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RESUMO
Em um mundo transformado pela economia do compartilhamento e rápida evolução
tecnológica, um dos mercados mais atingidos é o da mobilidade urbana. Empresas de
crowdsourcing de transporte, como Uber, 99 e Lifty, entre outras, mudaram a forma de as
pessoas se locomoverem, o que vem causando impacto na indústria automobilística e nas
cidades onde o serviço é ofertado. Além desses impactos, a nova forma de locomoção produz
um novo artefato de estudo, o rastro digital do deslocamento, que pode ser entendido sob a ótica
do Big Data - por exemplo, ao se locomover na cidade por meio de um serviço de carona
compartilhada, usuário e motorista realizam o acerto da tarifa via aplicativo, instalado em seus
smartphones, e ali é registrado todo o rastro digital do serviço prestado, como origem, destino,
percurso, dentre outros dados. Ao lado disso, um tema que vem sendo de interesse de geógrafos,
urbanistas e sociólogos, ao longo dos anos, é o da acessibilidade, medida que reflete o
desenvolvimento espacial constituído da rede de transporte e da distribuição de oportunidades
dos usos e ocupação do solo urbano. Esta medida também é utilizada por empresas de diferentes
segmentos, para planejar investimentos e apoiar a tomada de decisão, como alguns segmentos
do varejo que utilizam a distribuição do transporte público para planejar o posicionamento das
suas lojas. Sendo assim, este estudo busca relacionar a abordagem do Big Data com o conceito
de acessibilidade, a partir dos novos dados produzidos na prestação de serviço de empresas de
crowdsourcing de transporte. Para isso, propõe-se um estudo exploratório da correlação da
tarifa e do tempo de espera do serviço e da tarifa dinâmica, com variáveis socioeconômicas da
cidade de São Paulo, com o objetivo de explorar o uso dessas medidas como um proxy de
acessibilidade. Assim, o estudo propõe a criação de uma base de dados, com a média das tarifas
estimadas e do tempo de espera do serviço, agregado a um conjunto de variáveis
socioeconômicas e de infraestrutura de transporte. A partir dessa base, serão elaborados
Modelos de Regressão Linear - MLR, utilizando-se o método stepwise, selecionando-se as
variáveis mais significativas do modelo, verificando se existe padrão espacial das variáveis, por
meio do teste I de Moran, e finalizando com um modelo espacial autorregressivo SAR. Todos
os modelos desenvolvidos apresentaram variáveis com alto grau de significância como:
percentual de não brancos, quantidade de linhas de ônibus e densidade populacional, além de
R² na casa de 0,80.
Palavras-chave: Comportamento do Consumidor. Big Data. Acessibilidade. Mobilidade
Ubana. Estatística Espacial.

ABSTRACT
In a world transformed by the sharing economy and rapid technological evolution, one of the
most affected markets is urban mobility, crowdsourcing transportation companies like Uber,
99, Lifty and others have changed the way people get around, what comes impacting the auto
industry and the cities where the service is offered. In addition to these impacts, this new way
of getting around produces a new study artifact, the digital trail of displacement, which can be
understood from the perspective of Big Data, for example, when getting around the city through
a shared ride service, the user and driver adjust the fare via the application, installed on their
smartphones, where all the digital trace of the service provided is collected, such as origin,
destination, route and other data. A theme that has been of interest to geographers, urban
planners and sociologists over the years is that of accessibility, a measure that reflects the spatial
development that consists of the transport network and the distribution of opportunities,
reflected by the uses and occupation of urban land. This measure is also used by companies in
different segments to plan investments and support decision making, such as some retail
segments that use the distribution of public transport to plan the positioning of their stores.
Therefore, this study seeks to relate the approach of Big Data with the concept of accessibility
from the new data produced in the provision of services by transportation crowdsourcing
companies. An exploratory study of the correlation of the tariff and the waiting time for the
service and dynamic tariff is proposed, with socioeconomic variables from the city of São Paulo
with the intention of exploring the use of these measures as an accessibility proxy. For this, the
study proposes the creation of a database with the average of the estimated tariffs and the
waiting time of the service, added to a set of socioeconomic variables and transport
infrastructure. From this base it is proposed to develop MLR linear regression models, using
the stepwise method selecting the most significant variables in the model and checking if there
is a spatial pattern of the variables through the Moran I test, ending with a SAR autoregressive
spatial model. All the models developed showed variables with a high degree of significance,
such as: percentage of non-whites, amount of bushes and population density, in addition to Rsquare in the range of 0,80.

Keywords: Consumer Behavior. Big Data. Accessibility. Urban Mobility. Spatial Statistics.
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1 INTRODUÇÃO
O atual estudo pretende analisar o acesso à mobilidade das pessoas no tecido urbano,
realizando um estudo exploratório de uma potencial medida desse acessibilidade1, baseada em
ferramentas de crowdsourcing, derivadas de abordagens de Big Data. A ideia é, a partir dos
dados de estimativa de tarifas, espera de atendimento e da sua curva de oferta e demanda (tarifa
dinâmica), explorar sua relação com variáveis usualmente associadas a acessibilidade, na
literatura, e a variáveis socioeconômicas de controle. Os dados disponibilizados pelos
aplicativos de crowdsourcing de transporte, como o da Uber, por exemplo, podem ser uma
importante fonte de informação sobre o acesso à mobilidade em ambientes urbanos (WANG;
MU, 2018).
A distribuição da rede de transportes como parte essencial da acessibilidade (PÁEZ;
SCOTT; MORENCY, 2012) é objeto de estudo recorrente entre geógrafos, planejadores
urbanos e sociólogos, sendo que este campo de estudo vem sofrendo grande transformação em
relação aos métodos e abordagens, abrindo espaço para o diálogo com outras disciplinas
(SCHWANEN; 2016). Ao mesmo tempo, o campo se mostra continuamente relevante:
enquanto a fricção da distância continuar existindo, a acessibilidade continuará sendo um
conceito útil para descrever a experiência urbana e a distribuição socioeconômica dos
indivíduos (PÁEZ et al, 2012).
Diante da grande evolução do mercado de mobilidade urbana promovido por empresas
de tecnologia com ferramentas baseadas em crowdsourcing, como a Uber, é razoável imaginar
que a aproximação desses dois mundos tem grande potencial de contribuição mútua e deve ser
investigada.
Dentro desse ambiente de novas abordagens, Letouzé e Jütting (2015) afirmam que os
meios de produção de estatísticas oficiais devem ficar atentos às evoluções do Big Data, tanto
para se aproximar das novas ferramentas e abordagens dele oriundas, quanto para trazer o rigor
científico da validação e da análise para essas novas bases de dados e, ao mesmo tempo, encarar
o mundo do Big Data como uma fonte inestimável para o avanço da pesquisa científica. Nesse
contexto, dirigimos nossa atenção às mudanças recentes do mercado de mobilidade urbana: a
criação de empresas de tecnologia com atuação global e continental, como Uber, Lifty, Cabify,

1

Neste trabalho, o termo acessibilidade é usado, conforme definem Wang e Mu (2018), como o potencial para
se alcançarem oportunidades espacialmente distribuídas, ou, de acordo com Hansen (1959), a partir do modo
como as pessoas interagem com os lugares. Esse conceito será tratado mais profundamente adiante.
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99, dentre outras, produziu números expressivos nos últimos anos - como exemplo temos a
Uber com média diária de 15 milhões de corridas, realizadas no mundo, sendo que, no Brasil,
a empresa faz atendimento em mais de 100 cidades, com uma rede superior a 500 mil motoristas
e mais de 20 milhões de usuários, segundo dados publicados no portal da empresa2.
O Brasil representa 16,7% da frota de motoristas da Uber, tendo em São Paulo sua maior
concentração, tornando-a, assim, uma excelente escolha para o estudo (WANG; MU, 2018).
Apesar de o momento econômico brasileiro ser de crise, tanto o consumo como o fornecimento
do serviço de transporte compartilhado parece ser bem avaliado, colaborando para a sua
manutenção, mesmo ao fim da recente crise.
A Uber desenvolve, comercializa e opera o aplicativo de mesmo nome para
smartphones, permitindo que consumidores enviem uma solicitação de viagem encaminhada
para motoristas parceiros da empresa (WANG; MU, 2018). Durante o processo de abertura de
solicitação, a ferramenta da Uber disponibiliza estimativas de tempo de atendimento e custo da
viagem no aplicativo do usuário e em ambiente web, por meio de APIs (Application
Programming Interface) públicas, uma ferramenta que pode ser classificada no conceito de Big
Data (PEKKA; DANIEL, 2015).
Utilizando-se os dados de estimativas de tarifa e tempo de atendimento coletados na
API da Uber e com base nos dados de tarifa básica, publicados no site da Uber3, é possível
decompor as estimativas fornecidas pela API, deduzindo-se, assim, o indicador de tarifa
dinâmica, que é utilizado como fator multiplicador da tarifa base cobrada pela Uber, em
momentos nos quais a demanda é maior do que a oferta, em determinada região.
As APIs geram as estimativas de tarifa e tempo de atendimento, por meio da análise do
histórico de corridas da região do solicitante e da curva de oferta e demanda de sua frota
(COHEN et al, 2016), como é possível observar na documentação disponível no site da
empresa4. Pensando na capacidade de acesso ao sistema de transporte, Wang e Mu (2018)
propõem que essas estimativas de tempo de atendimento podem ser utilizadas como medida de
acessibilidade ao serviço de transporte por crowdsourcing. Inspirado no trabalho de Wang e
Mu (2018) e buscando a abordagem positivista de Páez et al (2012), este trabalho propõe

2

Disponível em: https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/fatos-e-dados-sobre-uber/. Acesso em: 19 ago. 2019.

3

Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/fare-estimate>. Acesso em: 19 ago. 2019

4

Disponível em: <https://developer.uber.com>. Acesso em: 07 jun. 2018.
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combinar o tempo de espera de atendimento, tarifa estimada e tarifa dinâmica dos serviços
Uber, como medida de acessibilidade.
A relevância do tema é recente: o surgimento de serviços de transporte por
crowdsourcing, como Uber, tem provocado mudanças a respeito de algumas noções teóricas,
nos campos da geografia e dos estudos urbanos (BATTY, 2015; WANG; MU, 2018). E mesmo
com essa interferência e o fácil acesso às ferramentas disponibilizadas pelos players de
crowdsourcing, existem poucos ensaios empíricos que utilizam estes dados - como, por
exemplo, Hall e Krueger (2015); Hughes e Mackenzie (2016); Zhou, Wang e Li (2017); Wang
e Mu (2018) -, abrindo uma oportunidade de explorações empíricas da distribuição da frota da
Uber à luz da Teoria da Acessibilidade.
Neste trabalho inciamos com a revisão da literatura passando por conceitos de
acessibilidade e Big Data, em seguida abordamos a metodologia e a coleta de dados nescessaria
para atender os objetivos da pesquisa, com a construção dos modelos iniciamos a analise do
resrultados finaliznado com o capitulo de considerações finais.
1.1 OBJETIVO
Inspirado pelo contexto de união do Big Data versus Academia, proposta por Letouzé e
Jütting (2014) e pelo estudo de acessibilidade, com dados da Uber, de Wang e Mu (2018), o
objetivo geral desta pesquisa é realizar um estudo empírico exploratório, para verificar se as
medidas de tempo de espera, tarifas estimadas e tarifas dinâmicas de serviços de crowdsourcing
de transporte, como a Uber, geradas por uma ferramenta enquadrada no contexto do Big Data,
podem refletir as desigualdades dos indicadores socioeconômicos da cidade de São Paulo e de
indicadores tradicionais de acessibilidade.
As hipóteses são:
• H1 - O tempo de espera estimado, ao solicitar-se uma viagem na plataforma da Uber,
pode ser usado como proxy para acessibilidade;
• H2 - A distribuição do tempo de espera pela Uber está associada à polarização dos
indicadores socioeconômicos;
• H3 - A tarifa estimada, ao solicitar-se uma viagem na plataforma da Uber, pode ser
usada como proxy para acessibilidade;
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• H4 - A distribuição da tarifa estimada da Uber está associada à polarização dos
indicadores socioeconômicos;
• H5 - O indicador de tarifa dinâmica da plataforma Uber, que reflete a curva de oferta
e demanda da empresa, pode servir como proxy para uma medida de acessibilidade.

1.2 JUSTIFICATIVA
O fenômeno de compartilhamento de bens e serviços vem crescendo, com o advento de
novas tecnologias, e esse processo já vem sendo amplamente estudado (BELK, 2007). Por sua
vez, um mercado altamente modificado foi o da mobilidade urbana, que apresentou o
surgimento de novos serviços como o da empresa Uber, que chegou ao Brasil em 2014, na
cidade de São Paulo, e atua hoje em mais de 100 cidades do país.
O principal objetivo, segundo a empresa, é: “[...]Oferecer por meio do aplicativo, a
opção de contratar viagens confortáveis e cômodas para todos os nossos usuários. Queremos
transformar a forma como as pessoas se movimentam pelas cidades”5.
Contribuindo com a acessibilidade e a mobilidade urbana, o aplicativo Uber é
considerado uma rede de transporte on-line que permite a usuários solicitarem uma viagem a
motoristas parceiros da empresa, donos de seus próprios carros (WANG; MU, 2018).
O impacto econômico nas cidades onde a empresa atua é notório, atingindo milhares de
famílias direta e indiretamente, como mostram Hall e Krueger (2015); logo entender a dinâmica
desse novo mercado por meio da Uber é de suma importância para o poder público e a iniciativa
privada, uma vez que as empresas de crowdsourcing vêm substituindo modais clássicos de
transporte, gerando, assim, mudanças significativas nas dinâmicas econômicas e de mobilidade
urbana onde atuam. Além da importância econômica dos novos serviços de crowdsourcing, há
também uma lacuna da teoria na abordagem positivista de acessibilidade. Hughes e MacKenzie
(2016) e Wang e Mu (2018) iniciaram os estudos sobre tempo de espera do serviço Uber como
medida de acessibilidade, o que inspira a continuar a busca de novas maneiras de entender essa
acessibilidade, a partir da curva de oferta e demanda das empresas de crowdsourcing, cruzandose a oferta (tempo estimado de espera) com a demanda (tarifa dinâmica), podendo-se verificar
se há uma nova forma de medir acessibilidade do ponto de vista positivista de Páez, Scott e
Morency (2012).
5

Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR >. Acesso em: 08 jul. 2018.
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Podemos também encarar este estudo a partir da abordagem do Big Data, em que uma
das lacunas apontadas por Letouzé e Jütting (2014) indica ser necessário que a academia gere
dados e estatísticas oficiais, a partir de plataformas de Big Data, a fim de aproveitar os
benefícios do volume e da agilidade de coleta de dados que as plataformas da Big Data
oferecem, aplicando-se, ao mesmo tempo, o rigor científico das estatísticas oficiais produzida
pelos cientistas.
Um aspecto essencial dos serviços de terceirização de viagens é sua capacidade de gerar
Big Data de alta qualidade, o que pode ser usado para avaliar várias questões relativas ao serviço
e ao comportamento dos atores envolvidos. O acesso a esses dados permite uma análise rica e
detalhada e pode revelar (ainda) mais sobre a interação entre outros modos de transporte e
terceirização de viagens e a dinâmica socioeconômica (JIN et al, 2018).
Em especial, é interessante a possibilidade de analisar a acessibilidade urbana, a partir
dessa fonte de dados. Como componente essencial da acessibilidade, a distribuição da rede de
transportes (PÁEZ; SCOTT; MORENCY, 2012) é um tema de pesquisa recorrente entre
geógrafos, urbanistas e cientistas sociais, mas os métodos e a abordagem desse campo de
estudos estão sendo transformados, e isso é resultado da influência, entre outras coisas, do
fenômeno do Big Data e da abertura de diálogos com outras disciplinas (SCHWANEN, 2016).
O potencial dos instrumentos de Big Data também é de fundamental importância para
os gestores públicos (KIM; TRIMI; CHUNG, 2014). A utilização de diferentes ferramentas de
Big Data em uma rede de transportes multimodais pode ajudar a regular melhor a oferta de
transporte privado e fornecer melhor transporte público, de acordo com as necessidades dos
usuários (KIM et al, 2014; LESSA; LOBO; CARDOSO, 2019).
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2 REVISÃO DA LITERATURA

A literatura sobre Big Data e acessibilidade foi revisada para este estudo. Esta seção
começa, assim, com a conceitualização de Big Data e seu posicionamento no mercado atual da
tecnologia, conceituando-se a ferramenta de estimativa da Uber à luz do fenômeno do Big Data,
seguida de uma revisão sistemática do conceito de acessibilidade, suas disposições normativas
e positivistas.
2.1 BIG DATA
Uma definição clássica do movimento de Big Data leva em consideração as
características dos dados produzidos nos ambientes virtuais de utilização massiva de usuários:
Volume, Variedade e Velocidade; os três vês (MCAFEE et al, 2012). De acordo com essa
definição, as informações geradas pelas novas formas de uso da tecnologia e de aplicações
formam bancos de dados relativamente grandes, chegando à escala de Petabytes (1000 TB) ou,
mesmo, Exabytes (1000 PB). Já as várias formas de geração de tais dados, como postagens de
fotos, comentários em redes sociais, reações a comentários alheios, vídeos, áudios etc., são
responsáveis por gerar bancos heterogêneos, em contraste com os bancos estruturados; e a
temporalidade da geração desses bancos é muito rápida e, no limite, em tempo real, sendo que
as técnicas capazes de tratar dos dados nessa temporalidade são valiosas.
Essa não é a única forma de se abordar o movimento do Big Data. Uma definição mais
sociológica procura enquadrar o movimento através de três cês: Crumbs, Capacities e
Communities (LETOUZÉ; JÜTTING, 2014), como mostra a Figura 1. Os Crumbs, ou
migalhas/rastros, seriam referentes à relação que os dados gerados têm com o comportamento
dos usuários das novas aplicações. Esses usuários deixam, através de seu uso, rastros de sua
atividade, que compõem os bancos de dados a serem utilizados em análises de Big Data. As
Capacities seriam as técnicas, tanto estatísticas como de programação, usadas para se conseguir
manipular esses dados e deles extrair informações. O terceiro conceito, Communities, é
referente ao comportamento dos produtores desse ambiente do Big Data, dentro de
comunidades específicas com altas trocas internas, linguagem específica e validação de ideias.
Essas comunidades podem ser estabelecidas em ambientes mais colaborativos e abertos, como
a comunidade do OpenSource, ou em ambientes mais restritivos e fechados, como dos grupos
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de tecnologia dentro de grandes corporações com acesso a grandes bancos de dados
(LETOUZÉ; JÜTTING, 2014).

Figura 1. Os três cês Big Data.

Fonte: LETOUZÉ; JÜTTING, 2014.

A ferramenta de estimativa da Uber usada aqui como objeto de estudo enquadra-se nas
duas definições de uma ferramenta de Big Data. Em relação aos três vês, o algoritmo de cálculo
é constantemente alimentado por um volume enorme de resultados de corridas da Uber, com a
interpretação de dados espaciais não estruturados em alta velocidade (PÄÄKKÖNEN;
PAKKALA, 2015). Ao mesmo tempo, os dados que alimentam o algoritmo são os rastros da
atuação tanto de motoristas como de usuários do serviço e, portanto, “migalhas”; as ferramentas
de tratamento dos dados recolhidos on-line em alta velocidade também são pertencentes às
“Capacities” desenvolvidas pelo Big Data; e há uma comunidade de operadores desse sistema
que transita em torno das Start-ups de transporte, particularmente da Uber, que se encaixam na
definição das “Communities” (LETOUZÉ; JÜTTING, 2014).
Ao se estudarem a documentação das APIs da Uber encontrada no site da empresa6, sua
arquitetura e as tecnologias utilizadas no desenvolvimento do software de estimativas de tarifas,

6

Disponível em: <https://developer.uber.com>. Acesso em: 07 jun. 2018.
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foram identificados vários pontos em comum com as arquiteturas estudadas por Pääkkönen e
Pakkala (2015), o que corrobora o fato de que a API da Uber utiliza técnicas de Big Data para
suas estimativas.
2.1.1 Big data e comportamento do consumidor
O estudo da análise do consumidor está na junção entre o Big Data e o comportamento
do consumidor. Os dados fornecem informações comportamentais sobre os consumidores; os
profissionais de marketing traduzem essas ideias em vantagem de mercado. A geração de
análises refere-se, geralmente, a ferramentas que ajudam a encontrar padrões ocultos nos dados.
Para o passado, em poucas décadas, as empresas geram mais dados do que podem usar ou sabem
usar (FAYYAD; PIATETSKY-SHAPIRO; SMYTH, 1996).
O diferente hoje são o volume e a velocidade sem precedentes, além da variedade de
dados primários disponíveis sobre consumidores individuais, resultando na chamada
“Revolução do Big Data”; potencialmente, uma revolução que leva a formas inteiramente
novas de entender comportamento do consumidor e estratégia de marketing.
Análise do consumidor no Big Data é definido como a extração de informações ocultas
sobre o comportamento desse consumidor, e o Big Data proporciona a exploração desse insight
por meio de várias técnicas e interpretações. E, embora ele seja considerado uma nova forma
de analisar o mercado (MAYER-SCHÖNBERGER; CUKIER, 2013), muitas empresas falham
em explorar seus benefícios (MITHAS et al, 2013). E é importante lembrar que, para lucrar
com essa nova forma de capital, as empresas devem alocar recursos de capital físico, humano
e organizacional adequados para o trabalho com Big Data.
À medida que os dados tornam-se mais amplos, mais complexos e mais inexplicáveis,
as capacidades mentais (limitadas) dos humanos apresentam dificuldades em decifrar e
interpretar um ambiente desconhecido (SAMMUT; SARTAWI, 2012). A tecnologia do Big
Data, portanto, trouxe uma grande mudança, transformando o método científico, a adequação
de dados e as teorias preconcebidas. Avanços tecnológicos e metodológicos permitem que os
pesquisadores identifiquem padrões em Big Data, sem formar hipóteses (LYCETT, 2013). Tal
investigação científica requer menos confiança no conhecimento existente e mais foco no que
é desconhecido (SAMMUT; SARTAWI, 2012). Focalizando no desconhecido, a técnica reflete
uma percepção de que “o conhecimento por si só não é adequado para administrar o mundo”
(VITEK; JACKSON, 2008, p. 7) e requer a transição de uma visão baseada no conhecimento
para uma visão baseada na ignorância (SAMMUT; SARTAWI, 2012).
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2.1.2 A API da Uber no Contexto de Big Data
A ferramenta de estimativa da Uber usada neste estudo é, por ambas as definições, uma
ferramenta de Big Data. Em relação aos três vês, o enorme volume de corridas faz com que os
dados estejam constantemente alimentando o algoritmo da ferramenta com interpretações de
alta velocidade de dados espaciais não estruturados (COHEN et al, 2016).
Ao mesmo tempo, os dados que alimentam o algoritmo são aqueles de atividades dos
motoristas e usuários, ou migalhas. As ferramentas que processam os dados recebidos on-line
a essa alta taxa também são ferramentas incluídas no termo Capacidades, desenvolvido por
ambientes de Big Data. Além disso, a comunidade de operadores no sistema de startups de
transporte, particularmente Uber, encaixa-se no conceito de Comunidades.
Por fim, a descrição de Pääkkönen e Pakkala (2015) da arquitetura de software de Big
Data adapta-se muito bem à arquitetura e tecnologia da API da Uber, conforme bem descrito
em sua documentação7.

2.2 MOBILIDADE URBANA E ACESSIBILIDADE

Discutir o acesso dos indivíduos à mobilidade urbana é um tema importante. Há uma
série de abordagens diferentes, usando desde questionários estatísticos tradicionais até
simulações computacionais de comportamento de mobilidade, em determinado território
urbano (KRAJZEWICZ et al, 2012), incluindo-se abordagens semelhantes à atual e usando-se
dados de mídia social para traçar o comportamento de mobilidade (NOULAS et al, 2012).
Em grandes centros urbanos, com o tamanho e a importância regional de São Paulo,
conhecer a mobilidade de pessoas é essencial para entender a dinâmica urbana e é também uma
importante medida econômica, já que o tamanho dessa urbe alimenta sua capacidade de gerar
polos de atração (ARANHA, 2005) que impactam nas soluções de mobilidade para atender à
demanda de locomoções.
Um dos fatores importantes para a mensuração da capacidade dos indivíduos de se
locomoverem na cidade é o tempo de deslocamento necessário para as viagens rotineiras. Em
São Paulo, esse tempo reflete, inclusive, variáveis de corte socioeconômico, indicando que o

7

Disponível em: <https://developer.uber.com>. Acesso em: 07 jun. 2018.
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acesso à mobilidade é diferencialmente distribuído na cidade, não só em termos espaciais
(MORANDI et al, 2015). A mobilidade como capacidade de se locomover na cidade é limitada,
dessa forma, no sentido de não se levarem em consideração as condições dessa locomoção,
como o próprio tempo de deslocamento.
Um conceito mais abrangente, nesse sentido, é o de acessibilidade (LITMAN, 2005;
PÁEZ; SCOTT; MORENCY, 2012; STELDER, 2016). É possível definir acessibilidade como
o potencial para alcançar oportunidades espacialmente distribuídas (WANG; MU, 2018).
Hansen (1959) define acessibilidade a partir do modo como as pessoas interagem com os
lugares. Para ilustrar, é comumente utilizada a medida em quilômetros para calcular a
quantidade de vias de uma determinada região. De forma parecida na geografia, acessibilidade
é a medida com que uma pessoa participa de uma determinada atividade (WEIBULL, 1980;
KWAN, 1998).
Acessibilidade reflete o desenvolvimento espacial que consiste na rede de transporte e
na distribuição de oportunidades, refletida pelos usos e ocupações do solo urbano, também
podendo ser interpretada como uma medida temporal (tempo para o acesso) (PÁEZ; SCOTT;
MORENCY, 2012). Como exemplo prático, é possível considerar o tempo de viagem até o
trabalho como uma medida comparativa, para entender o equilíbrio da ocupação do emprego e
as disparidades raciais, econômicas e de gênero, contidas nas distribuições de áreas urbanas
(PRESTON; MCLAFFERTY, 1999; TRIBBY; ZANDBERGEN, 2012). Outra medida
utilizada por Páez, Scott e Morency (2012) está ligada ao custo de viagem.
Os sociólogos e geógrafos analisaram de forma crítica a economia e a desigualdade no
transporte e suas correlações com as desigualdades socioeconômicas. Schwanen (2016)
argumenta que a distribuição do transporte tem polarização socioespacial, intensificada sob a
dinâmica do capitalismo, uma vez que a infraestrutura de transporte serve de atrativo para atrair
capital e investimentos, proporcionando oportunidades de empregos, maior eficiência e
competitividade.
Ao desenvolver o estudo da acessibilidade, Páez, Scott e Morency (2012) definem duas
abordagens para se estudar o conceito: a primeira, dita normativa, é definida em termos de quais
devem ser os parâmetros de acessibilidade urbana, ou seja, o quanto as pessoas devem viajar
ou até que ponto é razoável que viajem; já a segunda, denominada positivista, é definida em
termos dos parâmetros observados de mobilidade, de quanto as pessoas realmente viajam.
Em outras palavras, a acessibilidade normativa analisa a expectativa da viagem,
enquanto a acessibilidade positivista baseia-se na experiência real da viagem (SALOMON;
MOKHTARIAN, 1998). Para o presente estudo, será levada em consideração a conceituação
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da acessibilidade positivista, uma vez que os dados representam a tarifa e o tempo de espera de
atendimento de uma plataforma de crowdsourcing, a Uber na cidade de São Paulo.
Ao medir a acessibilidade por meio de indicadores econômicos, Páez, Scott e Morency
(2012) colocaram que a expansão do meio de transporte conduz ao crescimento econômico e à
mobilidade socioeconômica das pessoas; este pensamento corrobora com a visão de Wang e
Mu (2018), segundo a qual os dados da Uber contribuem com estudos de transporte, permitindo
e facilitando a atividade e a mobilidade das pessoas.
Estudos como os de Hughes e MacKenzie (2016), Lessa et al (2019) e Wang e Mu
(2018) também utilizam a abordagem positivista. De forma mais tradicional, Lessa et al (2019)
investigaram as relações entre os tempos de corrida, coletados em questionários de origemdestino, somados a dados de trânsito e à distribuição da infraestrutura da rede de transportes
públicos. A abordagem de Hughes e MacKenzie (2016) para acessibilidade usa tempos de
espera por serviços Uber e dados socioeconômicos, para explorar as correlações espaciais entre
a dispersão do serviço da Uber e as disparidades socioeconômicas da cidade estadunidense de
Seattle. Esse dado pode ser mensurado por variáveis como densidade populacional, renda média
per capita e percentual de não brancos. Wang e Mu (2018) realizaram um estudo transversal,
criando um modelo de regressão espacial que testa a relação do tempo de espera pela Uber e
variáveis socioeconômicas e de infraestrutura de transporte, da cidade de Atlanta, também nos
Estados Unidos.
Como Hughes e MacKenzie (2016) e Wang e Mu (2018) apontam, esses estudos
preliminares estão sujeitos a influências econômicas e culturais do local pesquisado. Além
disso, Letouzé e Jütting (2015), Schwanen (2016) e Kwan (2016) alertam sobre a possível
existência de viés em pesquisas realisadas em bancos de dados construídos a partir de
ferramentas de Big Data. Isso é extremamente relevante para a discussão de acessibilidade e
uso de bancos de dados provenientes de Big Data, na investigação do tempo de espera pela
Uber, como proxy para acessibilidade em São Paulo, pois o contexto econômico e cultural em
questão é relevante para os resultados da análise.
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA
Esta seção começa com uma descrição das informações coletadas a respeito dos tempos
estimados de espera e estimativa de tarifas gerados pela Uber, além de dados socioeconômicos,
seguidos de uma análise descritiva para definir os recortes desses dados para análise final
(WANG; MU, 2018). Em seguida, explica-se o processo de construção dos modelos de
regressão linear múltipla (MLR) com método stepwise. Como as variáveis dependentes
selecionadas tendem a ter alta dependência geográfica, foi aplicado I de Moran para testar a
dependência espacial, logo após calculamos um modelo espacial autorregressivo final (SAR),
conforme sugerido por Wang e Mu (2018).
Para atender aos nossos objetivos específicos, propõe-se atuação em duas frentes de
coleta de dados: a primeira focada em coletar os dados socioeconômicos da cidade de São
Paulo, e a segunda visa a concentrar esforços na coleta de estimativa de tarifas, tempo de
atendimento e dados de oferta e demanda (tarifa dinâmica), de uma plataforma de
crowdsourcing. Um dos maiores players globais deste mercado é a empresa Uber, que
disponibiliza uma interface de acesso à sua plataforma, possibilitando a realização de coleta de
dados em grande escala, por meio da criação de programas de web crawler, portanto, devido a
este contexto, a coleta de dados desta pesquisa se concentrou na empresa Uber, como sugerem
Wang e Mu (2018).
Este capítulo tratará da coleta de dados socioeconômicos, seguida da criação do
programa de web crawler e do pré-teste dos dados coletados, finalizando-se com a proposta de
análise dos dados, para verificar as hipóteses levantadas.
3.1 DADOS SOCIOECONÔMICOS
A escolha dos indicadores socioeconômicos foi baseada em estudos semelhantes
(HUGHES; MACKENZIE, 2016; WANG; MU, 2018). As unidades de análise escolhidas
foram os distritos de São Paulo, e os dados foram coletados tanto de fontes nacionais, como
estaduais (Estado de São Paulo) e municipais (Município de São Paulo). Os dados
socioeconômicos, no nível dos distritos, foram obtidos do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE e, mais especificamente, do universo e da amostra do Censo de 2010, do
Ministério do Trabalho e Emprego (por meio da Relação Anual de Informações Sociais RAIS), também do portal Infocidade, do município de São Paulo, do portal de Indicadores dos
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Municípios Paulistas, da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE, e do site
GeoSampa, da Prefeitura de São Paulo8.
O Censo Demográfico é um dos principais produtos estatísticos brasileiros, produzido
decenalmente pelo IBGE. A pesquisa apresenta dois conjuntos de dados: o universo, com os
registros de todos os brasileiros, idealmente, e a amostra, realizada com uma amostragem da
população, que responde a um questionário mais detalhado. A fração amostral varia em função
de cada município: em São Paulo cerca de 5% dos domicílios foram incluídos na amostra; no
Brasil inteiro foram selecionados 10,7% dos domicílios, ou 6.192.332 domicílios para
responder à amostra. As amostras são distribuídas geograficamente, de forma a permitir a
inferência de informações dentro das áreas de ponderação definidas pelo IBGE, seguindo
possíveis divisões administrativas municipais (IBGE, 2010).
A RAIS é uma ferramenta de gestão governamental das relações de trabalho do
Ministério do Trabalho. Os dados são compilados a partir de declarações preenchidas pelas
próprias empresas acerca da situação trabalhista de seus colaboradores. As declarações são
obrigatórias para uma série de empresas nomeadas em lei (BRASIL, 2016).
A Fundação SEADE é uma instituição estatística reconhecida nacionalmente por sua
capacitação técnica e, como parte do Sistema Nacional de Estatística, é responsável por
produzir e agregar dados existentes no interesse do Estado de São Paulo e de seus municípios
(FRANCISCO, 2010). A plataforma on-line GeoSampa, da Prefeitura de São Paulo,
disponibiliza uma série de dados georreferenciados, incluindo aqueles do sistema municipal de
serviços, como os pontos de ônibus.
Todos os dados foram buscados ou agregados no nível distrital (FRANCISCO, 2010;
WANG; MU, 2018). A amostra do Censo de 2010 foi usada para calcular a porcentagem da
população dos distritos dentro de cada classe de tempo de viagem, e a porcentagem de
domicílios motorizados em relação a motos e a carros. Tanto para o nível da amostra de
domicílios como o da amostra de pessoas foram usados os pesos para ponderar a
representatividade das entradas para os distritos inteiros. Todas as fontes de dados estão
disponibilizadas na Tabela 1.

8

Disponível em: <http://geosampa.prefeitura.sp.gov.br>. Acesso em: 02 ago. 2018.
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Tabela 1. Dados socioeconômicos da cidade de São Paulo.
Dados socioeconômicos da cidade de São Paulo
Dado do distrito
Área (km2)

População

Densidade

Fonte
Dados do IBGE. Retirados do portal de
Indicadores dos Municípios Paulistas (IMP),
Fundação SEADE
Dados originais do censo demográfico do IBGE,
com reajuste anual calculado pela Fundação
SEADE. Retirado do portal de Indicadores dos
Municípios Paulistas (IMP), Fundação SEADE
Cálculo a partir dos dados de Área e População

Dados originais do censo demográfico de IBGE,
Domicílios Particulares
com reajuste anual calculado pela Fundação
Permanentes
SEADE. Retirados do portal de Indicadores dos
Municípios Paulistas (IMP), Fundação SEADE
Renda per Capita Dados originais do censo demográfico de IBGE.
Censo Demográfico
Retirados do portal de Indicadores dos
(em reais correntes)
Municípios Paulistas (IMP), Fundação SEADE
Empregos (Comércio, Portal Infocidade, do município de São Paulo.
Serviços, Indústria de Fonte original dos dados: Ministério do Trabalho
Transformação,
e Emprego. Relação Anual de Informações
Construção Civil)
Sociais – RAIS.
Estabelecimentos
Portal Infocidade, do município de São Paulo.
(Comércio, Serviços,
Fonte original dos dados: Ministério do Trabalho
Indústria de
e Emprego. Relação Anual de Informações
Transformação,
Sociais – RAIS.
Construção Civil)
% de não brancos
(pretos, pardos e
Dados do IBGE. Censo 2010
Indígenas)
Amostra Censo IBGE. A proporção das pessoas,
Tempo de viagem
ponderadas pelo peso, em cada classe de tempo
de viagem do questionário, por distrito.
Amostra Censo IBGE. A proporção de
Proporção de domicílios
motorização por distrito (de carros e motos), a
com carro e moto
partir dos domicílios ponderados da amostra.
Quantidade de pontos
Portal Geosampa
de ônibus
Quantidade e Extensão
de linhas de ônibus (em
Portal Geosampa
quilômetros)
Número de Estações de
Portal Geosampa
Metrô
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

Data

Granularidade

2009

Distrito

2010/2018

Distrito

2010/2018

Distrito

2010/2018

Setor censitário

2010

Setor censitário

2010/2016

Distrito

2010/2016

Distrito

2010

Setor censitário

2010

Distrito

2010

Distrito

2018

Distrito

2018

Distrito

2018

Distrito
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A distribuição dos dados socioeconômicos em São Paulo segue um claro padrão espacial
centro-periferia, com algumas variações, e está associada à distribuição de infraestrutura e de
políticas públicas (TORRES et al, 2003). A relação desse padrão espacial com a distribuição
dos tempos de espera do serviço Uber pode lançar luz na relação da acessibilidade com a
composição socioespacial, como procuraram fazer Wang e Mu (2018).
Todos os dados foram pesquisados ou agregados no nível do distrito (FRANCISCO,
2010; HUGHES; MACKENZIE, 2016; LESSA et al, 2019 e WANG; MU, 2018). A amostra
Censo de 2010 foi utilizada para contabilizar o percentual da população de cada distrito que
está em diferentes classes de tempo de viagem para trabalho/escola, e também o percentual, em
cada distrito, de domicílios que possuem carro e motocicleta.
A distribuição de dados socioeconômicos segue um padrão claro de periferia central
com pequenas variações e está associada à distribuição de infraestrutura e políticas públicas
(TORRES et al, 2003; FRANCISCO, 2010). As relações desse padrão com a distribuição dos
tempos de espera pela Uber podem lançar alguma luz sobre a relação de acessibilidade e
composição socioespacial, como Wang e Mu (2018) investigaram.
3.2 WEB CRAWLER
Para atender ao processo de coleta da amostra, foi desenvolvido um programa seguindose os conceitos de web crawler definidos por Waldherr (2017), como um software que coleta
dados de um determinado assunto, de maneira metódica e automatizada, na internet. O software
foi desenvolvido em C#9, seguindo uma arquitetura conceituada em cloud computing, para
realizar os acessos às APIs disponibilizadas pela Uber.
Foram coletados dados do portal Uber Developers, acessando-se suas APIs, disponíveis
no site da empresa10, cobrindo as tarifas e os tempos estimados de atendimento para todos os
produtos Uber disponíveis em São Paulo, durante o mês de agosto de 2018.
A cidade de São Paulo foi considerada a sétima maior cidade do mundo em 2016, e é
dividida em 96 distritos, uma divisão territorial e administrativa que proporciona certa
autonomia na administração pública local (FRANCISCO, 2010). Seguindo a metodologia
proposta por Wang e Mu (2018), foram utilizados os distritos como unidade de análise do
estudo, coletando-se as tarifas e os tempos de espera estimados da Uber. A fim de garantir que
9

Linguagem de programação criada pela Microsoft utilizada para desenvolvimento web.

10

Disponível em: <https://developer.uber.com>. Acesso em: 07 jun. 2018.
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cada distrito e também cada km² tivessem, no mínimo, um ponto de amostra aleatório, o
software desenvolvido para a coleta de dados obedeceu ao seguinte método:
•

dividir a cidade de São Paulo em quadrículas de 1 km², totalizando 1.720
quadrículas;

•

sortear um ponto de maneira aleatória em cada quadrícula;

•

com a coordenada sorteada, consultar a API da Uber de estimativa de tempo;

•

com a coordenada sorteada, consultar a API da Uber de estimativa de preço de
uma corrida fictícia entre o ponto de origem sorteado e o marco zero da cidade de
São Paulo (Praça da Sé);

•

caso o retorno seja bem-sucedido, guardar o resultado;

•

caso exista erro na chamada, realizar três tentativas de novas chamadas com a
mesma coordenada; persistindo o erro, gravar a tentativa como nula.

Este processo foi repetido a cada 30 minutos durante o mês de agosto de 2018. Isso
gerou 2.528.400 consultas à API da Uber, sendo que mais de 2.233.720 obtiveram uma resposta
válida.
Esse software ficou alocado no serviço de cloud computing Azure, disponibilizado pela
Microsoft. Sua arquitetura segue o diagrama da Figura 2.
Figura 2. Diagrama da aplicação para coleta de dados da Uber.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).
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Após a coleta das tarifas estimadas da Uber, ela foi decomposta a partir da tarifa básica
publicada no sítio eletrônico da empresa11, com o objetivo de identificar qual o valor
multiplicador da tarifa dinâmica da consulta. A tarifa dinâmica é um fator multiplicador
aplicado à tarifa básica da Uber quando há um desequilíbrio entre a oferta de carros versus a
quantidade de chamados (HALL; KRUEGER, 2015).
3.3 TÉCNICA DE ANÁLISE DE DADOS
Como proposta de análise para os dados coletados, indicou-se iniciar pela criação de
seis modelos MLR, aplicando-se a técnica stepwise, apenas para os dados do produto Uber X,
com a finalidade de explorar a relação entre os dados coletados na plataforma Uber e as
variáveis socioeconômicas, seguida de uma análise de autocorrelação geográfica das variáveis
dependentes para, finalmente, a partir dos resultados dos modelos MLR, criar um modelo
espacial autorregressivo SAR (FRANCISCO, 2010; WANG; MU, 2018).

3.3.1 Regressão Linear Simples MLR (Multiple Linear Regression)
A partir do princípio da inferência estatística, é possível fazer afirmações sobre
características de uma população, em amostras. A análise de regressão é o termo que descreve
uma família de métodos que permite explorar e inferir a relação entre duas ou mais variáveis
(HAIR, 2005; FRANCISCO, 2010).
Propôs-se, assim, a construção de seis modelos MLR com dados agregados por distrito,
utilizando apenas o produto Uber X. As variáveis dependentes de cada um dos seis modelos
são: (a) média do tempo de espera estimado de atendimento; (b) média da tarifa estimada da
viagem; (c) média da tarifa dinâmica; (d) desvio-padrão do tempo de espera estimado de
atendimento; (e) desvio-padrão da tarifa estimada da viagem; e (f) desvio-padrão da tarifa
dinâmica. Serão usadas como variáveis independentes:

11

•

área (km2);

•

população;

•

densidade populacional;

•

número de Domicílios Particulares Permanentes;

Disponível em: <https://www.uber.com/pt-BR/fare-estimate>. Acesso em: 19 ago. 2019
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•

renda per Capita - Censo Demográfico (em reais correntes);

•

empregos (Comércio, Serviços, Indústria de Transformação, Construção Civil);

•

estabelecimentos (Comércio, Serviços, Indústria de Transformação, Construção
Civil);

•

percentual de não brancos residentes (pretos, pardos e indígenas);

•

tempo de viagem;

•

proporção de domicílios com carro e moto;

•

número de pontos de ônibus por distrito;

•

quilometragem de linhas de ônibus por distrito;

•

quantidade de linhas de ônibus;

•

número de estações de metrô por distrito.

Para estudos exploratórios, é recomendada a criação de modelos MLR com a aplicação
da técnica stepwise, que permite descrever os relacionamentos pouco conhecidos, entre as
variáveis estudadas (ABBAD; TORRES, 2002). Para a confecção dos modelos regressivos,
propôs-se o software R, com as extensões “stats” e “car”.
3.3.2 Modelo Espacial Autorregressivo SAR
Francisco (2010) sugere que, antes de criar um modelo SAR, seja verificada a
autocorrelação espacial da variável dependente. A literatura utiliza uma medida estabelecida
por Moran. O índice de Moran é um indicador da correlação entre o valor da variável observada
em uma unidade espacial de análise e os valores dessa variável na região da unidade (seus
vizinhos).
Após a verificação da autocorrelação geográfica das variáveis Uber, por meio do I de
Moran, foram selecionadas as variáveis com alta significância no modelo MLR e, em seguida,
foi desenvolvido um modelo espacial autorregressivo (SAR), que Francisco (2010) define como
um modelo de regressão capaz de incorporar a matriz de vizinhança espacial (ou proximidade
espacial) como parte do conjunto de variáveis explicativas.
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3.3.2.1 Autocorrelação Espacial
A autocorrelação espacial avalia o grau de dependência de uma variável no espaço.
Relações de dependência espacial e seus efeitos são estimados a partir de matrizes de vizinhança
das áreas estudadas em um gráfico ou mapa (FRANCISCO, 2010). Os critérios de vizinhança
podem ser determinados com base em fronteiras e distâncias entre os respectivos vizinhos, e
seus resultados influenciam estatísticas e os diagnósticos espaciais a elas associados.
Matrizes de vizinhança são utilizadas para acompanhar medidas de autocorrelação
espacial de variáveis de interesse. O índice I de Moran pode ser considerado um indicador de
correlação entre o valor de uma variável observada em uma região e os valores da mesma
variável, observados em suas regiões vizinhas (FRANCISCO, 2010). É calculado da seguinte
forma:

Em que:
•

y é a variável de interesse;

•

w é uma célula da matriz de vizinhança.

O I de Moran varia de -1 (perfeita dispersão) a 1 (perfeita associação), passando pelo
valor 0 de padrão especial totalmente aleatório.
3.3.2.2 Modelo Espacial SAR
Segundo Francisco (2010), uma das formas de analisar-se a dependência espacial de
uma variável, em um modelo de regressão, é incorporar a matriz de vizinhança espacial como
parte do conjunto de variáveis explicativas; ao realizar essa operação, o modelo espacial
autorregressivo ou Spatial Auto-Regressive model (SAR) assume a seguinte forma:

Onde:
•

W é a matriz de proximidade espacial;
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•

Wy expressa a dependência espacial em y;

•

p é o coeficiente espacial autorregressivo;

•

X é o conjunto de variáveis independentes;

•

𝜀 é o termo de erro.
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4 ANÁLISE DE DADOS E RESULTADOS
Esta seção tem como objetivo explorar os dados obtidos, para verificar a consistência
da metodologia de coleta proposta, ao se explorarem as 2.528.400 consultas realizadas na API
da Uber.
A Figura 3 mostra os pontos testados pelo programa de web crawler que obtiveram
resposta positiva de atendimento da Uber. Foram identificados dois padrões de comportamento:
o primeiro, com a falta de atendimento de alguns produtos, como Uber Black, e o segundo
sendo a ausência de atendimento em determinadas áreas da cidade, como poderemos ver. É
possível notar a ausência de atendimento no extremo sul e em uma faixa da região norte, além
de pequenos pontos espalhados pela cidade.
O extremo sul é uma área de manguezal que não possui ruas para acesso, já a faixa na
região norte da cidade e os outros pontos sem cobertura de nenhum produto são regiões que a
Uber qualifica como zonas de risco, não fornecendo atendimento.
Figura 3. Pontos de coleta com resposta positiva de tarifa e estimativa de tempo de espera Uber.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

As coberturas de cada serviço da Uber e sua disponibilidade podem ser vistas na Tabela
2. Pode-se notar que o Uber X, serviço mais popular da Uber, tem a maior cobertura, com quase
100% das respostas de estimativa de tempo válidas. Consequentemente, é o serviço que melhor
demonstra a distribuição da frota no espaço; assim, visando a definir uma medida de
acessibilidade, foi considerado coerente adotar os tempos de Uber X para a sequência das
análises.
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Tabela 2. Retornos das consultas de estimativa de tempo Uber por produto.
Serviço
Bag

Número de chamadas

Média do tempo de espera Desvio-padrão do tempo de

bem-sucedidas

estimado (segundos)

espera estimado (segundos)

1.327.710

400

187,2

58.758

598

280,6

Black

987.605

491

215,5

Black Bag

549.919

506

220,6

Pool

361.166

200

87,9

Select

1.713.733

340

170,6

UberX

2.233.720

377

277,9

Bike Rack

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

Filtrando apenas os dados do produto Uber X, nota-se uma grande amplitude nas médias
e nos desvios entre os distritos, tanto para o tempo de espera estimado, quanto para o valor das
tarifas, como é observado na Figura 4. É razoável supor que um distrito com maior frota e mais
acessível apresente menor variação da estimativa de tempo de espera; em outras palavras,
distritos mais acessíveis apresentam menor desvio-padrão (WANG; MU, 2018). A distribuição
geográfica apresentada na Figura 4 demonstra o padrão geográfico esperado por Wang e Mu
(2018).
Figura 4. Uber X - média de tarifas e tempo de espera de atendimento e desvio-padrão do tempo de
espera de atendimento por distrito.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).
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O padrão de respostas da API disponibilizado pela Uber, juntamente com a consistência
apresentada na distribuição geográfica dos dados, ratificam a adequação da utilização do
software desenvolvido, bem como da utilização da base de dados produzida por ele.
4.1 ANÁLISE DO TEMPO DE ESPERA ESTIMADO DA UBER
A Tabela 3 resume os resultados dos modelos MLR, tendo como variáveis dependentes
a média dos tempos de espera pela Uber X e o desvio-padrão dos tempos de espera. É possível
notar que o modelo de tempo médio permite maior poder de explicação, pois tem um R² de
0,893 contra um R² de 0,717 do modelo do desvio-padrão.
Tabela 3. Resultado das regressões de tempos médios de espera para Uber X.
VD (Variável Dependente)
(Intercepto)
Quantidade de linhas
de ônibus
Extensão das linhas
KMLINBUS2018
de ônibus (km)
Número de paradas
QTPONTBUS2018
de ônibus
Quantidade de
QTESTMETRO2018 estações de metrô
Rendimento per
RENDP2010
capita
ARE1
Área (km2)
POP2018
População
Densidade
DENPOP2018
populacional
Número de
domicílios
particulares
DOMP2018
permanentes
ESTAB2016
Empregadores
EMP2016
Empregos
Proporção de não
PNBRAN2010
brancos
Tempo de viagem –
TEMP2010_5 MIN
até 5 min
Tempo de viagem –
TEMP2010_30MIN
de 6 a 30 min
Tempo de viagem –
TEMP2010_60MIN
de 31 a 60 min
QTLINBUS2018

Média de Uber X
Desvio-Padrão de Uber X
Erro- valor
Erro- ValorCoeficiente
Coeficiente
padrão de p
padrão
p
943,00 750,40 0,213
39,35 515,30 0,939
0,13

0,19

0,514

0,12

0,13

0,353

-0,12

0,07

0,080

-0,09

0,05

0,057

-0,12

0,13

0,361

0,01

0,09

0,902

0,91

5,22

0,862

-1,14

3,58

0,751

-0,00

0,01

0,922

0,00

0,01

0,515

3,55
0,00

0,31
0,00

0,00
0,492

0,74
-0,00

0,21
0,00

0,001
0,894

-0,00

0,00

0,007

-0,01

0,00

0,000

-0,00

0,00

0,646

0,00

0,00

0,546

-0,00
0,00

0,01
0,00

0,970
0,384

-0,00
0,00

0,00
0,00

0,791
0,547

300,20

77,69

0,000

202,20

53,35

0,000

-587,50 1.166,00

0,616

111,00 800,50

0,890

-978,90

785,70

0,217

37,68 539,50

0,945

-278,40

831,70

0,739

180,80 571,10

0,752

34

Continua
Conclusão
VD (Variável Dependente)
Tempo de viagem –
de 61 a 120 min
Tempo de viagem –
TEMP2010_121MIN superior a 120 min
TEMP2010_120MIN

TEMP2010_0MIN
PDOMC2010

Viagem não
realizada
Carro – taxa de
motorização
doméstica

Média de Uber X
Erro- valor
Coeficiente
padrão de p

Desvio-Padrão de Uber X
Erro- ValorCoeficiente
padrão
p

-1.046,

805,20

0,198

-141,10 552,90

0,799

- 1.443,

992,80

0,150

-215,90 681,80

0,752

-821,30 765,00 0,286

10,86 525,30 0,984

-139,10 367,70 0,706

-164,10 252,50 0,518

Motocicleta – taxa de
motorização
PDOMM2010
doméstica
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

37,73

82,42

0,648

25,17

56,60

0,658

Um modelo de MLR stepwise analisando a colinearidade das variáveis independentes
do modelo final foi criado. Consideramos conveniente trabalhar com fatores de inflação de
variância (VIFs) inferiores a cinco, conforme recomendado por Batterham, Tolfrey e George
(1997). Além disso, o modelo selecionado foi a média do tempo de espera, devido ao seu maior
poder de explicação. A Tabela 4 mostra o resultado do modelo. A Tabela 5, por sua vez, mostra
a análise de colinearidade das variáveis independentes selecionadas para esse modelo final.
Podemos observar alta significância para a extensão das linhas de ônibus, área do distrito,
densidade populacional, empregos, porcentagem de não brancos e tempos de viagem superiores
a 120 minutos, com um R² de 0,879. Esses elementos corroboram a visão positivista dos estudos
de Lessa et al (2019) bem como de Páez, Scott e Morency (2012).
Tabela 4. Resultados de regressão stepwise para tempos médios de espera por Uber X.
VD
(Intercepto)
KMLINBUS2018
ARE1

Média da Uber X
Coeficiente Erro-padrão Valor-p
171,00
18,17
0,000
Extensão das linhas de ônibus (km)
-0,0786
0,02
0,002
2
Área (km )
3,634
0,23
0,000

DENPOP2018

Densidade populacional

-0,0035

0,0009

0,000

EMP2016
PNBRAN2010

Empregos
Proporção de não brancos

0,00021
295,70

0,0001
44,57

0,097
0,000
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Tempo de viagem – superior a 120
TEMP2010_121MIN
min
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

-1.239,00

422,50

0,004

Tabela 5. Análise dos fatores de inflação de variação.
VIF
KMLINBUS2018
SÃO1
DENPOP2018
EMP2016
PNBRAN2010
TEMP2010_121MIN

Extensão das linhas de ônibus (Km)
Área (km2)
Densidade populacional
Empregos
Proporção de não brancos
Tempo de viagem – superior a 121 min

Média da Uber X
Coeficiente
1,181254
2,139971
1,317234
1,894758
2,462318
2,615456

Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2019.
A Figura 5 mostra a dependência geográfica do tempo médio de espera por Uber X, com
um I de Moran de 0,59, o que mostra a inclinação geográfica da variável dependente. Na Figura
6, observamos a distribuição da variável e sua dependência geográfica através do bairro, pois
podemos notar áreas uniformes com menor tempo e baixa presença.
Figura 5. Tempo médio de espera por Uber X, de acordo com o teste I de Moran.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).
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Figura 6. Tempo médio de espera por UberX por clusters de bairros.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

A partir das variáveis da Tabela 4, geramos um modelo de regressão espacial para o
tempo médio de espera por Uber X. Os resultados apresentados na Tabela 6 indicam alta
significância para as variáveis: extensão das linhas de ônibus, área do distrito, densidade
populacional e percentual de não brancos. Com a incorporação do fator geográfico no modelo,
o R² salta para 0,89.
Tabela 6. Resultados da regressão espacial da Uber X.
Média da Uber X
Coeficiente
Erro-padrão Valor-p
W_MEDIA
0,406
0,092
0,000
CONSTANTE
114,573
23,246
0,000
KMLINBUS2018 Extensão das linhas de ônibus (km)
- 0,073
0,022
0,001
2
ARE1
Área (km )
2,455
0,263
0,001
DENPOP2018
Densidade populacional
- 0,002
0,001
0,005
PNBRAN2010
Proporção de não brancos
211,038
44,297
0,000
Fonte: Desenvolvido pelo autor, 2019.
DV

Observando-se os coeficientes do modelo SAR final, podemos dizer que o número de
linhas de ônibus (-0,073) e a densidade populacional (-0,0023) influenciam negativamente o
tempo de espera pela Uber, assim como reportado por Wang e Mu (2018). A lógica é que a
maior concentração de população e seu fluxo de transporte atrairiam os motoristas da Uber para
essas regiões, impulsionando a oferta e proporcionando, assim, menor tempo de espera para o
serviço.
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Em contrapartida, vale ressaltar que o coeficiente do percentual de não brancos (211,03)
indica um aumento no tempo de espera, quando a concentração de minorias é identificada na
região. A possibilidade dessa relação – maiores tempos de viagem e espera versus distribuição
de minorias – tem sido abordada de modo recorrente na literatura sobre acessibilidade (PÁEZ
et al, 2012; HUGHES; MACKENZIE, 2016; FLORES; RAYLE, 2017; WANG; MU, 2018).
Conforme sugerido por Wang e Mu (2018), as diferenças econômicas e culturais entre São
Paulo e Atlanta, por exemplo, podem ser o motivo da discrepância entre os resultados obtidos.
Essa constatação motiva-nos a continuar o debate sobre as idiossincrasias regionais de
acessibilidade.
Ao analisar os resultados, não podemos confirmar H1, ou seja, não podemos afirmar
que a estimativa do tempo de espera pelo serviço pode ser usada como proxy de acessibilidade.
Isso se deve ao fato de que a relação com o tempo de espera por Uber X não foi significativa
para algumas variáveis.
Podemos confirmar H2 para a distribuição da quantidade e número de linhas de ônibus,
o que corrobora os resultados do estudo de Lessa et al (2019), no qual se concluiu que área do
distrito, densidade populacional e o percentual de não brancos podem ser usados para medir
acessibilidade. Nos estudos de Hughes e MacKenzie (2016) e Wang e Mu (2018), a relação
entre o tempo de espera por Uber e a distribuição de minorias não foi significativa.
4.2 ANÁLISE DA TARIFA ESTIMADA DA UBER

A Tabela 7, a seguir, resume os resultados do modelo MLR, tendo como variável
dependente a média do preço estimado da Uber X para o modelo. É possível notar que o modelo
contendo a média como variável dependente tem um grau de explicação com um R² 0,812.
Tabela 7. Resultado das regressões da média de tarifa estimada para Uber X
VD (Variável Dependente)
(Intercepto)
Quantidade de linhas de
ônibus
KMLINBUS2018
Extensão de linhas de ônibus
Quantidade de pontos de
QTPONTBUS2018
ônibus
Quantidade de estações de
QTESTMETRO2018
metrô
QTLINBUS2018

Continua

Média da UberX
Coeficiente Erro-padrão Valor-p
-40,880
217,100
0,85112
-0,6

55

0,99186

-7,01

19

0,72875

35
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0,36675

-625

1,509

0,68011
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Conclusão
VD (Variável Dependente)
RENDP2010
ARE1
POP2018
DENPOP2018

Renda per capita
Área (km²)
População
Densidade populacional
Número de Domicílios
DOMP2018
Particulares Permanentes
ESTAB2016
Estabelecimentos
EMP2016
Empregos
PNBRAN2010
Percentual de não brancos
Tempo de viagem ao
TEMP2010_5 MIN
trabalho – até 5 min
Tempo de viagem ao
TEMP2010_30MIN
trabalho – até 30 min
Tempo de viagem ao
TEMP2010_60MIN
trabalho – até 60 min
Tempo de viagem ao
TEMP2010_120MIN
trabalho - até 120 min
Tempo de viagem ao trabalho
TEMP2010_121MIN
– superior a 120 min
TEMP2010_0MIN
Não viaja
Proporção de domicí1ios
PDOMC2010
com carro
Proporção de domicí1ios
PDOMM2010
com carro e moto
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

Coeficiente
2,3
266
-0,21
0,09

Média da UberX
Erro-padrão Valor-p
2,98
0,43462
89
0,00401
0,29
0,46074
0,43
0,82841

0,38

0,84

0,64869

1,71
-0,06
130,200

2,09
0,10
22,470

0,41734
0,51798
0,0000

-414,300

337,200

0,22309

-24,240

227,300

0,91536

240,700

240,600

0,3203

77,080

233,900

0,74161

557,500

287,200

0,05596

7,120

221,300

0,97442

-143,400

106,400

0,18181

43,360

23,840

0,07254

Foi criado um modelo MLR stepwise para a média de preço estimado, devido ao seu
maior poder de explicação, a fim de encontrar quais variáveis apresentam relação significante
com a média do preço estimado da Uber X. A Tabela 8, em seguida, mostra alto grau de
significância para: área do distrito, densidade populacional, percentual de não brancos, tempo
de viagem até cinco minutos, tempo de viagem até 60 minutos, tempo de viagem superior a 120
minutos, proporção de domicílios com carro e proporção de domicílios com moto. Um R² 0,804.
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Tabela 8. Resultados de regressão stepwise para tempos médios de espera por Uber X.

VD
(Intercepto)
ARE1
DENPOP2018
PNBRAN2010

Área (km²)
População
Percentual de não brancos
Tempo de viagem ao trabalho
TEMP2010_5MIN
- até 5 min
Tempo de viagem ao trabalho
TEMP2010_60MIN
- até 60 min
Tempo de viagem ao trabalho
TEMP2010_121MIN
– superior a 120 min
Proporção de domicí1ios com
PDOMC2010
carro
Proporção de domicí1ios com
PDOMM2010
carro e moto
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

Média da Uber X
Coeficiente
Erro-padrão
-23,120
16,810
258
64
-0,05
0,02
118,800
14,880

Valor-p
0,1726
0,0001
0,0331
0,0331

-573,900

202,600

0,0000

222,200

81,580

0,0078

635,600

158,500

0,0001

-154,000

85,180

0,0741

49,150

15,640

0,0023

A Figura 7 mostra a dependência geográfica da média do preço estimado da Uber X,
com um I de Moran de 0,67, o que mostra alta dependência geográfica da variável dependente.
Na Figura 8, notamos a distribuição da variável e sua dependência geográfica, através da
vizinhança podemos notar áreas uniformes com baixo custo de atendimento.

Figura 7. I de Moran - média do preço estimado de atendimento Uber X.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).
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Figura 8. Cluster de vizinhança média, preço estimado de atendimento Uber X.

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

A partir das variáveis da Tabela 8, geramos um modelo de regressão espacial para a
média do preço estimado da Uber X. Os resultados da Tabela 9 mostram alto grau de
significância para as variáveis: área, percentual de não brancos, tempo de viagem ao trabalho
até 5 min. Com a incorporação do fator geográfico no modelo, R² vai para 0,78.
Tabela 9. Resultado da regressão espacial para média de preço estimado Uber X.
DV
W_MEDIA
CONSTANTE
ARE1
PNBRAN2010
TEMP2010_5MIN

Área (km²)
Percentual de não brancos
Tempo de viagem ao trabalho até 5 min

Média da Uber X
Coeficiente
Erro-padrão
Valor-p
0,43
0,096
0,00
14,69
6,066
0,02
0,26
0,055
0
57,73
11,064
0
-364,46

171,833

0,034

Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

Ao se analisarem os resultados, não podemos confirmar H3, ou seja, não podemos
afirmar que a estimativa de preço da Uber pode ser usada como proxy de acessibilidade, pois,
para algumas variáveis, a relação com o preço estimado da Uber X não se mostra significante.
Em contrapartida, podemos confirmar H4 para a distribuição das variáveis área,
população, percentual de não brancos, tempo de viagem ao trabalho até 5 min, tempo de viagem
ao trabalho até 60 min, tempo de viagem ao trabalho superior a 120 min, proporção de
domicílios com carro e proporção de domicílios com carro e moto. Vale ressaltar que, no estudo
realizado na cidade de Atlanta por Wang e Mu (2018), a relação entre tempo de espera de
atendimento da Uber e distribuição de minorias não se mostrou significativa, ou seja, a mudança
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da variável dependente e da cidade estudada mostrou uma significativa variação dos resultados,
este fato nos motiva a continuar os estudos e o aprofundamento das medidas disponibilizadas
pela Uber e seus concorrentes, a fim de chegar a uma potencial medida de acessibilidade.
4.3 ANÁLISE DA TARIFA DINÂMICA DA UBER
A Tabela 10 resume os resultados do modelo MLR, tendo como variável dependente a
média do tempo estimado multiplicada pela tarifa dinâmica da Uber X, para o modelo. É
possível notar que o modelo tem grau de explicação com um R² 0,884.
Tabela 10. Resultado das regressões de média do tempo estimado multiplicada pela tarifa dinâmica, para
Uber X.
VD (Variável Dependente)

Média da UberX
Coeficiente Erro-padrão Valor-p
1,739
1,212
0,15
(Intercepto)
0,10
0,32
0,73
QTLINBUS2018
Quantidade de linhas de ônibus
-0,18
0,10
0,10
KMLINBUS2018
Extensão das linhas de ônibus (km)
-0,16
0,20
0,44
QTPONTBUS2018 Quantidade de pontos de ônibus
4,55
8,26
0,58
QTESTMETRO2018 Quantidade de estações de metrô
-0,007
0,01
0,67
RENDP2010
Rendimento per capita
2
5,51
0,48
0,00
ARE1
Área (km )
0,001
0,001
0,32
POP2018
População
-0,006
0,002
0,008
DENPOP2018
Densidade populacional
Número de domicílios
-0,004
0,004
0,38
DOMP2018
particulares permanentes
0,004
0,01
0,70
ESTAB2016
Empregadores
0,0005
0,0005
0,31
EMP2016
Empregos
0,05
0,01
0,00
PNBRAN2010
Percentual de não brancos
-0,003
0,001
0,10
TEMP2010_5 MIN Tempo de viagem – até 5 min
-0,001
0,001
0,19
TEMP2010_30MIN Tempo de viagem – de 6 a 30 min
Tempo de viagem – de 31 a 60
-0,08
0,001
0,52
TEMP2010_60MIN min
Tempo de viagem – de 61 a 120
-0,001
0,001
0,24
TEMP2010_120MIN min
Tempo de viagem – superior a
-0,002
0,001
0,16
TEMP2010_121MIN 120 min
-0,001
0,001
0,20
TEMP2010_0MIN Viagem não realizada
Carro – taxa de motorização
-0,02
0,05
0,68
PDOMC2010
doméstica
Motocicleta – taxa de
0,01
0,01
0,36
PDOMM2010
motorização doméstica
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).
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Foi criado um modelo MLR stepwise para a média do tempo estimado multiplicada pela
tarifa dinâmica, a fim de encontrar quais variáveis possuem relação significante com o tempo
estimado multiplicado pela tarifa dinâmica da Uber X. A Tabela 11 mostra alto grau de
significância para linhas de ônibus, área do distrito, densidade populacional, empregos,
percentual de não brancos, tempo de viagem até cinco minutos: um R² 0,888.
Tabela 11. Resultados de regressão stepwise do tempo estimado multiplicado pela tarifa dinâmica,
para Uber X.
VD
Tempo x Tarifa dinâmica da Uber X
Coeficiente Erro-padrão Valor-p
316,50
3,99
0,000
(Intercepto)
- 0,145
0,02
0,000
KMLINBUS2018 Extensão das linhas de ônibus (km)
2
5,026
0,30
0,000
ARE1
Área (km )
- 0,006
0,001
0,000
DENPOP2018
Densidade populacional
0,0004
0,0002
0,02
EMP2016
Empregos
459,90
66,14
0,000
PNBRAN2010
Percentual de não brancos
- 2.176,00
106,50
0,004
TEMP2010_5 MIN Tempo de viagem – até 5 min
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

A partir das variáveis da Tabela 11, geramos um modelo de regressão espacial para a
média do tempo estimado multiplicada pela tarifa dinâmica da Uber X; os resultados da Tabela
12 mostram um alto grau de significância para as variáveis área, linhas de ônibus, densidade
populacional, percentual de não brancos. Com a incorporação do fator geográfico no modelo,
R² vai para 0,89.
Tabela 12. Resultado da regressão espacial do tempo estimado, multiplicado pela tarifa dinâmica, para
Uber X.
DV
Média da Uber X
Coeficiente Erro-padrão Valor-p
,406
0,092
0,000
W_MEDIA
114,573
23,246
0,000
CONSTANTE
- 0,073
0,022
0,001
KMLINBUS2018 Extensão das linhas de ônibus (km)
2
2,455
0,263
0,001
ARE1
Área (km )
- 0,002
0,001
0,005
DENPOP2018
Densidade populacional
211,038
44,297
0,000
PNBRAN2010
Percentual de não brancos
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

Ao se analisarem os resultados, não podemos confirmar H5, ou seja, não podemos
afirmar que o indicador de tarifa dinâmica da plataforma Uber, pode servir como proxy para
uma medida de acessibilidade, pois, para algumas variáveis, a relação a tarifa dinamica da Uber
X não se mostra significante.
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4.4 ANÁLISE DE OUTRAS SIMULAÇÕES PARA A CIDADE DE SÃO PAULO
Com a finalidade de verificar o viés dos modelos, devido à escolha por conveniência de
rotas com destino à praça da Sé e utilizando-se a mesma metodologia, foram levantadas outras
duas bases de controle: a primeira, de rotas com destino ao metrô Penha, contendo 340.780
simulações; a segunda, com destino ao metrô Santana, contendo 520.450 simulações.
Para verificar a presença de viés nos dados, foi desenvolvido o modelo MLR com
stepwise, tendo como variável dependente a média do tempo de espera para as duas novas bases
de dados.
Nas tabelas 13 e 14, a seguir, podemos notar que as variáveis extensão das linhas de
ônibus, área, densidade populacional, empregos, percentual de não brancos e tempo de viagem
inferior a cinco minutos apresentaram significância, após a aplicação do modelo stepwise e um
R² de 0,82 e 0,84, respectivamente.
Tabela 13. Resultado das regressões do tempo estimado, Uber X com destino ao metrô Penha.
VD

Tempo x Tarifa dinâmica da Uber X
Coeficiente Erro-padrão Valor-p
158,25
1,995
0,000
(Intercepto)
-0,087
-0,012
0,03
KMLINBUS2018 Extensão das linhas de ônibus (km)
2
4,5234
0,27
0,000
ARE1
Área (km )
-0,006
0,001
0,002
DENPOP2018
Densidade populacional
0,00012
0,00006
0,00
EMP2016
Empregos
367,92
52,912
0,001
PNBRAN2010
Percentual de não brancos
-1.305,6
63,9
0,000
TEMP2010_5MIN Tempo de viagem – inferior a 5 min
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

Tabela 14. Resultado das regressões do tempo estimado, Uber X com destino ao metrô Santana.
VD
(Intercepto)
KMLINBUS2018
ARE1
DENPOP2018
EMP2016
PNBRAN2010

Extensão das linhas de ônibus (km)
Área (km2)
Densidade populacional
Empregos
Percentual de não brancos
Tempo de viagem – inferior a 5
TEMP2010_5MIN minutos
Fonte: Desenvolvido pelo autor (2019).

Tempo x Tarifa dinâmica da Uber X
Coeficiente Erro-padrão Valor-p
126,6
1,596
0,000
-0,058
-0,008
0,001
0,5026
0,03
0,000
-0,0036
0,0006
0,000
0,0004
0,0002
0,01
183,96
26,456
0,003
-652,8

31,95

0,001
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
5.1 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Com o objetivo de realizar um estudo empírico exploratório, para verificar se as medidas
de tempo de espera, tarifas estimadas e tarifas dinâmicas de serviços de crowdsourcing de
transporte da Uber refletem as desigualdades dos indicadores socioeconômicos da cidade de
São Paulo e de indicadores tradicionais de acessibilidade, notamos a variável taxa de minorias
apresentar, para todos os modelos, uma elevada significância, com um valor p de 0,00, em
contraste com os casos de Seattle (HUDHES; MACKENZIE, 2016); e Atlanta (WANG; MU,
2018). A relevância do contexto local é importante, para explicar os achados deste estudo: como
os tempos de espera e tarifas, por exemplo, podem ter relação com a oferta e a demanda
consistentes de carros (HALL et al, 2019). Uma explicação possível é que, como o padrão
espacial socioeconômico (TORRES et al, 2003) também acompanha as taxas de minorias e o
status periférico, o serviço tende a ser menos acessível nessas regiões em que sua demanda
poderia ser menor.
No caso de São Paulo, a correlação entre taxas de minorias e renda encoraja-nos a, pelo
menos, pensar nessa possibilidade, já que a acessibilidade da Uber pode ser relativamente
menor do que nos contextos de Seattle ou Atlanta.
Por outro lado, algumas variáveis como densidade populacional (HUGHES;
MACKENZIE, 2016; WANG; MU, 2018; LESSA et al, 2019) e densidade de estradas (WANG;
MU, 2018) encontram alguma ressonância na discussão. Mesmo estando longe de ser suficiente
para explicar a acessibilidade e estando cientes da natureza local do problema (SCHWANEN,
2017), podemos sugeri-las como variáveis que podem ajudar a descrever variáveis locais. Essa
possibilidade existe porque a relação delas com a acessibilidade parece ser consistente.
Como um dos principais achados desta dissertação, temos a relação entre tempo, preço
estimado e tarifa dinâmica da Uber e a distribuição da variável percentual de não brancos, o
fato de o resultado dessa relação ter se mostrado diferente do encontrado por Wang e Mu (2018),
em Atlanta, dá força à continuidade da investigação da distribuição da frota dos serviços de
transporte de crowdsourcing, como medida de acessibilidade, uma vez que a distribuição de
minorias é significantemente associada a medidas de acessibilidade (PÁEZ; SCOTT;
MORENCY, 2012). Uma possibilidade da exclusão de vários indicadores socioeconômicos dos
modelos pode estar associada à endogenia dos dados dos indicadores escolhidos e merece ser
investigada em estudos futuros.
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5.2 LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Algumas limitações do estudo merecem ser destacadas, pois fornecem indicações para
futuras pesquisas. É importante sublinhar a importância de uma análise mais abrangente. Este
estudo limitou-se à frota da Uber, porém, em cidades como São Paulo, onde há pelo menos
mais um ator com uma frota significativa, seria interessante replicar a metodologia com outras
empresas que prestam serviços similares.
Em segundo lugar, a replicação do estudo em outras cidades brasileiras parece
necessária, pois os fatores econômicos e culturais que afetam as disparidades podem ser
analisados em contextos mais semelhantes aos de Atlanta e Seattle, por exemplo.
Em terceiro lugar, é necessário aprofundar a compreensão da ferramenta de estimativa
de tarifa e tempo de espera da Uber, para identificar possíveis vieses que poderiam ter suprimido
alguma relação. Compará-la com outros serviços pode ser útil nesse sentido. Uma melhor
compreensão desses dados pode representar grande avanço, em termos de ferramentas que
possibilitem aos municípios atenderem melhor às necessidades de transporte de sua população.
Além disso, vale a pena revisitar este estudo após a publicação do Censo do IBGE de 2020,
pois muitas das variáveis nele utilizadas são projeções feitas a partir do Censo de 2010.
5.3 CONTRIBUIÇÕES GERENCIAIS E ACADÊMICAS
A noção de que é necessário promover medidas de acessibilidade intuitivas e altamente
replicáveis não está bem desenvolvida entre pesquisadores (PÁEZ; SCOTT; MORENCY,
2012). Da mesma forma, a construção de uma medida de acessibilidade de transporte a partir
de ferramentas de Big Data, como a API da Uber, pode contribuir para a divulgação e
compreensão desse indicador para o público em geral, na medida em que a teoria aproxima-se
de um serviço de consumo de massa. A expansão da mesma análise a outros prestadores de
serviços e uma identificação mais precisa dessa participação de mercado, no campo dos
transportes em São Paulo, também podem ajudar a identificar possíveis vieses no uso da
ferramenta Uber.
A gestão pública pode fazer uso de ferramentas similares, para desenvolver uma “cesta”
de indicadores para diferentes modos de transporte e medições das suas inter-relações. Tais
medidas podem ser utilizadas para regular melhor as atividades existentes e para adaptar a
prestação de serviços públicos de mobilidade, com uma integração mais íntima entre os modos
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de transporte público e privado. Manter uma medida em tempo real do efeito da regulação
pública em aspectos do sistema de transporte possibilitaria um melhor ajuste entre a intervenção
e o interesse dos usuários (JIN et al, 2018), uma vez que indicadores bem equilibrados podem
refletir o comportamento e as necessidades desses usuários (PÁEZ; SCOTT; MORENCY,
2012; LESSA et al, 2019).
O mercado de transporte por crowdsourcing é, de fato, inovador: por um lado, pode ser
considerado um novo sistema de transporte, ao mesmo tempo que não sofre nenhuma regulação
tradicional de sua distribuição (WANG; MU, 2018). Ao se analisarem os métodos de cobrança
da Uber sob a ótica da acessibilidade, identificou-se forte relação com algumas variáveis
socioeconômicas e, apesar de não confirmadas H1 e H3, isso nos instiga a buscar entender cada
vez mais as dinâmicas desses novos serviços.
A necessidade de promover medidas de acessibilidade intuitivas e altamente
comunicáveis é latente entre os pesquisadores Páez, Scott e Morency (2012), e a construção de
uma medida de acessibilidade de transporte a partir de ferramentas baseadas em crowdsourcing,
como a Uber, pode contribuir com a comunicação e o entendimento desse índice para o grande
público, uma vez que se torna possível aproximar a teoria e um serviço consumido em escala.
Letouzé e Jütting (2014) concordam com esta afirmação, quando dizem que deve haver uma
aproximação das ferramentas de Big Data e da Academia, para promoverem-se novos
indicadores e estatística oficiais.

47

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABBAD, Gardênia da Silva; TORRES, Cláudio Vaz. Regressão múltipla stepwise e
hierárquica em Psicologia Organizacional: aplicações, problemas e soluções. 2002.
ARANHA, Valmir. Mobilidade pendular na metrópole paulista. São Paulo em perspectiva,
v. 19, n. 4, p. 96-109, 2005.
BATTY, Michael. How disruptive is the smart cities movement?, 2016.
BELK, Russell. Why not share rather than own? The Annals of the American Academy of
Political and Social Science, v. 611, n. 1, p. 126-140, 2007.
BRASIL. IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demogŕafico. (2010).
Notas Metodológicas – Microdados da Amostra. Rio de Janeiro, 2010.
BRASIL, Ministério do Trabalho. Portaria nº 1464 de 30 de dez. 2016. Aprova instruções
para a declaração da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS ano-base 2016. Brasília,
DF, dez. 2016.
CIA. DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO. Pesquisa Origem-Destino 2007. São
Paulo: Secretaria de Transportes Metropolitanos, 2008.
COHEN, Peter et al. Using big data to estimate consumer surplus: The case of uber.
National Bureau of Economic Research, 2016.
FAYYAD, Usama M. et al. Knowledge Discovery and Data Mining: Towards a Unifying
Framework. In: KDD. p. 82-88, 1996.
FRANCISCO, Eduardo de Rezende. Indicadores de renda baseados em consumo de
energia elétrica: abordagens domiciliar e regional na perspectiva da estatística espacial.
2010. Tese (Doutorado em 2010) – FGV – EEASP , São Paulo, 2010.
KRUEGER, Alan B.; HALL, Jonathan V. An analysis of the labor market for uber’s driverpartners in the United States. Princeton University Industrial Relations Section Working
Paper, v. 587, 2015.
HANSEN, Walter G. How accessibility shapes land use. Journal of the American Institute
of planners, v. 25, n. 2, p. 73-76, 1959.
HUGHES, Ryan; MACKENZIE, Don. Transportation network company wait times in
Greater Seattle, and relationship to socioeconomic indicators. Journal of Transport
Geography, v. 56, p. 36-44, 2016.
KRAJZEWICZ, Daniel et al. Recent development and applications of SUMO-Simulation of
Urban MObility. International Journal On Advances in Systems and Measurements, v. 5,
n. 3; 4, 2012.

48

LETOUZÉ, Emmanuel; JÜTTING, Johannes. Official statistics, big data and human
development: towards a new conceptual and operational approach. Data Pop Alliance and
PARIS21, 2014.
LITMAN, Todd. Measuring transportation: Traffic, mobility and accessibility. Institute of
Transportation Engineers. ITE Journal, v. 73, n. 10, p. 28, 2003.
LYCETT, Mark. ‘Datafication’: Making sense of (big) data in a complex world. 2013.
MAYER-SCHÖNBERGER, Viktor; CUKIER, Kenneth. Big data: A revolution that will
transform how we live, work, and think. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
MCAFEE, Andrew et al. Big data: the management revolution. Harvard business review, v.
90, n. 10, p. 60-68, 2012.
MITHAS, Sunil; TAFTI, Ali; MITCHELL, Will. How a firm's competitive environment and
digital strategic posture influence digital business strategy. MIS quarterly, p. 511-536, 2013.
MORANDI, E. et al. Análise geoespacial da relação entre transporte público sobre
trilhos, renda e tempo médio de deslocamento. 2015.
NOULAS, Anastasios et al. A tale of many cities: universal patterns in human urban mobility.
PloS one, v. 7, n. 5, p.370, 2012.
PÄÄKKÖNEN, Pekka; PAKKALA, Daniel. Reference architecture and classification of
technologies, products and services for big data systems. Big data research, v. 2, n. 4, p. 166186, 2015.
PÁEZ, Antonio; SCOTT, Darren M.; MORENCY, Catherine. Measuring accessibility:
positive and normative implementations of various accessibility indicators. Journal of
Transport Geography, v. 25, p. 141-153, 2012.
PRESTON, Valerie; MCLAFFERTY, Sara. Spatial mismatch research in the 1990’s: progress
and potential. Papers in regional science, v. 78, n. 4, p. 387-402, 1999.
SALOMON, Ilan; MOKHTARIAN, Patricia L. What happens when mobility-inclined market
segments face accessibility-enhancing policies?. Transportation Research Part D:
Transport and Environment, v. 3, n. 3, p. 129-140, 1998.
SAMMUT, Gordon; SARTAWI, Mohammad. Perspective‐taking and the attribution of
ignorance. Journal for the Theory of Social Behaviour, v. 42, n. 2, p. 181-200, 2012.
SCHWANEN, Tim. Geographies of transport I: Reinventing a field? Progress in Human
Geography, v. 40, n. 1, p. 126-137, 2016.
STELDER, Dirk. Regional accessibility trends in Europe: Road infrastructure, 1957–2012.
Regional Studies, v. 50, n. 6, p. 983-995, 2016.
TORRES, Haroldo da Gama et al. Pobreza e espaço: padrões de segregação em São Paulo.
Estudos avançados, v. 17, n. 47, p. 97-128, 2003.

49

TRIBBY, Calvin P.; ZANDBERGEN, Paul A. High-resolution spatio-temporal modeling of
public transit accessibility. Applied Geography, v. 34, p. 345-355, 2012.
VITEK, Bill (Ed.). The virtues of ignorance: Complexity, sustainability, and the limits of
knowledge. Kentucky (USA): University Press of Kentucky, 2008.
WALDHERR, Annie et al. Big data, big noise: the challenge of finding issue networks on the
web. Social Science Computer Review, v. 35, n. 4, p. 427-443, 2017.
WANG, Mingshu; MU, Lan. Spatial disparities of Uber accessibility: An exploratory analysis
in Atlanta, USA. Computers, Environment and Urban Systems, v. 67, p. 169-175, 2018.
WEBER, Joe; KWAN, Mei-Po. Evaluating the effects of geographic contexts on individual
accessibility: a multilevel ApproacH1. Urban Geography, v. 24, n. 8, p. 647-671, 2003.
ZHOU, Xiaolu; WANG, Mingshu; LI, Dongying. From stay to play–A travel planning tool
based on crowdsourcing user-generated contents. Applied geography, v. 78, p. 1-11, 2017.

