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‘A CELEUMA
ESTÁ
ERRADA’

Wallace gostou de ter mais opções de transporte. “Com mais concorrência, melhora o serviço”, diz ele

SANDRO VOX

5 MINUTOS COM:

Oespecialistaemmobi-
lidadeurbanaHugoRe-
polho avalia que o
Uberpooléagrandeno-
vidadedotransporte in-
dividual no Rio, intro-
duzindo o conceito de
compartilhamento.

1.Paraamobilidade,
asnovasopçõesde
transporteporapli-
cativossãopositivas
ounegativas?
— Positivas. O apareci-
mento destes operado-
res introduz o conceito
deconsumocolaborati-
vo no transporte. Que-
bra-se a visão das últi-
mas décadas de trans-
porte individual. Rela-
tório de 2016 da Asso-
ciação Americana de
Transporte Público re-
vela duas conclusões. A
primeira é que o au-
mentodousodos trans-
portes colaborativos
contribuiparaqueapo-
pulação use mais o sis-
temacoletivo, emdetri-
mentodoprivado.Ase-
gunda é que os trans-
portes colaborativos
complementamosiste-
madetransportepúbli-
co,melhorandoamobi-
lidade. Este tipo de
transportepodefuncio-
nar como alimentador
dosistemapúblico.

2.Oqueachadoem-
bateentretaxistase
motoristasdoUber?
— A celeuma gerada
tem sido, ameu ver, er-
rada. Não deveríamos
discutir se o apareci-
mento do Uber, T81 ou
WillGo têm impactona
rentabilidade dos tá-
xis, mas sim se o servi-
ço é benéfico e se a si-
tuaçãoprofissionaldos
motoristas é legal, co-
motrabalhadores inde-
pendentesoucontrata-
dosdas empresas.

3.Porquearesistên-
ciadopoderpúblico
emregular?
— Os negócios colabo-
rativos vão continuar a
florescermundialmen-
te.Anegaçãodestes sis-
temas pode levar ao
mercado paralelo, sem
controle e sem receita
paraopoderpúblico.

Dados cedidos pelos aplicativos

HUGO REPOLHO
ProfessordoCTCda PUC-Rio

EMPRESA SERVIÇOS COBRANÇA
PAGAMENTO /
TAXA DE CANCELAMENTO

ESPERA
MÉDIA

UBER

UberBlack:
Carros executivos

UberX:
Modelos mais simples

UberPool: Encontra
quem deseja ir para um
destino próximo ao seu.

UberBlack: R$4 +R$0,23/min
+R$2,00/km
Pagamento mínimo: R$8

UberX: R$2 + R$0,15/ min + R$ 1,40/km
Mínimo: R$7

UberPool: A viagem pode ser até 40%
mais barata que no UberX.Preço fechado.

Cartão de crédito

UberBlack: R$8

UberX: R$7

UberPool: R$ 4

Até 5 minutos

T81
Moto-delivery, mototáxi,
carro popular e executivo.

Mototáxi e moto-delivery: R$ 1 +
R$0,92/km + R$ 0,15/min. Mínimo: R$1,92

Carro popular: R$2 + R$1,60/km +
R$0,17/min. Mínimo: R$ 3,60

Carro executivo: R$ 3 +R$ 1,99/km +
R$ 0,25/min. Mínimo: R$ 4,99

Cartão de crédito
ou dinheiro

Sem taxa de cancelamento

Não informada

WILLGO
Transporte de passagei-
ros e objetos por moto

Moto (só objetos)-tarifa por km: R$ 1
Por min: R$ 0,20. Mínimo: R$ 5

Carro popular - tarifa por km: R$ 1,61
+ por min: R$ 0,32. Mínimo: R$ 4

Carro executivo- tarifa por km: R$2,72
+ por min: R$ 0,43. Mínimo: R$ 10.

Cartão de crédito

Cancelamento = tarifa mínima
De 10 a 15 min

EASY TAXY

Conecta passageiros
com táxis e tem opção
de compartilhamento
de corridas

Bandeira 1 - R$ 5,40 +R$2,30/km

Bandeira 2 -R$5,40 + R$2,76/km

Hora parada - R$28,98
(base de cálculo da hora parada)

Dinheiro, cartão de crédito ou débi-
to e faturamento a empresas

Não há taxa de cancelamento.

3 minutos

99TAXIS

Conecta passageiros com
táxis. Tem carros com su-
porte para bikes, porta-ma-
las grande e transporte de
animais de estimação

Bandeira 1 - R$ 5,40 +R$2,30/km

Bandeira 2 -R$5,40 + R$2,76/km

Hora parada - R$28,98

Cartões de crédito,
débito ou dinheiro.

Não há taxa de cancelamento.

Até 5 minutos

COMPARE


