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Cenário de toda manhã 

... e toda tarde 



 

Quando chegamos ao trabalho 



Mobilidade corporativa: definição 

Atua na racionalização do uso do 

automóvel nos deslocamentos ao trabalho 

ao estimular a mudança de hábitos dos 

colaboradores da corporação. 

“Se moradia e trabalho estivessem juntos, 

grande parte dos problemas de mobilidade das 

cidades estariam resolvidos.” 



Cenário atual 

Imagem flyer 





Outras estratégias 

 

■ Transporte coletivo 



Outras estratégias 

■ Transporte coletivo 

■ Divulgação de informação 



■ Transporte coletivo 

■ Divulgação de informação 

■ Caminhada 

■ Incentivos financeiros 

■ Volta garantida para casa 

Outras estratégias 



Otimização do uso do automóvel 

Onde implementar 

■ Regiões com alta densidade 

■ Grande número de funcionários  

■ Longos deslocamentos 

■ Sem acesso ao transporte coletivo 

 

Banco de dados 

CARONA  



Otimização do uso do automóvel 

 

Benefícios para 

funcionários 
■ Redução de custos 

■ Redução do stress 

CARONA  



Otimização do uso do automóvel 

Benefícios para empresas 
■ Redução da demanda por 

vagas de estacionamento 

■ Oportunidade de co-working  

(aumento da produtividade) 

CARONA  



Otimização do uso do automóvel 

Medidas de suporte 
■ Vagas exclusivas 

■ Desconto no estacionamento 

■ Volta garantida para casa 

■ Recompensas 

CARONA  



Otimização do uso do automóvel 

CARSHARING 



Otimização do uso do automóvel 

Medidas de suporte 

■ Possibilita ao funcionário 

se deslocar rapidamente 

durante o horário de 

trabalho quando não está 

com o seu automóvel 

CARSHARING 



Otimização do uso do automóvel 

Benefícios para empresas 

■ Redução da demanda por 

vagas de estacionamento 

■ Possível redução de custos 
 ■ Táxi 

 ■ Estacionamento 

CARSHARING 



Mudança da jornada de trabalho 

HORÁRIO ESCALONADO 

Onde implementar 

■ Empresas que não necessitam 

que todos iniciem o turno no 

mesmo horário 



Mudança da jornada de trabalho 

HORÁRIO ESCALONADO 

Benefícios para o funcionário 

■ Reduz tempo de deslocamento 

■ Aumenta flexibilidade de 

horários para outras atividades 



Mudança da jornada de trabalho 

HORÁRIO ESCALONADO 

Benefícios para empresa 

■ Aumenta a produtividade 

■ Reduz atraso dos funcionários 

■ Estende o horário de serviço 

■ Aumenta a atratividade  



Mudança da jornada de trabalho 

HORÁRIO ESCALONADO 

Medidas de suporte 

■ Preferência de escolha para 

quem adota meios de 

transporte sustentável 



Plano de mobilidade corporativa 

Deve sempre apresentar um conjunto de estratégias para ser mais efetivo 

Estratégia Detalhes 
Impacto na redução de 

viagens de automóvel 

Divulgação de informação, 

isoladamente 

Informações sobre alternativas ao 

automóvel 
1,4% 

Oferta de serviços de 

transporte, isoladamente 

Ônibus fretados para o transporte 

de funcionários e Volta Garantida 

para Casa 

8.5% 

Incentivos financeiros, 

isoladamente 

Prêmios financeiros para o uso de 

alternativas de transporte 
8 a 18% 

Parking cash out 

Conceder ao funcionário o valor em 

dinheiro da vaga de 

estacionamento 

17% 

Cobrar por estacionamento 
Empresas que antes ofereciam 

vagas de graça 
20-30% 

Serviços + Incentivos 

financeiros 

Oferecer serviço de ônibus fretado 

e dar incentivos financeiros 
24,5% 



Benefícios 

Um plano de mobilidade 

corporativa vai além do 

transporte 
 

■ Expandir a empresa 

■ Recrutar funcionários/talentos 

■ Diminuir rotatividade 

■ Atingir metas de sustentabilidade 

■ Melhorar a qualidade de vida dos 

funcionários 

■ Adaptar à mudança da sede da 

empresa 

 

 
 



Projeto piloto São Paulo 

Parceria entre 

■ Banco Mundial 

■ WRI Brasil 

■ EMBARQ Brasil 

 

■ Mais de 1 mil funcionários 

impactados 

 

■ Diferentes escritórios de um 

mesmo complexo 



Projeto piloto São Paulo 

Sé 
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Projeto piloto São Paulo 

Divisão modal 

53% 

6% 

2% 

29% 
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1% 

1% 
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Automóvel - motorista

Automóvel - carona
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Transporte coletivo
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Táxi

Bicicleta

A pé

Tempo de deslocamento 

médio: 52,8 minutos 



Projeto piloto São Paulo 

Pesquisa de preferência para carona 

46% 
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Resultados 

■ Ônibus fretado: atraiu 15% das viagens em 

automóvel 

 

■ Teletrabalho: permitiu expansão do número 

de funcionários sem adição de custos com o 

aluguel de uma nova área. Reduziu em 7% o 

número de viagens em automóvel 

 

■ Isenção do desconto do Vale Transporte: 

aumentou 10% no uso do transporte coletivo 
 



 

Hoje consigo ir para o trabalho de 

bicicleta duas vezes por semana.  

Ganho saúde e contato com a cidade. 
 

Amanda de Oliveira, uma das colaboradoras 

beneficiadas pelo projeto piloto de mobilidade 

corporativa no Rio Pinheiros. 

“ 
” 



Políticas públicas 

Raramente empresas tomam a 

iniciativa por desenvolver planos 

de mobilidade corporativa 

Poder público pode tomar 

iniciativa 

■ Estados Unidos 

■ Reino Unido 

■ Suiça 

■ Itália 

■ Países Baixos 

 



Políticas públicas 

Metas 

■ Redução das emissões  

■ Redução da % SOV 

Critérios de aplicabilidade 

■ Número de funcionários 

■ Área construída 

■ Novo empreendimento 

 



Projeto piloto 

■ Junho 2014 – Dezembro 2014 

■ Indemnité-kilométrique-vélo 

■ € 0,25/km pedalado 

■ 18 empresas, 8.000 funcionários 



Resultados 

■ O incentivo dobrou a 

porcentagem de pessoas se 

deslocando ao trabalho em 

bicicleta 

■ Custo de € 30 - 55 por mês por 

funcionário 

■ 19% das pessoas utilizavam 

carro antes 



Curitiba, com sua tradição de criatividade urbanística e de inovação 

em transporte, pode ser a primeira cidade da América Latina a 

implementar uma política de mobilidade corporativa? 
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