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ANÁLISE DA INTERAÇÃO DO WAZE NAS CONDIÇÕES DO TRÂNSITO NA 

CIDADE DE SÃO PAULO  

 
 
Resumo 
 

O caótico trânsito da cidade de São Paulo, assim como de outras grandes metrópoles 
mundiais, é um grande desafio a ser enfrentado pela sociedade. O aumento da frota e a 
inelasticidade das opções de vias de escoamento tem desencadeado a chamada “crise de 
mobilidade”. Em contrapartida, avanços tecnológicos como os smartphones e suas aplicações 
tem se tornado comum e mudado a vida das pessoas. Um destes aplicativos é o Waze, que alia 
recursos de captação de dados através da colaboração das pessoas, chamado de 
Crowdsourcing, e recursos de processamento de grandes volumes de dados, chamado de Big 
Data. Esta aplicação, assim como outras, podem contribuir para minimizar o tráfego caótico, 
através da colaboração voluntária que permite a detecção das rotas mais livres em tempo real. 
Neste sentido, este relato técnico tem o objetivo de analisar de maneira exploratória a 
interação entre a progressão de usuários do Waze e do número de veículos emplacados na 
cidade de São Paulo, nas condições de lentidão de seu trânsito. Para isso foi feita uma análise 
de tendência, através da observação dos ângulos de inclinação das retas das variáveis 
propostas, que indicam uma possível contribuição do Waze na redução do agravamento das 
condições de trânsito da maior cidade do Brasil.  
 
Palavras-chave: Waze, crowdsourcing, Big Data, tráfego. 
 
 
Abstract 
 
The chaotic traffic in São Paulo city, as well as other great world metropolises, is a great 
challenge faced by this society nowadays. The increase in the fleet and the inelasticity of flow 
paths options have triggered the so-called "mobility crisis". By contrast, technological 
advances as smartphones and their applications have become commonplace and changed 
people’s lives. One of these applications is Waze, which combines data acquisition 
capabilities through collaboration of people, called Crowdsourcing and processing capabilities 
of large amounts of data, called Big Data. This application, as well as others, may contribute 
to minimize chaotic traffic through voluntary compliance that allows the detection of the free 
routes in real time. Thus, this paper aims to analyze in an exploratory manner the interaction 
between the progression of Waze users and the number of vehicles in the city of São Paulo, in 
his slow traffic conditions. For it was made a trend analysis with the observation of the 
straight angles of inclination of the proposed variables that indicate possible contribution of 
Waze in reducing worsening traffic conditions in Brazil's largest city. 
 
Keywords: Waze, crowdsourcing, Big Data, traffic. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A cidade de São Paulo, como uma das maiores metrópoles mundiais, tem no seu 
tráfego urbano um de seus maiores problemas. Cintra (2013) relata que entre 2001 e 2012, 
São Paulo elevou sua frota em mais de 50%. Desta maneira, as vias paulistanas, ineslásticas 
que são, vão se enchendo de carros e aumentando o caos cotidiano. O mesmo autor denomina 
este fato de “crise de mobilidade” e diz que esta crise chega a desperdiçar 40 bilhões de reais 
por ano, gerando desafios para todos que nela vivem. 

No mesmo período, grandes avanços tecnológicos têm se tornado realidade na vida 
das pessoas. Três delas merecem nossa atenção neste estudo. As tecnologias de informação 
móveis e sem fio (TIMS) se inseriram no cotidiano, tornando-se pervasivas e alterando o seu 
modo de vida (Corso, Freitas, & Behr, 2015). Também o chamado crowdsourcing, termo que 
designa diversos tipos de ferramentas conectadas desenvolvidas em sistemas colaborativos, 
com conteúdo produzido por seus usuários (Doan, Ramakrishnan, & Halevy, 2011). E, por 
fim, o big data, um fenômeno de processamento de grande volume e variados formatos de 
dados que vem melhorando o desempenho em diversos aspectos, especialmente volume e 
tempo de processamento (Goldman et al., 2012) 

O aparato tecnológico citado vem sendo utilizado e desenvolvido para diversos usos e 
funções. Uma destes usos relaciona as tecnologias para a solução de problemas urbanos de 
massa como o caso do trafego em crise. Para Heipke (2010), o mapeamento convencional de 
vias utilizando o GPS (global positioning system), aliado às ferramentas de big data e 
crowdsourcing, assim como da comunicação móvel em banda larga, torna possível a 
existência e o sucesso do “crowdsourcing de dados geoespaciais”. A expressão refere-se a 
mapas com informações formadas através das redes sociais de colaboração voluntaria, que 
permitem a detecção de alterações em tempo real, indicando rotas mais livres ao próprio 
participante. 

Desta maneira, este relato técnico tem como objetivo analisar o uso da principal 
ferramenta de crowdsourcing geoespacial disponível em São Paulo, o Waze, e verificar sua 
possível interação na melhoria das condições no tráfego na cidade. Para isso, os dados 
históricos de congestionamentos disponibilizados pela Companhia de Engenharia de Tráfego 
(CET), que é o órgão público oficial que realiza estas medições, foram comparados com os 
dados de número de usuários ativos do Waze, disponibilizados pela própria empresa e, 
também, com dados do crescimento da frota de veículos registrada no município de São 
Paulo, de acordo com dados do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (DETRAN-
SP) . Assim, este relato técnico pretende explorar a seguinte questão: o uso do Waze pode 
contribui para a melhoria do trânsito na cidade de São Paulo, reduzindo os níveis de  
congestionamentos? Com esta resposta, temos o interesse de contribuir com o fomento do 
interesse em estudos em prol da melhoria das condições de deslocamento na cidade. 

Os custos da mobilidade urbana estão relacionados ao tempo perdido pelas pessoas no 
trânsito e pelos gastos adicionais com combustível, transporte de mercadorias e emissão de 
poluentes. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com a 
Associação Nacional de Transporte Público (ANTP), quantificou estes custos na cidade de 
São Paulo. Em 2002, as despesas relacionadas aos congestionamentos girava em torno de R$ 
7 bilhões, passando para R$ 10 bilhões em 2012. Por sua vez, os custos do tempo perdido 
passaram de R$ 10,3 bilhões para R$ 30,2 bilhões no mesmo período (Cintra, 2013). 

O “custo São Paulo” pressiona dramaticamente o “custo Brasil” e os congestionamentos em 
São Paulo não são um mero problema local, mas um gargalo nacional. A lentidão crescente 
nos deslocamentos implica em custos bilionários e o fato da frota de automóveis seguir em 
expansão preocupa e causa inquietação (Cintra, 2013, p. 61). 
 



 

__________________________________________________________________________________________ 
 Anais do IV SINGEP – São Paulo – SP – Brasil – 08, 09 e 10/11/2015 3 

Dados do Waze apontam que existem 2,5 milhões de usuários ativos em circulação na 
capital paulista. O Waze fornece roteiros de viagem com vantagens quando comparado ao 
GPS padrão: ele atualiza as condições de tráfego através das informações provenientes da 
colaboração em massa voluntária e involuntária, chamado crowdsourcing, com condições de 
indicar o percurso com as melhores condições. Além disso, o aplicativo pode direcionar para 
vias secundárias, podendo contribuir para minimizar os efeitos de congestionamento, 
ocupando melhor as demais vias, com possibilidade de melhor fluidez dos automóveis. 

Considerando a importância da verificação da possível interação do uso de diversas 
tecnologias combinadas para a solução de problemas enfrentados pela população, espera-se 
contribuir com dois entendimentos: indicar um possível efeito do uso do Waze na redução ou 
no menor agravamento das lentidões de deslocamento no trânsito. 

O presente estudo é apresentado em cinco seções, iniciadas pela introdução. A seção 2 
faz a revisão da literatura dos fundamentos do crowdsourcing de dados geoespaciais: o big 
data, o crowdsourcing e as TIMS. Na seção 3 é descrito o método da produção técnica. Em 
seguida, na seção 4, a contextualização da situação-problema é realizada, sendo caracterizadas 
neste momento a ferramenta e o seu uso. Na seção 5 são especificados os tipo mecanismos 
adotados para chegar às conclusões, ao passo que na seção 6 são apresentados os resultados 
obtidos e a análise realizada acerca da situação- problema. Por fim, na seção 7, são feitas as 
considerações finais e as limitações do estudo. 
 
2 REVISÃO TEÓRICA 
 

Com o objetivo de embasar a pesquisa proposta neste relato técnico, segue uma breve 
revisão da literatura acerca dos conceitos que se referem às tecnologias e seus usos em prol 
das pessoas. Esta revisão recapitula o surgimento das bases para o provimento de soluções, o 
Big Data, que surge como a solução tecnológica para o processamento de grandes volumes de 
dados, intimamente ligado ao Crowdsourcing, que permite a produção destes dados em tempo 
real e a um baixo custo. 

 
2.1 O Big Data 
Uma proeminente ferramenta de captação e análise de dados é o Big Data, que trata da 

crescente capacidade de processamento de dados de diversas fontes. Todavia, o Big Data vai 
além da referência de grandiosidade ligada a seu nome; variedade, velocidade e veracidade 
são características mais citadas por estudiosos do assunto, mas que se desdobram em um 
misto de desafios e oportunidades (Davenport, 2014).  

Este imenso volume de informações estão desestruturados, ou seja, não estão em um 
banco de dados como conhecemos, pois emergem das mais diversas fontes: mídias sociais, 
filmagens compartilhadas na internet, sensores, produtos conectados em rede e registros 
eletrônicos de diversas procedências (Davenport, 2014). Conforme LaValle et.al.(2013), a 
quantidade de dados cresce a cada dia, assim como a possibilidade  de usos. Neste sentido, um 
dos maiores desafios está na análise destes dados e na compreensão de como eles podem 
melhorar os negócios e a vida das pessoas.  

De acordo com Mayer-Schönberger e Cukier (2013), nos aproximamos do momento 
em que o big data participará da solução para problemas como as mudanças climáticas, 
doenças, promoção da governança e, de forma mais ampla, da promoção do desenvolvimento 
econômico.  

 
2.2 O Crowdsourcing e os mapas geoespaciais 
Segundo Jeff Howe (2009), o crowdsourcing é uma fonte de força de trabalho que se 
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forma em meios informatizados, por pessoas de qualquer formação que, sem recompensa 
financeiras, contribuem para desenvolver informações e conhecimentos ou resolver 
problemas. Martinez e Walton (2014) vão além, ao considerar o crowdsourcing como um 
conceito de que grandes grupos de pessoas são mais inteligentes do que um indivíduo, 
independente do quão brilhante o indivíduo ou grupos menores possam ser. O caráter 
colaborativo promove a qualidade das contribuições, já que os participantes de diferentes 
origens podem trabalhar juntos em prol do benefício coletivo. 

No cenário colaborativo, diversas tecnologias como fóruns, wikis, aplicativos e outras 
formas ligadas à web 2.0, se valem do crowdsourcing para promover o compartilhamento de 
conhecimentos e informações entre os usuários, também chamada de inteligência coletiva. O 
uso de inteligência coletiva favoreceu o desenvolvimento de diversos tipos de aplicações 
colaborativas, como os mapas colaborativos de dados geoespaciais. Estes mapas são 
aplicações digitais disponíveis para equipamentos móveis, atualizadas em tempo real com 
informações de procedência colaborativa de todos os usuários. Através destes mapas, as 
pessoas podem obter informações precisas de seus caminhos, assim como fazer marcações e 
comentários que podem ajudar demais usuários (Drozdzynski, Edelkamp, Gaubatz, Jabbar, & 
Liebe, 2007). 

A colaboração em massa vem aumentando os seus números de aplicações e usuários. 
Este crescimento é alavancado pela ubiquidade dos aparelhos móveis, que rompe fronteiras e 
distâncias, aproximando e até mesmo fundindo os produtores e os consumidores das 
informações. Neste sentido, cresce o uso de mapas colaborativos (Carisi et al., 2011), visto 
que estes dispositivos trazem diversas facilidades aos usuários, ajudando-os a escolher a 
melhor rota, em tempo real, quando estão em trânsito nas suas cidades. Ou seja, as aplicações 
de crowdsourcing de dados geoespaciais ajudam o motorista a achar a melhor rota e a mudar 
de caminho caso alguma via esteja interditada ou congestionada. 

Em outras palavras, o Crowdsourcing de dados geoespaciais é uma aplicação do uso 
de Big Data em que os próprios usuários contribuem com informações de seu 
georreferenciamento territorial, assim como com marcações e comentários voluntários. Os 
dados são processados em bases de dados e disponibilizados a todos os demais usuários na 
forma de indicação das melhores rotas (Goodchild & Li, 2012). Fire et al. (2012) citam o 
histórico recente de utilização desta tecnologia no trânsito, iniciado em 2010 a partir do 
Twitter, no ano seguinte do FourSquare, entre outros. Da experiência do “Modelo Nacional 
de Planejamento de Transportes Israelense” surge o Waze. Aplicativo para tecnologias móveis 
da qual é obtido um fluxo de informações de alta qualidade dos dados de tempo de viagem 
(Fire et al., 2012).  

 
3 MÉTODO DA PRODUÇÃO 
 

O método proposto para a elaboração deste relato técnico mantém rigor científico com 
a finalidade de explorar aspectos de uma aplicação prática que contribui para um melhor 
conhecimento de um problema típico das grandes cidades. Neste sentido, foi seguido o 
protocolo desenvolvido por Biancolino, Kniess, Maccari & Rabechini (2012), de forma que 
apresenta-se como um trabalho acadêmico sintético, descrevendo de maneira exploratória as 
possíveis interações do uso do aplicativo Waze nas condições de trânsito na cidade São Paulo.  

A estratégia de pesquisa adotada foi uma análise exploratória que, segundo Marconi & 
Lakatus (2004), trata-se de pesquisas com a finalidade de familiarizar o pesquisador acerca do 
fenômeno, com vistas a aprofundar nos conceitos para pesquisas futuras. Para tal, foram 
realizadas análises exploratórias através do cálculo do ângulo de inclinação das retas 
formadas a partir dos dados secundários de três indicadores que, em conjunto, podem fornecer 
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os indícios das interações investigadas. O primeiro indicador é a variação dos níveis de 
lentidão no trânsito da cidade de São Paulo, medido em quilômetros, disponibilizados pela 
CET em planilha Microsoft Excel, através do portal da transparência da Prefeitura de São 
Paulo em sistema chamado E-SIC. Os dados disponibilizados são do período entre janeiro de 
2012 e junho de 2015 e estão apresentados por dias úteis, a cada meia hora, entre as 7:00 e 
20:00 horas, considerado como horário de maior impacto na cidade pela Companhia.  

O próximo indicador é o de crescimento da frota de veículos registrados na cidade de 
São Paulo, disponibilizados pelo DETRAN-SP através de seu sítio na internet. Os dados são 
apresentados no formato de consolidações mensais no período de janeiro de 2012 a maio de 
2015. O terceiro indicador é o crescimento do uso do aplicativo Waze na capital paulista, com 
dados do número de usuários no mês do início da operação na cidade, em setembro de 2012, e 
dados do último mês contabilizado: maio de 2015. Com intuito de balizar as informações para 
uma mesma unidade de tempo, os dados dos níveis de lentidão foram agrupados em médias 
mensais, equiparando desta forma, ao formato mensal disponível dos outros indicadores. 

Todo trabalho com os dados foi realizado no Microsoft Excel e consistiu na produção 
de gráficos de dispersão dos pontos referentes aos indicadores de níveis de lentidão no 
trânsito e aumento da frota de veículos registrados. Em ambos os casos foi realizada análise 
de regressão com intuito de transformar a nuvem gráfica de pontos em uma reta. No caso da 
progressão de usuários do Waze não foi possível nem necessária a analise de regressão, uma 
vez que estavam disponíveis apenas dois pontos no gráfico e sua ligação já constitui uma reta. 
Produzidas as retas, foi realizada análise do ângulo de inclinação da reta formada em relação 
ao eixo “x”, que retrata a linha do tempo em meses. A análise dos graus de inclinação da reta 
permite observar quais os indicadores com maior ou menor progressão de crescimento, o que 
pode fornecer indícios da interação entre estes. 

 
3.1 Caracterização do Waze 
O Waze é uma aplicação para dispositivos móveis criada em Israel no ano de 2008 por 

Uri Levine, Ehud Shabtai, e por Amir Shinar e adquirida pela empresa americana Google em 
junho de 2013. O Waze se baseia na navegação por satélite ligado aos dispositivos móveis dos 
seus usuários, trocando informações em tempo real sobre rotas, tráfego, barreiras e demais 
informações de interesse no entorno das vias de trânsito de veículos. 

O Global Position System (GPS), um sistema criado na década de 1970, que transmite 
a posição no globo de aparelhos receptores, a partir de satélites, é a base principal do 
aplicativo Waze, à qual foram agregadas inovações ligadas ao Big Data e Crowdsourcing, 
possibilitando outras informações e funcionalidades adicionais.  Estas inovações estão 
descritas em patentes registradas pela Waze Mobile Ltd., disponíveis em registros na base de 
patentes Wipo, conforme resumo do Quadro 1, com busca da palavra chave “Waze”, em julho 
de 2015. 

 
Número	  da	  
patente	   Data	   Título	   Resumo	  da	  descrição	  

20090287401	   19/11/09	  

Sistema	  e	  método	  para	  a	  
troca	  de	  informações	  

comunitárias	  em	  tempo	  
real	  

O	  sistema	  e	  método	  são	  mais	  capazes	  de	  cálcular	  a	  
velocidade	  atual	  do	  trânsito	  na	  estrada,	  com	  base	  nas	  
informações	  dos	  utilizadores.	  O	  sistema	  e	  método	  da	  

invenção	  também	  pode	  informar	  aos	  usuários	  as	  rotas	  com	  
menor	  tempo	  de	  deslocamento.	  

20100057336	   04/03/10	   Sistema	  e	  método	  para	  
criação	  do	  mapa	  de	  estrada	  

A	  invenção	  compreende	  sistema	  e	  método	  para	  criação	  de	  
um	  mapa	  de	  estradas,	  associando	  aos	  dispositivos	  de	  
navegação,	  mecanismo	  para	  receber	  informações	  

temporais	  de	  pontos	  de	  localização	  e	  para	  criar	  roteiros	  
baseados	  nas	  séries	  de	  tempo	  dos	  pontos	  de	  localização.	  	  
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20100052946	   04/03/10	  
Sistema	  e	  método	  para	  
estimativa	  de	  tempo	  de	  

estacionamento	  

A	  invenção	  é	  um	  método	  para	  a	  estimativa	  de	  tempo	  de	  
estacionamento,	  detectando	  o	  início	  da	  procura	  por	  um	  
local	  de	  estacionamento	  por	  um	  usuário,	  sua	  localização	  
momentânea	  e,	  com	  base	  na	  série	  temporal	  recebido	  de	  

pontos	  de	  localização	  de	  outros	  usuários,	  estimar	  a	  
duração	  da	  procura	  por	  vagas	  de	  estacionamento.	  	  

WO/2011/051
845	  	   05/05/11	  

Dispositivo,	  sistema	  e	  
método	  de	  Orientação	  
Dinâmica	  de	  Trajeto	  

O	  método	  inclui:	  calcular	  a	  melhor	  rota	  inicial	  de	  trajeto	  
entre	  dois	  pontos,	  realizar	  atualizações	  de	  viagens	  durante	  
o	  percurso;	  e,	  com	  base	  em	  informações	  rodoviárias	  e	  de	  
trânsito	  em	  tempo	  real,	  determinar	  rota	  alternativa	  que	  

otimize	  o	  tempo	  de	  chegada	  ao	  destino.	  

WO/2010/125
499	   04/11/10	  

Compartilhamento	  de	  
informações	  de	  viagem	  

automatizada	  ("Automated	  
Carpooling	  Matching)	  

O	  invento	  é	  um	  sistema	  que	  permite	  a	  troca	  de	  
informações	  entre	  seus	  usuários,	  referente	  aos	  padrões	  de	  
viagens	  captados	  dos	  dispositivos	  de	  todos,	  gerando	  uma	  
proposta	  de	  trajeto	  que	  é	  partilhado	  entre	  os	  usuários.	  

20100231383	   16/09/10	  

Ativação,	  desligamento	  e	  
gerenciamento	  baseados	  

em	  condição	  para	  
aplicações	  de	  dispositivos	  

móveis	  

O	  método	  automatiza	  a	  ativação,	  o	  desligamento	  ou	  a	  
interrupção	  de	  aplicações	  de	  monitoramento,	  com	  base	  

em	  elementos	  de	  informação	  recolhidos	  e	  determinar	  se	  a	  
condição	  relacionada	  a	  um	  dispositivo	  móvel	  é	  verdadeira	  

e	  suficiente	  para	  ativar	  os	  comandos.	  
Quadro1: Inovações patenteadas pela Waze Mobile Ltd. 
Fonte: Base de patentes Wipo 

 
Os título e resumo da Tabela 1 permitem identificar as inovações agregadas ao GPS 

pela Waze, que o tornam um aplicativo colaborativo, com informações das vias e tráfego. 
Através do aplicativo, o usuário passa a colaborar involuntariamente com o sistema, 
transmitindo informações à sua velocidade de deslocamento, que em conjunto compõem as 
informações sobre o trânsito que são disponibilizadas a todos os usuários. Além disso, a 
colaboração ativa dos usuários, governo e outras entidades, permite que sejam 
disponibilizadas informações de bloqueios, acidentes, patrulhamento, etc. Diante das 
condições das vias, o sistema oferece automaticamente rotas em melhores condições.  

 
3.2 Crescimento da frota e medições de congestionamentos 
Outro fator que impacta o tema estudado é o tamanho da frota de veículos da cidade. 

Em São Paulo este tema é complexo pois além da frota registrada, a cidade recebe 
diariamente veículos de outras regiões. Todavia, a frota registrada na cidade será tomada 
como parâmetro de comparação neste estudo. O Detran.sp é o órgão público responsável pelo 
registro dos veículos no Estado de São Paulo e disponibiliza os dados  

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo é uma empresa de 
economia mista vinculada à Prefeitura, responsável pelo gerenciamento, operacionalização e 
fiscalização do sistema viário do município. A CET divulga oficialmente em seu sítio na 
internet e através de outros meios de comunicação as informações sobre a velocidade do 
trânsito e da quantidade de congestionamento na cidade de São Paulo.  

 
4 MECANISMOS ADOTADOS 
 

O mecanismo adotado para alcançar o objetivo deste relato foi a análise exploratória, a 
partir análise de tendência observados do ângulo de inclinação das retas elaboradas dos dados 
de progressão no número de usuários do aplicativo Waze e do aumento da frota de veículos 
automotores registrados na cidade, comparados ao comportamento dos níveis de lentidão no 
trânsito. Através deste mecanismo, de análise de tendência a partir do ângulo de inclinação 
das retas, são ponderadas as possibilidades de interações entre o uso do Waze e as condições 
de trânsito no contexto do estudo.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

De acordo com os dados do DETRAN-SP, a capital paulista evoluiu na frota de 
veículos automotores no período estudado, alcançando mais de 8 milhões de veículos 
emplacados na cidade em circulação. O Gráfico 1 demonstra o crescimento contínuo no 
emplacamento de veículos na cidade no período entre janeiro de 2012 e maio de 2015. A reta 
produzida a partir da análise de regressão destes dados revela a equação “y=19909x + 
7E+06”, com ajustamento do coeficiente de determinação R² equivalente a 0,98227, o que 
significa que 98,23% da variação na quantidade de veículos emplacados na cidade pode ser 
explicado pela reta de regressão produzida. 

Dada a reta, foram realizados os cálculos para a determinação da sua inclinação em 
relação ao eixo “x”, assim como o ângulo desta inclinação medida em graus, conforme 
demonstrado abaixo: 

Inclinação =  
(Yb - Ya) / (Xb - Xa) =  
(76,16 – 70,19) / (41 - 1) = 0,19909 

Ângulo da inclinação =  
arctg (0,19909) = 11,25° 

 
Gráfico 1: Progressão da frota de veículos na cidade de São Paulo entre janeiro de 2012 e maio de 2015 

Fonte: Elaborado com dados do DETRAN-SP 
 

O ângulo de inclinação da reta que se refere à progressão no emplacamento de 
veículos é de 11,25°. Para a determinação o ângulo de inclinação da reta sobre a progressão 
dos usuários do Waze, permanecem os cálculos matemáticos, exceto a análise de regressão, 
em virtude das características dos dados obtidos. Neste caso é possível determinar a equação 
da reta, porém não há coeficiente de determinação R², já que ela não é proveniente de 
múltiplos pontos. O período estudado é de 33 meses (entre setembro de 2012 e maio de 2015), 
passando de 300 mil usuários para 2,5 milhões. Assim, o ângulo de inclinação da reta é de 
34,5° - arctg (0,6875). O Gráfico 2 apresenta a representação desta evolução. 
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Gráfico 2: Progressão no número de usuários ativos do Waze entre setembro de 2012 e maio de 2015 
Fonte: Elaborado com dados do Waze 
 

A evolução dos níveis de lentidão no trânsito de São Paulo revela uma sequência de 
pontos com dispersão superior ao apresentado pela progressão no emplacamento de veículos. 
O coeficiente de determinação R² desta reta é igual a 0,13138, ou seja, 13,14% da variação no 
volume da média mensal de lentidão de trânsito pode ser explicado por esta reta de regressão. 
Este valor baixo de coeficiente de determinação foi reflexo da existência de alguns outliers, 
que são valores mais raros de acontecerem, segundo Triola et al. (2005). Os outliers são, 
especialmente, os meses de janeiro e novembro de todos os anos da amostra. Em janeiro, 
época de férias, a lentidão no trânsito é bastante reduzida em relação aos outros meses, 
enquanto que em novembro ocorre o fenômeno contrário. A reta decorrente da regressão é 
expressa pela função “y=0,4463x + 59,097”, cujo ângulo de inclinação em relação ao eixo “x” 
é de 24,05°, conforme Gráfico 3 e cálculos que seguem. 

Inclinação =  
(Yb - Ya) / (Xb – Xa) =  
 (77,39 – 59,54) / (40 - 1) = 0,4463 

Ângulo da inclinação =  
arctg (0,4463) = 24,05° 

 

 
Gráfico 3: Evolução da lentidão (em Km) no trânsito de São Paulo entre janeiro de 2012 e maio de 2015         

Fonte: Elaborado com dados da CET 
 

Quando analisados os períodos anterior e posterior à implantação do Waze em São 
Paulo, a inclinação das retas resultantes é diferente, conforme o Gráfico 4. Antes do uso do 
aplicativo, a ângulo de inclinação da reta era de 66,46°, enquanto que durante o período de 
adesão e atividade dos usuários, o ângulo passou para 13,31°. 
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Gráfico 4: Evolução da lentidão (em Km) no trânsito antes e após a implantação do Waze 
Fonte: Elaborado com dados da CET 
 

Também foram elaborados os cálculos para os períodos entre janeiro de 2012 e agosto 
de 2013 (20 meses) e entre setembro de 2013 e maio de 2015 (21 meses). Nestes casos, 
observa-se uma inversão na direção da reta. No primeiro período, o ângulo de inclinação da 
reta é de 45,48° e no período sequente é de -64,48°, evidenciando uma reta decrescente, 
conforme Gráfico 5. 

 
Gráfico 5: Evolução da lentidão no trânsito entre jan/2012 e Ago/2013 e entre Set/2013 e Mai/201 
Fonte: Elaborado com dados da CET 
 
6 CONCLUSÕES 
 

A análise dos ângulos de inclinação das retas dos indicadores demonstra a tendência 
média do período completo analisado e, portanto, pode ser analisado comparativamente com 
os ângulos de outros indicadores ou de intervalos de tempo diferentes do mesmo indicador. 
Comparados, os ângulos menores indicam ritmo de progressão inferior aos ângulos maiores, 
de forma que, quanto maior o ângulo de inclinação a reta, maior foi a progressão de 
crescimento do indicador. Os ângulos negativos demonstram retas decrescentes. 

Neste sentido, o resultado do ângulo de progressão da lentidão no trânsito verificada 
no período total do estudo, entre janeiro de 2012 e maio de 2015, foi de 24,5°. Comparando 
com o ângulo da reta elaborada com os dados após a implantação do aplicativo no Brasil, 
entre setembro de 2012 e maio de 2015, que é de 13,31°, podemos verificar que a progressão 
na lentidão do trânsito diminuiu, mesmo com o acréscimo de veículos nas ruas crescente. 

Em relação aos últimos 21 meses do estudo, período em que se supõe uma maior 
utilização do aplicativo em relação ao período anterior, o ângulo de inclinação da reta foi de -
64,48°, indicando que os níveis de lentidão no trânsito foram decrescentes neste período. Nos 
20 primeiros meses que engloba os 8 primeiros meses anteriores à implantação do Waze e 
outros 12 meses iniciais da implantação, o ângulo da reta formada foi de 45,48°, ou seja, 
bastante superior ao ângulo do período completo. Neste sentido, a progressão do aumento dos 
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níveis de congestionamento do período total de 41 meses foi suavizado em todo o período que 
o Waze já estava em uso na cidade. Apesar de, em uma primeira análise, os níveis de lentidão 
estarem crescentes, parece razoável supor que após o início do uso do Waze o ritmo deste 
crescimento reduziu, enquanto que o estímulo da entrada de novos veículos nas vias não 
sofreu quaisquer quedas, com ângulo da reta de 11,25°. 

Ainda que este relato técnico tenha cunho preliminar e exploratório, fornece indícios 
de que o uso do Waze pode contribui para a melhoria do trânsito na cidade de São Paulo, 
reduzindo o congestionamento. Para afirmar relação de causa-efeito, são necessários estudos 
complementares utilizando-se outros métodos quantitativos. Também sugere-se o estudo de 
outras variáveis como o ritmo da atividade econômica. Como um estudo exploratório, existem 
limitações relacionadas a impossibilidade de imputar uma relação causal em que se determine 
o impacto do uso do Waze no trânsito de São Paulo, que também figura como uma 
oportunidade de estudo futuro. 
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