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ramo. Deixar de ter um carro na garagem e passar a andar pela cidade via
transporte público ou com motoristas
de aplicativos já é um cenário real.
“Os aplicativos trouxeram nova forma
de pensar. As pessoas estão deixando de
ter o compromisso de possuir um carro.
E o alto custo dos transportes coletivos
incentiva cada vez mais o uso dos apps”,
avaliou Rafael Calabria, pesquisador em
mobilidade do Idec (Instituto Brasileiro
de Defesa do Consumidor).
Em São José, segundo dados da Prefeitura, atualmente há cerca de 6.500
condutores cadastrados - número superior a quantidade de funcionários da
GM (General Motors), que tem por volta
de 4.500. O faturamento de ambas empresas não é divulgado, no entanto, se
incluídos, além da Uber e da 99, os aplicativos Samba (bicicletas), Yellow (bicicletas e patinetes) e Grin (patinetes), a
Secretaria de Mobilidade Urbana saltou
de R$ 7,5 milhões em 2018 para R$ 12,4
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milhões, em 2019 (dados do mês de
maio). Um crescimento de 65%.
Em 2018, a prefeitura arrecadou
R$551.060,69 das empresas Uber e 99.
O valor é destinado ao Fundo Municipal
de Transporte e deve ser usado para o
desenvolvimento, implantação, incentivo, investimento e custeio de projetos
relativos ao trânsito (lei 5185/98).
Já o faturamento médio mensal das
empresas de ônibus é R$ 16 milhões,
também segundo o governo municipal.
A Expresso Maringá, Saens Peña e CS
Brasil realizam 174.950 viagens por dia.
Elas contam, ao todo, com 388 ônibus e
133 linhas. São José ainda conta com 77
permissionários do transporte coletivo
em vans. Segundo a Avetp (Associação
Valeparaibana das Empresas de Transporte de Passageiros), o valor do faturamento das empresas é inﬂuenciado
pela alta gratuidade.
“O sistema de transporte urbano de
São José opera atualmente com o maior

índice de gratuidade do país, 46%”, informou a entidade, em nota a OVALE.
Atualmente, há 399 taxistas cadastrados no município. Não há dados sobre a arrecadação dos táxis.
PaRa ONde VaMOS?
Na cidade, quando alguém solicita um
motorista da Uber ou 99Pop, as chances
de seu destino ser os shoppings Vale Sul
ou CenterVale são grandes. Mais: a corrida deve ocorrer entre 17h e 19h. Isso é o
que revelou dados compilados pelas
duas empresas nos últimos 12 meses.
A empresa 99Pop, entre junho de
2018 e junho de 2019, duplicou o número de viagens realizadas pelo app na
cidade. No ranking de origens e destinos mais comuns estão também a Santa
Casa de Misericórdia e o Museu de Arte
Sacra. Já na Uber, no top 10 dos lugares
estão, além dos dois shoppings citados,
o Terminal Rodoviário Frederico Ozanam (Rodoviária Nova), Rodoviária Ve-

