqueles que conseguiram entender o posicionamento inicial dos 

vereadores quanto a procurarem regulamentar o Uber em referência à regulamentação já 

existente do táxi, conforme expressa o Usuário 06: “talvez pra eles poderem regulamentar o 

desconhecido, é mais fácil transformar o Uber em algo que eles já conhecem, que já existe, 

que já funciona, do que fazer, talvez, uma legislação especial para a própria Uber.”  

Outros, no entanto, refutam essa pretensa ingenuidade dos vereadores, entendendo que 

o posicionamento deles é errado, porque não levam em consideração a necessidade e a 

vontade da população pela permanência da Uber (Usuárias 01 e 04). Nessa linha de 

pensamento, os Usuários 06, 07 e 15 consideram que a postura dos vereadores é determinada 

pelo oportunismo dos mesmos em relação à situação, tentando obter ganhos políticos junto às 

cooperativas e ao sindicato dos taxistas, no momento em que for necessário, visão 

compartilhada pela Usuária 13, para quem “como sempre, (eles) têm uma atitude muito mais 

política do que social.” 

Bem, qualquer que seja a intenção dos vereadores, o fato é que, da maneira como o 

projeto de lei foi aprovado no Senado Federal, com a inclusão da emenda nº 1, que modifica a 

redação do caput do artigo 11-A da Lei nº 12.587/2012, “compete aos Municípios e ao 

Distrito Federal fiscalizar (grifo do autor) o serviço de transporte remunerado privado 

individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus 

territórios” (Senado Federal, 2017, Parecer). 

Fiscalizar e não mais decidir, em nível municipal, quanto à continuidade ou não do 

funcionamento do transporte via aplicativo. 
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Fiscalização que, de acordo com os usuários, compete também a todos, na condição de 

consumidores e cidadãos. Seja tomando partido mesmo, como fez a Usuária 01, que ajudou 

uma cliente a conseguir assinaturas contra a aprovação do projeto de lei no Senado, por 

entender que “é uma forma de ajudar, porque, como eu uso e gosto (do Uber), eu não quero 

que saia”; seja se manifestando junto ao Poder Público (Usuários 08, 09 e 11); seja se 

informando melhor sobre a questão e repassando essas informações aos conhecidos, tanto em 

relação às diferenças entre os dois serviços (Usuários 01, 07 e 17) quanto ao andamento da 

questão política (Usuária 02), inclusive com o uso das redes sociais (Usuária 14); seja 

exigindo que a presença da Uber no mercado atenda às demandas da sociedade, com ou sem 

regulamentação (Usuários 03 e 14), de modo mais coletivista (Usuária 08), e às necessidades, 

inclusive tributárias, do poder público (Usuária 13); seja demandando que a regulamentação 

leve em consideração a situação dos uberistas, que se valem dessa atividade para se 

sustentarem (Usuários 05, 06, 07 e 12); seja usando o serviço de forma mais bem pensada, 

colocando a segurança em pauta quando solicitar um dos serviços (Usuários 02, 04, 05 e 09) 

ou até evitando usar um deles, que esteja de forma irregular (Usuária 13); seja participando, 

ativamente, de todo o processo de utilização, inclusive das avaliações dos motoristas (Usuário 

10). 

Fiscalização que levará a uma maior percepção de segurança por parte dos usuários. 

Segurança que, para o Usuário 03, é, mesmo, maior no sistema de táxi do que na Uber, 

seja pela identificação do motorista por intermédio do crachá, seja pelo vínculo do motorista 

ao sindicato, seja, por fim, pela própria ação da Polícia Militar de Minas Gerais, que tem a 

chamada “Operação Para Pedro”, blitz realizada exclusivamente para táxis, na qual tanto 

taxistas quanto passageiros são averiguados. Essa é, para o referido usuário, uma distinção 

importante entre os serviços de táxi e de Uber. 

Segurança que, para a Usuária 04, se fosse igual entre Uber e táxi, levaria à 

necessidade de os taxistas reverem o valor das tarifas, porque o preço se tornaria, então, o 

único fator preponderante de escolha entre os dois sistemas de transporte. 

Segurança que, para as Usuárias 05 e 08, se fosse igual entre Uber e táxi, a faria 

repensar seu posicionamento quanto ao uso do Uber. 

Segurança que, para o Usuário 06, não tem nada a ver com a visualização do crachá de 

identificação, pois, para ele, “aquilo ali pode ser feito no computador e impresso com a foto 

da pessoa. Eu não tenho meio de checar aquilo em tempo real para saber se aquele nome 

condiz com o rosto que eu estou vendo”. 
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Segurança que, para grande parte dos usuários, independe do sistema de transporte 

escolhido, pois a forma de agir dos motoristas está relacionada, diretamente, à questão do 

caráter de cada um, haja vista que, em diversas outras profissões, podem ser encontrados 

profissionais que agem com má fé (Usuários 03, 11, 15 e 16). 

O certo é que haverá mudanças, caso a Uber seja regulamentada. Para a Usuária 01, 

talvez a regulamentação faça com que “o pessoal passe a ver o Uber com outros olhos”, 

passando a entendê-lo como um meio de transporte mais acessível, cômodo e barato (Usuário 

03), podendo chegar, mesmo, à troca do uso cotidiano do veículo próprio pelo Uber, como ele 

e sua esposa, a Usuária 02 propõem e até planejam: “fica muito mais caro você ir com o carro 

particular, porque, além do combustível, você vai gastar com estacionamento no centro. Você 

vai e volta de Uber com o que você gasta com estacionamento, às vezes” (Usuário 03). 

Opinião compartilhada em parte pelos Usuários 12 e 13, para quem, embora possível, 

essa troca depende do percurso diário que se faz, para que se tenha uma relação custo-

benefício favorável. Mesma opinião do Usuário 09, para quem essa situação é válida somente 

para o uso diário dentro dos limites da cidade: “eu não faria isso pelo seguinte fato: hoje você 

usa o Uber aqui dentro, é barato; mas, se precisar fazer uma viagem, o carro próprio, com 

certeza, é mais viável.”  

Além dessa visão mais ampla, os entrevistados deram sua opinião sobre o futuro de 

taxistas, uberistas e usuários, caso haja a regulamentação. 

 

4.2.5.1 O que os usuários pensam do futuro dos taxistas, com a regulamentação da Uber 

 

Em relação aos taxistas, os Usuários 08 e 18 acreditam que a regulamentação trará, 

realmente, uma diminuição do trabalho, pois com “mais pessoas prestando o serviço, (haverá) 

menos serviço para cada um” (Usuária 08), fato que, de acordo com o Usuário 18, pode ser 

facilmente comprovado nos pontos de táxi: “você anda aí nos pontos (e eles estão) sempre 

lotados de táxi, (com os taxistas) batendo papo, contando piada... E antes não tinha isso! Em 

época de chuva, por exemplo, você dava sinal para um taxista, ele não parava de jeito 

nenhum. Hoje, mudou isso.”  

Pensamento semelhante tem o Usuário 03, para quem o futuro desses motoristas está 

condicionado à forma como se dará a regulamentação, pois, com ela, segundo a Usuária 08, 

os serviços serão geridos pela lógica do mercado e não mais pelas regras de protecionismo e 

de garantia das melhores condições, como ocorre hoje, levando os taxistas à necessidade de 

negociar com o poder público condições mais equânimes de concorrência. 
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Para permanecer no mercado será necessário, então, conforme expõe a Usuária 02, que 

os taxistas se adaptem à nova realidade, nivelando a competição, para se manterem 

competitivos (Usuários 04 e 15), seja (a) abaixando o valor das tarifas, como supõe a Usuária 

01; (b) usando de forma mais ampla os aplicativos, como sugere o Usuário 12; (c) 

melhorando a qualidade do serviço, desde a oferta de amenidades durante o trajeto até se 

manter parado no destino do usuário, até que este adentre o local, como propõem os Usuários 

06 e 16; (d) interagindo melhor com seus clientes, como prega o Usuário 09; ou (e) mantendo 

a si e ao seu veículo limpo e bem cuidado, como lembra a Usuária 14. 

Caso contrário, pode ocorrer a falência do sistema de táxi, como destaca a Usuária 05: 

“vai virar uma categoria em extinção; nós vamos ficar lembrando: ah, no tempo que existia o 

táxi... Eu já andei muito de táxi...”  

Falência que, no entanto, não encontra respaldo unânime entre os usuários 

entrevistados, seja porque, como expressa a Usuária 04, as pessoas que forem vítimas de 

uberistas mal intencionados (e seus familiares e amigos) não continuarão a usar o Uber, 

buscando mais segurança e, com isso, passando a utilizar os serviços de táxis; seja porque, 

conforme observa o Usuário 09 (pai do Usuário 10 e que, talvez, torça para o seu filho agir 

assim), “os jovens não vão ficar jovens eternamente. Chega uma certa época que a gente vê 

que não pode mais correr risco, a gente vê que a gente precisa de segurança. Quando eles 

virem que o Uber não tem segurança, eles (os jovens) vão procurar o táxi”; seja, ainda, pelo 

fato de existirem pessoas (mais velhas, mais conservadoras e com melhor condição 

financeira) que “vão continuar usando táxi e não vão abrir mão”, conforme destacam os 

Usuários 07, 10 e 14. 

Ou, como destacam os Usuários 01, 09, 11, 12, 14, 16 e 17, o sistema de táxi não vai à 

falência porque tem espaço para todos trabalharem, para todos conseguirem seu sustento. 

Ainda sobre a questão da falência do sistema de táxi, é necessário se atentar para o 

fato de que não só a presença da Uber é responsável pela diminuição da demanda por esse 

serviço. Além do impacto direto causado pela liberação de 600 novos táxis na praça, com a 

última licitação da BHTrans (aumento de mais de 8% na frota de táxi da cidade), é preciso 

considerar, como expressa a Usuária 04, a situação econômica precária que o país atravessa, 

que faz com que as pessoas retirem de sua rotina aqueles gastos considerados dispensáveis, 

dentre os quais está o uso do táxi, e o descrédito dos taxistas junto a determinada parcela da 

população, só reversível, segundo o Usuário 7, com maciços investimentos em marketing e 

em propaganda, buscando reverter essa imagem negativa, angariando novos usuários em 

camadas da população antes refratárias aos taxistas. 



258 

 

Ou seja, os taxistas terão que se reinventar (Usuário 12); terão de repensar a sua 

estrutura de trabalho! (Usuária 13) 

Se os taxistas terão de se adaptar para sobreviver, talvez a situação não seja diferente 

para os uberistas.  

 

4.2.5.2 E para os Uberistas, que futuro há para eles, se a Uber for regulamentada? 

 

Para a Usuária 11, esse apelo pela regulamentação da Uber é todo em função da 

possibilidade de maior arrecadação tributária e, para ela, com a regulamentação, a Uber vai 

acabar, “a Uber vai virar táxi”. Posição semelhante tem o Usuário 15, que entende que o 

excesso de normas derivadas de uma possível regulamentação irá asfixiar o sistema do Uber.  

Embora pensando menos drasticamente, os Usuários 02, 04 e 10 entendem que, com a 

regulamentação, haverá, mesmo, mais exigências para esses motoristas, que terão de adequar 

seus veículos a questões de maior segurança para o passageiro, o que levará os chamados 

bicos a abandonarem o mercado, pois eles, de acordo com o Usuário 07, não desejam ter o 

Uber como compromisso; querem apenas aproveitar seus momentos de folga para ganhar um 

dinheiro extra. Como diz o Usuário 09, “alguns uberistas vão ficar de fora, por não terem 

condições de se regularizar.” O que, na visão da Usuária 14, é um ponto tranquilo, pois “quem 

não se ajusta, vai ter que se virar.” 

Outra exigência, no pensar do Usuário 06, diz respeito à necessidade de esses 

motoristas passarem por treinamento e se adequarem a determinado padrão de conduta, que, 

na opinião dele, abrange, inclusive, o vestuário e a identificação visual dos veículos. Isso, de 

acordo com os Usuários 12, 13 e 18, seria um ponto extremamente positivo, pois trará uma 

segurança maior aos uberistas no exercício de sua atividade e uma consequente melhoria na 

qualidade dos serviços prestados (Usuária 16). 

Tudo isso, de acordo com os Usuários 03, 11 e 13, pode levar a uma subida no preço 

das tarifas, tornando-a mais próxima das tarifas dos táxis, dificultando a manutenção do 

acesso das pessoas a esse tipo de serviço. Ou nas palavras do Usuário 07: “Se a Uber for 

regulamentada de uma maneira que vire um táxi, eu vou parar de usar.” 

Mais segurança, mais qualidade de atendimento... Para a Usuária 05 isso indica que 

“vai ter uberista pra tudo... Vai ter uberização!” Uberização que ocorrerá porque o usuário se 

sentirá mais seguro em utilizar os serviços da Uber, ao saber que esses serviços estão sendo 

mais bem fiscalizados (Usuários 02 e 06). 
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Em relação à questão das tarifas, vale um adendo: conforme reportado pelo site Olhar 

Direto (2017), nos horários de pico e em finais de semana “é quase impossível conseguir 

pegar um Uber sem que ele esteja em preço dinâmico.” Isso, de acordo com a reportagem, faz 

com que uma corrida que fica, em horário normal, em torno de 20 reais, ultrapasse os 40 reais, 

levando os motoristas que trabalham com Uber e com 99 POP a optarem por trabalhar, nesses 

horários, somente com o primeiro aplicativo, desconectando-se do segundo, que, por não 

trabalhar com preço dinâmico, mantém suas tarifas mais baixas.  

 

4.2.5.3 Prêmio ou castigo? O que a regulamentação reserva para os usuários? 

 

Para a Usuária 01, na realidade, para os usuários pouco importa se a Uber será 

regulamentada. Para ela, “a pessoa olha é (...) o preço mesmo, o preço mais acessível. Quem 

vai querer fazer uma corrida que num certo aplicativo dá 50, se no outro vai dar 30. Todo 

mundo vai naquele que vai dar 30, independente se é um negócio registrado, regulamentado.” 

Já o Usuário 03 entende que os impactos a que os usuários estarão sujeitos dependem 

da forma como a regulamentação se der. Se for de uma forma mais restritiva, com limitação 

no número de veículos, segundo ele será certo que ocorrerá um aumento no valor de tarifa, 

pela manutenção de uma grande demanda, sem que haja a contrapartida na oferta de veículos 

(visão compartilhada pelos Usuários 06, 11, 12, 13, 15, 16 e 17), o que levará o Usuário 07 a 

parar de usar o aplicativo, em protesto contra as novas normas. 

Complementando essa ideia de mudança no valor da tarifa, os Usuários 16 e 18 

entendem que uma aproximação de tarifas, se traz o aspecto negativo de maior gasto, pode 

apresentar, também, um aspecto positivo, qual seja, o engajamento de mais e novos usuários 

não somente em relação ao Uber, mas em relação ao próprio táxi, que pode se valer dessa 

similaridade de preços para resgatar seu espaço entre os usuários. 

 Por outro lado, se for de uma forma mais light, que permita a ampliação da oferta do 

serviço, o efeito poderá ser o contrário, com diminuição no valor das tarifas, podendo ocorrer, 

inclusive, um maior engajamento da população nesse tipo de transporte, abandonando a ideia 

de se ter veículo próprio.  

O indiscutível, no entanto, de acordo com os Usuários 02, 06, 12 e 13, é que a 

regulamentação trará “uma certeza de que a coisa está funcionando mais legalmente, talvez 

com uma fiscalização melhor, com uma segurança maior.” Assim, no pensar dos Usuários 04 

e 09, “as pessoas vão poder escolher, mas escolher vendo que os dois lados estão nivelados.” 

Ou seja, as pessoas terão mais tranquilidade para decidirem por um dos dois sistemas de 
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transporte (Usuária 08), inclusive as mulheres, que têm mais receio em utilizar o Uber, por 

causa de segurança (Usuário 10). 

E se traz consequências para os diversos usuários, a regulamentação da Uber 

impactará, também, a sociedade de modo geral, seja pela abertura do mercado de trabalho 

(Usuária 16), que trará aferição de renda para os uberistas e de arrecadação para o governo 

(Usuária 13), seja pela questão da mobilidade urbana, como pontuam os Usuários 02, 08 e 09.  

Nesse sentido, para o Usuário 09 já é possível ver reflexos no trânsito, porque “quem 

usa o Uber é o sujeito acostumado a usar o veículo próprio. O que ele fez? Ele tirou o uso do 

veículo próprio, deixou o veículo na garagem e usa o Uber. Então, é um por um ou até mesmo 

mais do que um por um, porque às vezes duas pessoas pegam Uber, três pessoas pegam Uber 

e não vão com três carros para a rua.” 

Quiçá possa a regulamentação trazer pacificação entre uberistas e taxistas, como 

esperam as Usuárias 01 e 08, extinguindo-se os conflitos que se verificam nas diversas 

cidades em que a Uber atua. 

Logicamente que os usuários que são contra a regulamentação ou que acham que ela 

se dará de modo muito restritivo entendem que os impactos, caso a regulamentação se torne 

realidade, serão negativos tanto para os usuários quanto para a sociedade como um todo. Esse 

é o pensamento dos Usuários 07, 11 e 15. 

Nesse mar de expectativas, é importante relembrar o quinto dos cinco ensinamentos de 

Ho (2005) sobre a motilidade dos sistemas de marketing. Para ele, somente na interação total 

entre os diversos atores sociais – comerciantes, consumidores e governo – é que se pode ter a 

real avaliação da situação dos múltiplos sistemas de marketing existentes, bem como das 

modificações necessárias em cada um deles.  

É o que espelham as opiniões dos usuários, Para eles, hoje o momento ainda é de 

transição, sendo necessário que se espere a situação toda se acomodar, para que se tenha uma 

visão mais definitiva da realidade e, assim, se possa agir adequadamente, resguardando os 

direitos dos diversos atores sociais, bem como lhes impingindo seus deveres.  

 

4.2.6. Os cenários alternativos na visão dos usuários 

  

Após exporem seus pensamentos acerca da presença da Uber no mercado e de sua 

possível (ou provável) regulamentação, os usuários foram levados a se posicionar, 

considerando outros dois cenários possíveis: a não regulamentação, com a situação entre Uber 

e táxi permanecendo como se encontra agora, e o impedimento da Uber permanecer no 
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mercado, voltando ao antigo status quo dos taxistas. 

 

4.2.6.1 Se nada mudar, como fica a situação? 

 

Quanto à não-regulamentação, o Usuário 07 afirma que “não pode deixar a Deus 

dará”, principalmente levando-se em considerando que o Uber já é um aplicativo consolidado 

nos países, como destaca a Usuária 02, sendo irreversível esse processo de uso de aplicativos 

no transporte de passageiros (Usuária 05). Concordando com essa ideia, a Usuária 08 diz que 

não se deve ‘continuar a empurrar a situação com a barriga’, evitando o conflito, com medo 

de desagradar a uma das partes.  

 Entretanto, caso a situação não caminhe em direção à regulamentação, os usuários 

entendem que, mesmo havendo, ainda, uns “‘quebra-pau’ aqui, ali...” (Usuária 11), a Uber 

manterá seus serviços, ainda que com esse caráter meio clandestino que possui hoje (Usuários 

01, 14, 16 e 17), recorrendo, para tanto, ao incessante uso de liminares (Usuários 02, 03 e 05), 

uma vez que há muitos desempregados, que precisam desse trabalho para sobreviver 

(Usuários 04 e 09). E continuando a sofrer assédio dos taxistas, de acordo com o Usuário 18. 

Isso, no entanto, de acordo com o Usuário 07, pode causar um problema, com a 

entrada desenfreada de uberistas no mercado, fazendo com que a própria renda deles se 

rarefaça, à vista do excesso de oferta para uma demanda que, se antes era reprimida, tende a 

alcançar um limiar máximo de crescimento. Isso faria com que o número de corridas por 

motorista diminuísse consideravelmente, reduzindo, por consequência, o rendimento dos 

uberistas. 

Embora o Usuário 15 entenda que a tendência é de melhora contínua do sistema da 

Uber, a situação não é vista com bons olhos pelo Usuário 06, que entende que a Uber não vai 

procurar melhorar a qualidade dos serviços, por não haver cobrança do poder público quanto a 

isso. Nesse sentido, a Usuária 13 dá um exemplo ocorrido no salão de beleza que frequenta. 

De acordo com ela, uma pessoa que trabalha lá, fez o seguinte comentário a respeito do atual 

tratamento dos uberistas: “engraçado; agora acabou esse negócio de bala, de aguinha, de carro 

limpinho... Os carros da Uber estão cada dia mais velhos, mais despedaçados, (os uberistas) 

não te dão nem bom dia.”  

Olhando pelo lado dos taxistas, os Usuários 09 e 12 entendem que eles vão continuar 

sofrendo com a queda na demanda, não conseguindo voltar à situação em que viviam antes, 

pois se manterá a distinção entre “Usuário de táxi” e “Usuário de Uber”, como afirmam os 

Usuários 08 e 10. Fato que, para o Usuário 15, é uma situação natural do processo de 
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transformação da sociedade. 

Por fim, a Usuária 04 chama a atenção para a situação do próprio consumidor. Para 

ela, à vista da situação de desordem no sistema da Uber, caso não haja a regulamentação, os 

usuários permanecerão utilizando os serviços com o foco apenas no preço, afinal, de acordo 

com o Usuário 12, “o usuário não está nem aí se vai está regulamentado ou não; ele vai usar.”  

Assim, apenas o amadurecimento dos usuários é que forçariam a regulamentação, 

fazendo com que surgissem regras mais rígidas de atuação, com vistas à manutenção da 

segurança dos passageiros (Usuária 04). 

 

4.2.6.2 Adeus, Uber! E aí, o que acontece? 

 

Quanto à proibição da Uber de atuar em Belo Horizonte, os Usuários 07, 13, 14, 15 e 

18 veem a situação como um retrocesso, pois haverá o retorno ao monopólio dos táxis, com 

consequente elevação de preços e a volta da antiga forma de relacionamento cliente-taxista, 

na qual, de acordo com o Usuário 03, “muitos taxistas achavam que estavam prestando um 

favor ao prestar o serviço”, não pegando corridas pequenas, não ajudando a carregar malas e 

tratando mal o cliente, como alerta a Usuária 05. 

Para a Usuária 08, as pessoas já se organizaram para o uso da Uber e como esse uso já 

se tornou algo cultural, para o Usuário 12, além dos impactos financeiros negativos, haveria 

uma comoção generalizada, que poderia, inclusive, se transformar em movimentos em favor 

da Uber. 

De modo restrito, para quem é usuário do Uber, a situação não ficaria nada 

confortável. Para esses usuários, haveria uma perda significativa, pois, “depois do ônibus, (o 

Uber) é o transporte mais em conta que (se) tem para pegar” (Usuários 01 e 09).   

Nesse sentido, o Usuário 03 apresenta sua própria experiência: de acordo com ele, 

antes, quando algumas pessoas iam à sua casa, pediam para ele indicar o número da linha de 

ônibus e o ponto mais próximo de sua casa, no qual deveriam descer. Agora, essas mesmas 

pessoas pedem, apenas, para ele confirmar o endereço, para poderem pedir um Uber. 

Situação que regrediria, conforme apontado anteriormente, com as pessoas tendo de 

procurar outro meio de transporte, como apontam os Usuários 10 e 11, seja retornando ao 

transporte coletivo, seja voltando a usar o táxi (Usuário 17) ou mesmo, conforme pontua a 

Usuária 16, recorrendo ao ‘mercado negro’, para ter transporte no estilo Uber à disposição.  

Além disso, como visto anteriormente há usuários que desejam vender seu carro 

próprio, passando a utilizar somente o Uber. Como pondera a Usuária 02, caso haja essa 
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proibição, o movimento será no sentido contrário: será necessário manter o carro próprio, 

pois, em comparação com o táxi, se torna mais viável ter as despesas com o próprio veículo a 

utilizar o táxi com frequência.  

Mas e quem não quer ou não pode utilizar seu próprio veículo? Para os Usuários 06 e 

07, a opção seria parar de usar o transporte privado, voltando a utilizar o transporte coletivo e 

andando de táxi “só em caso de extrema necessidade” (Usuário 06). Se, pelo menos, fosse um 

transporte coletivo de qualidade, talvez a ausência da Uber não se fizesse sentir tão 

fortemente.  

Entretanto essa não é a realidade vivida pela população que depende do transporte 

coletivo, sobretudo nos horários de pico, tanto de manhã quanto à noite. Qualquer um que 

ande pelas ruas e bairros de Belo Horizonte se depara com ônibus completamente lotados, 

com as pessoas espremidas, sem qualquer conforto e, pode-se dizer, sem qualquer segurança. 

Cenário que não deve mudar, de acordo com o Usuário 03. Para ele, não interessa às empresas 

melhorarem a qualidade do serviço de transporte coletivo, pois elas têm “seus ganhos 

garantidos, via gerenciamento da BHTrans”. E ele nem duvida de que, em caso de 

necessidade, essas empresas acabem se articulando com o sindicato dos taxistas, para boicotar 

a Uber. 

Quem também não ficaria em situação confortável seriam os uberistas. Para a Usuária 

05 trata-se de uma questão social: embora eles não estejam ganhando o que imaginaram 

ganhar, o que fariam se não tiverem nem o rendimento que obtêm hoje? O que fazer com 

milhares de pessoas sem qualquer inserção no mercado de trabalho? Para os Usuários 02 e 12, 

o desemprego de tantas pessoas seria um motivo para haver resistência, se a ideia de saída da 

Uber prosperar. 

Já para a Usuária 04 nada mudaria, pois ela é cliente assídua de táxi, então a exclusão 

da Uber e assemelhados do trânsito de Belo Horizonte não impactaria em nada o seu 

cotidiano.  

 

4.2.7 Usuários-Nostradamus: há esperança para o futuro próximo? 

 

Falar do futuro quando se vive uma situação política e econômica sem muita 

perspectiva de mudança em curto prazo é, para a Usuária 05, falar de algo imprevisível.  

Visão com a qual concordam os Usuários 04, 08, 11, 13 e 18, que não veem “grandes 

melhorias nos anos que vão chegar”, seja pela quantidade de veículos nas ruas de Belo 

Horizonte, seja pelo crescimento da população, que demandará mais ônibus circulando pelo 
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centro da cidade. 

Nesse contexto, o Usuário 03 entende que o transporte coletivo vai continuar ruim 

como é hoje, pois, “embora você tenha intervenções urbanas, com um discurso de viabilizar a 

melhoria da oferta, os ônibus continuam lotados”. Crítica reiterada pela Usuária 16, que diz 

não ter visto grandes melhorias com a implantação do MOVE na cidade. 

Ainda assim, os Usuários 07, 14, 15 e 17 apostam em uma melhoria no trânsito da 

cidade, se o transporte coletivo receber a devida atenção, fazendo dele uma boa alternativa 

para o futuro.  

Já os Usuários 06, 08, 09 e 18 acreditam que a ampliação do metrô seria uma proposta 

interessante para facilitar o deslocamento das pessoas pela cidade, uma vez que ele é, de 

acordo com a Usuária 05, um transporte mais rápido do que o transporte coletivo. Entretanto, 

de acordo com a Usuária 08, cinco anos é pouco tempo para que sejam vencidas as 

dificuldades técnicas para a ampliação do metrô. 

Enquanto isso, os Usuários 01, 02 e 10 colocam o futuro nas mãos dos aplicativos, por 

entenderem que “se essa onda de aplicativos continuar, a gente vai ter uma oferta maior” 

(Usuária 02), inclusive com a inclusão de outras modalidades de transporte por aplicativos, 

como já acontece hoje com os motoboys. 

Ou no dizer da Usuária 01: “o negócio está ficando moderno.” 

Modernidade que mostra que, também para os usuários, vale o pensamento de Ho 

(2005), no que concerne ao ambiente de mercado não ser estático, estando em contínua 

mudança; mudança essa que impacta o ambiente dos sistemas agregados de marketing, 

fazendo com que eles também se modifiquem, formatando um constante ciclo interativo de 

ações, derivadas dessas mudanças ocorridas no mercado.  

Como dito anteriormente, essa a síntese perfeita do trabalho de campo desta pesquisa! 

Ainda mais juntando a visão dos usuários à visão dos motoristas, pois, como mostrado 

aqui, pelo lado dos usuários, apresentou-se uma nova e boa proposta, com a incorporação de 

milhares de pessoas, até então relegadas ao uso do transporte coletivo, a um serviço 

considerado bom, barato e de boa qualidade.  

Os três B’s fundamentais para qualquer consumidor! 

Os três B’s que podem definir o futuro tanto do táxi quanto do Uber e assemelhados!  

 Na realidade, pode-se resumir todos esses pensamentos naquele exposto por Wilkie e 

Moore (2012), citando Vaile et al. (1952), que ressaltam que os sistemas de marketing 

realizam duas tarefas distintas para as sociedades, quais sejam: (1) a entrega de um padrão de 

vida para os cidadãos; e (2) a criação de um dinamismo no mercado, que adota e suporta os 
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contínuos avanços e inovações, permitindo um ininterrupto crescimento do padrão de vida 

diário. 

Será que os exemplos acima e os demais, espalhados pela dissertação, prevalecem a 

ponto de se dizer que há aderência entre a teoria e a realidade na presente pesquisa? 

É o que se verá na próxima seção. 

 

4.3 A aderência entre teoria e realidade 

 

Buscar a aderência entre teoria e realidade é passo fundamental em uma pesquisa. 

Encontrá-la significa que a teoria ainda encontra suporte na realidade. Não encontrá-la denota 

que a teoria é falha, que já não se coaduna mais com os novos tempos ou que ainda não há 

teoria que abranja os fatos investigados. 

Na pesquisa em tela, três foram os focos teóricos que a nortearam: o macromarketing, 

os sistemas de marketing e a relação deles com a sociedade. 

E, aqui, esses temas é que serão avaliados, em contraposição aos dados encontrados no 

trabalho empírico e na proposta de trabalho feita pelo pesquisador. 

 

4.3.1 O macromarketing foi, mesmo, o parâmetro adotado na pesquisa? 

 

Como disposto na problematização, a pesquisa se destinou a analisar os impactos da 

entrada da Uber no mercado à luz do macromarketing (grifo do autor). 

Cabe, então, a seguinte pergunta: a questão foi, mesmo, discutida, no nível do 

macromarketing? 

Para responder a essa questão, é necessário que seja revisitado o tópico 

“Diferenciando micro de macromarketing”, presente no capítulo “Revisão da literatura”. 

Ali, o primeiro pensamento que se encontra em relação a essa diferenciação é quanto 

ao âmbito de atuação do marketing. Tanto Lazer (1969, apud Hunt & Burnett, 1982) quanto 

Moyer (1972) enfatizam essa questão, lembrando que o micromarketing se relacionaria às 

atividades intrafirmas (no dizer de Moyer), em seu aspecto tecnológico particular (no dizer de 

Lazer), enquanto o macromarketing levaria em consideração as dimensões societais do 

marketing. 

Nesse primeiro sentido, já é possível afirmar que o corpus da pesquisa se relaciona, 

mesmo, à perspectiva do macromarketing, uma vez que (i) a pesquisa não se preocupou com 

as ações da Uber para obtenção de seus resultados, ou seja, a pesquisa não teve preocupação 



266 

 

com os assuntos intrafirma; e (ii) a pesquisa se preocupou com a atuação dos diversos atores a 

partir da entrada da Uber no mercado belorizontino, buscando evidenciar os benefícios e 

possíveis malefícios que tal entrada teve sobre taxistas, uberistas e consumidores. Ou seja, 

foram enfatizadas, na pesquisa, as dimensões societais do marketing. 

Anos mais tarde, Hunt e Burnett (1982) propuseram uma nova forma de se evidenciar 

a diferença entre as perspectivas micro e macro, afirmando que, para se especificar essa 

dicotomia, é necessário se levar em consideração três critérios, tidos por eles como 

necessários e suficientes: (i) o nível de agregação; (ii) a perspectiva do estudo; e (iii) o 

destinatário das consequências. 

Em relação aos fatores citados, pode-se afirmar que: (i) até levando em consideração o 

proposto por Bagozzi (1977), que entende o micromarketing como um relacionamento 

diádico entre os atores de marketing, enquanto no macromarketing haveria uma rede de 

relacionamentos, conectando os atores de marketing aos seus parceiros sociais ou, na menor 

das hipóteses, o macromarketing seria uma relação diádica, mas de caráter sistêmico, o nível 

de agregação considerado na pesquisa foi um nível múltiplo e variado, por levar em 

consideração a participação de todos os atores sociais envolvidos na situação estudada, seja 

em suas relações diádicas contínuas, seja em suas redes de relacionamentos, envolvendo todas 

as questões atinentes ao uso dos dois sistemas de transporte; (ii) a perspectiva de estudo foi 

ampla, pois buscou compreender a visão tanto de uberistas quanto de taxistas e consumidores 

em relação à questão apresentada, ou, seguindo as palavras de Hunt (1977), a pesquisa se 

preocupou com o estudo dos sistemas de marketing e do impacto dual das atividades desses 

sistemas em relação à sociedade; e (iii) o destinatário das consequências é toda a sociedade, 

seja representada pelos grupos de motoristas e usuários imersos na problemática, seja a 

população como um todo, que, ainda que indiretamente, recebe os benefícios (como a 

possível melhoria na mobilidade urbana) quanto os malefícios (como o fechamento do 

trânsito por causa de manifestações e como o presenciamento de agressões mútuas entre 

motoristas, das quais qualquer transeunte pode se tornar uma vítima circunstancial), como 

apontam Shawver e Nickels (1979), para quem somente o estudo dos sistemas de trocas a 

partir de uma perspectiva social é macromarketing. 

Ou, nos dizeres de Moyer (1972, p. viii do prefácio): “a perspectiva macro analisa o 

impacto das atividades das firmas sobre a sociedade e determina se o comportamento e o 

desempenho do marketing vão ao encontro das necessidades e expectativas da sociedade.” 

Nesse mesmo diapasão, Bartels e Jenkins (1977) e Wilkie e Moore (2006) entendem 

que o macromarketing está envolvido na compreensão, explanação e predição dos efeitos que 



267 

 

o sistema de marketing pode ter, e está tendo, sobre o nosso mundo. 

Pensamento igual tem Costa (2015, p. 106), que afirma que 

  

um modelo geral para análise de macromarketing somente encontra uma base segura no 

conceito de sistema, que representa uma ideia associada, entre outras possibilidades 

conceituais, a um conjunto integrado e interdependente de partes que, quando em ação, 

interagem entre si no processamento de entradas as mais diversas, com a finalidade de gerar 

um ou mais resultados como saídas do sistema. 

 

Assim, é possível reafirmar que, observando-se os parâmetros adotados para a 

dicotomização entre micro e macromarketing e os ensinamentos dos diversos autores sobre a 

conceituação de macromarketing e a forma de atuação dos sistemas de marketing, a pesquisa 

certamente caminhou pelos campos do macromarketing, respaldando, assim, a pretensão 

inicial do pesquisador de fazer as análises à luz de tal concepção.  

 

4.3.2 Venkatesh e o futuro do macromarketing 

 

Ao expor seus pensamentos sobre o futuro do macromarketing, Venkatesh (1999) 

apresenta três fatores que, para ele, são preponderantes na análise do macromarketing, no 

século XXI: a economia global, baseada em signos e imagens; a natureza flexível da produção 

e do consumo; e o surgimento do capitalismo informacional ou da economia da informação. 

Os três elementos apresentados por Venkatesh em 1999 mostram-se presentes no 

delinear desta pesquisa. 

Revisitando a introdução, percebe-se, claramente, que os sistemas de táxis, existentes 

praticamente em todas as cidades do mundo, eram sistemas estanques, delimitados 

municipalmente, sem qualquer correlação um com o outro. 

O advento da Uber escancara a nova visão que se tem do mercado e ratifica o 

posicionamento de Venkatesh (1999). 

Com seu potencial tecnológico, os aplicativos, notadamente o Uber, abrangeram o 

mundo em muito pouco tempo, fato impensável em períodos anteriores, em que a 

internacionalização de uma firma dependia de um percurso mais longo, áspero e incerto. 

Presente em diversos países, apenas68 (grifo do autor) com sua plataforma digital, a Uber é 

mostra evidente dessa economia da informação. Neste aspecto, ainda, as taxas que a empresa 

                                                
68 O pesquisador sabe que há escritórios da Uber espalhados pelas cidades em que a empresa atua. O destaque 

aqui se reporta a que, em termos de produção, a Uber não precisou deslocar equipamentos e outros grandes 

recursos. 
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cobra dos motoristas que usam seu aplicativo para trabalhar evidenciam ainda mais o seu 

caráter capitalista, no que Venkatesh chama de “capitalismo informacional”. 

Essa possibilidade de espalhar-se pelo mundo corrobora, ainda, a natureza flexível da 

produção e do consumo. Sendo um bem intangível, a informação obtida pelo uso do 

aplicativo (a mostra dos motoristas próximos que se encontram disponíveis para realizarem 

determinado trajeto), é produzida remotamente, pela internet, sendo disponibilizada para uso 

em locais díspares, ao mesmo tempo. Exemplificando: duas pessoas que estejam em extremos 

opostos de uma mesma cidade e que desejem ir para o centro daquela cidade, no mesmo 

momento, podem acessar o aplicativo de onde se encontram e ter contato com os motoristas 

próximos a si, que estejam disponíveis para realizar o percurso pretendido. 

Já a questão da importância dos signos e imagens no século atual pode ser observada 

no comportamento dos usuários em relação à utilização do aplicativo da Uber. De forma 

velada ou não, ficou patente, durante as entrevistas com eles, que a escolha pelo Uber tem 

uma motivação simbólica: a novidade do Uber se contrapõe à tradicionalidade do táxi. Assim, 

andar de Uber é mostrar-se atual, conectado com a realidade tecnológica; é sentir-se partícipe 

do novo mundo, em que saber acessar a internet acaba por ser um diferencial de visão de 

mundo. Talvez isso justifique a ausência de entrevistados jovens que preferem o táxi ao Uber 

e justifique, também, a presença de pessoas mais velhas, que têm essa mesma preferência. 

De modo mais prosaico, mas, ainda assim, em consonância com o pensamento de 

Venkatesh (1999), pode-se citar a fala da Usuária 01, sobre a preferência pelo uso do Uber, 

quando se dirige a algum evento: “arrumadinha, de ônibus não...” 

É o mundo ditando novas normas e as pessoas se sentindo impelidas (ou 

constrangidas) a executá-las, sob pena de serem consideradas retrógradas. 

Nesse último exemplo pode-se, ainda, vislumbrar um assunto que será tratado mais 

adiante, referente à promessa de melhoria da qualidade de vida, a partir do advento da 

economia informacional. E é o que se deduz da fala da Usuária 01: a nova possibilidade dada 

a ela pelo aplicativo, em conexão com a internet, elevou seu padrão de vida, pois, agora, ela 

pode usufruir de um maior conforto e, até, de mais orgulho de si mesma, ao poder utilizar um 

transporte privado para ir a uma festa, em vez do acesso somente ao transporte coletivo. 

Ou, como exposto na Revisão da Literatura: “torna-se obrigatório que a produção se 

torne flexível, de modo a encontrar a necessária demanda no mercado, cujo consumo é 

marcado, agora, pela busca de benefícios intangíveis e pela incorporação do sistema de signos 

aos produtos e serviços (Venkatesh, 1999).” 
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Por fim, Venkatesh (1999) lembra que, na economia informacional, o indivíduo se 

torna sujeito experiencial, sendo que a cada experiência é dado um sentido especial, com a 

linguagem se tornando o veículo pelo qual as estruturas de significados são construídas. 

Esse trecho explicitado por Venkatesh (1999) remete diretamente à forma como o 

Usuário 17 utiliza os serviços do Uber, para o qual dá um significado especial, ao preferir usá-

lo menos vezes (em geral, uma vez por mês), mas utilizando o melhor serviço disponível na 

Uber (o Uber Black), para ter uma sensação mais distinta dessa experiência. 

 

4.3.3 A ideia de transvecção de Alderson e a realidade pesquisada 

 

Layton (2007), Mittelstaedt et al. (2015), Wilkie e Moore (2006), Costa (2015, p. 106) 

e Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 2005) colocam o marketing como responsável pela 

entrega de bens e serviços aos consumidores finais e, por consequência, todas as etapas que 

envolvem esse processo, desde o ponto inicial, referente à obtenção das matérias-primas, até 

seu ponto final pós-consumo, referente ao descarte, como essenciais para que o marketing 

consiga atingir seu objetivo.  

E são essas etapas que vão se constituindo nos sistemas agregados de marketing, pois, 

a cada fase, processos e pessoas são incorporados às atividades. 

É o que se vê na realidade pesquisada. 

O sistema de táxi passa por diversas etapas nas quais diferentes atividades e atores 

ajudam a compor o processo de alocação de transporte individual, com motorista, podendo-se 

vislumbrar as seguintes etapas: a) etapa de qualificação do condutor; b) etapa de legalização 

do condutor e do veículo; c) etapa de fruição do transporte em si; e d) etapa pós-prestação dos 

serviços. 

Na primeira etapa, os atores que permitem a qualificação do condutor são os órgãos 

responsáveis pela anotação do exercício de atividade remunerada na carteira de habilitação do 

pretendente a taxista (Detran/MG, clínicas conveniadas ao Detran/MG e responsáveis pela 

aplicação do teste psicotécnico necessário a essa aposição) e as entidades responsáveis por 

ministrarem o curso de “Operador de Transporte Púbico de Passageiros”, obrigatório a quem 

deseja ingressar nessa atividade (empresas conveniadas à BHTrans para efetivação desses 

cursos, notadamente o Sest-Senat). 

Na segunda etapa, surgem novas atividades, que permitem a legalização do condutor e 

de seu veículo e que são desenvolvidas pelos seguintes atores: o Detran/MG, para legalização 

do veículo de modo geral, em termos de tributos a que todos os proprietários de veículos estão 



270 

 

sujeitos; o sindicato dos taxistas, a quem os pretendentes devem se vincular a priori, sob pena 

de não conseguirem sua permissão/licença junto à BHTrans; e a própria BHTrans (2016), a 

quem compete, além de ratificar a situação inicial de veículos e condutores, homologar a 

condição dos veículos em relação ao seu regulamento próprio, como se vê a seguir:  

I - tipos de táxi: táxi acessível, táxi convencional, táxi Premium e táxi lotação; 

II - tipos de motoristas: permissionário e condutor auxiliar; 

III - modo de entrada no sistema: mediante licitação promovida pela BHTrans, tanto 

para Pessoa Física (PF) quanto para Pessoa Jurídica (PJ);  

IV - número de licenças permitidas: uma para Pessoa Física e, no máximo, 15 para 

Pessoa Jurídica; 

 V - possibilidades de transferência da permissão: poderão ocorrer entre PF por 

falecimento ou invalidez permanente do delegatário, sendo destinada a sucessores legítimos, 

com validade pelo prazo da delegação dada ao titular;  

VI - documentos necessários para cadastramento junto à BHTrans: vão de documentos 

pessoais ou da empresa à apresentação de diversas certidões negativas;  

VII - documentos e caracterização exigidos para cadastro dos veículos: vão desde os 

documentos comprobatórios de propriedade e de regularidade para o tráfego até a estipulação 

de dimensões mínimas, que garantam o conforto dos usuários, passando pela exigência da cor 

branca, para os táxis convencionais, acessíveis e lotação, e da cor preta, para os táxis 

Premium;  

VIII - prazos para substituição de veículos e idade máxima para os mesmos: até o 

último dia do mês de fevereiro do ano subsequente a que o veículo completar três anos de 

fabricação (categoria Premium), quatro anos de fabricação (veículos híbridos) ou cinco anos 

de fabricação (demais categorias), podendo ser substituídos apenas por veículos que tenham, 

no máximo, três anos de fabricação; 

IX - demais condições para liberação dos veículos: manutenção, nos veículos, de 

diversos documentos e equipamentos, que mostrem ao usuário sua regularidade para o 

tráfego;  

X - condições mínimas de execução dos serviços: possibilidade de prestação dos 

serviços somente em Belo Horizonte e municípios conveniados; estipulação de período 

mínimo a serem trabalhados no mês, na semana e por dia; estipulação de frota mínima das 

Pessoas Jurídicas em serviço; possibilidade de licença temporária da permissão; formas de 

cobrança da bandeira 2 e da taxa de retorno; obrigatoriedade de aceitação de cartão de débito 

e de crédito e de uso do ar condicionado; e cobrança extra por volumes;  
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XI - taxas cobradas pela BHTrans: permuta entre veículos, cadastro de condutor 

auxiliar, segunda via de qualquer documento, vistoria externa, segundo retorno de vistoria 

periódica;   

XII - modo de execução da fiscalização: acompanhamento permanente, administrativo 

ou em campo, exercido pela BHTrans por intermédio de seus agentes ou de conveniados; e 

XIII - tipos de infrações passíveis de punição pela BHTrans: vão desde infrações 

posturais, como se trajar inadequadamente para a atividade, até infrações comportamentais, 

seja em relação ao Regulamento da BHTrans ou ao Código Brasileiro de Trânsito, atingindo 

tanto o condutor do veículo quanto o detentor da permissão. 

Ou seja, se tornar um Taxista em Belo Horizonte não é fácil. 

São muitas as exigências. 

E, até para se tornar motorista auxiliar, não é nada fácil: o interessado deve ser 

apresentado por um permissionário com o qual já esteja empenhado em trabalhar. Somente 

assim, se consegue uma licença de trabalho como motorista auxiliar. 

Na terceira etapa, de forma direta estão envolvidos taxistas e usuários, em uma relação 

diádica de troca: enquanto os taxistas oferecem o serviço, os usuários oferecem determinado 

valor financeiro em troca dessa oferta de serviço. Indiretamente, há outros atores envolvidos, 

pois os motoristas estão sujeitos à fiscalização da BHTrans em suas locomoções diárias, bem 

como à fiscalização de outros órgãos, como a Guarda Civil de Belo Horizonte e o Batalhão de 

Trânsito da PMMG. De modo mais amplo, pode-se intuir que toda a sociedade se encontra 

dentro dessa fruição de transporte, uma vez que pedestres e outros motoristas são co-

partícipes diretos ou indiretos desse sistema de transporte. 

A etapa pós-consumo pode até não ocorrer, caso os usuários não participem de 

possíveis avaliações disponíveis sobre a conduta do motorista ou não se vejam melindrados 

por alguma situação ocorrida durante o trajeto. Somente se os usuários fizerem a avaliação do 

motorista ou se acionarem a BHTrans ou o PROCON, em caso de surgimento de pendências 

com algum taxista, é que essa etapa pós-consumo se verificará. Do lado dos taxistas, eles 

também podem avaliar ou não os usuários; podem sofrer ou não sanções por parte dos órgãos 

fiscalizadores. Essas ocorrências ou a ausência delas é que determinarão a existência de uma 

etapa pós-consumo.  

É a ideia de transvecção de Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 2005 e Wooliscroft 

et al., 2006), transposta aqui para o setor de serviços. 

Ideia que pode ser usada também para a Uber, embora com suas singularidades em 

relação ao serviço de táxi.  



272 

 

Por exemplo, na primeira etapa, de qualificação do condutor, embora também exija a 

aposição da expressão “EAR”, que significa “Exerce Atividade Remunerada”, as regras da 

Uber são menos rígidas e não há a necessidade de o pretendente participar de curso 

preparatório para a função. De modo geral, basta ter um smartphone e seguir os passos do 

cadastramento.  

Em relação à segunda etapa, na Uber não é necessária a apresentação física de 

certidões que comprovem a idoneidade (inicial) do motorista, bastando, para isso, dar um 

aceite na tela “Consentimento Legal”, no momento do cadastramento, conforme Figura 14, 

exposta a seguir: 

 

Figura 14: Etapa de cadastramento de motorista na Uber 

 
Fonte: foto tirada pelo autor de seu próprio cadastramento no site da Uber 

 

Se exige apenas a concordância, pelo pretendente, das providências a serem tomadas 

pela empresa quanto à “avaliação de elegibilidade para usar ou continuar usando a plataforma 

da Uber”, o Regulamento da Uber também se mostra bem minucioso, informando aos 

pretendentes em quais categorias cada veículo pode ser cadastrado (incluindo tipo de veículo 

e ano de fabricação) e as políticas de desativação, deixando evidentes todas as atitudes 

consideradas indesejáveis pela empresa e que podem culminar com a exclusão do motorista 

como “parceiro” da Uber (Uber, 2018). 

A terceira fase se iguala no que se refere à relação diádica entre motoristas e usuários. 

Em relação a essa terceira etapa, no que concerne aos uberistas, o fator relaxante é a ausência 

da BHTrans como fiscalizadora direta de suas atividades. Sendo assim, os motoristas se 

sujeitam somente à fiscalização-padrão dos órgãos de trânsito e apenas às penalidades 
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dispostas no Código Brasileiro de Trânsito. 

Da mesma forma que no táxi, a etapa pós-consumo também pode não ocorrer em 

deslocamentos por intermédio da Uber, mas, quando ocorre, é mais facilmente realizada. 

Enquanto no táxi as reclamações devem ser feitas diretamente à BHTrans pelo telefone 156 (e 

suas intermináveis conexões) ou pelo link “Fale conosco” do site da empresa, na Uber as 

contestações são feitas diretamente via smartphone, o que, até, predispõe as pessoas a se 

pronunciarem mais frequentemente. 

Em ambos os casos, no entanto, é difícil medir a efetividade de reação das duas 

empresas – Uber e BHTrans – em relação às reclamações feitas por usuários quanto ao 

serviço prestado por seus respectivos motoristas. 

Pelo exposto, percebe-se que, pela pesquisa, perpassa a ideia de transvecção abordada 

e delineada por Alderson (1965, apud Shaw & Jones, 2005). 

 

4.3.4 Layton, a natureza dos sistemas de marketing e a realidade pesquisada 

 

Ao afirmar que a natureza de um sistema de marketing relaciona-se à criação e à 

entrega de valor econômico por intermédio de trocas, Layton (2015) esclarece que isso se 

torna possível pelas diversas mudanças que ocorrem no ambiente em que o sistema de 

marketing se forma, apresentando os quatro processos pelos quais os sistemas de marketing 

podem ser mensurados como efetivamente atuantes. 

O primeiro desses processos, chamado pelo autor de evolução darwiniana, diz respeito 

à revisão das crenças, comportamentos, normas, valores e práticas sociais. 

Ao confrontar esse fator apresentado por Layton (2015) com a realidade encontrada no 

campo empírico da pesquisa, é fácil observar o tanto que este aspecto se relaciona ao 

posicionamento anterior dos taxistas em relação à sua realidade e ao posicionamento deles, 

depois da entrada da Uber no mercado.  

Como posto por diversos usuários entrevistados, hoje há uma preocupação do taxista 

em manter seu carro limpo, em se manter limpo, em ser mais agradável com o cliente e em 

utilizar melhor as ferramentas à sua disposição (GPS, cartões de crédito e de débito e 

aplicativos). 

Tudo isso clama pela evolução darwiniana, enunciada por Layton (2015), pois, como 

alertado por alguns entrevistados, para se manter no mercado, os taxistas terão de se 

reinventar, pois somente com essa mudança de postura eles poderão, além de manter a 

fidelidade dos atuais clientes, captar (ou reaver) clientes que utilizam o Uber. 
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O segundo aspecto levantado por Layton (2015) fala de mudanças nos mecanismos 

que lidam com a comunicação, compreensões compartilhadas, verdade e, até, cooperação 

entre indivíduos. 

Este aspecto, talvez, ainda não tenha sido olhado com a atenção devida pelos taxistas 

e/ou por seus órgãos de representação. Não houve, ainda, uma reestruturação do modo de os 

taxistas, como classe, se apresentarem à sociedade, se mostrarem não mais como um grupo 

seleto, fechado em sua reserva de mercado, mas como um grupo de trabalhadores, aptos a 

desenvolverem seu trabalho de modo profissional, dando o retorno esperado pelos usuários, 

ainda mais em comparação com aquele dado pelos uberistas. 

Em terceiro lugar, destacam-se, de acordo com o autor, os fatores ligados aos 

benefícios percebidos, advindos da troca de valores, especialização, escala, escolha 

estratégica e prevenção de riscos. 

Trata-se, aqui, da visão do usuário sobre o serviço oferecido. É ele, usuário, que pode 

e deve avaliar e avalizar os dois sistemas de transporte, a partir de suas próprias experiências. 

É o benefício percebido pelos usuários que definirá a escolha que eles farão em 

relação ao Uber e ao táxi.  

Preço e segurança são os dois tópicos nesse processo de escolha; tópicos, aliás, de 

extrema relevância, pois são eles os pontos basilares para a escolha dos usuários. Entretanto, o 

tratamento recebido do motorista durante o trajeto ajuda a moldar a fidelidade a um desses 

sistemas, pois essa sensação de ser benquisto, de ser aceito, é fator psicológico deveras 

importante nas construções mentais dos usuários a favor ou contra um dos sistemas (ou a 

ambos).  

Esse, aliás, é ponto importante encontrado na pesquisa. Se a segurança é o alicerce da 

escolha do táxi em detrimento da Uber, a vivência de problemas com um determinado taxista 

projeta nos usuários a ideia generalizada de que toda a categoria presta serviços de má 

qualidade, fazendo-os repensar seus posicionamentos e, até, reverem suas decisões. 

E foi justamente onde o marketing da Uber atacou! Ao oferecer balinhas e água, a 

Uber induziu os usuários a verem seus serviços como diferenciados. Nunca foi só pelas 

balinhas e pela água! O que estava em jogo era a questão do benefício percebido pelo usuário. 

E aqui se adentra nos conceitos de Venkatesh (1999) sobre se viver, atualmente, em 

um mundo de signos e significados. Indo diretamente ao ponto acima discutido, o autor 

afirma que, no contexto específico do consumo, o signo tem, para os comerciantes, um papel 

muito importante, especialmente na publicidade, tida por eles como o sistema definitivo de 

signos. 
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Por fim, Layton (2015) apresenta os mecanismos que lidam com a auto-organização 

das redes de relacionamento e com as complexas ecologias resultantes do sistema em 

formação como o quarto fator predominante em um sistema de marketing. 

Na realidade pesquisada, observa-se, pelo lado dos táxis, a existência de ampla rede 

paralela de relacionamentos, formada por toda a gama de serviços oferecidos aos taxistas por 

seguradoras, concessionárias e mecânicas, por exemplo, que se valem do sistema de táxi para 

permanecerem no mercado.  

Pelo lado da Uber, já ocorre movimentação semelhante, como explicitado no site da 

empresa (Uber, 2018), seja pelo serviço de seguro concedido a usuários e motoristas pela 

própria Uber, seja pela inserção das locadoras de veículos como partícipes desse sistema de 

transporte ou, ainda, pelos diversos descontos oferecidos por concessionárias, seguradoras e 

lojas diversas (acessórios, peças e celulares) a quem trabalha com a Uber. 

Podem-se citar, ainda, nesse processo de auto-organização das redes de 

relacionamento, os exemplos vindos de Salvador/BA e de Campo Grande/MS, onde os 

uberistas têm se mobilizado para formar grupos de motoristas dispostos a representar os 

trabalhadores desse segmento de transporte.  

Em Salvador/BA, surgiu o Sindicato dos Motoristas por Aplicativos e Condutores de 

Cooperativas do Estado da Bahia (SIMACTTRR-BA), que vem mobilizando os uberistas na 

luta por suas reivindicações, como ocorrido em dezembro de 2017, quando, de acordo com 

Marinho e Araújo (2017), foi promovido um apitaço em frente à sede regional da Uber contra 

a suspensão automática de 460 motoristas. 

Já em Campo Grande/MS, foi criada a Applique-MS (Associação dos Parceiros em 

Aplicativos de Transporte de Passageiros e Motoristas Autônomos de Mato Grosso do Sul), 

que pretende paralisar as atividades, de modo a chamar a atenção da Uber para as 

reivindicações, que incluem, de acordo com Souza (2018), além da redução do desconto do 

motorista, de 25% para 20%, o aumento da taxa de partida, de R$ 2,50 para R$ 3,00, a 

elevação do preço do quilômetro rodado, de R$ 1,10 para R$ 1,25,  e do minuto viajado, de 

R$ 0,15 para R$ 0,25. 

De modo individual, a iniciativa do uberista Marlon Luz, de São Paulo/SP, pode ser 

incluída no rol das complexas ecologias que resultam do funcionamento de um sistema de 

marketing, conforme preconizado por Layton (2015).  

Uberista desde 2015, Marlon viu novas possibilidades de negócio para si, envolvendo 

seu trabalho com a Uber e suas experiências profissionais anteriores. De acordo com 

Desidério (2017), depois que seu trabalho com o Uber se transformou em sua principal renda, 
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o motorista começou a pensar em alternativas para ganhar mais dinheiro com o aplicativo, 

criando, inicialmente, um canal no YouTube sobre a vida de um motorista de aplicativo; 

passando pela criação de um curso online sobre como ser um motorista top, a criação da bolsa 

térmica Top e, mais recentemente, pela inauguração do Ponto de Apoio Motorista Top, que 

funciona na Vila Mariana, bairro do município de São Paulo/SP. 

A revisão feita leva, claramente, à conclusão de que há, na pesquisa, aderência entre a 

teoria e a realidade. 

Além da existência dessa aderência, quais outras conclusões podem ser tiradas dessa 

pesquisa? 

É o que se busca saber no próximo capítulo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Eu vou; tu vais; ele vai; nós vamos; vós ides; eles vão. 

Ir a algum lugar faz parte do dia a dia de todas as pessoas! 

Tão parte que, talvez, “ir a algum lugar” pudesse ser acrescentado à tão famosa e 

estudada Pirâmide das Necessidades de Maslow, como mais uma necessidade básica! 

E foi justamente a necessidade de um deslocamento de seus criadores que trouxe à 

tona a ideia do Uber, aplicativo que se espalhou pelo mundo e adentrou o Brasil (e Belo 

Horizonte, em particular) em 2014, mudando, por completo, o status quo vivenciado pelos 

taxistas até aquele momento e trazendo novas possibilidades, tanto para os usuários de táxis 

quanto para aquelas pessoas que, por questões econômicas, eram alijadas do desfrute das 

comodidades desse sistema de transporte. 

Prometendo entregar um serviço bom, barato e de boa qualidade, a Uber se aproveitou, 

também, das condições econômicas do país, para angariar milhares de motoristas, que viram 

na utilização do aplicativo uma forma mais rápida de reinserção no mercado de trabalho. 

E foi dentro dessa miscelânea de acontecimentos que se inseriu o propósito da 

presente pesquisa, que teve como objetivo principal analisar os impactos ocorridos com a 

entrada da Uber no mercado de Belo Horizonte, em clara e direta competição com o serviço 

de táxi da cidade. 

Objetivo que foi possível alcançar pela realização de seus objetivos específicos, que 

abrangiam a busca da compreensão do comportamento dos taxistas em relação à situação, à 

vista da reserva de mercado de que dispunham e da competição rápida, grandiosa e invasiva a 

que ficaram sujeitos; do comportamento dos uberistas em relação à situação, quanto à sua 

motivação para a entrada neste segmento, suas perspectivas presentes e suas expectativas 

futuras; e da visão dos consumidores em relação a ambos os prestadores de serviço, 

considerando aspectos como preço, qualidade e segurança como base da escolha adequada. 

Em relação aos taxistas, foi possível vislumbrar o quão estavam despreparados para o 

enfrentamento de uma competição tão gigantesca, como a que ocorreu com a entrada da Uber 

no mercado. Eles estavam, sim, “deitados em berço esplêndido69”, sendo dali arrancados de 

uma hora para outra, pegos de surpresa e sem um plano de ação viável para combater seu 

novo e inesperado concorrente. 

 

                                                
69 “Deitado em berço esplêndido: alusão a um verso do Hino Nacional Brasileiro, que remete à ideia de que o 

Brasil repousará, para sempre, em um lugar de destaque e de prestígio na América do Sul. 
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Daí decorreram os conflitos contra os uberistas, que, àquele momento, se 

posicionavam como os invasores do reino dos taxistas. Reino, aliás, que, de acordo com os 

usuários, não era bem cuidado por seus monarcas, que, com seu comportamento omisso e 

desleixado, mais lembravam as sebosas histórias da família real portuguesa recém-chegada ao 

Brasil-Colônia do que o comportamento esperado de um fornecedor de serviços, atento e 

cuidadoso. 

E se foi fácil entender esse comportamento inicial dos taxistas, sobretudo pela perda 

financeira incomensurável que tiveram, foi fácil entender, também, o principal motivo que 

levou tantas pessoas a se tornarem uberistas, tão instantânea e freneticamente: “o mar não 

estava pra peixe70”. Não estava e ainda não está, razão pela qual, mesmo já decorridos três 

anos da entrada da Uber no cotidiano belorizontino, esse continua sendo o caminho procurado 

por centenas de pessoas que desejam se reinserir no mercado de trabalho. 

Por fim, não foi necessária nenhuma experiência transcendental para compreender a 

satisfação dos usuários com o novo sistema de transporte. Quem não gostaria de poder 

economizar em seus gastos com transporte (em relação ao táxi)? Quem não gostaria de poder 

utilizar um sistema de transporte mais ágil, confortável e de melhor qualidade (em relação ao 

transporte coletivo)? Quem não gostaria de ter mais uma alternativa de transporte, a preço 

baixo e em condições adequadas de utilização (em relação ao veículo próprio e aos táxis)? 

Se foi tão fácil, assim, fazer essas deduções a partir das entrevistas em profundidade 

feitas com 17 motoristas e 18 usuários, como analisar essa nova situação e como se posicionar 

diante dela, dada toda a dimensão assumida pelo assunto, não só em Belo Horizonte, mas no 

mundo todo? 

E aqui surge um aspecto que é necessário pontuar: o Uber não nasceu em Belo 

Horizonte! Nem foi no Brasil que o Uber nasceu! Como ideia, o Uber surgiu em uma noite de 

nevasca em Paris, que, pelo que foi demonstrado na pesquisa, não tem um sistema de táxi 

condizente com o epíteto de Cidade-Luz dado à capital francesa. 

Então, é necessário entender o surgimento do Uber dentro de uma cosmovisão, na qual 

Belo Horizonte está inserida, de serviços precários de táxi mundo afora, seja pela quantidade 

de veículos, pela postura dos motoristas ou pelo preço cobrado. 

E, como dito no corpo da pesquisa, se Paris foi um campo fértil para o surgimento da 

ideia do Uber, Belo Horizonte não se distancia da capital francesa na possibilidade de sua 

disseminação. 

                                                
70“O mar não está pra peixe”: ditado popular que significa que a situação está adversa, difícil. 
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Disseminação que nos leva ao, até agora esquecido, quarto objetivo específico: a 

comparação das perspectivas dos três atores pesquisados, sob a orientação teórica do 

macromarketing. 

E ninguém melhor do que Wilkie e Moore para escancarar as portas que se abriram em 

2014: em 2012, citando Vaile et al. (1952), os autores ressaltaram que os sistemas de 

marketing realizam duas tarefas distintas para as sociedades, quais sejam: (1) a entrega de um 

padrão de vida para os cidadãos; e (2) a criação de um dinamismo no mercado, que adota e 

suporta os contínuos avanços e inovações, permitindo um ininterrupto crescimento do padrão 

de vida diário. 

Para entender a primeira premissa como verdadeira, basta recorrer às falas de alguns 

usuários que admitem que, agora, utilizam o Uber para ir a festas, para sair com os amigos 

para tomar aquele suco de cevada71 (e outras coisitas mais), para resolverem problemas no 

centro da cidade e para se dirigirem a consultas e exames médicos. Sem contar o fatídico ir e 

vir do serviço... 

Percursos que, antes, ou eram feitos de táxi ou de ônibus, ou nem eram feitos, 

conforme a distância, o tempo e o dinheiro que se gastaria no deslocamento.  

Ou seja, o Uber propiciou, sim, melhoria na qualidade de vida de seus usuários. E 

mesmo em relação à sociedade, pode-se pensar nessa melhoria, ainda que de modo indireto, 

pois, com o uso mais constante do Uber, há menos motoristas bêbados vagando indecisos 

pelas ruas da cidade; com o uso mais constante do Uber, há menos veículos próprios 

desfilando semi-vazios pelas engarrafadas vias de BH. Ou seja, a sociedade, como um todo, 

pode ter que arcar com menos despesas médicas e hospitalares (sem contar os transtornos no 

trânsito) advindas de acidentes causados por “infratores da Lei Seca”. Do mesmo jeito, a 

sociedade, como um todo, vê-se menos sujeita aos constantes engarrafamentos cotidianos, 

sobretudo nos horários de pico, beneficiando-se, ainda, com isso, em relação a uma das graves 

externalidades do marketing: a poluição. 

Já para entender a segunda premissa como verdadeira, é necessário se atentar para os 

diversos posicionamentos de motoristas e usuários, seja em relação à presença da Uber no 

mercado, à sua regulamentação e aos outros cenários possíveis, seja em relação aos seus 

hábitos de utilização (no caso dos usuários) desses sistemas de transporte.  

O dinamismo, por si só, foi criado com a entrada do Uber no mercado, mas, como 

ponderam Wilkie e Moore (2012), esse dinamismo adota e suporta os contínuos avanços e 

                                                
71 Suco de cevada: modo casual de se referir à cerveja. 
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inovações. E, nesse sentido, verificam-se diversas ações que lastreiam o pensamento dos 

autores.  

Pelo lado dos taxistas, as mudanças comportamentais, embora ainda vislumbradas sob 

o aspecto individual e não de classe, já trazem essa conotação de adequação à novidade dos 

aplicativos, tanto em relação ao melhor e maior uso da tecnologia (GPS, cartões de débito e 

de crédito e aplicativos para efetivação do pedido de transporte) quanto em relação à boa 

apresentação do veículo e do motorista e em relação a aspectos comportamentais, com melhor 

interação entre taxistas e usuários. Além disso, pode-se citar o definhamento dos conflitos 

com os uberistas, com os taxistas optando por buscar soluções pacíficas, no âmbito judicial e 

legislativo. 

Pelo lado dos uberistas, embora com decréscimos individuais da qualidade inicial dos 

serviços, vê-se a pretensão que eles têm de manterem a postura inicial de proporcionarem um 

bom serviço, dentro do chamado “padrão-Uber” de qualidade. Por outro lado, já se observa 

movimentações no sentido de se agruparem como classe, seja com a criação de sindicatos, 

como fizeram os uberistas de Salvador/BA, seja, apenas, com compartilhamentos diários de 

suas situações, em grupos de Whatsapp. 

Pelo lado dos usuários, afora aqueles que tiveram experiência ruim com o Uber, os 

demais se mantêm animados com a utilização do aplicativo, evidenciando que a adesão 

maciça ao Uber não foi apenas pelas balinhas e pela aguinha!  

Indiretamente, ainda podem ser citados outros setores da economia, que vêm sendo 

impactados pela entrada da Uber no mercado. Além dos táxis, o transporte coletivo e o 

transporte escolar têm tido queda de utilização por causa do aplicativo. Se são potentes ou não 

para alguma modificação nesses setores, ainda não é possível dizer, mas que são indícios de 

novas mudanças, com certeza são. Do lado contrário, beneficiados com a entrada da Uber no 

mercado, tem-se o setor de locação de veículos e de demais serviços automotivos. O primeiro, 

pelo novo campo de atuação que surgiu, com muitos uberistas preferindo alugar os 

automóveis com os quais trabalham na Uber em vez de utilizarem seus próprios automóveis, e 

o segundo, pelas ofertas que oferecem aos uberistas se realizarem negócios com suas 

empresas. 

O fato é que, ao que parece, a Uber veio mesmo para ficar, como sugerem diversos 

usuários e uberistas. 

O que “pega”, então, é a forma dessa permanência! 

Aqui é possível nos atermos aos ensinamentos de Layton (2007), que destaca que, 

nessa nova era, há a necessidade de uma regulação mais eficiente dos sistemas de marketing, 
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dado o processo de globalização por que passam os negócios das empresas e, 

consequentemente, as formas de interação entre os diversos atores que deles (sistemas de 

marketing) participam. 

As afirmações desses autores quanto às mudanças no ambiente de marketing e à 

necessidade de adoção de novas perspectivas em seu gerenciamento vão ao encontro da 

realidade empírica da presente pesquisa, dada a nova era, fundada em novos contextos e 

novos questionamentos sobre os sistemas de marketing. 

Esse pensamento de Layton (2007) traduz, justamente, uma das preocupações postas 

em discussão no trabalho empírico, qual seja, a necessidade de regulamentação dos serviços 

da Uber, os parâmetros para tal regulamentação e o impacto que essa situação trará aos atores 

sociais, notadamente os motoristas e os usuários. 

Pelo que se observou empiricamente, a continuidade da situação como se encontra 

atualmente, embora possa parecer vantajosa para os usuários, sob o ponto de vista financeiro, 

mantém em aberto diversos aspectos dessa relação entre eles, os uberistas e os taxistas, 

notadamente a questão da segurança (em relação aos uberistas) e a questão do preço (em 

relação aos taxistas). 

Assim, se mostra necessária uma regulamentação, por mais ampla que seja, de modo a 

se ter uma melhor contextualização da atuação da Uber no mercado, inclusive em relação aos 

usuários, para quem a regulamentação também traria benefícios, pois, com regras mais rígidas 

de cadastro de motoristas e veículos, a segurança também se tornaria tema importante na 

discussão da questão e não apenas o preço, como é hoje. Por outro lado, a regulamentação 

poderia trazer uma aproximação entre as tarifas de Uber e táxi, propiciando aos usuários 

escolherem mais livremente entre os dois sistemas, de acordo com sua disponibilidade 

financeira, mas, também, de acordo com sua urgência de uso. 

Na esteira desse cenário entra o pensamento exposto por Lazer e Shaw (2000) quanto 

à necessidade de os gestores de marketing terem uma postura diferente, deixando de pensar 

somente no lucro empresarial e passando a agir de forma mais bem sintonizada com o 

ambiente. 

É o que se espera (ou se deseja) da Uber. Que, mesmo mantendo seu foco em seus 

lucros, tenha uma postura mais coerente de atuação, se preocupando também com os 

motoristas que trabalham com o seu aplicativo e com os usuários que o utilizam. Afinal, qual 

empresa consegue obter de 20 a 25% de retorno financeiro de suas atividades? E sem ter que 

se preocupar com os custos de manutenção, que são os custos de maior impacto em qualquer 

empresa de transporte? A cobrança de uma alíquota menor de seus motoristas melhoraria seus 
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rendimentos, propiciando que eles se preocupassem mais com a manutenção de seus veículos, 

gerando, por consequência, mais segurança aos usuários, fidelizando ainda mais aqueles que 

já se acostumaram a utilizar esses serviços e oportunizando que novos usuários venham aderir 

a esse sistema. 

Equalizando os interesses empresariais da Uber com as pretensões profissionais dos 

uberistas e dos taxistas será possível se ter um campo de atuação bom para todos, em que os 

usuários poderão ter seu desejo duplamente realizado: serviços bons, baratos e de boa 

qualidade. 

Afinal, como Venkatesh (1999) argumenta, no mundo atual, à vista da mudança de 

paradigma ocorrida na economia, que passa a se basear em signos e imagens, torna-se 

obrigatório que a produção (no caso, o fornecimento dos serviços) se torne flexível, de modo 

a encontrar a necessária demanda no mercado.  

Que Venkatesh (1999) seja ouvido e que haja as transformações desejadas pelos 

usuários e necessárias ao bom andamento dos trabalhos de taxistas e uberistas. 

Por fim, resta apresentar a importância desta pesquisa; explanar e explicar alguns 

insights surgidos em seu decorrer e que podem, talvez, serem úteis à Uber, aos taxistas e aos 

usuários; entender as limitações do estudo; e sugerir temas para futuras pesquisas que tenham 

este assunto como objeto. 

 

5.1 Apresentando a importância da pesquisa 

 

Assim se pode condensar a importância da presente pesquisa:  

1º - ela foi uma oportunidade de se ter uma visão mais ampla de toda a situação 

envolvendo motoristas e usuários dos sistemas de táxi e de Uber em Belo Horizonte, jogando 

luz nos posicionamentos desses atores sociais quanto à forma mais adequada desses sistemas 

atuarem, em favor da sociedade, tal como preceitua a perspectiva do macromarketing; 

2º - ela abre possibilidades de re (posicionamentos) adequados desses atores sociais, 

dentro das considerações aventadas por Layton (2015), ao analisar os componentes da MAS 

Theory:  

(a) a necessidade de, principalmente os taxistas, identificarem e diagnosticarem as 

falhas existentes no sistema de táxi;   

(b) a disposição, também principalmente dos taxistas, para inovar e, assim, criar novas 

maneiras de se fazer as coisas, antecipando o futuro;  

(c) a necessidade de todos os atores entenderem que os recursos inerentes à co-
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evolução são críticos para a evolução de todos os tipos de sistemas de marketing, em qualquer 

nível. Assim, é necessário se atentar para as bases em que se firmam os sistemas de táxi e de 

Uber, de modo a que ambos possam interagir e coexistir;  

(d) a compreensão, sobretudo dos taxistas, de que as mudanças não são instantâneas, 

mas ocorrem ao longo do tempo, em ritmo próprio, influenciando e sendo influenciadas pelos 

processos evolucionários a elas correlacionados;  

(e) a consciência, por parte de todos os participantes dos sistemas de transporte, mas, 

sobretudo, dos taxistas, de que o resultado desses processos evolucionários é uma crescente 

diversidade na infraestrutura e em cada um dos elementos dos sistemas de marketing (path 

dependence, descontinuidade e interações localizadas), tudo pontuando para a crescente 

complexidade do sistema;  

(f) a compreensão de que o marketing, os mercados e os sistemas de marketing são 

produtos da ação humana, em que indivíduos, grupos e entidades interagem como 

participantes de uma troca econômica e, assim, nesse sentido, a questão da oferta de preço 

menor se torna fundamental para a obtenção da preferência dos usuários;  

(g) o discernimento de que o sistema de marketing fornece um contexto econômico, 

cultural e institucional para a arena onde participantes/atores autônomos agem e reagem um 

com o outro em busca de uma vantagem percebida (em primeiro lugar, o preço, mas 

secundado pela qualidade e pela segurança fornecidas);  

(h) a clareza de que há uma ligação entre esse contexto social em que os sistemas de 

marketing atuam com outros domínios sociais, como as instituições políticas, religiosas e 

culturais, sendo necessário, assim, que a luta por modificações que cada ator julgar importante 

para si leve em consideração esses domínios;  

(i) a certeza de que as escolhas que os atores fazem em resposta às oportunidades 

percebidas contribuem para uma progressiva co-evolução de comportamentos, crenças e 

práticas, que, por seu turno, realinham o campo de ação e o sistema de marketing. No caso 

dos taxistas, é entender que o comportamento reativo e agressivo não mudará o cenário que se 

instalou com a presença da Uber no mercado; o que deve mudar é a sua postura profissional, 

se adequando aos novos tempos, não só em termos da presença da Uber em si no mercado, 

mas em termos do que ela representa: a disposição dos usuários de irem em direção à 

novidade, de irem em direção ao uso mais constante das ferramentas tecnológicas já inseridas 

em seu dia a dia;  

(j) a consciência de que os resultados individuais e o poder posicional se apresentam 

desiguais, à vista de a interação entre os participantes também ocorrer de maneira desigual 
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quanto à cooperação e à competição. No caso da presente pesquisa, fica patente o desnível 

econômico entre a Uber, uma empresa multinacional, que movimenta bilhões de dólares, e os 

órgãos e entidades que representam os taxistas. Então, na luta contra a Uber, os taxistas têm 

de levar em consideração, também, esse desnível econômico e buscarem não a solução ótima, 

mas a melhor solução possível para a sua continuidade no mercado de trabalho; e  

(k) a necessidade de considerar o poder das entidades estatais para regulamentar ou 

controlar as ações dos participantes do sistema de marketing. Conforme pontua Ho (2005), os 

formuladores de políticas públicas têm nas mãos o desafio de manter a busca pela 

modernização dos sistemas de marketing, por intermédio de políticas públicas que criem um 

amplo ambiente de suporte à modernização adotada; criação essa que deve ser feita sem a 

pretensão de se controlar todas as variáveis dos sistemas de marketing. Dentro, então, dessa 

perspectiva de poder discricionário que legisladores, governantes e juízes têm de agir de 

modo abrangente, levando em consideração as necessidades e desejos de todos os envolvidos, 

ou de modo restrito, levando em consideração somente as vontades de determinado(s) ator 

(es), é importante que todos os atores – uberistas, taxistas e usuários – se movimentem, no 

sentido de verem atendidas suas expectativas em uma possível regulamentação.    

3º - Em termos teóricos, ainda se pode mencionar a existência de poucos estudos sobre 

o assunto no Brasil, conduzidos sob a perspectiva do macromarketing; a urgência de se 

refletir, no contexto nacional, o papel do marketing na sociedade; e a necessidade de se buscar 

diferentes olhares sobre o fenômeno do marketing. 

4º - Em termos gerenciais, podem ser citadas contribuições para os formuladores de 

políticas públicas; sugestões de ações para taxistas, cooperativas e sindicatos relacionados, 

bem como para Uber e uberistas; e possibilidade de levar gestores de empresas de tecnologia, 

relacionadas à área de estudo, como a Cabify e o 99 pop, ou, mesmo, gestores de outras áreas, 

a refletirem sobre o seu papel na sociedade, assim como sobre as consequências de suas 

atividades para os diversos atores sociais, que dela participam ou que dela recebem impactos. 

 

5.2 Explicando os insights 

 

O primeiro insight diz respeito à presença de “uberistas personalizados” no mercado. 

Esse tipo de motorista vem trabalhando paralelamente ao uso oficial do aplicativo, valendo-se 

do conhecimento que já têm com determinados usuários, usando o aplicativo somente para 

simular valores a serem pagos. Essa prática é lesiva diretamente à Uber, que não recebe o 

percentual devido pelo motorista e pode ser lesiva também ao motorista e aos seus 
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passageiros, pois, agindo assim, não se encontram acobertados pelo seguro disponibilizado 

pela Uber, válido durante toda a viagem.  

A sugestão que fica é a introdução, pela Uber, de dispositivo em seu aplicativo, que 

permita aos usuários destacarem, por exemplo, cinco condutores de sua preferência, para 

serem inseridos como “condutores prioritários” ou, mesmo, como “uberistas personalizados”. 

Assim, quando o usuário pedisse um veículo, haveria a possibilidade de ele solicitar um 

desses motoristas. Isso diminuiria o prejuízo da Uber com a prática inapropriada e traria uma 

maior segurança aos usuários, por poderem utilizar motoristas de sua confiança. Além de 

propiciar a retenção de seus clientes, essa atitude pode gerar a adesão de novos consumidores, 

avessos a correrem riscos com motoristas desconhecidos. 

O segundo insight diz respeito à identidade visual para os veículos da Uber e aparece 

como complemento à ideia evocada por motoristas e usuários. A plotagem ou, mesmo, a 

colocação de um visor externo com a palavra “Uber” traz uma melhor identificação dos 

veículos, podendo ajudar na diminuição dos casos de violência contra motoristas, uma vez 

que chamariam mais a atenção para si, tornando-se, inversamente, menos atrativos para a 

prática de crimes. Concomitantemente – e aqui entra o insight -, os veículos da Uber, com 

essa identificação, poderiam passar a ser alvo da “Operação Para Pedro”, do Batalhão de 

Trânsito da PMMG, o que, também, redundaria em maior segurança para motoristas e 

usuários. 

O terceiro insight diz respeito aos taxistas e à forma individual e quase anônima desses 

profissionais mostrarem os benefícios do uso dos táxis. A palavra-chave que leva as pessoas a 

utilizarem os táxis é segurança, mas, do jeito que a situação se apresenta, ela é apenas uma 

percepção subjetiva, precisando, pois, de maior visualização junto à população.  

Seria oportuno, então, que o sindicato dos taxistas, em parceria com a BHTrans e a 

PMMG, usasse sobretudo do marketing televisivo, para mostrar à população belorizontina 

como é feita a fiscalização dos táxis e a importância dessa fiscalização para o bom andamento 

desses serviços. Aqui cabem tanto a fiscalização feita pela BHTrans quanto aquela 

proveniente da “Operação Para Pedro”, da PMMG. Ao lado dessa visão, dever-se-ia 

acrescentar mídias mostrando o profissionalismo dos taxistas, tanto no sentido histórico, 

destacando seu amplo conhecimento da cidade pelos anos de vivência na “praça”, quanto no 

sentido atual, com a inserção das novas ferramentas tecnológicas em seu dia a dia. Por fim, 

ainda dois outros aspectos poderiam ser reforçados: a possibilidade de uso, pelos táxis, dos 

corredores centrais do MOVE, nas Avenidas Cristiano Machado e Antônio Carlos; e a 

existência de táxis especializados em transportes de pessoas com necessidades especiais, os 
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chamados “táxis acessíveis”.  

Sobre esse terceiro insight é importante salientar a necessidade de os taxistas agirem 

sob novo paradigma, pois o ranço que muitos usuários têm desses motoristas é forte, 

impactando negativamente, ao lado da ausência de jovens como usuários desse sistema de 

transporte, a expectativa de vida dos táxis nas ruas de Belo Horizonte. 

E essa é uma atitude para ontem, se possível, uma vez que, hoje, como ensina 

Venkatesh (1999), usando a análise de Kondratiev (1935) sobre as “longas ondas”, está 

havendo uma transição da quarta longa onda, marcada principalmente pelas tecnologias 

eletromecânicas, indústrias de consumo em massa e uso do óleo e do petróleo como fonte 

básica de energia mais barata, para a quinta longa onda, marcada pelo sistema econômico 

baseado no conhecimento e na informação (grifo do autor). 

Ou como ensinam Lazer e Shaw (2000): “o surgimento de um mercado global 

instável, desordenado, imprevisível e, até, caótico, aponta para a necessidade de se pensar de 

maneira diferente. Para lidar efetivamente com as condições do marketing global futuro, com 

situações de marketing inesperadas, desestruturadas e menos previsíveis será requerida uma 

mentalidade mais bem sintonizada com o ambiente. 

O quarto insight diz respeito tanto a taxistas (que usam aplicativos de chamada) 

quanto a uberistas: atualmente, a presença de pets no convívio diário das pessoas é coisa 

corriqueira e, por vezes, é necessário transportá-los, sem que, para isso, se deseje/possa 

utilizar o próprio veículo. Como já ocorrido com o próprio pesquisador, há momentos em que 

esse tipo de transporte fica cerceado pela inadmissibilidade de animais, pelo menos pela 

maioria dos motoristas. Com isso em mente, o quarto insight visa, então, sugerir à Uber e 

demais plataformas que introduzam, em seus aplicativos, um dispositivo que permita aos 

usuários solicitarem motoristas que aceitem fazer transporte de animais. 

 

5.3 Entendendo as limitações 

 

Se a pesquisa teve o macromarketing e, consequentemente, os sistemas de marketing e 

a interação entre marketing e sociedade como fontes teóricas, outra importante fonte teórica 

foi deixada de lado: o Comportamento dos Consumidores. Surge, então, uma limitação deste 

estudo: a visão dos usuários foi utilizada, aqui, também como substrato para a análise do 

ponto de vista do macromarketing, não se atendo a questões específicas do Comportamento 

do Consumidor, facilmente identificáveis nas falas dos usuários entrevistados. 

 



287 

 

Outra limitação na qual se pode pensar diz respeito à eterna disputa entre pesquisa 

quantitativa e pesquisa qualitativa. Tendo caráter qualitativo, os resultados obtidos nesta 

pesquisa não podem ser generalizados, portanto, embora, ao que tudo indique, sejam 

representativos do pensamento geral de motoristas e usuários, ficam restritos à parcela da 

população estudada. 

Uma terceira limitação que se pode apontar refere-se ao ambiente em que o estudo foi 

realizado: a cidade de Belo Horizonte. Se, por não ser quantitativa, os resultados não podem 

ser extrapolados para toda a população belorizontina, quiçá para outras cidades brasileiras. 

Se se pensar na “pesquisa documental”, que é parte integrante desta pesquisa, ver-se-á 

quão acidulado é o envolvimento das instâncias governamentais com a questão, em 

contraposição ao asseverado por Layton (2007), que afirma que a criação da internet levou à 

negociação de direitos intangíveis, à criação de novos contextos e de novas questões sobre os 

sistemas de marketing, como sua concepção mais eficiente e a necessidade de sua regulação 

de maneira mais efetiva, dado o processo de globalização por que passam os negócios das 

empresas e, consequentemente, as formas de interação entre os diversos atores que participam 

dos sistemas de marketing. Esse marasmo governamental e judicial, se tornou, assim, mais 

uma limitação para a presente pesquisa, dada a lenta tramitação legislativa e consequente 

inércia dos poderes executivo e judiciário.  

Por fim, como o foco foi a distensão entre uberistas e taxistas, a visão da Uber levada 

a termo nesta pesquisa circunscreveu-se ao seu papel de oponente ao serviço de táxi, não 

sendo observadas as nuances de utilização das diversas modalidades do Uber, como 

evidenciado pelo uso que o Usuário 17 faz do aplicativo. 

Aqui foram os limões... 

... A seguir, vem a limonada! 

 

5.4 Sugerindo temas para pesquisas futuras 

 

Das limitações expostas, surgem as sugestões para novos estudos: 

1) estudo do uso dos sistemas de táxi e de Uber pelos usuários à luz de outra 

perspectiva teórica: o Comportamento do Consumidor; 

2) realização de pesquisa quantitativa que possa corroborar ou refutar os resultados 

obtidos na presente pesquisa; 

3) realização de estudos comparativos, para melhor dimensionamento dos resultados, 

em níveis mais gerais, envolvendo municípios das diversas regiões do país;  
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4) estudo, à luz da teoria do Comportamento do Consumidor, do uso das diversas 

modalidades da Uber, sobretudo levando-se em consideração o destacado por Venkatesh 

(1999), ao falar sobre a fragmentação que, para ele, é o que melhor define o consumidor atual, 

pois, hoje, os comportamentos do consumidor variam ao longo do tempo e do espaço, com 

engajamento em múltiplas experiências, que se tornam narrativas despidas de limites e 

compostas de diferentes pontos de vista; e 

5) estudo sobre a forma de atuação das instâncias governamentais nos processos 

regulatórios, à vista de elas, também, serem consideradas, por diversos teóricos, como atores 

essenciais no funcionamento dos sistemas de marketing. 

Como diz Riobaldo, “vivendo se aprende; mas o que se aprende, mais, é só a fazer 

outras perguntas.”  

Que sejam, então, as sugestões apresentadas fonte de inspiração para a busca de mais 

respostas! 
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APÊNDICE A 

 

Roteiro de entrevistas - Taxistas 

 

A) Objetivo: 

1. A entrevista buscará compreender quem são os taxistas de Belo Horizonte (apenas por 

um perfil inicial) e o que eles pensam acerca de seu mercado de trabalho, diante da 

presença da Uber como concorrente, e acerca do impacto dessa distensão na 

sociedade. 

 

B) Apresentação inicial do entrevistador: 

1. Nome; condição de estudante de Mestrado da PUC/MG com pesquisa sobre a questão 

envolvendo taxistas e uberistas em Belo Horizonte; questionamento sobre a 

disponibilidade de participar como entrevistado; permissão para gravar. 

2. Após permissão, começar a gravação repetindo a apresentação. 

 

C) Perfil inicial: 

1. Sexo:  

2. Idade:  

3. Escolaridade: 

4. Estado civil:  

 

D) Experiência anterior 

1. Quais suas experiências profissionais anteriores a ser taxista? 

2. Por quanto tempo você exerceu essas atividades? 

3. Por que se desligou dessas atividades? 

  



304 

 

E) Início da vida profissional como taxista 

1. Quando começou? 

2. O que te motivou a iniciar nessa profissão? 

3. É motorista principal ou auxiliar?  

4. Há quanto tempo é permissionário? 

5. Paga quanto de diária? 

 

F) Atuação diária como taxista 

1. Trabalha quantas horas por dia? 

2. Qual a média de quilometragem percorrida diariamente? 

3. Em que situações você utiliza o GPS? 

4. Como é o seu dia a dia nas ruas de BH? 

5. O que pensa do trânsito de BH? 

6. O que pensa da BHTrans como gestora do trânsito de Belo Horizonte? 

7. O que pensa da BHTrans como fiscalizadora dos serviços de táxi? 

8. Como é o seu convívio com os seus clientes? 

9. Já viveu situações de insegurança com clientes? Como agiu? 

10. Já passou por situações em que o cliente não tinha dinheiro suficiente para pagar a 

corrida? Se sim, como agiu? 

11. Já passou por situações em que você não tinha troco suficiente? Se sim, como agiu? 

12.  O que acha do uso de cartões de débito e de crédito pelos taxistas? Quais você utiliza? 

13. O que acha do uso de aplicativos pelos taxistas? Quais você utiliza? 

14. Alguma vez pensou em desistir da profissão? Por quê? 

15. Se pudesse voltar no tempo, escolheria outra profissão? Qual? Por quê? 
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G) A distensão entre Uber e táxi 

1. O que acha da presença da Uber no mercado, para os taxistas? 

2. O que acha da presença da Uber no mercado, para os uberistas? 

3. Quais benefícios você acha que a Uber trouxe para os consumidores? 

4. Pensando na sociedade como um todo, você acha que a presença da Uber é benéfica? 

Por quê? 

5. Qual a sua opinião sobre os conflitos envolvendo taxistas e uberistas? 

6. Participa ativamente dos movimentos pró-taxistas? Por quê? 

7. Tem amigos uberistas? Mudou alguma coisa na relação entre vocês? O quê? 

8. O que mudou financeiramente na sua vida, com a entrada da Uber no mercado? 

9. A presença da Uber te levou a mudar seu comportamento no trânsito? Se sim, quais 

foram essas mudanças? Se não, por que não ocorreram mudanças? 

10. Acha que a Uber deve ser regulamentada? Se sim, em quais termos? Se não, por quê?  

11. O que pensa da atuação dos vereadores de BH sobre o assunto? 

12. Conhece o projeto de lei em tramitação no Congresso?  O que pensa dele? 

13. O que pensa sobre a atuação do sindicato dos taxistas? É sindicalizado? Por quê? 

14. O que pensa sobre as atividades desenvolvidas pelas cooperativas de táxi? Pertence a 

alguma? Se sim, a qual? Se não, por quê? 

15. O que pensa sobre a entrada de outras empresas, como a Cabify, no mercado? 
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H) Impactos futuros 

1. Como você acha que a regulamentação da Uber impactará o serviço de táxi em Belo 

Horizonte? 

2. Como você acha que essa regulamentação impactará o serviço da Uber em Belo 

Horizonte? 

3. Em sua opinião, qual será o impacto dessa regulamentação sobre o comportamento 

dos consumidores? 

4. Quais as consequências dessa regulamentação para a sociedade, como um todo? 

5. Caso não haja a regulamentação, quais serão as consequências para os envolvidos na 

questão (taxistas, uberistas, usuários e sociedade)? 

6. Caso a UBER não seja autorizada e saia completamente do mercado de BH, mantendo 

apenas os taxistas, que impactos isso traria para a população da cidade? 

7. Como você imagina que será o mercado de transporte público em Belo Horizonte 

daqui a 5 anos? 

8. Como você imagina que será o mercado de transporte de pessoas em Belo Horizonte 

daqui a 5 anos? 

9. Você se imagina como taxista daqui a 5 anos? Por quê? 

 

I) Outras questões 

1. Há algo mais que queira dizer e que não te foi perguntado? 

2. Ao final da pesquisa, buscarei as pessoas entrevistadas, para uma avaliação do meu 

trabalho. Gostaria de participar dessa avaliação? Se sim, favor informar seu nome e 

telefone de contato. 
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APÊNDICE B 
 

Roteiro de entrevistas - Uberistas 

 

A) Objetivo: 

1. A entrevista buscará compreender quem são os uberistas de Belo Horizonte (apenas 

por um perfil inicial) e o que eles pensam acerca do novo mercado em que estão 

atuando, como concorrentes dos táxis, e acerca do impacto dessa distensão na 

sociedade. 

 

B) Apresentação inicial do entrevistador: 

1. Nome; condição de estudante de Mestrado da PUC/MG com pesquisa sobre a questão 

envolvendo uberistas e taxistas em Belo Horizonte; questionamento sobre a 

disponibilidade de participar, como entrevistado; permissão para gravar. 

2. Após permissão, começar a gravação repetindo a apresentação. 

 

C) Perfil inicial: 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Escolaridade 

4. Estado civil 

 

D) Experiência anterior 

1. Quais suas experiências profissionais anteriores a ser uberista?  

2. Por quanto tempo você exerceu essas atividades? 

3. Por que se desligou dessas atividades? 
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E) Início da vida profissional como uberista 

1. Quando começou? 

2. O que te motivou a iniciar nessa atividade? 

3. Você pertence a qual modalidade da Uber?  

4. Usa carro próprio ou alugado?  

5. Quanto paga de aluguel? 

6. Já possuía o carro ou o comprou por causa da Uber? 

 

F) Atuação como uberista 

1. Trabalha quantas horas por dia? 

2. Qual a média de quilometragem percorrida diariamente? 

3.  Em que situações você utiliza o GPS? 

4. Como é o seu dia a dia nas ruas de Belo Horizonte?  

5. O que pensa do trânsito de BH? 

6. O que pensa da atuação da BHTrans como gestora do trânsito de BH? 

7. O que pensa da atuação da BHTrans como fiscalizadora do serviço de táxi? 

8. Como é seu convívio com seus clientes? 

9. Já viveu situações de insegurança com clientes? Como agiu? 

10. O que acha da Uber aceitar dinheiro como pagamento? 

11. Já foi acionado por algum passageiro que queria pagar com dinheiro? 

12. Já passou por situações nas quais esse tipo de cliente não tinha dinheiro suficiente 

para pagar a corrida? Se sim, como agiu? 

13. Já passou por situações em que você não tinha troco suficiente? Se sim, como agiu? 

14. Alguma vez já pensou em desistir da atividade? Por quê? 

15. Se pudesse, escolheria outra atividade? Qual? Por quê? 

16. Se você tivesse a oportunidade de se tornar um taxista regularizado, você seria? Por 

quê?  
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G) A distensão entre Uber e táxi 

1. O que acha da presença da Uber no mercado, para os taxistas? 

2. O que acha da presença da Uber no mercado, para os uberistas? 

3. Quais benefícios você acha que a Uber trouxe para os consumidores? 

4. Pensando na sociedade como um todo, você acha que a presença da Uber é benéfica? 

Por quê? 

5. Qual a sua opinião sobre os conflitos envolvendo uberistas e taxistas? 

6. Participa ativamente dos movimentos pró-uberistas? Por quê? 

7. Tem amigos taxistas? Mudou alguma coisa na relação entre vocês? O quê? 

8. O que mudou financeiramente na sua vida, com seu trabalho como uberista? 

9. Se tornar motorista da Uber mudou seu comportamento no trânsito?   

10. O que pensa sobre a relação entre Uber e uberistas? 

11. Você acha que deve haver vínculo empregatício entre a Uber e os uberistas? Por quê? 

12. Acha que a Uber deve ser regulamentada? Se sim, em quais termos? Se não, por quê? 

13. Havendo a regulamentação, quais critérios você acha que a Uber deve adotar para 

licenciar os veículos? 

14. O que pensa da atuação dos vereadores de BH sobre o assunto? 

15. Conhece o projeto de lei em tramitação no Congresso?  O que pensa dele? 

16. Como vê a questão de regulamentação de um serviço privado em parâmetros de 

serviço público? 

17. Acha necessária a criação de um sindicato dos uberistas? Se sim, em que parâmetros? 

Você se sindicalizaria? Se não, por quê? 

18. Como você avalia a entrada de outras empresas, como a Cabify, no mercado? 
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H) Impactos futuros 

1. Como você acha que a regulamentação da Uber impactará o serviço de táxi em Belo 

Horizonte? 

2. Como você acha que essa regulamentação impactará o serviço da Uber em Belo 

Horizonte? 

3. Em sua opinião, qual será o impacto dessa regulamentação sobre o comportamento 

dos consumidores? 

4. Quais as consequências dessa regulamentação para a sociedade, como um todo? 

5. Caso não haja a regulamentação, quais serão as consequências para os envolvidos na 

questão (taxistas, uberistas, usuários e sociedade? 

6. Caso a UBER não seja autorizada e saia completamente do mercado de BH, mantendo 

apenas os taxistas, que impactos isso traria para a população da cidade? 

7. Como você imagina que será o mercado de transporte público em Belo Horizonte 

daqui a 5 anos? 

8. Como você imagina que será o mercado de transporte de pessoas em Belo Horizonte 

daqui a 5 anos? 

9. Você se imagina como motorista da Uber daqui a 5 anos? Por quê? 

 

 

I) Questões finais 

1. Há algo mais que queira dizer e que não te foi perguntado? 

2. Ao final da pesquisa, buscarei as pessoas entrevistadas, para uma avaliação do meu 

trabalho. Gostaria de participar dessa avaliação? Se sim, favor informar seu nome e 

telefone de contato. 
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APÊNDICE C 
 

Roteiro de entrevistas - Usuários 

 

A) Objetivo 

A entrevista buscará compreender quem são os consumidores/clientes dos serviços de táxi e 

de Uber em Belo Horizonte (apenas por um perfil inicial) e o que eles pensam acerca da 

situação envolvendo taxistas e uberistas.  

 

B) Apresentação inicial do entrevistador: 

1. Nome; condição de estudante de Mestrado da PUC/MG com pesquisa sobre a questão 

envolvendo uberistas e taxistas em Belo Horizonte; questionamento sobre a disponibilidade 

de participar como entrevistado; permissão para gravar. 

2. Após permissão, começar a gravação repetindo a apresentação. 

 

C) Perfil inicial 

1. Sexo 

2. Idade 

3. Escolaridade 

4. Estado civil 

5. Bairro/região em que reside 

 

D) Direcionamento inicial 

1. Qual seu meio de transporte usual? 

2. Quantas vezes por dia o utiliza? 

3. Possui veículo em casa? 

4. Possui carteira de habilitação? 

5. Em relação ao uber e aos táxis: 

5.a. Utilizo só Uber (Passar para a página 2) 

5.b. Utilizo só táxi (Passar para a página 5) 

5.c. Utilizo ambos (Passar para a página 8) 

  



312 

 

ROTEIRO PARA USUÁRIOS EXCLUSIVOS DO UBER 

 

E) Hábitos de utilização 

1. Antes do uber, você utilizava táxi?  

2. Por que parou de utilizar táxi?  

3. O que te motivou a aderir ao uso do aplicativo da Uber? 

4. Qual modalidade do uber você utiliza? 

5. Com qual frequência utiliza os serviços da Uber? 

6. Para quais trajetos geralmente utiliza esses serviços? 

7. Faz o pagamento diretamente pelo aplicativo ou paga em dinheiro? 

8. O que acha da possibilidade de se pagar em dinheiro? 

9. O que acha dos serviços prestados pelo chamado “falso uberista”? Já utilizou esses 

serviços? Os utilizaria? 

10. O que acha dos serviços do chamado “uberista personalizado”? Já utilizou esses serviços? 

Os utilizaria? 

11. Você confere o valor-referência do custo da corrida, antes de aceitar o serviço? Por quê? 

12. Você confere as avaliações anteriores do motorista, antes de aceitar o serviço? Por quê? 

13. Você confere se o motorista encerrou a corrida? Por quê? 

14. Você avalia os motoristas? Com qual frequência? Por quê? 

15. Você já teve problemas com motoristas do uber? Se sim, como agiu? Qual a solução para 

o conflito? 

 

F) Questões gerais 

1. O que pensa do trânsito de Belo Horizonte? 

2. O que pensa da atuação da BHTrans como gestora do trânsito de Belo Horizonte? 

3. O que pensa da atuação da BHTrans como fiscalizadora dos serviços de táxi de Belo 

Horizonte? 
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G) A distensão entre Uber e táxi 

1. O que pensa sobre a entrada da Uber no mercado? 

2. Como você vê os conflitos entre uberistas e taxistas? 

3. O que acha do fato de os taxistas estarem aceitando cartões e utilizando aplicativos 

próprios? Isso te faria repensar o uso de táxi? Por quê? 

4. Acha que o comportamento dos taxistas mudou, com a entrada da Uber no mercado? Se 

sim, exemplifique essas mudanças. 

5. A mudança de comportamento dos taxistas, supondo que ela esteja ocorrendo, é motivo 

suficiente para você rever seu posicionamento e passar a utilizar os serviços de táxi? Por quê?  

6. Acha que a Uber deve ser regulamentada? Se sim, em que termos? Se não, por quê? 

7. Conhece o projeto de lei que está em tramitação no Congresso, que trata da regulamentação 

da Uber? O que acha dele? 

8. O que pensa da atuação dos vereadores de Belo Horizonte em relação a essa disputa entre 

Uber e táxis? 

9. O que pensa sobre a entrada de outras empresas, como a Cabify, no mercado? 

10. Qual o nosso papel como consumidores dentro dessa questão envolvendo Uber e táxis?  

11. Qual o nosso papel como cidadãos dentro dessa questão envolvendo Uber e táxis?  
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H) Expectativa futura 

1. O que você acha que mudará no mercado de trabalho dos taxistas com a regulamentação da 

Uber? 

2. O que você acha que mudará no mercado de trabalho dos uberistas com a regulamentação 

da Uber? 

3. Quais os impactos para os usuários desses serviços, caso a Uber seja regulamentada? 

4. Quais os impactos para a sociedade, como um todo, caso a Uber seja regulamentada? 

5. Caso não aconteça a regulamentação da Uber, o que acha que ocorrerá com os serviços? 

6. Caso a Uber seja impedida de trabalhar em Belo Horizonte, permanecendo somente os 

táxis, quais serão os impactos em sua opinião? 

7. Como você imagina que será o mercado de transporte de pessoas em Belo Horizonte daqui 

a cinco anos? 
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ROTEIRO PARA USUÁRIOS EXCLUSIVOS DE TÁXIS 

 

E) Hábitos de utilização 

1. O que te motivou a se manter fiel ao serviço de táxi? 

2. Com qual frequência você utiliza os serviços de táxi? 

3. Para quais trajetos geralmente você utiliza esses serviços? 

4. O que acha do fato dos taxistas passarem a aceitar cartões de débito/crédito e a utilizarem 

aplicativos específicos de pagamento? 

5. Qual o meio mais comum que você utiliza para solicitar um táxi? Por quê? 

6.  Qual o meio mais comum de você realizar os pagamentos aos taxistas? Por quê? 

7. Nos casos de uso do aplicativo, você confere o valor-referência antes de aceitar o serviço? 

Por quê? 

8. Nos casos de uso do aplicativo, você confere as avaliações anteriores dos motoristas, antes 

de aceitar o serviço? Por quê? 

9. Você confere se o motorista encerrou a corrida? Por quê? 

10. Você avalia os motoristas? Com qual frequência? Por quê? 

11. Você já teve problemas com taxistas? Se sim, como agiu? Qual a solução para o conflito? 

12. Há alguma possibilidade de você rever sua fidelidade ao serviço de táxi? Se não, por quê? 

Se sim, o que teria de acontecer para ocorrer essa revisão? 

 

F) Questões gerais 

1. O que pensa do trânsito de Belo Horizonte? 

2. O que pensa da atuação da BHTrans como gestora do trânsito de Belo Horizonte? 

3. O que pensa da atuação da BHTrans como fiscalizadora dos serviços de táxi de Belo 

Horizonte? 
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H) A distensão entre Uber e táxi 

1. O que pensa sobre a entrada da Uber no mercado? 

2. Como você vê os conflitos entre uberistas e taxistas? 

3. O que pensa sobre as denúncias de que “falsos uberistas” estão atuando como motoristas? 

Já utilizou esses serviços? Os utilizaria? 

4. O que pensa sobre a existência de uberistas personalizados (particulares) atuando como 

motoristas? Já utilizou esses serviços? Os utilizaria? 

5. Acha que o comportamento dos taxistas mudou, com a entrada da Uber no mercado? Se 

sim, exemplifique essas mudanças. Se não, explique porque acha que não mudou. 

6. O que acha da Uber passar a aceitar pagamento em dinheiro? Isso é motivo suficiente para 

você rever seu posicionamento e passar a utilizar os serviços da Uber? Por quê?  

7. Acha que a Uber deve ser regulamentada? Se sim, em que termos? Se não, por quê? 

8. O que acha do projeto de lei em tramitação no Congresso, que trata da regulamentação da 

Uber? 

9. O que pensa da atuação dos vereadores de Belo Horizonte em relação a essa disputa entre 

Uber e táxis? 

10. O que pensa sobre a entrada de outras empresas, como a Cabify, no mercado? 

11. Qual o nosso papel como consumidores dentro dessa questão envolvendo Uber e táxis? 

12. Qual o nosso papel como cidadãos dentro dessa situação envolvendo Uber e táxis? 
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H) Expectativas futuras 

1. O que você acha que mudará no mercado de trabalho dos taxistas com a regulamentação da 

Uber? 

2. O que você acha que mudará no mercado de trabalho dos uberistas com a regulamentação 

da Uber? 

3. Quais os impactos para os usuários desses serviços, caso a Uber seja regulamentada? 

4. Quais os impactos para a sociedade, como um todo, caso a Uber seja regulamentada? 

5. Caso não aconteça a regulamentação da Uber, o que acha que ocorrerá com os serviços? 

6. Caso a Uber seja impedida de trabalhar em Belo Horizonte, permanecendo somente os 

táxis, quais serão os impactos em sua opinião? 

7. Como você imagina que será o mercado de transporte de pessoas em Belo Horizonte daqui 

a cinco anos? 
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ROTEIRO PARA USUÁRIOS DE AMBOS OS SERVIÇOS 

 

E) Hábitos de utilização 

1. Era usuário frequente dos serviços de táxi? Qual era a frequência? 

2. Por que resolveu aderir ao aplicativo da Uber? 

3. Você usa os dois serviços indiscriminadamente ou tem preferência por algum deles?  

4. Quais fatores te fazem preferir esse serviço? 

5. Em que situações usa um ou outro? 

6. Qual a frequência atual de utilização de cada serviço? 

7. Para quais trajetos geralmente utiliza esses serviços? 

8. Qual o meio mais comum que você utiliza para solicitar um táxi? 

9. Como vê o fato da Uber aceitar pagamento em dinheiro? 

10. Como vê o fato de taxistas terem passado a aceitar cartões de débito/crédito e até a usar 

aplicativos que propiciam pagamento por cartão? 

11. Como, geralmente, faz seus pagamentos? 

12. Qual modalidade da Uber você utiliza mais? Por quê? 

13. Quando utiliza os serviços por aplicativo, você confere o valor-referência antes de aceitar 

o serviço? Por quê? 

14. Quando utiliza os serviços por aplicativo, você confere as avaliações anteriores dos 

motoristas? Por quê? 

15. Você confere se o motorista encerrou a corrida? Por quê? 

16. Você já teve problemas com taxistas ou uberistas? Se sim, com qual deles? Como agiu? 

Qual a solução para o conflito? 

17. Há alguma possibilidade de você rever seu posicionamento e se tornar fiel apenas a um 

dos serviços? Se não, por quê? Se sim, o que teria de acontecer para ocorrer essa revisão? 
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F) Questões gerais 

1. O que pensa do trânsito de Belo Horizonte? 

2. O que pensa da atuação da BHTrans como gestora do trânsito de Belo Horizonte? 

3. O que pensa da atuação da BHTrans como fiscalizadora dos serviços de táxi de Belo 

Horizonte? 

 

G) A distensão entre Uber e táxi 

1. O que pensa sobre a entrada da Uber no mercado? 

2.  Como você vê os conflitos entre uberistas e taxistas? 

3. O que pensa sobre as denúncias de que “falsos uberistas” estão atuando como motoristas? 

Já utilizou esses serviços? Os utilizaria? 

4. O que pensa sobre as denúncias de que “uberistas personalizados” estão atuando como 

motoristas? Já utilizou esses serviços? Os utilizaria? 

5. Notou mudanças comportamentais nos taxistas, depois da entrada da Uber no mercado? 

Quais? O que acha que motivou essas mudanças? 

6. A mudança de comportamento dos taxistas, supondo que ela esteja ocorrendo, é motivo 

suficiente para você rever seu posicionamento e passar a utilizar somente os serviços de táxi? 

Por quê?  

7. Acha que a Uber deve ser regulamentada? Se sim, em que termos? Se não, por quê? 

8. O que acha do projeto de lei em tramitação no Congresso, que trata da regulamentação da 

Uber? 

9. O que pensa da atuação dos vereadores de Belo Horizonte em relação a essa disputa entre 

Uber e táxis? 

10. O que pensa sobre a entrada de outras empresas, como a Cabify, no mercado? 
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H) Expectativa futura 

1. O que você acha que mudará no mercado de trabalho dos taxistas com a regulamentação da 

Uber? 

2. O que você acha que mudará no mercado de trabalho dos uberistas com a regulamentação 

da Uber? 

3. Quais os impactos para os usuários desses serviços, caso a Uber seja regulamentada? 

4. Quais os impactos para a sociedade, como um todo, caso a Uber seja regulamentada? 

5. Caso não aconteça a regulamentação da Uber, o que acha que ocorrerá com os serviços? 

6. Caso a Uber seja impedida de trabalhar em Belo Horizonte, permanecendo somente os 

táxis, quais serão os impactos, em sua opinião? 

7. Como você imagina que será o mercado de transporte de pessoas em Belo Horizonte daqui 

a cinco anos? 
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APÊNDICE D 
 

Quadro 16: O posicionamento político dos Taxistas 

Assunto discutido Respostas encontradas 

Decepção com as autoridades 

a) Os políticos só pensam em roubar 

b) Os políticos são os responsáveis pela crise 

c) Os políticos não fazem nada pelo povo 

d) O Poder Público lavou as mãos 

Opinião sobre o sindicato dos 

Taxistas 

a) É muito devagar 

b) É muito subserviente à BHTrans 

c) É importante, pelos convênios que possui 

d) Precisa de mais apoio dos Taxistas 

e) Faz o que pode 

f) É sozinho contra todos 

g) É fraco 

h) Só se preocupa com o status (dos dirigentes) 

i) Atua dentro das suas possibilidades 

A atuação dos vereadores de Belo 

Horizonte 

a) Falam muito, mas não resolvem nada 

b) São muito ligados em quem ajuda financeiramente na campanha 

deles 

c) Têm se posicionado contra ou a favor dos Taxistas 

d) São muito devagar 

e) Prometem, prometem, mas não cumprem nada 

f) Estão em compasso de espera, até que se resolva a situação do projeto 

de lei em tramitação no Congresso Nacional 

Visão sobre o projeto de lei em 

tramitação no Congresso Nacional 

a) Já vem rodando há uns dois anos e vai rodar algum tempo mais ainda 

b) É bem exagerado 

c) Se for para regularizar e ficar tudo certo, (é) bacana 

d) Há participação de Taxistas em caravanas 

e) Novo posicionamento dos vereadores depende de sua aprovação e 

transformação em lei 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Quadro 17: O posicionamento político dos Uberistas 

Assunto discutido Respostas encontradas 

Opinião sobre a criação do 

sindicato dos Uberistas 

a) Uma boa, por ser uma instância de representação e defesa dos 

Uberistas 

b) Não é necessário, pela existência do sindicato dos motoristas 

c) Não, porque sindicato no Brasil vira cabide de empregos 

d) Não, porque os conflitos devem ser resolvidos diretamente com a 

Uber 

A atuação dos vereadores de Belo 

Horizonte 

a) Omissos e relaxados 

b) Seguirão a decisão do prefeito 

c) A maioria é favorável aos Taxistas, podendo essa situação ser 

revertida à vista da grande exposição da Uber na mídia 

d) Não tem opinião formada; não acompanha muito 

Visão sobre o projeto de lei em 

tramitação no Congresso Nacional 

a) Não conhece o teor 

b) Não pode/deve ser aprovado nos termos originais 

c) É questão eleitoral 

d) Vai igualar a situação entre Uber e táxis 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 18: A jornada dos Taxistas 

Situação pesquisada Respostas encontradas 

Motivação para ingresso na profissão 

a) Escolha 

b) Dificuldade financeira 

c) Oportunidade 

Quilometragem diária percorrida 

a) Menos de 100 km 

b) Entre 100 km e 150 km 

c) Acima de 150 km 

Jornada diária de trabalho 

a) Menos de 10 horas 

b) Entre 10 horas e 15 horas 

c) Acima de 15 horas 

Trânsito de Belo Horizonte 

a) Caótico, ruim, confuso 

b) Pode ser melhorado 

c) Reduções repentinas de fluxo atrapalham 

d) Necessidade de rodízio de carros 

e) É necessário mais respeito e paciência 

f) À noite, é tranquilo 

g) Precisa administrar melhor a área central 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

 

Quadro 19: A jornada dos Uberistas 

Situação pesquisada Respostas encontradas 

Motivação para ingresso na 

profissão 

a) Complemento de renda/aposentadoria 

b) Desânimo com o mercado de táxi 

c) Necessidade de renda rápida 

d) Falta de opções no mercado de trabalho 

Quilometragem diária percorrida 

a) Nunca calculou 

b) 130 a 140 km 

c) 150 km 

d) 150 a 200 km 

e) 200 a 250 km 

Jornada diária de trabalho 

a) 6 horas, somente durante o dia 

b) 6 a 8 horas 

c) 6 a 10 horas 

d) 8 a 10 horas 

e) 10 horas 

f) 10 a 12 horas 

g) 13 a 15 horas 

h) Depende se é dia útil ou fim de semana 

Trânsito de Belo Horizonte 

a) Horrível; péssimo 

b) Desorganizado e complicado 

c) Deixa muito a desejar 

d) Mal gerido 

e) Atuação péssima da BHTrans 

f) Faltam obras, gentileza urbana e respeito às leis 

g) É necessário maior uso do transporte público 

h) A BHTrans não cumpre com seu papel fiscalizador do serviço de táxi. 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 20: O cotidiano dos Taxistas nas ruas de Belo Horizonte 

Situação 

pesquisada 

Respostas encontradas 

Visão sobre as 

cooperativas 

a) Não fazem nada para beneficiar o Taxista 

b) É elitista, trabalha em regime de exclusão 

c) Viraram táxi comum, perderam a hegemonia 

d) O custo-benefício não compensa 

e) Só visa o lucro 

f) É o atendimento diferenciado 

g) Aprenderam a trabalhar com os aplicativos 

h) Perderam espaço para os aplicativos 

i) Servem somente aos proprietários de frotas 

Uso de GPS 

a) Usa (i) por ser novato; (ii) para facilitar o tráfego; (iii) sempre que necessário; (iv) 

quando pega corrida pelo aplicativo; e (v) somente por solicitação do cliente 

b) Não usa 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

Quadro 21: Relação dos Taxistas com a BHTrans 

Assunto pesquisado Número de ocorrências 

Aprovação da rigidez da BHTrans na fiscalização 

dos veículos 
5 

Sentimento de perseguição 5 

Concordância geral com o modo de atuação 7 

Sentimento de submissão da BHTrans à prefeitura e 

a outros interesses 
4 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

 

Quadro 22: Relação dos Uberistas com a Uber 

Assunto pesquisado Número de ocorrências 

Visão da relação como boa, transparente e clara 3 

Visão da relação como distante, feita somente por 

intermédio do aplicativo 
4 

Necessidade de melhorar os canais de 

relacionamento 
2 

Desejo de diminuição da alíquota paga pelos 

motoristas 
2 

Não veem necessidade de haver vínculo empregatício 4 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 23: Convívio dos Taxistas com os clientes 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

Não pagamento da corrida, por insuficiência 

monetária 

a) Deixa prá lá, fica no prejuízo 

b) Procura chegar a um acordo 

c) Tenta receber depois 

d) Soluções alternativas 

Insuficiência de troco 

a) Tenta trocar o dinheiro 

b) Sempre tem troco suficiente 

c) Reduz o valor 

d) Deixa prá lá, fica no prejuízo 

e) Tenta receber depois 

f) Soluções alternativas 

Uso de cartões de débito/crédito 

a) É um facilitador tanto para o Taxista quanto para o 

cliente 

b) É uma forma de cativar o cliente 

c) É uma forma de pagamento fantástica 

d) É uma boa iniciativa 

Vítima de violência 

a) Nunca foi assaltado 

b) Já foi assaltado  

c) Entende que faz parte do cotidiano dos Taxistas 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

 

Quadro 24: Convívio dos Uberistas com os clientes 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

Não pagamento da corrida, por 

insuficiência monetária 

a) Teve de esperar a mãe do cliente acordar, para ser pago 

b) Finalizou a corrida e reportou à Uber 

c) Recebeu o que o cliente tinha na hora 

d) Ainda não passou por essa situação 

Insuficiência de troco 

a) Parou para trocar dinheiro 

b) Deixou para o cliente pagar depois 

c) Arredondou o valor para baixo 

d) Cliente fez transferência bancária 

e) Ainda não viveu essa situação 

Vítima de violência 

a) Ainda não viveu essa situação 

b) Serviu de aviãozinho, para compra de drogas 

c) Serviu de cobertura para ladrões negociarem o produto do 

roubo 

d) Ficou apreensivo, mas a situação era tranquila 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 25: Visão dos Taxistas sobre a presença da Uber no mercado 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

Pensamento sobre a Uber 

a) Concorrência desleal e predatória 

b) É Clandestina; irregular; ilegal 

c) É a única que tem lucro 

d) Não tem grandes exigências para o cadastramento de motoristas 

e) Mantém um serviço inadequado, com motoristas não confiáveis e veículos 

impróprios 

Visão sobre os Uberistas 

a) Renda dos Uberistas é insuficiente 

b) Insatisfação dos Uberistas com a renda 

c) Os Uberistas têm prejuízo 

d) Não podem ser responsabilizados pela situação 

e) Merecem respeito como seres humanos 

f) Tentam se mostrar melhores que os Taxistas 

g) Não têm condições de suportar o trabalho por muito tempo 

h) Ingresso na Uber por dificuldades financeiras/desemprego 

Relacionamento com 

Uberistas 

a) Sem conflito; solução pacífica 

b) Sentimento de que tem espaço para todo mundo 

c) Admissão da existência de conflito 

d) Manutenção das amizades, sem alterações 

e) Alteração nos relacionamentos com amigos Uberistas 

Situação dos Taxistas 

f) Pontos de táxi constantemente cheios 

a) Melhoria na qualidade de atendimento 

b) Sentimento de descrédito; desilusão 

c) Diminuição no número de passageiros 

d) Oportunidade de mostrar um trabalho melhor 

e) Falência do sistema de táxi 

f) Inadimplência constante 

g) Aperto financeiro 

h) Perda de bens 

Posicionamento sobre os 

clientes 

a) Existem clientes que não aprovam a Uber 

b) A grande maioria pensa na questão do preço, para se decidir 

c) O cliente ganhou uma opção de transporte com a Uber 

d) O atendimento é fator de decisão em favor da Uber 

Entrada da Cabify no 

mercado 

a) Não sabe se posicionar a respeito 

b) Veio na esteira da Uber 

c) É concorrente da Uber 

d) Tem de ser regulamentada 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 26: Visão dos Uberistas sobre a presença da Uber no mercado 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

Pensamento sobre a 

Uber 

a) Concorrência é boa até para os táxis 

b) Todo mundo, pobre e rico, está podendo pegar um serviço bom, barato e de 

qualidade 

c) Veio para diferenciar 

d) Foi a salvação para a maioria dos Uberistas 

e) Oportunidade de ganho 

f) Já popularizou 

g) Deu opção de escolha 

Qualidade de serviço 

da Uber 

a) Bom, barato e de qualidade 

b) Proporciona conforto aos passageiros 

c) O motorista é disciplinado pela Uber em caso de mau atendimento 

d) Há carros velhos rodando 

e) Há motoristas sem condições/preparo 

f) Cadastro de motoristas da Uber é falho 

Relacionamento com 

taxistas 

a) Conflito é bobagem 

b) Tem mercado para todo mundo 

c) A situação deles é entendível 

d) Devem respeitar os Uberistas 

e) Evita passar no antigo ponto, para não causar sentimento de raiva 

f) Houve brigas com amigos Taxistas 

g) Convívio com amigos Taxistas não foi alterado 

Impactos financeiros 

com a execução da 

atividade 

a) Tem que rodar mais do que o táxi, para manter o mesmo padrão 

b) Não sofreu alterações, por não fazer do trabalho de Uberista a atividade principal 

c) O retorno não é grandioso 

d) Para quem estava sem renda, é uma perspectiva de renda 

e) Foi muito vantajoso 

f) A renda depende de sua rotina de trabalho 

Mudanças 

comportamentais 

a) Melhorou o comportamento, para se enquadrar no “padrão-Uber” 

b) Melhorou o comportamento, para passar mais tranquilidade aos passageiros 

c) Não mudou nada 

Entrada da Cabify no 

mercado 

a) Sem problemas, pois há espaço para todos 

b) É válido 

c) Mais uma boa opção 

d) Quanto mais concorrência, melhor 

e) Não interferiu no ganho obtido com a Uber 

f) A Cabify precisa fazer muito ainda, para chegar aos pés da Uber 

A Uber e os clientes 

a) O cliente tem como optar 

b) Eles ganharam em termos de concorrência 

c) Oportunidade de um transporte mais eficiente, não dependendo só de ônibus 

d) Tem transporte disponível 24 horas por dia 

e) Transporte de melhor qualidade a preço menor e com carros mais limpos 

f) Ganho em segurança, por não se deslocar para pegar o ônibus 

g) Há casos de maus motoristas, que prestam um serviço de baixa qualidade 

A Uber e a sociedade 

a) Um veículo da Uber tira até três veículos do centro da cidade 

b) É benéfica, pois está dando oportunidade de emprego a muitos pais de família 

c) É benéfica, porque ampliou as opções de transporte para os habitantes da cidade 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 27: Visão dos Taxistas sobre a regulamentação da Uber 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

Necessidade de regulamentação da 

Uber 

a) Todo trabalho tem que ter regulamentação 

b) Será uma ajuda para os Taxistas e para a sociedade também. 

c) Padronização das atividades de Taxistas e Uberistas 

Proposição de termos para a 

regulamentação 

a) limitação do número de veículos da Uber em circulação  

b) caracterização do carro, “com a plotagem da logomarca da Uber na 

porta (do veículo) 

c) utilização de taxímetro nos veículos da Uber 

d) realização de vistoria digna 

e) compatibilidade de preços entre Uber e táxi  

f) participação em cursos preparatórios, como os Taxistas  

g) apresentação de certidões negativas  

h) pagamento das mesmas taxas pagas pelos Taxistas  

i) sujeição à fiscalização idêntica à sofrida pelos Taxistas 

O futuro com a regulamentação 

a) Disputa do mercado será igualada 

b) Não será mais necessária licitação de táxi 

c) Diminuição da quantidade de carros da Uber 

d) Existência de número suficiente de passageiros para Taxistas e 

Uberistas 

e) Desemprego maciço de Uberistas, pela redução do número de 

veículos 

f) Diminuição da diferença entre os preços de táxi e Uber 

g) Submissão da Uber às regras da BHTrans 

h) Nâo-aceitação da regulamentação pela Uber 

i) Maior acesso dos clientes aos canais de reclamação 

j) Melhor acessibilidade dos clientes aos serviços de transporte 

k) Insatisfação dos clientes, pelo aumento do preço das viagens pelo 

uber 

l) Possibilidade de redução nas tarifas de táxi, sem maiores perdas 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 28: Visão dos Uberistas sobre a regulamentação da Uber 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

Necessidade de regulamentação da Uber 

a) Melhoria de rendimento, pelo limite de veículos 

b) Obrigatoriedade de se ter atividades profissionais 

regulamentadas 

c) Obrigatoriedade da Uber de pagar impostos 

d) Necessidade de a Prefeitura recolher impostos 

e) Manutenção dos empregos de milhares de pessoas 

Proposição de termos para a 

regulamentação 

a) Limitação do número de veículos 

b) Melhor seleção de veículos 

c) Contratação dos uberistas como MEI – Micro- 

Empreendedor Individual 

d) Realização de vistorias periódicas nos veículos 

e) Exigência de recolhimento de impostos pela Uber 

f) Limitação da idade do veículo 

g) Submissão às regras da BHTrans 

h) Regulamentação nos moldes das empresas online 

Critérios de seleção de motoristas da 

Uber com a regulamentação 

a) Pontuação dos motoristas 

b) Condições mecânicas dos veículos 

c) Idade dos veículos 

d) Apresentação de Atestado de Bons Antecedentes 

e) Realização de exame toxicológico 

f) Não é necessário alterar os critérios 

O futuro com a regulamentação 

a) A limitação de veículos trará equilíbrio entre Uber e táxis 

b) A concorrência será acirrada 

c) Busca de uma tarifa intermediária entre as tarifas atuais, 

igualando o preço de Uber e táxi 

d) Diminuição drástica dos serviços de táxi 

e) Melhoria da qualidade dos serviços de táxi e da Uber 

f) Pagamento de impostos, pelos Uberistas e pela Uber 

g) Aumento da tarifa da Uber 

h) Saída em massa de motoristas da Uber 

i) Melhoria da segurança para os passageiros 

j) Satisfação dos Usuários pela permanência da Uber no mercado 

k) Diminuição do uso da Uber pelos passageiros 

l) Retorno dos passageiros ao transporte coletivo 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 29: Visão dos Taxistas sobre os cenários alternativos e suas possibilidades 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

O futuro sem a 

regulamentação 

a) Desânimo geral entre os Taxistas, inclusive com desistência da profissão 

b) Falência do sistema de táxi 

c) Manutenção das perdas financeiras e de bens, pelos Taxistas 

d) Diminuição crescente da qualidade de serviço da Uber, pelo aumento constante 

no número de veículos cadastrados 

e) Manutenção da rotatividade dos motoristas da Uber 

f) Manutenção da preferência dos Usuários pelos veículos da Uber 

g) Retorno de parcela dos Usuários ao serviço de táxi, pelo maior profissionalismo 

dos Taxistas 

O futuro sem a Uber no 

mercado 

a) Retorno ao status quo anterior dos Taxistas 

b) Estudo de tarifa menor para os táxis, de forma a deixar mais ampliada a parcela 

da população Usuária desse serviço 

c) Retorno dos Usuários ao uso cotidiano do transporte coletivo 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

 

Quadro 30: Visão dos Uberistas sobre os cenários alternativos e suas possibilidades 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

O futuro sem a 

regulamentação 

a) Extinção do serviço de táxi 

b) Revolta dos Taxistas com a situação 

c) Vai ficar do jeito que está 

d) Briga entre Uberistas, por causa do excesso de veículos e falta de 

passageiros em número adequado para todos 

e) A Uber terá problemas, por estar trabalhando com liminar 

f) Não soube responder/Não consegue fazer qualquer previsão 

O futuro sem a Uber no 

mercado 

a) Volta do antigo status quo dos Taxistas 

b) Desemprego em massa dos atuais Uberistas 

c) Enfrentamento de problemas econômicos e sociais pelos atuais Uberistas 

d) Volta de alguns atuais Uberistas às atividades de táxi, como motorista 

auxiliar 

e) Ida de alguns Uberistas para a clandestinidade, trabalhando como “piolhos” 

f) Existência de grande transtorno para os Usuários, por já estarem 

acostumados com a Uber 

g) Perda de uma opção de transporte a preços menores, com melhor qualidade 

de serviço e com disponibilidade 24 horas por dia. 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 
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Quadro 31: As expectativas futuras dos Taxistas 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

Perspectivas para o transporte em Belo 

Horizonte 

a) Piora do trânsito 

b) Multiplicação do número de aplicativos 

c) Excesso de veículos em circulação na cidade 

d) Excesso de ônibus em circulação no centro da cidade 

e) Mudanças só ocorrerão se houver investimentos no metrô 

Perspectivas para o futuro profissional 

a) Desejo de permanecer neste mercado de trabalho 

b) Aposentadoria 

c) Volta aos estudos 

d) Espera de oportunidade em outro mercado de trabalho 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

 

Quadro 32: As expectativas futuras dos Uberistas 

Assunto pesquisado Respostas encontradas 

Perspectivas para o transporte 

em Belo Horizonte 

a) Não ocorrerão mudanças 

b) Haverá piora, pelo aumento de veículos em circulação, levando, 

inclusive, à necessidade de rodízio de carros, por final de placa 

c) Não consegue fazer previsão sobre essa questão 

d) Solução seria o incremento do metrô 

Perspectivas para o futuro 

profissional 

a) Permanecerá como Uberista 

b) Procurará outra opção profissional, seja por cansaço ou por ter objetivos 

profissionais em outras áreas 

c) Se tornar Taxista pode ser uma possibilidade 

Fonte: dados da pesquisa (2017) 

 

 




