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1 Resumo
As tecnologias de forma geral provocam sempre mudanças de diferentes tipos, 

mudanças essas tanto no âmbito produtivo como na questão de serviços prestados. A 

abordagem deste artigo será sobre aplicativos voltados para mobilidade urbana, meio 

alternativo de transporte que agrega opções de transporte no município de Guarulhos, é 

realizada a pesquisa com a população. O estudo deste será baseado o problema 

investigativo de “qual a percepção dos moradores do município de Guarulhos com 

relação ao serviço dos aplicativos de mobilidade urbana?”. Neste caso a metodologia 

utilizada para validar as hipóteses de que o serviço é satisfatório e impacta de forma 

positiva ou não, serão através de dados quantitativos, qualitativos além de referências 

bibliográficas ambos irão nos mostrar o ponto de vista dos moradores em relação aos 

aplicativos em Guarulhos.  O estudo e a análise dos dados obtidos em pesquisa com o 

público e com autores nos mostrarão a conclusão quanto à questão abordada. 
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2 Introdução
Aplicativos de mobilidade urbana, têm se mostrado cada vez mais úteis em nosso 

cotidiano, considerando o transporte público limitado, o uso deste recurso tem se tornado 

uma opção acessível para os usuários, como mais uma opção de transporte e pela 

geração de renda para o motorista. Mediante a pesquisas realizadas vimos, o impacto 

que os aplicativos de mobilidade urbana causam nas grandes metrópoles e com isso 

percebemos a importância desse estudo na cidade de Guarulhos.

Os aplicativos de mobilidade urbana estão em constate crescimento, como 

podemos ver na nossa pesquisa, 10%da população brasileira já aderiram o 

usodosaplicativos(MICELI, 2018).

Este artigo pretende responder a seguinte questão:Qual a percepção dos 

moradores do município de Guarulhos com relação ao serviço dos aplicativos?

Em hipótese, está sendo vantajoso, pois a população pode se locomover com mais 

facilidade e não fica mais dependente de apenas um meio de transporte.



Em contrapartida podemos acreditar também que pode estar sendo desvantajoso, 

um dos motivos pode ser oreceio do passageiro quanto a segurança no transporte. Esse 

serviço é sujeito a maior trânsito, pois não possui disponibilidade das vias exclusivas para 

táxis e ônibus.

Dadas às circunstâncias da cidade em que iremos realizar a pesquisa cientifica 

supracitada, o transporte local carece de mais opções de locomoção eficiente e acessível 

para toda a população. 

3 Objetivo
O objetivo geral desse artigo é analisar os impactosque os aplicativos de 

mobilidade urbana estão ocasionando na cidade de Guarulhos. Já os objetivos 

específicos são: Identificar as mudanças na visão dos cidadãos, que optam por esse 

serviço bem como verificar o nível de satisfação dos usuários com os aplicativos de 

mobilidade urbana, em relação as satisfação com as demais opções de transporte.

4 Metodologia
O presente artigo científica será realizado através de uma pesquisa qualitativa, de 

acordo com Figueiredo (2008, p.96), “A pesquisa qualitativa surge diante da 

impossibilidade de investigar e compreender, por meio de dados estatísticos, alguns 

fenômenos voltados para a percepção, à intuição e a subjetividade. [...]”

Usaremos também o método quantitativo “[...] é exigido um estudo exploratório 

para um conhecimento do problema o objeto de pesquisa; quando é necessário um 

diagnóstico inicial da situação; [...]” (FIGUEIREDO, 2008, p.95).

Além da pesquisa bibliográfica, “intuito de recolher informações e conhecimentos 

prévios, acerca de um problema para o qual se procura resposta ou acerca de uma 

hipótese que se quer experimentar” (CERVO; BERVIAN; SILVA, 2007, p.61)

5 Desenvolvimento

Os aplicativos de mobilidade urbana estão cada vez mais presentes em nossa vida 

de acordo com o estudo do André Miceli, mais de 10% da população Brasileira usa algum 



aplicativo de mobilidade. “Isso equivale a toda a população de alguns países europeus, 

mas é uma pequena parcela da população do Brasil. Como temos um sistema de 

transporte urbano fundamentalmente rodoviário, o potencial de expansão é muito 

grande”(MICELI, 2018).

De acordo com Miceli (2018): “Os jovens foram os primeiros a baixar, agora os 

pais já estão usando e novos usuários devem surgir. O mesmo acontece com as cidades, 

primeiro foram as capitais, agora as cidades menores devem receber os aplicativos”.

6 Resultados preliminares

Este item está em elaboração, pretende-se apresentar as análises realizadas, 

tanto do ponto de vista quantitativo, quanto qualitativo podendo validar ou não as 

hipóteses levantadas inicialmente.
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