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Sumário: 1. Introdução; 2. Os aplicativos de transporte de pessoas e o contexto brasileiro; 4. 
O saldo ambiental dos aplicativos de transporte de pessoas e a pesquisa da Union of Concerned 
Scientists; 5. Desenvolvimento sustentável e ações redução do impacto ambiental para os 
aplicativos de transporte; 7. Considerações finais; 8. Referências.

RESUMO: O trabalho investiga acerca do fenômeno da plataformização do trabalho no Brasil 
e discute as repercussões ambientais causadas pelo uso do aplicativo. Essas empresas tem 
contribuído para a redução do consumo ou aumentado a emissão do gás carbônico? Qual o 
saldo ambiental dessa equação? Os Objetivos do trabalho são: 1) Compreender o que é o 
fenômeno da plataformização do trabalho e como tem se desenvolvido no Brasil; 2) Discutir 
quais são os impactos e os ganhos ambientais pelo uso do aplicativo e assim descobrir qual o 
saldo ambiental dessas empresas. A metodologia do estudo tem abordagem qualitativa, sendo 
do tipo bibliográfico face ter-se desenvolvido a partir de estudos anteriores registrados em 
livros, artigos científicos, leis e decisões judiciais. 
Palavras-chave: Uber. Direito Ambiental. Emissão de gás carbônico.

ABSTRACT: This article investigates the phenomenon of work platforming in Brazil and 
discusses the environmental repercussions caused by the use of the application. Have these 
companies contributed to the reduction of consumption or increased emission of carbon 
dioxide? What is the environmental balance of this equation? The objectives of the work are: 
1) To understand what the phenomenon of work platforming is and how it has developed in
Brazil; 2) Discuss what are the environmental impacts and gains from using the application and 
thus discover the environmental balance of these companies. The study methodology has a 
qualitative approach, being of the bibliographic type as it was developed from previous studies 
registered in books, scientific articles, laws and judicial decisions.
Keywords: Uber. Environmental Law. Emission of carbon dioxide.
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O fenômeno da uberização baseado no modelo de negócios da Economia do 

Compartilhamento é recente, tem carecido de regulamentação no Brasil e foi construído sob o 

fundamento na sustentabilidade e no compartilhamento de recursos visando à redução de 

consumo. 

Segundo dados da empresa Uber de 2018, o Brasil foi o segundo país mais utilizado no 

mundo, situação que traz a importância de se compreender no que consiste esse fenômeno, a 

forma de atuação das empresas, o contexto de atuação no país e os impactos ambientais desse 

modelo econômico. 

Como mencionando anteriormente, uma das premissas do modelo de negócios da 

Economia do Compartilhamento é trazer a redução do consumo de veículos, impactando tanto 

na redução de gás carbônico, quanto na redução de consumo de veículos automotores (estes 

que também têm resultado em acúmulo de materiais e lixo ambiental). 

Ocorre que pesquisas atuais realizadas pela Union of Concerned Scientists têm apontado 

para um aumento dos índices de emissão de gás carbono após a ampliação do uso de aplicativos 

de transporte de pessoas, situação que nos faz questionar o saldo ambiental advindo da atuação 

dessas empresas e a finalidade sustentável levantada como marco primordial para a atuação da 

empresa é efetivamente condizente com as atitudes da empresa. 

Também pretendemos discutir possíveis alternativas para a regulamentação das 

atividades da empresa, medidas que podem ser alternadas pela legislação ou regulação a fim de 

reduzir os impactos ambientais causados pelas plataformas de transporte individual de pessoas. 

2 OS APLICATIVOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E O CONTEXTO 

BRASILEIRO

Amartya Sen (2010) defende que a participação pessoal dos indivíduos no mercado de 

trabalho é um dos elementos fundamentais para que se alcance o desenvolvimento de uma 

sociedade. Outrossim, o autor aduz que a liberdade de transacionar é um meio de se materializar 

a autonomia que precisa ser valorizada pelos indivíduos, e que a rejeição desta é uma forma de 

manter a sujeição a um determinado tipo de coação ou cativeiro que impede (de forma explícita 

ou implícita) o acesso ao mercado de trabalho aberto.   

Portanto, para esse autor, o conceito de desenvolvimento em uma sociedade 

contemporânea não pode ser pensado de forma separada do conceito de liberdade econômica, 
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primordialmente porque esta última tem reflexos diretos no mercado de trabalho e na vida dos 

trabalhadores (SEN, 2010). 

Em contrapartida, percebe-se que os indicadores do mercado de trabalho brasileiro têm 

se mostrado contrários aos conceitos de desenvolvimento e liberdade de Amartya Sen (2010). 

O índice de desemprego mostrou-se alto e crescente, de acordo com os dados do Instituo de 

Pesquisa Econômica Aplicada IPEA (LAMEIRAS, 2019), no primeiro semestre de 2019, 

24,8% dos brasileiros estavam desempregados por mais de 2 anos para cada 17,4% de 

brasileiros que estavam nessa situação em 2015. Outrossim, conforme a pesquisa mencionada, 

em 2019 no Brasil cerca de 27,4% dos indivíduos que completaram o ensino médio e cerca de 

26,7% de indivíduos que possuem formação superior estavam desempregados e em busca de 

emprego há 2 anos ou mais (LAMEIRAS, 2019). Tais dados demonstram que os trabalhadores 

que possuem maior qualificação técnica também têm encontrado dificuldades para se inserirem 

no mercado de trabalho formal. 

Desse modo, notou-se um aumento considerável nas exigências de qualificação do 

trabalho e uma redução quantitativa deste, além da iniciação de um processo gradual de 

substituição da mão de obra humana (trabalho concreto que gera valor) pela mecanização 

(atividade abstrata, realizada por máquinas) (ANTUNES, 2015). Essas características 

impulsionam a desregulamentação, a flexibilização do trabalho formal e traçam uma nova 

morfologia no labor. Muitas vezes, resta aos indivíduos que não puderam se adequar a essa 

nova realidade do mercado de trabalho formal terem de aceitar atividades precárias 

(ANTUNES, 2018).  

A fluidez da pós-modernidade líquida (BAUMAN, 2001) também tem sido percebida 

no mundo do labor. O surgimento de tecnologias que interferem nas dinâmicas de trabalho, 

sistemas que trazem aos usuários um trabalhador despersonificado, a possibilidade de promover 

trocas que acontecem através do mundo digital, o dinamismo com que as relações humanas são 

tratadas no virtual e a fluidez dessas relações. Essas questões são fundamentais para se 

compreender a forma com que o trabalhador tem se inserido na realidade contemporânea.

É nesse cenário, que surgiu o fenômeno da uberização (no âmbito dos aplicativos de 

transporte individual de pessoas), advindo recentemente da empresa Uber que é uma das 

pioneiras no ramo de transporte de pessoas por aplicativo e que foi fundada em 2009 (SLEE, 

2019). Essa modalidade de prestação de serviço tem sido vista de forma crescente em diversos 

países, tendo carecido de regulamentação específica no Brasil. 
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As empresas que atuam por meio de plataformas digitais são o elemento primordial da 

chamada economia de compartilhamento, da chamada uberização do trabalho e dentre outras 

denominações utilizadas para designar o fenômeno. Estas são denominadas como estruturas 

virtuais, nas quais usuários podem alcançar informações ou mesmo promover interações sociais 

(GARBEN, 2017).

Antes de adentrarmos nas características deste novo modelo operacional, cabe analisar 

os aspectos terminológicos utilizados para a qualificação do fenômeno, primordialmente porque 

tem se utilizado diversas denominações para se referirem ao fenômeno, gerando uma confusão 

terminológica entre os pesquisadores. 

O termo técnico mais empregado pelas próprias empresas que se utilizam desse modelo 

e pelos canais de comunicação desde o início da expansão das plataformas digitais de labor é o 

termo economia do compartilhamento ou sharing economy. 

O termo traz a ideia de que de existem bens e serviços não inseridos no mercado por 

falta de mecanismos capazes de promover sua inclusão, gerando desperdício ou baixo 

aproveitamento dos recursos existentes no planeta. Assim, por meio da tecnologia da 

informação, tais bens e serviços podem ser ofertados a baixos custos, dentro da lógica de um 

modelo de consumo colaborativo e sustentável (HAMIRI, 2017). 

Em síntese esse modelo defende que os trabalhadores de plataforma são pequenos 

empreendedores autônomos e que através desse modelo a sociedade passa a usufruir de mão de 

obra e bens até então subaproveitados, eliminando também a escassez de competências. A 

terminologia empregada traz um forte apelo ambiental e solidário para justificar essa cadeia de 

serviços.

Trazendo melhores definições ou características acerca do modelo de Economia do 

Compartilhamento, o autor Arun Sundararajan (2018) afirma que: 1) é amplamente voltada ao 

mercado (cria mercados que incentivam às trocas de bens e o surgimento de novos serviços; 2) 

possui um Capital de alto impacto (gera novas possibilidades com a finalidade de que haja uma 

otimização no aproveitamento dos recursos, sejam habilidades, tempo, bens ou dinheiro); 3) 

propaga redes de multidão em vez de instituições ou hierarquias centralizadas (multidão 

descentralizada de indivíduos que irá ofertar a mão de obra, substituindo agregados estatais ou 

corporativos); 4) promove fronteiras pouco definidas entre pessoal e profissional (prestação de 

serviços e ofertas de mão de obra comercializam e mensuram frequentemente atividades entre 

pessoas); 5) apresenta fronteiras pouco definidas entre emprego pleno e casual, entre relação 

laboral com ou sem dependência entre trabalho e lazer (substituição das contratações por tempo 
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integral por contratações de prestação de serviços, variações da carga-horária, dependência 

financeira e empreendedorismo). 

Everaldo Andrade (2012) trata acerca de uma teoria organizacional, em termos de 

relações de trabalho, que tem propagado a exigência de todos se tornarem empreendedores em 

razão do desemprego estrutural, sendo trazido também nessa narrativa o conceito de 

intraempreendedor. Na Economia Compartilhada, também se utiliza esse modelo de teoria 

organizacional e do conceito de intraempreendedor para definir 

empreendedores dentro de uma organização) e assim gerar essas novas relações de labor 

afastando o vínculo empregatício. 

O modelo de negócios de Economia do Compartilhamento também se enquadra na 

categoria de desenvolvimento digital, do que seria a quarta revolução industrial. Nele, as 

atividades profissionais são separadas antes em atribuições e projetos distintos e depois são 

lançadas em uma nuvem virtual de potenciais trabalhadores (SCHWAB, 2016). 

O autor Tom Slee (2019) apresenta críticas a este modelo de negócios, aduzindo que 

este tem propagado um livre mercado inóspito e desregulado, que tem sido responsável por 

remodelar sistemas de transporte das cidades sem considerar diversos fatores. 

Ademais, aduz-se que a insegurança e a instabilidade são traços constitutivos deste novo 

modelo de labor, sem contrato, sem previsão de carga horária a ser cumprida e sem direitos 

assegurados aos trabalhadores, bastando que estes estejam cadastrados nas plataformas e que 

estejam online para atenderem os chamados e cumpri-los através da jornada intermitente 

(ANTUNES, 2018).

certas companhias para gerar novas relações de trabalho em que se substitui a exploração pela 

auto exploração. Além da auto comercialização de trabalhadores, que são classificados como 

empreendedores, mas que, na verdade, são explorados, assumindo os riscos advindos dos seus 

negócios. A dinâmica do modelo de Economia do Compartilhamento tem sido criticada por se 

utilizar dessa narrativa, aduz-se que o trabalhador é um empreendedor com o intuito de evitar 

laços formais de vínculo empregatício e eventuais responsabilidades da empresa, mas mantêm-

se os mecanismos de controle e a avaliação do 

empresa em cima de cada serviço prestado. 

Insurge então duas dúvidas em torno deste novo modelo operacional: será esse modelo 

uma nova forma de labor que dará início a uma revolução do novo trabalho flexível, 

empoderando o operariado dessa nova nuvem virtual e eliminando a escassez de competências? 
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Ou será este modelo o responsável por iniciar uma nova realidade composta por fábricas virtuais 

não regulamentadas e uma nova classe de ploretariado que muda constantemente de tarefa para 

poder se sustentar, enquanto perde direitos e não possui segurança na relação?  (SCHWAB, 

2016).

Esse novo modelo operacional surgiu no Brasil em 2014 por meio da Uber, uma das 

pioneiras no ramo de transporte de pessoas por aplicativo. De acordo com os últimos dados da 

companhia citada, esta possuía mais de 500 mil motoristas cadastrados no aplicativo e mais de 

20 milhões de usuários consumidores no país, conforme levantamento realizado em fevereiro 

de 2018 (PETRI, 2018). 

Em razão da chegada dessas empresas ao país e dado o impacto destas na vida dos 

consumidores, foi sancionada a Lei Federal 13.640/2018, regulamentando de forma superficial 

esses aplicativos (BRASIL, 2018). Na verdade, a norma apenas atribuiu competência aos 

municípios e Distrito Federal para promoverem a fiscalização e regulamentação dos serviços 

oferecidos pelos aplicativos, impondo ainda requisitos para a empresa e para a admissão dos 

motoristas de aplicativo. 

A referida Legislação trouxe a possibilidade dos municípios tributarem as empresas de 

aplicativo, regularem a operação das empresas, imporem regras de ingresso para novos 

motoristas e de pensarem em uma organização das empresas pensando na mobilidade urbana e 

no trânsito nas grandes cidades. Contudo, a legislação em nada tratou sobre regulação ambiental 

ou mesmo a necessidade de uma fiscalização ou estudo dos impactos ambientais causados pelas 

referidas empresas.    

Ademais, destaca-se que a chegada das empresas de transporte individual de passageiros 

ao Brasil também trouxe grande impacto as empresas de táxi do país. Estudos realizados em 

abril de 2018 pelo Departamento de Estudos Econômicos (DEE) do Conselho Administrativo 

de Defesa Econômica (CADE), demonstraram que houve uma redução de 56,8% no número de 

corridas de táxi e que para cada 1% de aumento do número de corridas da Uber, as redes de táxi 

perdiam 0,09% destas (PETRI, 2018). Nesse período, muitos sindicatos e associações de 

taxistas se movimentaram visando a defesa dos seus associados. 

A questão que se quer abordar no presente artigo é: a economia do compartilhamento se 

embasa na premissa de uma autonomia do trabalhador, que é ao mesmo tempo empreendedor, 

e no compartilhamento de recursos para reduzir o consumo dos recursos no planeta. Estaria de 

fato esse novo modelo de negócios sendo capaz de reduzir o impacto ambiental? O aumento do 

uso de veículos emissores de gás carbônico traz algum impacto ou efeito reverso nesse objetivo 
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ambiental do modelo? Qual seria o saldo ambiental da empresa uber (que já é bastante 

conhecida e utilizada no Brasil) para o ecossistema das cidades? 

3 O SALDO AMBIENTAL DOS APLICATIVOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E A 

PESQUISA DA UNION OF CONCERNED SCIENTISTS

Um dos argumentos para a sustentabilidade de aplicativos como Uber é que essas 

plataformas utilizam veículos que já estão circulando para a prestação dos seus serviços, 

incentivando que menos pessoas usem os seus veículos e também que comprem ou adquiram 

novos veículos, impactando na redução do consumo. 

Contudo, um estudo elaborado pela Union of Concerned Scientists (2021), uma 

organização sem fins lucrativos de cientistas para proteção ambiental) sugere que o suposto 

objetivo ambiental da empresa não esteja sendo alcançado. Que na verdade as empresas de 

transporte de pessoas por aplicativo estão contribuindo com um aumento exponencial com os 

níveis de poluição através da emissão de gases poluentes.

De acordo com os estudos da organização supracitada, as viagens promovidas pelos 

aplicativos de transporte têm resultado, em média, no aumento de 69%  na poluição climática do 

que as viagens que eles supostamente deveriam substituir. Esse impacto ocorre especialmente 

nas cidades grandes, onde viagens de aplicativos substituem transportes de baixo carbono, como 

transporte público, ciclismo ou caminhada.

A Union of Concerned Scientists (2021) tem confrontado a empresa Uber para que esta 

promova ações para a redução das emissões de gás carbônico, requerendo o investimento para 

a conversão da frota de veículos a combustão por veículos elétricos ou que incentivem os 

clientes a fazerem viagens juntos. 

Ademais, segundo a pesquisa, as viagens promovidas pelos aplicativos de carona ou 

transporte de pessoas têm produzido cerca de 47% mais emissões de carbono do que as viagens 

realizadas por carros particulares, pelos carros passarem mais tempo ligados e rodando

A pesquisa aponta que as empresas de aplicativo de transporte de pessoas funcionam 

sobre a base do deadheading que corresponde aos quilômetros percorridos pelos motoristas sem 

passageiros no carro, aguardando uma nova chamada. Esse fenômeno ocorre com bastante 

frequência nos momentos em que o motorista está aguardando para deixar o passageiro em um 

destino específico e se desloca para pegar outro passageiro em um destino que está há 

quilômetros de distância. Como resultado, uma viagem de carona por aplicativo compartilhada 
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produz, em média, quase 50% mais emissões de carbono do que a mesma viagem em um carro 

particular.

Para além disso, as viagens de carona por aplicativo não estão apenas substituindo as 

viagens de carro elas também estão substituindo outros modos de transporte com baixo teor 

de carbono, como caminhada, bicicleta e transporte público. Quando estes são contabilizados, 

a viagem média de carona produz cerca de 69% mais emissões do que as viagens que substitui.

De acordo com os canais de comunicação oficial da empresa Uber (UBER, 2020), esta 

firmou compromisso global de se tornar uma plataforma de viagens com emissões de carbono 

reduzida a zero. Dentre as metas e propostas da empresa, tem-se: 1) em 2025, centenas de 

milhares de motoristas do aplicativo farão a transição de automóveis a combustão para os 

elétricos através do programa determinado Green Future; 2) em 2030 a empresa pretende atuar 

sem a emissão de gás carbônico na Europa, no Canadá e nos EUA; 3) em 2040 a plataforma 

pretende garantir que todas as suas operações ao redor do mundo sejam realizadas sem a 

emissão de gás carbônico ou em micromobilidade e transporte público.

A realidade dos países Europeus em que a empresa opera, nos Estados Unidos da 

América e no Canadá torna bastante propícia a implementação do projeto de sustentabilidade 

publicizado pela empresar Uber. 

Porém, nos países subdesenvolvidos, onde o custo dos carros elétricos é bastante 

elevado (como no Brasil), a maioria da frota das viagens é composta por veículos movidos a 

combustível (gasolina, etanol e gás). 

Tendo em vista a grande utilização dos aplicativos de transporte de pessoas no Brasil, o 

alto custo na aquisição de veículos elétricos no país e os impactos gerados pela emissão de gás 

carbono já que as corridas de aplicativo têm impactado no uso de transporte públicos e tem 

mostrado um consumo maior. Como as plataformas de transporte de pessoas irá efetivar essa 

mudança? 

Diante do exposto, questiona-se quais medidas podem ser adotadas e quais alternativas 

ou soluções ambientais podem ser estabelecidas com o intuito e reduzir o impacto ambiental 

dessas empresas. 

Os aplicativos de transporte de pessoas se tornaram bastante populares e possuem ampla 

aceitabilidade por parte dos consumidores. É necessário que se discuta formas de adequar a 

atuação dessas empresas e de haver fiscalização ou regulação por parte do Estado para com 

estas com o intuito de adequar os seus atos e assim reduzir o impacto ambiental que está sendo 

causado na atualidade. 
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O próximo tópico tratará sobre as alternativas de soluções ambientais trazidas por 

estudiosos na área, bem como mecanismos do direito a serem implementados com o fim de 

regularizar a situação dessas empresas e reduzir o impacto ambiental.  

5 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E AÇÕES REDUÇÃO DO IMPACTO 

AMBIENTAL PARA OS APLICATIVOS DE TRANSPORTE

De acordo com José Renato Nalini (2015), o desenvolvimento sustentável visa propiciar 

o bem estar dos indivíduos sem transigir com a degradação dos recursos naturais.  Por esse 

entendimento, se o desenvolvimento ou crescimento significa, inevitavelmente, um meio de 

causar prejuízos ambientais, na esfera física, assim os processos econômicos precisam se 

utilizar dos recursos naturais de forma mais duradoura, moderada e saudável. 

Por meio dessa compreensão, passa-se a reconhecer a existência de limites ecológicos 

ao progresso econômico em razão da finitude dos recursos (em última análise, matéria e 

energia), pelo que sem estes nenhuma atividade humana poderia ser realizada (NALINE, 2015).

Por esse motivo primordial, o princípio do desenvolvimento sustentável defende a 

restrição ou a racionalização do crescimento econômico, com o intuito de reconciliar o 

progresso material e a preservação da base natural da sociedade, sendo essa o meio ambiente e 

os seus recursos.

A fundamentação desse modelo de desenvolvimento se traduz na proteção a dois fatores 

elementares, sendo eles o desenvolvimento da atividade econômica e a busca por maior 

qualidade de vida. A primeira requer a administração dos recursos renováveis e a utilização 

ponderada dos recursos não renováveis. Já a segunda se resvale da prevenção à poluição, da 

redução da quantidade ou nocividade ou emissão do lixo, além da preservação dos ambientes 

naturais dos seres vivos (NALINE, 2015).

John Elkington (2012) defende a busca por uma mudança econômica que buque o 

capitalismo sustentável embasado na denominada agenda do Triple Botton Line (planet, profit, 

people).

Para o autor, essa mudança seria alcançada através de sete revoluções, sendo elas:  1) 

intensificação da abertura e competitividade de mercados; 2) adoção de valores éticos sociais e 

ambientais pelas empresas; 3) transparência internacional; 4) aprimoramento da tecnologia do 

ciclo de vida dos produtos; 5) a criação de novas modalidades de parcerias, seja entre empresas 

concorrentes, setor público-privado; vi) reorganização da relação mercado e tempo; e vii) 
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fortalecimento da governança coorporativa pró sustentabilidade (foco na ecoeficiência da 

produção, eliminação de desperdícios e desvios éticos) (ELKINGTON, 2015).

Para Elkington (2012), as empresas e corporações, ultrapassando o poder das 

instituições governamentais e não governamentais, estarão comandando as transições 

mencionadas anteriormente, essas que serão mais complexas do que as percebidas 

anteriormente. 

O autor acredita que as corporações privadas que se recusarem a adotarem os três pilares 

ou Triple Botton Line correrão o risco de se extinguirem. Contudo, as empresas que instituírem 

os três pilares iniciarão um processo ardiloso, mas dotado de potencial bastante recompensador.

converteu-se em um dos maiore

com a sua visão, com o intuito de desenvolver economia, tecnologia e moral ecológicas, esse 

modelo sustentável integra as ações e os princípios ambientais aos critérios da racionalidade 

econômica, promovendo assim um diálogo e unindo processos ecológicos, populacionais e 

distributivos aos processos de produção e consumo. 

O fundamento basilar do desenvolvimento sustentável se centra na ideia de que só é 

possível se ter economia porque há o meio ambiente e a ecologia lhe dá subsidia. Desse modo, 

afastar a racionalidade ecológica e extinguir os recursos ambientais, iria implicar na 

inexistência da própria economia. Por esta lógica, sustenta Nalini (2015), destruir o meio 

ambiente seria um empecilho para a existência da própria economia. 

A proposta do desenvolvimento sustentável já possibilitou avanço imprescindível no 

atual conceito de progresso, isso porque a avaliação da ideia de progresso não admite uma 

perspectiva unicamente financeira, devendo de considerar fatores como preservação ambiental, 

qualidade de vida, longevidade, saúde e dentre outros (NALINI, 2015).

No entanto, deve-se compreender que a conciliação da preservação ambiental com o

crescimento econômico é um desafio difícil, estando ainda distante de ser solucionado por 

completo. 

De acordo com Sergio Latouche (2009), o desenvolvimento sustentável tem por 

finalidade proteger os lucros e evitar mudanças de práticas e dos caminhos da sociedade. Em 

em que se tem em vista um crescimento exacerbado e um consumo indiscriminado de recursos 

que nem sequer considera os limites e nem os recursos escassos do meio ambiente. 
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Nesse ínterim, a perspectiva do desenvolvimento sustentável é embasada na premissa 

de que os recursos ambientais devem ser utilizados de forma sustentável, isto é, tomando os 

cuidados para que este não se torne escasso e pensando na sua utilização pelas gerações 

vindouras, este não é unicamente suficiente para reverter o atual estado de crise ambiental. 

Há necessidade das discussões em âmbito nacional e internacional a fim de estabelecer 

os preceitos éticos que circundam essa problemática, de modo a reconstruir a racionalidade 

econômica centrada no homem e buscando firmar compromissos capazes de promover novas 

formas sustentáveis de viver e de produzir que se harmonizem com a natureza.

É sobre essa perspectiva que precisa se repensar a problemática da atuação das empresas 

de transporte pessoas e os impactos trazidos pela emissão de gases poluentes. 

De início, o modelo de negócios de Economia Compartilhada traz em seu fundamento 

princípios a redução de consumo e o compartilhamento de serviços e recursos, um reflexo desse 

novo desenvolvimento sustentável que tem se buscado na atualidade.

Contudo, embora aquisição e o uso de veículos diferentes possa ter se reduzido, os novos 

automóveis que

trazido um impacto ambiental com a emissão de gás carbônico maior do que o percebido 

anteriormente. 

Diante dessa situação, cabe às empresas norteadas pelos princípios de desenvolvimento 

sustentável tomarem ações para adequarem a sua forma de operação no mercado de forma 

ecológica, pensando nas gerações vindouras e reduzindo ou anulando impactos ambientais. 

Para reduzir a emissão de gases poluentes nas empresas de transporte de aplicativo, é 

preciso a tomada de atitudes por parte dos entes privados (das próprias empresas de transporte 

de aplicativo de pessoas) e do poder público através da adoção de políticas que venham a 

fiscalizar e regular os impactos ambientais das referidas empresas. 

Se as empresas de transporte individual de pessoas por aplicativo adotarem e 

efetivamente implementarem plano de substituição de veículos a combustão por automóveis 

elétricos, como a meta estipulada pela empresa Uber até 2040, haverá uma grande possibilidade 

de se reverte os atuais impactos que estão sendo causados pelas plataformas de transporte de 

pessoas e assim efetivar os princípios de sustentabilidade que estão previstos no modelo de 

negócios de Economia do Compartilhamento. 

Segundo a Union of Concerned Scientists (2021), as viagens particulares realizadas por 

carros elétricos podem reduzir a emissão de gases poluente em um percentual de até 50% da 

emissão de gases realizadas pelos carros não elétricos, ao passo que as viagens compartilhadas 



58

por transporte de aplicativos podem reduzir em até 70% a emissão de gás carbono das viagens 

realizadas por carros não elétricos. 

Nesse diapasão, pode-se destacar brevemente três meios divergentes de lidar com a 

problemática da emissão de carbono pelas plataformas de transporte de pessoas, sendo elas 

subdividas em: 1) a efetivação de políticas públicas a nível nacional a fim de regular e fiscalizar 

a atuação dessas empresas; 2) adoção de medidas vindas da própria empresa, a partir do 

conceito de desenvolvimento sustentável, visando a redução da emissão de gases poluentes; 3) 

a implementação de pactos ambientais internacionais em que países e empresas transacionais 

assumem compromisso com o meio ambiente a fim de reduzir impactos ambientais.

Sobre as políticas públicas ambientais, Bosselman (2015) traz a importância do direito 

ambiental, cada vez mais informado por abordagens ecológicas e dos ecossistemas, para a 

proteção do meio ambiente. 

De acordo o autor, as leis e regulamentações ambientais podem ser vistas sob duas 

perspectivas, a primeira em que se percebe a interação entre humanos e meio ambiente, se 

partindo de um ponto de vista da autonomia da vida humana, ali o homem não é visto como 

parte do ecossistema e este será protegido com a finalidade de manter a qualidade de vida da 

espécie humana (BOSSELMAN, 2015).

Já na segunda perspectiva, as interações são percebidas como uma relação entre homem 

e natureza, ali o meio ambiente passa a ter importância elementar na vida humana, ali são 

diminuídas as barreiras entre esfera humana e natural, os indivíduos passam a perceber a 

interdependência entre a natureza e a vida humana (BOSSELMAN, 2015).

Sobre a segunda perspectiva devemos legitimar a criação de uma legislação, 

regulamento e fiscalização a fim de efetivar as políticas ambientais. Tendo em vista, no caso 

específico da emissão de gases poluentes nas plataformas de transporte, que o meio ambiente é 

essencial ao homem e que ambos são interdependentes. Sendo essencial a redução dos impactos 

ambientais não apenas para melhorar a qualidade de vida do homem, mas para a manutenção 

da sua subsistência humana (BOSSELMAN, 2015). 

As políticas públicas são criadas para tratar de problemas públicos que tragam 

implicações quantitativas ou qualitativas na sociedade, restando às instituições políticas 

interpretar e identificar quais são problemas públicos e quando estes passam a ter importância 

social. (SJOBLOM, 1984).

Nesse sentido, após a criação das políticas públicas que visarão resolver tratar uma 

problemática social, caberá ao Governo estatal implementar as formas de execução e 
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fiscalização da referida política e cave aos setores privados se adequarem a essas políticas e se 

apropriarem dos bons resultados (AGUM; RISCADO; MENEZES, 2015). 

O tipo de política pública ambiental adequada para a fiscalização das referidas empresas, 

em âmbito nacional, seria uma Política Regulatória, responsável por estabelecer modelos a 

serem seguidos por instituições públicas e privadas (AGUM; RISCADO; MENEZES, 2015).

Nesse caso, caberia a criação de regulações a fim de se ter controle do número de 

automóveis que estão atuando nas plataformas de transporte, os tipos de automóvel (se elétricos 

ou a combustão) e, além disso, a exigência de medidas a serem tomadas pelas empresas a fim 

de reduzir o impacto ambiental causado pela emissão de gases poluentes ou cobrar a 

compensação desses impactos (crédito de carbono das empresas transnacionais, ações a favor 

do meio ambiente no âmbito de atuação própria ou nos demais e entre outras atitudes). Havendo 

a necessidade do Estado criar a legislação ou regulamentação e de fiscalizar as empresas 

posteriormente, podendo aplicar sanções pecuniárias as empresas que estiverem desrespeitando 

os normativos. 

Ademais, com base no desenvolvimento sustentável, caberia também a implementação 

de políticas sustentáveis pelas próprias empresas, no âmbito privado, através de uma tomada de 

consciência baseada no Triple Botton Line. 

Ações dessa natureza seriam as mais eficazes, valendo lembrar que a empresa Uber tem 

se mostrado um exemplo no planejamento de políticas sustentáveis, propondo programas para 

a substituição de veículos a combustão por elétricos, visando à facilitação do acesso a 

transportes alternativos e visando à redução de emissão de gases poluentes até 2040. Nesse 

caso, cabe à própria empresa manter a sua responsabilidade social e cumprir, efetivamente, os 

planejamentos que veiculou ao público. 

Por fim, mencionam-se as medidas a nível internacional. Sabe-se que empresas como 

Uber, Lyft e dentre outras, detém atuação transnacional, devendo estas terem maior 

responsabilidade ainda sobre os impactos ambientais causados. 

Por outro lado, temos instrumentos normativos internacionais que visam reduzir 

impactos ambientais nos países, a exemplo do pacto ecológico europeu adotado na União 

Europeia em 2019. 

Trata-se de uma grande política pública que engloba ações de todos os setores, com a 

finalidade maior de se alcançar a neutralidade do clima (aí entrando a emissão de gases 

poluentes pelas plataformas de transporte, estes que têm trazem impacto direto na redução da 

camada de ozônio e resultam nas mudanças climáticas).
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A referida medida citada, tem abrangência sobre as indústrias e empresas, sobre o setor 

da agricultura e alimentação e também conta com a participação social da população.

A referida medida internacional está sendo instituída nos países da União Europeia, 

trazendo impactos não apenas para estes, mas também aos países que mantém parecerias 

econômicas e com as demais empresas que atuam nessa localidade.

A Uber, que tem atuação nos países europeus, deverá se sujeitar a referida medida 

internacional. Esse instrumento teve inclusive influência da empresa estabelecer de forma 

antecipada a troca de toda a frota por veículos elétricos na Europa para se adequar aos marcos 

regulatórios. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, foi possível compreender a forma de atuação das plataformas de 

transporte de pessoas que se moldam no modelo econômico de economia do compartilhamento. 

Embora os princípios norteadores do modelo econômico estejam embasados em ideias 

sustentáveis, tais quais o compartilhamento de bens e serviços e a redução do consumo, deve-

se atentar pelo efeito reverso trazido pelas empresas dessa natureza durante a sua atuação. Frisa-

se que esses efeitos são a emissão de gases poluentes a atmosfera e a redução do uso de 

transporte públicos e outros meios alternativos. 

A partir das premissas de desenvolvimento sustentável, de uma tomada das próprias 

empresas e da sociedade, é possível discutir formas de reduzir os impactos ambientais, a fim de

se pensar para além do lucro, medindo as ações das empresas pela relação de interdependência 

do homem e do meio ambiente, bem como pela utilização racional de recursos pensando na 

manutenção do meio ambiente para as gerações vindouras. 

Sobre as ações ambientais que podem ser tomadas para a tratativa da problemática, 

podemos mencionar a criação de políticas públicas em âmbito nacional (aonde cada país irá se 

responsabilizar por criar uma legislação ou regulamentação e a fiscalização dessas empresas 

visando a redução dos impactos ambientais); a atuação das próprias empresas guiadas pelos 

princípios do desenvolvimento sustentável visando instituir políticas ambientais de forma 

autônoma como no caso da  Uber; medidas, acordos ou pactos internacionais entre os países 

com o intuito de compelis as empresa a se adequarem as normas ambientais para manterem a 

sua atuação nos diversos países.
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O artigo não se propôs a encerrar as discussões sobre o tema e nem a trazer uma política 

pública ou medida específica para solucionar a questão ambiental. 

A priori, pensou-se em trazer a problemática ambiental das plataformas de aplicativo, 

que escassamente tem se discutido no âmbito brasileiro, e com base no direito ambiental discutir 

sobre alternativas para reduzir os impactos ambientais e garantir a sustentabilidade.
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