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RESUMO 

A questão da mobilidade urbana é um dilema enfrentado em grande parte do país e neste artigo 

iremos dar enfoque a esse assunto voltado para a região metropolitana de Belém. Notando essa 

dificuldade, identificamos a carência na tecnologia voltada para a mobilidade urbana. Muitas 

vezes, os aplicativos existentes que auxiliam os passageiros nessa questão não são suficientes 

em passar a informação de forma segura e cômoda diante desse problema neste artigo 

analisamos o mercado e reflexões dos usuários de transporte público, visando futuramente a 

implementação de um projeto de aplicativo para auxiliar e colaborar para a melhoria da 

mobilidade urbana na cidade. 
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Hora do embarque: considerações iniciais 

Não precisa se apressar. Daqui a trinta minutos passará o seu ônibus, tempo suficiente 

para ler este artigo. Diariamente, temos algumas atividades como trabalhar e estudar. 

Geralmente precisamos nos locomover para a execução delas e, para isso, a melhor e mais 

barata forma de locomoção (ou pelo menos deveria ser) é o transporte público, que faz parte do 

cotidiano de muitos brasileiros, também obviamente em Belém do Pará. 
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Enquanto o ônibus não vem, que tal dar uma olhadinha no celular, conectar o fone de 

ouvido e escutar as músicas da sua playlist? É comum ver passageiros utilizando seus 

aparelhos enquanto aguardam o transporte ou mesmo já estão em viagem. Uma forma de 

passar o tempo ou aproveitá-lo de forma “útil”. Indo além, não é só neste momento que 

comunicação e experiência se aproximam. 

Nesta pesquisa, identificamos a dificuldade em aplicativos que auxiliem na locomoção 

das pessoas. Quando falamos em mobilidade, um ponto que deve ser altamente lembrado a 

comodidade, algumas pessoas se perguntam: Como concluir o percurso de uma forma mais 

rápida? Que ônibus pegar? Em quanto tempo o ônibus chega à parada? Com quanto tempo 

chego ao meu destino? Essas e outras questões que discutimos e pensamos resolver em um 

clique. 

A tecnologia influencia cada vez mais nos hábitos dos consumidores, negócios 

inovadores conquistam uma grande rede de clientes, e essa é a ideia: Inovação! Pois todos os 

“apps” de mobilidade urbana não são completos o suficiente para repassar as informações 

corretas ao passageiro, uns dependem de informações dos próprios usuários, porém pode haver 

manipulação das informações e como os transportes públicos estão sempre em locomoção, 

dificilmente pode-se acompanhar estas informações em tempo real. 

Atentos a isso, notamos então que tais dificuldades podem ser consideradas uma 

grande oportunidade de negócio, se oferecer ao usuário melhores condições, alternativas e 

mesmo facilidade e comodidade em poucos clicks. Neste artigo, então, apresentamos uma 

pesquisa de mercado que discute este panorama. 

 

O transporte nosso de cada dia... 

O transporte público é de suma importância na sociedade, para atender aos anseios da 

população. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou em 2016 que a 

capital paraense, Belém, está no 12º lugar do ranking dos 15 municípios mais populosos do 

país, com 1.446.042 habitantes. O levantamento diz respeito aos 5.565 municípios do país.  

“(...) Assim, o transporte urbano é tão importante para a qualidade de vida da população 

quanto os serviços de abastecimento de água, coleta de esgoto, fornecimento de energia 

elétrica, iluminação pública, etc.” (FERRAZ E TORRES, 2004, p. 1) 

As atividades econômicas da maioria das cidades dependem do transporte público, 

pois esse é o modo utilizado por grande parte dos clientes e trabalhadores do comércio, do 
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setor de serviços e da indústria. Também do transporte público dependem as atividades sociais 

(recreativas, esportivas, religiosas, etc.), pois grande parte das pessoas se deslocam utilizando 

esse modo, por necessidade ou preferência. (FERRAZ E TORRES, 2004). 

Sob a ótica da Constituição da República Federativa do Brasil, é finalidade do Estado 

assegurar o bem-estar social da população, entretanto, na prática não é isso que acontece, o 

artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, esse 

diz que: 

 

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 

essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 

cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código. 

 

Boa parte da população provavelmente desconhece seus direitos. Em 2012 foi 

elaborada uma lei de Política Nacional de Mobilidade Urbana - lei12. 587/2012 tendo com 

um dos seus objetivos proporcionar a melhoria nas condições urbanas da população no que se 

refere à acessibilidade e à mobilidade, de acordo com o artigo 14º dos capítulos I, II, III e IV 

dos Direitos dos usuários, vale saber: 

 

Art. 14.  São direitos dos usuários do Sistema Nacional de Mobilidade 

Urbana, sem prejuízo dos previstos nas Leis nos 8.078, de 11 de setembro 

de 1990, e 8.987, de 13 de fevereiro de 1995:  

I - receber o serviço adequado, nos termos do art. 6o da Lei no 8.987, de 13 

de fevereiro de 1995;  

II - Participar do planejamento, da fiscalização e da avaliação da política 

local de mobilidade urbana;  

III - ser informado nos pontos de embarque e desembarque de passageiros, 

de forma gratuita e acessível, sobre itinerários, horários, tarifas dos serviços 

e modos de interação com outros modais; e 

IV - Ter ambiente seguro e acessível para a utilização do Sistema Nacional 

de Mobilidade Urbana, conforme as Leis nos 10.048, de 8 de novembro de 

2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000. 
 

Diante disso, é fato que a mobilidade urbana precisa se adequar as mudanças e 

modificações tecnológicas. A movimentação do mercado digital vem crescendo 

significativamente no mundo. Hoje em dia muita empresa vem aderindo aos avanços 
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tecnológicos em busca de oferecer um melhor serviço para seu público, gerando comodidade, 

praticidade, acessibilidade. 

 

Os grandes avanços tecnológicos recentes criaram uma nova era digital. O 

crescimento explosivo nas áreas da informática, das telecomunicações, da 

informação, do transporte e de outras tecnologias causou grande impacto no 

modo como as empresas entregam valor a seus clientes (KOTLER, 2007, p. 

18) 

 

Tecnologia como forma de consumo 

Ao longo do tempo, com a evolução da tecnologia, percebe-se que aos poucos a 

sociedade tem acompanhado tal processo onde as pessoas passam adquirir, novas maneiras de 

pensar, de agir e de se comunicar, refletindo na mudança de comportamentos e aquisição de 

novos hábitos.  

Os grandes avanços tecnológicos recentes criaram uma nova era digital. O 

crescimento explosivo nas áreas da informática, das telecomunicações, da informação, do 

transporte e de outras tecnologias causou grande impacto no modo como as empresas entregam 

valor a seus cientes. (KOTLER, 2007). 

 

Desde que o ser humano passou a se valer da fala, até a utilização de 

equipamentos móveis com acesso à rede mundial de computadores, passando 

pelo desenvolvimento das técnicas de impressão e pela invenção de mídias 

audiovisuais, toda forma de comunicação tem imposto alterações nas relações 

sociais, no comportamento dos indivíduos na participação dos sujeitos-

comunicadores nos processos comunicacionais, na formatação de mensagens 

veiculadas e na elaboração de linguagens e códigos necessários para o 

estabelecimento do ato comunicativo. (CARDOSO, SANTOS e VARGAS, 

2009, p. 19) 

 

O mercado de aplicativos cresceu muito nos últimos cinco anos e, já se tem uma 

projeção de crescimento em 300% em 2017, segundo pesquisas recentes da Gartner. Segundo a 

Teleco – Inteligência em telecomunicações, com dados da ANATEL, no Brasil há 1,36 

celular/habitante. 

O padrão de mobilidade urbana do país no decorrer dos anos vem passando por 

diversas modificações, isso se deu por conta do intenso processo de urbanização, o crescimento 

desordenado das cidades. E também, como consequência de uma péssima qualidade dos 

transportes públicos, contribuiu para o aumento do número de carros no trânsito, isso faz com 
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que as pessoas optem por aderir seu próprio veículo, o que gera engarrafamento e transtornos 

no trânsito.  

 

Este artigo tem a finalidade estudar e analisar fatores que contribuirão  para o trabalho 

de conclusão de curso (TCC) que tem como proposta um projeto de um aplicativo que auxilie 

os usuários a locomover-se, de forma segura, pratica e acessível. Hoje em dia, várias situações 

se resolvem em um clique, observando a necessidade de existência de um aplicativo que 

possam ajudar as pessoas a se deslocar na cidade de Belém e grande parte da região 

metropolitana, o projeto busca contribuir para que possa melhorar este cenário caótico, 

proporcionar uma melhor qualidade de vida em relação a locomoção/tempo os usuários de 

transporte público. 

É importante ressaltar que consumidores em geral estão sempre atentos, buscando 

produtos e serviços que proporcionem qualidade, funcionalidade e praticidade. O mundo 

digital está presente em nosso cotidiano, exemplo disso, são os aparelhos celulares que passam 

a exercer várias funções devido ao avanço da tecnologia.  

O aplicativo tem como proposta mostrar ao usuário uma plataforma que informará a 

parada mais próxima e quais linhas circulam na região. Informando também, percurso, numero 

do ônibus, se o transporte é adaptado para cadeirantes e estimava do tempo de chegada. Além 

disso, ele terá uma interface para analisar fatores importantes como segurança e infraestrutura. 

O usuário também vai poder opinar se o local da parada possui iluminação adequada, 

cobertura, local apropriado e demais fatores de maneira descritiva, gerando uma interação e 

alertando aos demais qualquer tipo de ocorrência, insatisfação entre outros.  

Sendo assim, o app traz a possibilidade de denúncia aos órgãos competentes como 

segurança e mobilidade urbana, tendo em vista que poucas pessoas têm acessibilidade a alguns 

órgãos público ou até mesmo pouco tempo disponível para fazer qualquer tipo de denúncia; por 

isso muitas vezes deixam fatos de grande relevância acontecerem e ficar sem qualquer registro 

para que haja um controle, com objetivo de facilitar o dia a dia dos usuários a fim de que 

tenham acesso direto aos órgãos competentes e assim fazer sua denúncia online, seja por 

presenciar um assalto, imprudência do motorista, agressão verbal, física ou qualquer tipo de 

desrespeito e crime ocorrido no percurso ou durante a espera do ônibus. 

Como se nota, novas tecnologias geram novos mercados e oportunidades. Entretanto, 

as empresas que não acompanharem as mudanças tecnológicas logo verão seus produtos 
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desatualizados e perderão novos produtos e oportunidades de mercado (KOTLER, 2007, p. 

70). 

A universalização da cibercultura propaga a copresença e a interação de quaisquer 

pontos do espaço físico, social ou informacional. (LEVY, Pierre, 2000). Neste panorama, 

cresce a importância da Web 2.0, rede como plataforma, abarcando todos os dispositivos 

conectados.  

As aplicações Web 2.0 são aquelas que produzem a maioria das vantagens intrínsecas 

de tal plataforma: distribuem o software como um serviço de atualização contínuo que se torna 

melhor quanto mais pessoas o utilizam, consomem e transformam os dados de múltiplas fontes 

- inclusive de usuários individuais - enquanto fornecem seus próprios dados e serviços, de 

maneira a permitir modificações por outros usuários, criando efeitos de rede através de uma 

‘arquitetura participativa’ e superando a metáfora de página da Web 1.0 para proporcionar ricas 

experiências aos usuários3 (O’REILLY, 2005B) 

 

A insatisfação do público e suas oportunidades 

Desde junho, aplicamos disponibilizamos um questionário online para observar as 

opiniões e impressões do público sobre os problemas em relação ao transporte público na 

capital paraense e região metropolitana. 

A pesquisa, que segue em andamento, em poucas semanas conseguiu 71 respostas, 

alcançando homens e mulheres com idades entre 16 a 44 anos, a maioria de classe social D 

(41%) e C (31%).  

Deste total, 54,9% disseram que usam o transporte público diariamente, 16,9% usam 

cinco vezes durante a semana, 15,5% de duas a 4 vezes durante a semana, 9,9% raramente, 2,8 

uma vez por semana e nenhum selecionou a opção nunca, o que mostra que, independente da 

posição social, muitas pessoas recorrem de algum modo aos ônibus da cidade. 
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Imagem 01. Reprodução das respostas parciais do questionário, até 10 de julho de 2017. 

 

Dentre os entrevistados, 81,7% dizem usar a internet diariamente, 11,3% raramente 

utilizar, 4,2% semanalmente e 2,8% não utiliza redes móveis. Os dados mostram que, já que há 

dificuldades e o público é próximo da cibercultura, podemos tentar provocar a reunião de 

ambos em uma só plataforma.  

 

Imagem 02. Reprodução das respostas parciais do questionário, até 10 de julho de 2017. 
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A pesquisa parcial aqui apresentada bem como nossa proposta de app, busca esta 

interrelação uma vez que 

 

a Internet redimensiona o conceito de receptor ativo, ou seja, enquanto um 

campo interativo, a rede favorece o surgimento de vínculos com o receptor, o 

que o leva a ter uma dimensão interativa de fato. É esta articulação que 

caracteriza as redes comunicacionais como dispositivos instituidores de 

vínculos sociais que se sobrepõem ao aspecto de que elas são, também, 

produtoras de sentido (OLIVEIRA, 1997, p. 06). 

 

Isto fica mais visível se observarmos a insatisfação dos usuários de uma situação ruim, 

mas que é “comum”, infelizmente, na capital paraense: os atrasos dos coletivos, independente 

do dia, turno e mesmo localização. Assim, ao perguntar: Você adotaria algum aplicativo que 

informasse em tempo real a localização dos ônibus? 94,4% disseram que sim. 

 

 

Imagem 03. Reprodução das respostas parciais do questionário, até 10 de julho de 2017. 

 

Indo além, quando perguntamos sobre sugestões para um transporte mais eficiente, 

grande parcela dos que responderam questionaram por melhor qualidade de vida no transporte 

como, infra-estrutura, conforto, limpeza e organização, segurança, obedecer aos limites de 

passageiros, profissionais qualificados e redução de pedintes e vendedores ambulantes dentro 

dos transportes evitando incomodo aos passageiros. Também qualidade na logística do sistema 

te transportes coletivos como mais ônibus circulando nas cidades inclusive nos finais de 

semana, reorganização e criação de novas rotas, paradas seletivas, corredores exclusivos, 
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cumprimento de horários, sistema de integração e fiscalização. Outros sugeriram melhorias 

envolvendo os avanços tecnológicos como sistema de conexão de rede de internet via wifi, 

carregamento de bateria para aparelhos celulares por wsbe sistema de localização do ônibus. 

Outro dado interessante é que boa parte dos usuários já está acostumada aos 

aplicativos de mobilidades urbanas existentes e em funcionamento na região, o que pode 

colaborar para uma maior proximidade e mesmo familiaridade com o possível app a ser 

desenvolvido futuramente. Até o momento da produção deste artigo, 76,1% responderam que 

utilizam ou já utilizou estes apps e 23,9% disseram que não utiliza ou nunca utilizou. 

 

 

Imagem 04. Reprodução das respostas parciais do questionário, até 10 de julho de 2017. 

 

No dia a dia, quando utilizamos os coletivos algumas coisas podem nos incomodar 

gerando um certo desconforto, perguntamos quais seriam essas situações que podem gerar 

certas preocupações ou incomodo. Em perguntas fechadas o fator que mais se destaca é 

preocupação com a insegurança, em seguidas os demais fatores como, refrigeração nos 

coletivos, atrasos, problemas nas paradas e pedintes. 

Segundo a pesquisa, os usuários já presenciaram alguns tipos de desrespeito ocorridos, 

entre eles o mais frequente é a queima de ponto de ônibus, em seguida não parar para idosos e 

em empate ficaram as opções parada fora do local, parada no meio da rua, discussões e 

acelerou mais que o limite. Para saber mais sobre como as pessoas se comportam em 
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presenciar situações desrespeitosas ou infrações perguntamos se já chegaram a fazer denuncia 

aos órgãos competentes, grandes partes responderam que não, alguns justificaram que por não 

acreditar ou confiar que o problema vá ser resolvido, desconhecem o número da central de 

atendimento dos órgãos por não estar de fácil acesso e por não se atentar a esta opção. As 

pessoas que disseram sim fizeram suas denúncias em delegacias, nas centrais de atendimentos 

das empresas (SACS), pelo disque-denúncia 181 e CTBEL.  

A maioria que fizeram as denúncias disse não ter obtidos os resultados esperados. 

Perguntamos se acreditariam na existência de um app que pudessem fazer estas denuncias 

90,1% disseram acreditar, 6,5% talvez e 1.4% disseram não acreditar que isto seja possível. 

Para saber se os usuários teriam alguma ideia/ exemplo do transporte de outras cidades que 

poderiam ser aplicados aqui na região 30 responderam não saber ou não conhecer cidades 

como exemplo. Já as que disseram sim, deram exemplos do sistema de transporte público de 

Curitiba capital do Paraná onde os transportes são pontuais sem precisar de aplicativos, o 

sistema de BRT.  

As demais cidades/Estados ditas como modelo foram, Belo Horizonte - MG, Boa Vista-

RR, Florianopolis-SC, Fortaleza-CE,Rio de Janeiro-RJ, São Luís-MA, São Paulo-SP, e 

Vitoria-ES. Entre as ideias citadas estão: estação com sistema de integração entre cidades, 

metrô, ônibus elétricos, ônibus melhores, profissionais mais capacitados e aplicativos que 

auxilie na integração. 

 

O mercado de aplicativos 

Segundo pesquisas recentes do mercado de aplicativos, existe uma projeção de 

crescimento de 300% até 2017. A Gartner6 prevê que o mercado chegue a US$77 bilhões em 

2017. Com os preços cada vez mais acessíveis dos celulares, a tendência e o crescimento deste 

seguimento. Hoje, no Brasil são mais de 270 milhões de usuários de celulares, segundo a 

ANATEL7.  

                                                 
6 É uma empresa de consultoria. A Gartner desenvolve tecnologias relacionadas à introspecção necessária para 

seus clientes tomarem suas decisões todos os dias. A Gartner trabalha com mais de 10.000 (dez mil) empresas, 

incluindo CIOs e outros executivos da área de TI, nas corporações e órgãos do governo. A companhia consiste em 

Pesquisa, Execução de Programas, Consultoria e Eventos. Saiba mais da Pesquisa em: 

http://mashable.com/2013/09/19/app-downloads-100-billion/#jKc2z1qOLaqm (Acesso em 25.05.2017)  
7A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) foi criada pela Lei 9.472, de 16 de julho de 1997 – mais 

conhecida como Lei Geral de Telecomunicações (LGT), sendo a primeira agência reguladora a ser instalada no 

Brasil, em 5 de novembro daquele mesmo ano.Veja mais em: http://www.teleco.com.br/ncel.asp  

http://mashable.com/2013/09/19/app-downloads-100-billion/#jKc2z1qOLaqm
http://www.teleco.com.br/ncel.asp
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Dados relevantes do mercado mobile: 48% de usuários de internet móvel no Brasil são 

das classes AB e 46% pertencem a classe C; 68% dos usuários de internet móvel no Brasil têm 

entre 16 e 34 anos e 11% entre 35 e 44 anos; 77% acessam as redes sociais através do celular. 

Foram identificadas no mercado, as seguintes concorrências: CittaMobi e Rota 

Urbana. O aplicativo CittaMobi oferece opção de fazer consulta da previsão da chegada da 

linha de ônibus que o usuário costuma usar para se deslocar. O mais curioso é que o aplicativo 

não usa a previsão como estimativa, ele considera a localização atual do ônibus e também a 

localização do usuário para estabelecer o tempo que falta para uma linha passar no ponto. 

 

     

Imagem 05. Interface do CittaMobi 

 

O CittaMobi aponta todos os ônibus que passam por um determinado ponto. Com os 

sistemas das linhas BRS, a função é uma das mais vantajosas do app, já que leva o usuário a 

não errar de lugar na hora de embarcar. O problema do serviço é que ainda faltam muitas linhas 

de ônibus cadastradas. O app também não cobre metrópoles brasileiras e a lista de cidades 

contempladas com o programa ainda é curta.  

Já o Rota Urbana é uma plataforma colaborativa e sem fins lucrativos, que tem como 

objetivo auxiliar a locomoção dos moradores de regiões metropolitanas, como a de Belém, 

baseado nos trajetos realizados por transportes coletivos. Estão cadastradas 164 rotas de onibus 

municipais.  Seu funcionamento através de geolocalização informa ao usuário a linha ideal para 
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o seu deslocamento a partir das informações disponíveis no banco de dados que é fornecido 

pelo usuário colaborador da plataforma. 

 

 

Imagem 04. Interface inicial do Rota Urbana. 

 

Hora de pausa antes do ponto de chegada: últimas considerações 

Ao realizar esta análise podemos concluir que além dos transtornos diários, a 

população converte para uma tendência ao mercado de aplicativo, mais especifico ao segmento 

de mobilidade e transportes coletivos, que pouco vem sendo explorado na região.  

Além da questão social é preciso que se realize um trabalho de marketing e 

propaganda de uma futura marca, para que a idéia de lançamento seja comprada por alguma 

startup ou pelos órgãos públicos que são responsáveis pelo transporte e/ou tecnologia da 

informação na cidade de Belém, seja sistematizado e executado. 

Com o aprofundamento da pesquisa deste projeto, pretende-se possibilitar uma 

satisfação melhor do público alvo com o sistema metropolitano de transporte público. A 

população que utiliza diariamente do serviço na cidade de Belém, está exaurida de um sistema 

defasado e que não traz soluções de melhoria em curto prazo.  
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