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1-Resumo 

Neste artigo será feita uma análise sobre como as ações de taxistas influenciaram 

na divulgação do aplicativo Uber, um serviço de transporte particular que vem 

gerando polêmicas em diversos países, incluindo no Brasil. A metodologia usada 

para a análise foi composta por pesquisa bibliográfica a livros, artigos, jornais, sites, 

portais de notícias, além de um questionário focado na relação entre taxistas e o 

Uber. 

Palavras-Chave: Marketing – Guerrilha- Comunicação – Divulgação - Uber. 

 

2-Introdução 

Uber é um aplicativo que conecta motoristas particulares a clientes, cobrando uma 

porcentagem da corrida (ÉPOCA, 2014). O serviço gera polêmica onde chega, 

principalmente porque a maioria dos motoristas do aplicativo são multados por não 

possuírem licença, e pelas manifestações de taxistas, como ocorreu na Bélgica e 

Austrália (VALOR ECONÔMICO, 2014). No Brasil, a polêmica não foi diferente. Ao 

chegar a São Paulo, em sua primeira corrida, enfrentou protestos de taxistas (SÃO 

PAULO IN FOCO, 2015). Em meio a essas manifestações de taxistas, o aplicativo 

relata aumento no número de Downloads (REUTERS, 2015). 

Dado o crescimento do aplicativo, mesmo sem ter divulgação em grandes meios de 

comunicação, enquanto enfrenta as polêmicas com os taxistas, surgiu o 

questionamento: as ações de grupos contrários influenciaram na divulgação do 

serviço? Para entender a polêmica dessa polêmica é preciso analisar a relação entre 

taxistas e Uber através de alguns conceitos de marketing. 

 

3- Objetivo 

O objetivo desta pesquisa é analisar quanto as ações de taxistas influenciaram na 

divulgação do serviço de transporte Uber, levando o público a conhecer e utilizar o 

serviço do aplicativo. 

 

4-Metodologia 

A metodologia utilizada para a elaboração do presente artigo fora composta por 

pesquisa bibliográfica que “é desenvolvida com base em material já elaborado, 

constituído principalmente de livros e artigo científicos” (GIL, 2002, p.44), além de 

tais matérias, foram consultados: jornais, sites, portais de notícias e pesquisas.  



A fim de reafirmar os dados obtidos da pesquisa bibliográfica, foi preciso elaborar 

um questionário, “um instrumento de coleta de dados constituído por uma série 

ordenada de perguntas”[..] (MARCONI E LAKATOS, 2015, p.86), a ser aplicado na 

rede social Facebook entre 19 e 22 de agosto de 2016. 

 

5-Desenvolvimento 

 

Marketing de Guerrilha e Comunicação 

Marketing é “o processo social e gerencial através do qual indivíduos e grupos 

obtêm aquilo que desejam e de que necessitam, criando e trocando produtos e 

valores uns com os outros” (KOTLER e ARMSTRONG, 1999, p. 3). 

O marketing de Guerrilha tem como essência alcançar seus objetivos através de 

métodos incomuns (LEVINSON, s.d, apud ENDEAVOR BRASIL, 2015). Tais 

objetivos não convencionais, tem como função gastar poucos recursos e causar um 

grande impacto, sendo que dentre os elementos do marketing de Guerrilha, a Free 

Media oferece uma forma espontânea de divulgação (ADMINISTRADORES, 2012). 

A comunicação dentro de Guerrilha é feita de forma diferente, captando a atenção 

do público de maneira pouco comum (DORRIAN & LUCAS, 2006:18, apud, 

DANTAS, s.d:9), porém a comunicação pode ocorrer de forma negativa e com ou 

sem planejamento (KOTLER 2003: p.30). A comunicação negativa é um retrato da 

busca das empresas em eliminar concorrentes, levando-as a adotar estratégias de 

Guerra (RIES e TROUT, s.d.). 

 

Promoção e Propaganda 

A propaganda é a comunicação, não pessoal, através que é feita através de mídias 

como: televisão, rádio, revistas, jornais, malas diretas, outdoors, internet e 

dispositivos (FERRELL, HARTLINE, 2010: p.311). Já a promoção é o conjunto de 

atividade na área de marketing que oferece incentivos para estimular a venda 

imediatas aos distribuidores ou consumidores (BELCH, BELCH, 2014: p.24). 

A promoção e a propaganda são assim ferramentas da comunicação. E conforme a 

comunicação de marketing pode ocorrer de forma ruidosa (HOOLEY; PIERCY; 

NICOULAND, 2011: p.251), há possibilidade de a comunicação transmitir uma 

mensagem não desejada a respeito do seu produto ou mesmo de seu concorrente. 

 



A utilização das ferramentas de comunicação em marketing. 

A comunicação em marketing é “composta por duas ferramentas: a mensagem e a 

mídia”. Sendo a mensagem o “conjunto de símbolos” e a mídia “os canais de 

comunicação” (KOTLER e ARMSTRONG, 1999: p.319). Através dessas ferramentas 

há a comunicação entre a empresa e o seu público. 

A mensagem deve envolver o público a fim de obter a sua atenção para o produto, 

criar interesse, despertar o desejo de adquirir o produto e gerar a ação. O 

envolvimento pode vir de abordando um aspecto moral, emocional e moral. 

(KOTLER, ARMSTRONG, 1999: p.320). 

 

Atenção, interesse, desejo e ação 

Segundo (HOOLEY, PIERCY, NICOULAND 2011: p.252) a comunicação em 

marketing funciona seguindo um modelo chamado AIDA: 

Atenção>Interesse>Desejo>Ação. Que funciona da seguinte maneira: 

 Atenção: “Em um nível muito básico, as comunicações de marketing propõem 

criar ou aumentar a atenção para obter consciência do produto no mercado 

selecionado”[..]. Assim, a comunicação mostrar ao público a existência do 

produto/serviço, vindo a ser de extrema importância a aumentar o nível de 

atenção nas fases de introdução e lançamento  

 Interesse: “Uma vez gerada a atenção, o objetivo da comunicação passa a ser o 

de criar interesse pelo produto”[..]”O ponto fundamental da criação de interesse 

está em demonstrar como o produto é relevante”. O interesse pode ser gerado 

no público apresentando as funções/objetivo que o produto/serviço oferece, 

tornando-o desejável; 

 Desejo: “A comunicação busca criar o desejo por um produto em detrimento de 

outros do mercado[..]”. O desejo é criado a partir das excepcionalidades do 

produto/serviço, em relação a seus concorrentes, que o tornam a melhor opção a 

ser adquirida; 

 Ação: “A comunicação voltada para levar o consumidor ao próximo estágio, 

gerando ação, inclui ofertas, promoções e negociações que estimulem a compra, 

bem como a utilização de técnicas de venda pessoal” (HOOLEY, PIERCY, 

NICOULAND, 2011: p.25). 

 

Uber versus Taxistas influencia na divulgação 



A relação entre Uber e os taxistas apresentava-se sobre polêmica antes mesmo de 

chegar ao Brasil, o Uber vem gerando uma onda de descontentamento pelos 

taxistas de todo o mundo (ESTADÃO, 2014). Estes problemas protestos e 

reclamações enfrentados prejudicou a expansão da empresa (OWENS, 2014, apud 

VALOR ECONÔMICO, 2014). 

No Brasil, desde a sua chegada, em junho de 2014, o Uber provoca reações fortes 

(FOLHA DE S. PAULO, 2015). As reações em geral se resumem a protestos, porém, 

há também, em São Paulo e Rio de Janeiro, ações na justiça para proibir o serviço 

do Uber (CARTA CAPITAL, 2015). 

Em meio à onda de protestos e outras polêmicas, o aplicativo aproveitou-se da 

situação, segundo oferecendo descontos na corrida em dia de protestos de taxistas 

(G1, 2016). Sendo que tais oportunidades “Uber afirma que o número de downloads 

do aplicativo de transporte no Rio de Janeiro cresceu 700% nesta sexta-feira, na 

comparação com o mesmo dia da semana passada, enquanto a cidade enfrentava 

uma manifestação de taxistas” (REUTERS, 2016). Já em São Paulo, em dia de 

protesto o aplicativo chegou a ter cinco vezes mais downloads (REUTERS, 2015). 

Em consequência disso, o Uber tem se expandido 30% ao mês (RODRIGUES, 

2016). 

 

6-Resultados 

 

Consultas/Pesquisa ao termo Uber durante ações de taxistas 

Com o objetivo de identificar a relação entre divulgação do Uber e as ações de 

taxistas, levantou-se dados referentes a pesquisa do termo “Uber” na internet, 

através da ferramenta Google Trends, onde é possível visualizar a popularidade de 

um determinado termo, durante determinado período de tempo (GOOGLE TRENDS, 

2016). O período analisado fora entre maio de 2014 e maio de 2015. 

 

Figura 1: Popularidade do termo “Uber” no estado de São Paulo. Maio, 2014 - Maio 2015 



 

Fonte: GOOGLE TRENDS, 2016. (Adaptado pelos autores) 

 

Em 27 de junho de 2014, o aplicativo Uber realizou a primeira corrida em São Paulo 

em ação promocional, que contou com a modelo Alessandra Ambrósio, afim de criar 

relevância para o aplicativo na capital paulista (EXAME, 2014). Neste período, em 

uma escala de 0 a 100, o interesse em pesquisas através dos canais Google do 

termo “Uber”, atingiu 10 pontos. 

Foram realizadas duas ações de taxistas contra a empresa em abril de 2015. A 

primeira, dia 8, em frente ao Estádio do Pacaembu (EXAME, 2015), e a segunda, 

27, no Viaduto Jacareí (G1, 2016). Ambos períodos garantiram, respectivamente, 96 

e 100 pontos de interesse ao termo “Uber” no buscador mais utilizado da internet. 

O nível de interesse em um termo é medido, como citado anteriormente, em uma 

escala de 0 a 100, onde 100 equivale ao pico de popularidade, e 0 significa que o 

termo teve menos de 1% da popularidade que o pico (GOOGLE, 2016). Esses 

valores são atribuídos dentro de um período estabelecido pelo usuário. Para esta 

análise, o intervalo definido fora entre 20/05/2014 e 20/05/2015.  

 

Pesquisa 

A pesquisa foi composta por um questionário, feito com 102 pessoas (homens e 

mulheres), de faixa etária variada, que moram no Brasil e que conheceram o 

aplicativo Uber de diversas formas. Com a pesquisa, fora levantado que 56,9% já 

conheciam o aplicativo Uber antes das ações dos taxistas e 43,1% não conheciam. 

Para a análise de como as ações dos taxistas afetaram a forma como o público vê o 
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Uber foi questionado se as ações dos taxistas despertaram desejo no público de 

utilizar o Uber. 

 

Figura 2: A repercussão na mídia despertou 

 

  
Fonte: Os autores (2016) 

 

A repercussão das ações dos taxistas nas mídias, gerou desejo de utilizar os 

serviços Uber em 75,5% dos entrevistados, enquanto 24,5% afirmam não terem sido 

afetados por tais fatos. 

 

Figura 3: Você utiliza ou tem vontade de usar os serviços do Uber? 

 

 
Fonte: Os autores (2016) 

 

O estudo aponta que 86,3% dos pesquisados utilizam, ou, pretendem utilizar o 

serviço de transporte Uber. Já 13,7% não foram impactados por ações de marketing 

ou repercussões midiáticas e, assim, não utilizam ou sequer cogitam utilizar o 

aplicativo. 



7-Conclusão 

Ações de marketing necessitam de planejamento e acompanhamento para que o 

objetivo seja alcançado. Tratando de Marketing de Guerrilha, o cuidado deve ser 

redobrado. 

A pesquisa mostra que as ações promovidas por grupos de taxistas contra o Uber 

tinham como principal objetivo danificar a imagem do aplicativo perante o público. 

No entanto, causara efeito contrário. 

Embora a pesquisa tenha revelado que 56,9% dos entrevistados já conheciam o 

Uber, mais de 75% afirmaram ter maior interesse no serviço após a repercussão das 

ações de grupos contrários ao aplicativo. Em dias de ações como passeatas e 

manifestações avessas ao Uber, o nome da empresa ganhou relevância, no âmbito 

de usuários de sites de pesquisas, entre 9 e 10 vezes maior. 

Comunicação e estratégia assertivas tendem garantir maior importância para uma 

marca ou empresa em relação ao público alvo, levando a mensagem correta ao 

interlocutor. Quando não há clareza nesses aspectos, há grandes riscos de que a 

mensagem não seja compreendida de maneira adequada e, prejudique a reputação 

de uma empresa ou de um setor, ou ainda, impulsione segmentos e empresas 

concorrentes, sem que estes empreguem esforços ou capital. 
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