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RESUMO 

 

 

Atualmente, as concessionárias de transporte de trens metropolitanos e metrô do 

Estado do Rio de Janeiro, SuperVia e MetrôRio, disponibilizam dois canais de 

vendas de bilhetes para seus clientes: Bilheteria e Máquinas de Autoatendimento - 

ATM. Esses modelos de venda exigem uma operação custosa, que demanda 

grande quantidade de funcionários e processos auxiliares, como transporte de 

valores, captação de troco e logística de cartões.  Além disso, na ótica do cliente, o 

processo de compras acrescenta tempo a sua viagem, na medida em que ele 

enfrenta filas para aquisição dos bilhetes, além do tempo gasto na transação de 

compra, seja na bilheteria ou nas ATMs. O trabalho analisa a viabilidade de uma 

nova solução de venda dos bilhetes da SuperVia e MetrôRio, na qual os clientes 

poderão adquirir seus bilhetes a qualquer momento, utilizando essa nova 

funcionalidade nos aplicativos existentes dessas concessionárias. Além da facilidade 

e maior agilidade para o cliente, esse novo canal visa proporcionar a redução de 

custos para as concessionárias. 

 

Palavras-chave: Novo canal de vendas. Eficiência operacional. Redução de custos. 

Melhoria na experiência do cliente. Praticidade. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O Estado do Rio de Janeiro conta hoje com o serviço público de transporte 

metroviário de passageiros, que atende à cidade do Rio de Janeiro, e o serviço de 

trens urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que atende os municípios 

Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Mesquita, Queimados, São João de Meriti, 

Belford Roxo, Japeri, Magé, Paracambi e Guapimirim, além da própria capital. A 

partir de 1998, esses serviços passaram a ser operados e explorados por empresas 

privadas mediante concessão do Estado. Atualmente, os serviços metroviários e de 

trens urbanos são operados pela MetrôRio e SuperVia, respectivamente. Ambas as 

empresas são reguladas e fiscalizadas pela Agetransp. 

 

Dados do site oficial das concessionárias1 mostram que, em 2016, as duas 

empresas juntas foram responsáveis por transportar mais de 1,5 milhão de 

passageiros por dia útil. Atualmente, o MetrôRio conta com uma malha de 57 km e 

41 estações; já a SuperVia conta com uma malha de 270 km atendida por 102 

estações. 

 

A Fetranspor emite e comercializa os cartões eletrônicos de vale-transporte e outros 

produtos, por intermédio da sua unidade de negócios RioCard Cartões. Ambas as 

concessionárias aceitam os cartões RioCard como forma de pagamento para 

embarque. Essas, por sua vez, podem vender seus próprios bilhetes eletrônicos, 

mas estes só podem ser utilizados para embarque no seu próprio sistema de 

transporte. Segundo dados fornecidos pela Gerência de Receitas Tarifárias da 

concessionária MetrôRio e da Gerência de Inteligência de Mercado da SuperVia, 

atualmente, 56% e 60% dos embarques, respectivamente, são feitos com utilização 

dos cartões RioCard, e a outra parcela dos embarques é realizada com a utilização 

de bilhetes eletrônicos emitidos e comercializados pelas próprias concessionárias.  

 

O estudo deste trabalho se inicia com uma contextualização dos principais 

problemas identificados e o porquê de eles terem sido escolhidos como objeto dsse 

                                            
1 Site oficial das empresas concessionárias: 1. MetrôRio - www.metrorio.com.br, e 2. SuperVia - 

www.SuperVia.com.br 
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trabalho. Além disso, também é explicitada a relevância deste estudo, através da 

análise SWOT do setor metroferroviário do Estado do Rio de Janeiro para canais de 

venda e da Proposta de Valor Canvas. 

 

A metodologia do trabalho é baseada no desenvolvimento de uma pesquisa 

descritiva qualitativa, cujo universo são as empresas de metrô do mundo, que serão 

estudadas através de um benchmarking, e as empresas de transporte 

metroferroviário do Estado do Rio de Janeiro, analisadas a partir de entrevistas 

semiestruturadas. Além disso, serão apresentadas também a realidade atual da 

SuperVia e do MetrôRio e as bases conceituais que servirão de embasamento para 

o estudo em questão. 

 

Na sequência do trabalho, serão apresentados os resultados do benchmarking 

realizado e das entrevistas semiestruturadas, que foram aplicadas em uma amostra 

selecionada de usuários da SuperVia e do MetrôRio, além do modelo conceitual, 

que sintetiza tudo o que será trabalhado na Proposta de Solução. 

 

A Proposta de Solução deste trabalho consiste na elaboração de um Plano de 

Negócio para um novo canal de venda de bilhetes no setor de transporte público 

metroferroviário no Estado do Rio de Janeiro. Com esse Plano de Negócios, 

pretende-se estudar a viabilidade financeira e a rentabilidade da nova solução 

proposta, assim como identificar os benefícios intangíveis advindos desse novo 

canal. 

 

 

1.1 Problema da pesquisa 

 

 

Quais fatores e atributos devem ser considerados para se desenvolver um plano de 

negócios para um novo canal de venda de bilhetes no setor de transporte público 

metroferroviário no Estado do Rio de Janeiro? 

 

Quais benefícios intangíveis podem ser identificados, na percepção dos usuários e 

das próprias concessionárias? Como encontrar um ponto de equilibro entre as 
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mudanças operacionais e o retorno financeiro no momento de se avaliar a 

viabilidade de um plano de negócio? 

 

 

1.2 Justificativa da escolha do problema a ser trabalhado 

 

 

Atualmente, a venda dos bilhetes emitidos pelas concessionárias de transporte 

público metroferroviário no Estado do Rio de Janeiro é realizada através de dois 

canais: Bilheterias e ATM nas estações. A limitação desses canais de venda, 

existentes apenas nas estações, acarreta grande concentração de público nesses 

pontos, onde se observa recorrentemente a formação de filas. 

 

Segundo estudo publicado pela área de Mídias Sociais do MetrôRio, no período de 

1º de janeiro de 2015 a 29 de março de 2016, foram registradas 295 menções sobre 

filas nas redes sociais (Twitter, Facebook, Instagram e Google+), das quais 96,65% 

foram negativas e 3,35% foram positivas. Segundo o mesmo estudo, a maioria das 

reclamações sobre filas é sobre a pouca quantidade de atendentes nas bilheterias, o 

que causa demora no tempo de compra dos bilhetes. Com relação às máquinas de 

autoatendimento, no mesmo período, foram registradas 293 menções, das quais 

85,33% foram negativas, 10,58% neutras e 4,09% positivas. O estudo apontou que a 

maioria das reclamações sobre máquinas de autoatendimento é sobre a quantidade 

de aparelhos em funcionamento e/ou sobre a manutenção dos mesmos. 

 

Na ótica das companhias, esses modelos de venda demandam custos operacionais, 

entre os quais se podem destacar manutenção dos equipamentos de venda, 

manutenção da infraestrutura civil, energia elétrica, logística para adquirir e distribuir 

troco em moeda entre os postos de venda, transportadora de valores e staff 

operacional (operadores de caixa e segurança). 
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1.3 Objetivos 

 

 

1.3.1 Objetivos gerais 

 

 

 Identificar quais fatores e atributos devem ser considerados para se 

desenvolver um plano de negócios para um novo canal de venda de bilhetes 

no setor de transporte público metroferroviário no Estado do Rio de Janeiro. 

 Identificar os possíveis benefícios intangíveis advindos do novo canal, para 

os usuários e para as concessionárias. 

 Encontrar o ponto de equilibro entre as mudanças operacionais e o retorno 

financeiro ao avaliar a viabilidade do plano de negócio proposto. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 

 Identificar os canais de venda de bilhetes existentes no sistema 

metroferroviário do Rio de Janeiro. 

 Propor uma nova alternativa de canais de venda de bilhetes para esse 

sistema. 

 Desenhar a proposta de valor, o modelo de negócios e o plano de negócios 

para a implantação desse novo canal. 

 Identificar os benefícios intangíveis advindos do novo canal de vendas 

proposto. 

 Verificar a viabilidade do Plano de Negócios de implantação do novo canal de 

venda através dos indicadores VPL,TIR, Payback e Ponto de Equilíbrio. 
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1.4 Relevância do TCC 

 

 

A análise SWOT do setor metroferroviário do Estado do Rio de Janeiro para canais 

de venda, descrita no Quadro 1, foi elaborada para descrever como o problema de 

pesquisa estudado é relevante para o mercado e para as empresas do setor. 

 

Segundo Biagio e Batocchio (2012), a matriz SWOT é montada a partir da 

identificação dos pontos fortes e fracos referentes ao ambiente interno das 

empresas e da análise das oportunidades e ameaças relativas ao ambiente externo 

onde eles se situam. A construção dessa matriz orienta a análise da situação atual 

do negócio, proporcionando a visão estratégica do objeto de estudo. 

 
Quadro 1 - Análise SWOT do setor metroferroviário do Estado do Rio de Janeiro para 

canais de venda 

A
m

b
ie

n
te

 In
te

rn
o

 

Forças 

 Força da Marca 

 Disponibilidade de Capital 

 Qualidade do Serviço 

 Reputação das empresas 

 Capacitação dos empregados 

Fraquezas 

 Lealdade do Cliente 

 Lobbies junto ao governo 

 Escalabilidade da tecnologia atual 

 Participação no mercado de venda de 

bilhetes (Bilhete próprio x RioCard) 

A
m

b
ie

n
te

 E
xt

er
n

o
 

Oportunidades 

 Facilidade de se adquirir um cartão 

de crédito. 

 Popularização do acesso à internet. 

 Utilização de smartphones pela 

maioria dos clientes. 

 Conceito de e-commerce difundido e 

aceito por grande parte da 

população. 

 Custo baixo da tecnologia disponível 

hoje para novos canais de venda. 

 Busca por conveniência e facilidade 

é uma tendência moderna.    

 

Ameaças 

 Imposição de regras tarifárias do Governo 

do Estado como Bilhete Único. 

 Tarifa regulada pelos contratos de 

concessão. 

 Delegação da emissão de vale-transporte 

feita pelo Estado do Rio de Janeiro à 

RioCard. 

 Concorrência com produtos RioCard e 

seus canais de venda. 

 Regras do Procon para concessão de 

desconto em tarifas.  

 Necessidade de mudança de cultura. 

 Curva de aprendizado baixa dos usuários 

para novos processos. 

 Instabilidade da economia. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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De acordo com Osterwalder (2014), a Proposta de Valor Canvas é uma ferramenta 

utilizada para clarificar o entendimento sobre o perfil dos clientes e identificar os 

benefícios que podem ser criados nos produtos e serviços para atraí-los, de acordo 

com o seu perfil. Através dessa ferramenta são gerados o mapa de valores e o perfil 

dos clientes. O mapa de valores descreve as características de uma proposta de 

valores de produtos e serviços de uma maneira estruturada e detalhada. O 

detalhamento da proposta de valor é dividido em:  

 

 Produtos e Serviços: lista de todos os produtos e serviços que compõem 

uma proposta de valor. 

 Criação de Ganhos: descrição de como os produtos e serviços trazem 

ganhos aos clientes. 

 Alívio de dores: descrição de como os produtos e serviços aliviam as dores 

dos clientes. 

 

O perfil descreve um segmento de clientes de uma maneira detalhada, dividindo a 

análise em três aspectos: 

 

 Tarefas: descrição das insatisfações e necessidades dos clientes.  

 Dores: descrição de riscos, visões negativas e dificuldades dos clientes.  

 Ganhos: descrição do que os clientes almejam e dos benefícios que eles 

estão buscando. 

 

Osterwalder (2014) sugere que a análise desse modelo seja feita da seguinte forma: 

observar se o mapa de valores satisfaz o perfil do cliente, ou seja, essa condição é 

encontrada quando os produtos e serviços proporcionam alívio de dores e criação 

de ganhos que estejam relacionados a um ou mais tarefas e também as dores e 

ganhos identificados como importantes na visão do cliente. 

 

A Proposta de Valor Canvas, ilustrada na Figura 1, foi elaborada para destacar o 

cenário atual do segmento de clientes e as propostas de valores que as empresas 

do setor podem oferecer para atender a suas necessidades no que diz respeito a um 

novo canal de venda. 
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Figura 1 - Proposta de Valor Canvas para novo canal de vendas de bilhetes de 

transporte 

 

Fonte: Adaptada de OSTERWALDER, 2014. 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

 

2.1 Aspectos gerais e tipo de pesquisa 

 

 

Com o intuito de se atingir os objetivos específicos, compreender melhor os hábitos 

dos passageiros metroferroviários da Região Metropolitana do Rio de Janeiro e 

testar sua aceitação para uma nova forma de canal de venda de bilhetes, optou-se 

pelo desenvolvimento de uma pesquisa com um percurso metodológico do tipo 

descritivo e estratégia qualitativa. A opção pelo tipo de pesquisa descritiva foi feita 

por estar está diretamente ligada ao objeto de estudo deste trabalho, parcialmente 

conhecido, bem como com o tipo de informação a ser coletada e com os tipos de 

procedimentos a serem abordados na análise. 

 

Já a estratégia de pesquisa qualitativa é a melhor opção para entender e interpretar 

comportamentos, motivações e expectativas do grupo a ser pesquisado, gerando 

como resultado informações para tomada de decisão a respeito do tema estudado.  

 

De acordo com o Instituto PHD (2015), “a pesquisa qualitativa está mais relacionada 

no levantamento de dados sobre as motivações de um grupo, em compreender e 

interpretar determinados comportamentos, a opinião e as expectativas dos 

indivíduos de uma população”. 

 

Os recursos mais usados na pesquisa qualitativa são entrevistas semiestruturadas, 

questionários e observação no campo. A formulação das questões é de suma 

importância para a análise dos dados e para o resultado da pesquisa. Também 

segundo o Instituto PHD (2015), “quanto menos clareza houver na formulação de 

uma questão de pesquisa, maior será o risco de os pesquisadores acabarem 

impotentes diante da tentativa de interpretar uma montanha de dados”. 

 

Segundo Flick (2007), é importante que o pesquisador saiba o objetivo da pesquisa 

e permaneça aberto para encontrar novos resultados. A pesquisa qualitativa 

http://www.institutophd.com.br/site/produtos-pesquisa-estatistica/tipos-de-pesquisas-estatisticas/pesquisa-qualitativa/
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considera as reflexões e observações do pesquisador com o campo como 

fundamental na produção do conhecimento. Ainda segundo Flick (2007, p.22), “as 

subjetividades do pesquisador e daqueles que estão sendo estudados são parte do 

processo de pesquisa”. 

 

O Quadro 2 apresenta a síntese do percurso metodológico e os procedimentos 

utilizados no estudo. 

 

Quadro 2 - Síntese da metodologia desenvolvida 

COMPONENTES ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

Natureza e estratégia 
da pesquisa  Pesquisa Descritiva Qualitativa 

Universo da Pesquisa  Empresas de Metrô do mundo e Empresas de Transporte 
Metroferroviário do Estado do Rio de Janeiro  

Amostra da pesquisa 

Empresas do Mundo: Empresas do Grupo Nova/CoMET 

Empresas Metroferroviárias da Região Metropolitana da cidade do 
Rio de Janeiro: MetrôRio e SuperVia 

Usuários de transporte MetrôRio e SuperVia 

Fonte de Coleta de 
dados 

Entrevistas semiestruturadas com usuários do MetrôRio e da 
SuperVia: percepção de serviço alternativo de novo canal de 
venda de bilhetes. 

Entrevistas de Benchmarking nas empresas do Mundo para 
justificar novo canal. 

Fontes documentais e premissas das empresas do Rio de Janeiro 
para formatar o Modelo de Negócio Canvas, o Plano de Negócios 
e indicadores de viabilidade do novo canal de recarga de bilhetes. 

Entrevistados 

34 empresas do Grupo Nova/CoMET  

70 usuários do MetrôRio 

70 usuários da SuperVia 

Análise de informações 

Transcrição de entrevistas e conclusões com base em inferências 
a partir das descrições que permitam identificar possíveis 
benefícios intangíveis. 

Interpretação de informações e premissas das empresas do Rio 
de Janeiro para compor a Proposta de Valor Canvas, o Modelo de 
Negócio Canvas, o Plano de Negócios e indicadores de 
viabilidade. 

Seleção de informações do benchmarking para justificar a solução 
de alternativa a ser proposta. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 



21 

 

O universo da pesquisa qualitativa descritiva realizada foi determinado para 

abranger uma gama de empresas das quais pudéssemos extrair informações úteis 

para inferir percepções e identificar práticas já utilizadas. Assim, nele constam as 

empresas de metrô do mundo e as empresas de transporte metroferroviário do 

Estado do Rio de Janeiro. 

 

Já as amostras foram selecionadas intencionalmente de acordo com as limitações 

dos recursos disponíveis e, devido ao fato de os pesquisadores trabalharem nessas 

empresas, eles terem acesso facilmente aos clientes e serem membros do Grupo 

Nova/CoMET. 

 

A amostra selecionada pode não seguir o rigor estatístico, mas precisa retratar a 

população a ser estudada e refletir suas características (INSTITUTO PHD, 2015). 

Além da definição do grupo a ser entrevistado, as decisões relativas à amostragem 

surgem em outros momentos da pesquisa, na definição de quais entrevistados 

devem ter uma atenção especial, quais partes do texto devem ser destacadas para 

uma interpretação mais detalhada e quais devem ser usadas para ilustrar o 

resultado encontrado (FLICK, 2007).  

 

O Quadro 3 apresenta as decisões relativas à amostragem, no processo de 

entrevistas da pesquisa desenvolvida. 

 

Quadro 3 - Decisões relativas à amostragem no processo de entrevistas da pesquisa 

Estágio na pesquisa Métodos de amostragem 

Durante a coleta de dados 
Amostragem de casos 

Grupos de amostragem de casos 

Durante a interpretação de dados 
Amostragem do material 

Amostragem dentro do material 

Durante a apresentação das 
descobertas Amostragem da apresentação 

Fonte: Adaptado de FLICK, 2007. 
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A partir da identificação do problema e dos objetivos traçados, torna-se possível o 

trabalho de Coleta de Dados. Um dos procedimentos utilizados para entendimento 

das práticas relacionadas a este projeto é o benchmarking com outras empresas do 

setor metroferroviário do Brasil e do mundo, por meio de associações de classe 

ligadas ao setor, com o objetivo de obter informações úteis que ajudarão no estudo 

da viabilidade da implantação de um novo canal de vendas de bilhetes. 

 

Para o desenvolvimento do benchmarking foram entrevistadas 11 empresas do 

Grupo Nova/CoMET. Esse grupo possui 34 metrôs em 32 cidades diferentes do 

mundo. Dos sistemas pesquisados, cerca de 32% já possui recarga online e 20% 

daqueles que ainda não a possuem implantarão num futuro próximo. 

 

Outro procedimento de coleta de dados a ser realizado são as entrevistas do tipo 

semiestruturadas com os usuários das empresas MetrôRio e SuperVia, para 

identificação do perfil desses usuários, assim como seus hábitos e percepções 

acerca do sistema de venda de bilhetes. Para tal procedimento, foram realizadas 

140 entrevistas semiestruturadas com os clientes das empresas MetrôRio e 

SuperVia, 70 delas em cada modal. A amostra dos clientes entrevistados foram os 

passageiros de trem e metrô, da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, que 

estavam embarcando ou desembarcando nas estações Central do Brasil da 

SuperVia e Botafogo, Central e Jardim de Alah do MetrôRio.  

 

As perguntas para as entrevistas foram categorizadas em três blocos. O primeiro 

bloco possui informações básicas sobre o cliente, com perguntas como idade, grau 

de instrução, renda familiar e estações de embarque e desembarque. Já o segundo 

bloco de perguntas traz informações sobre os hábitos e percepção dos 

entrevistados, como a utilização do bilhete único, frequência de compra na bilheteria 

das estações e nota para o tempo de espera na fila das bilheterias. O último bloco 

busca entender o que os entrevistados pensam sobre a recarga online, se utilizariam 

esse serviço e a melhor forma de pagamento. 

 

O Quadro 4 apresenta uma síntese desses três blocos: 
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Quadro 4 – Três blocos de perguntas para as entrevistas com os clientes  

Bloco 1 
Perfil do Usuário 

Bloco 2 
Hábitos e Percepção 

Bloco 3 
Serviço Alternativo 

 

 Idade 

 Sexo 

 Grau de instrução 

 Renda familiar 

 Estação de embarque  

 Estação de 
desembarque 

 
Se o cliente possui celular, 
aplicativos no celular, 
cartão de crédito e 
computador com internet. 
 

 

 Nota para o tempo de 
espera na fila da 
bilheteria. 

 
 Se possui bilhete 

único e, caso 
contrário, por quais 
motivos. 

 
 Frequência com que 

o cliente vai à 
bilheteria. 

 

 

 Se o cliente usaria um 
canal de venda online. 
Caso contrário, por 
quais motivos.  

 

 A ordem de 
preferência das formas 
de pagamento citadas: 
cartão de crédito, 
boleto ou transferência 
bancária. 

 

 Preferência por qual 
tipo de recarga online: 
pela internet ou por 
aplicativo. 

 

 Motivo da escolha 
entre aplicativo ou 
internet.  

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

A análise dos dados das entrevistas foi realizada com base na análise do discurso, 

que é uma técnica de interpretação das respostas abertas, com o objetivo de captar 

os conteúdos contidos nas entrevistas analisando e inferindo os resultados. 

 

De acordo com Flick (2007), a análise das conversas está mais concentrada em seu 

tema, conteúdo da fala e ambiente do que na linguística utilizada. “Os 

procedimentos analíticos do discurso referem-se não apenas às conversas 

cotidianas, mas também a outros tipos de dados, como entrevistas.” (FLICK, 2007, 

p.212). 

 

Ainda como fonte de coleta de dados para se atingir o objetivo da pesquisa, serão 

realizadas buscas em fontes documentais e premissas, junto às empresas MetrôRio 

e SuperVia, com o intuito de se coletar o máximo de informações para 

preenchimento e desenvolvimento da Proposta de Valor Canvas, do Modelo de 

Negócio Canvas, bem como do Plano de Negócios, de uma forma o mais próximo 
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possível da futura realidade. Assim, os estudos poderão traçar os principais 

indicadores de viabilidade do negócio alternativo de canal de venda. 

 

Com relação à análise da coleta de dados, será feita também a interpretação das 

informações e a verificação de premissas das empresas do Rio de Janeiro para 

compor a Proposta de Valor Canvas, o Modelo de Negócio Canvas e o Plano de 

Negócios bem como os indicadores de viabilidade. A Proposta de Valor Canvas e o 

Plano de Negócios servirão como instrumento de organização desses dados 

coletados com o intuito de demonstrar a viabilidade do novo negócio de canal 

alternativo de venda de bilhetes.  

 

A partir da construção do Plano de Negócios, poderão ser verificados também 

cenários alternativos, indicadores gerais de viabilidade e toda a parte estratégica de 

implantação do novo negócio. 
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3 A REALIDADE ATUAL DA EMPRESA 

 

 

Tanto para a SuperVia como para o MetrôRio, a implantação de um novo canal de 

vendas seria um facilitador para a comercialização dos bilhetes e representaria uma 

redução de custos fixos necessários para manter a estrutura das bilheterias, à 

medida que haveria deslocamento da venda dos bilhetes, que atualmente são 

realizados exclusivamente de forma presencial, seja pelos ATMs ou pelas 

bilheterias. 

 

Outro fator motivador para implantação desse novo canal tem origem nas 

reclamações realizadas através das mídias sociais e pelo SAC. Conforme já descrito 

na justificativa da escolha do problema a ser tratado, os dados do MetrôRio revelam 

que 96,65% das menções realizadas através das mídias sociais sobre filas foram 

negativas. Nas reclamações relacionadas aos ATM, 85,33% das menções foram 

negativas. Os dados da SuperVia, por sua vez, revelam a existência de apenas 52 

reclamações de janeiro a outubro de 2016 relacionadas ao tempo de espera em fila, 

feitas através do SAC. As menções feitas em redes sociais no mesmo período foram 

desconsideradas devido a sua insignificância. Tal diferença identificada no índice de 

reclamação entre a SuperVia e MetrôRio pode ser explicada pelo modelo 

operacional adotado pelas empresas. 

 

Diferentemente do MetrôRio, na SuperVia, a oferta de lugares e o número de 

viagens obedece diariamente a um movimento pendular para atender ao fluxo de 

passageiros, que entre as 06h00 e 09h00, e 17h00 e 20h00 está mais intenso. Essa 

característica no modelo operacional da SuperVia possibilita a concentração de 

recursos em locais e horários predefinidos, para atender à demanda de passageiros 

e minimizar os eventuais problemas com filas. Em contrapartida, são necessários 

custos extras na disponibilização de mais bilheteiros, mais agentes de controle, mais 

agentes de limpeza, mais vigilantes na estrutura das bilheterias. 

 

Percebe-se então a necessidade da criação de um canal de venda de bilhetes on-

line, seja a partir dos custos inerentes da manutenção das bilheterias, ou pelo 
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problema existente, evidenciado pela quantidade de reclamações relacionadas às 

filas. 

 

A Figura 2 destaca as partes interessadas envolvidas neste projeto, e o Quadro 5 

relaciona os stakeholders e os benefícios esperados. 

 

Figura 2- Stakeholders internos e externos 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Quadro 5 – Stakeholders e os benefícios esperados 

 
Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

No ano de 2011, o MetrôRio idealizou o projeto Recarga Web para a criação de um 

site em que o usuário poderia recarregar seu cartão de embarque através da internet 

com utilização de cartão de crédito. Entretanto, o projeto foi suspenso, pois se 

mostrou pouco atrativo, uma vez que uma parcela da arrecadação deve ser 

destinada a uma operadora de crédito. Segundo a área de Inteligência de Mercado 

da SuperVia, um projeto com esse objetivo seria algo inédito na empresa. 

 

Importante ressaltar que há infraestrutura disponível para operacionalizar o projeto, 

visto que as alterações em processos existentes são mínimas, além da possibilidade 

de utilizar os recursos já disponíveis. De maneira geral, a implantação do canal de 

vendas geraria a necessidade de: 

 

 definir a forma de pagamento pelos clientes; 

 definir como os bilhetes e os comprovantes de compra seriam 

disponibilizados; 

 definir a campanha de divulgação do serviço nas redes sociais; 

 definir o marketing digital a partir da divulgação do serviço em links 

patrocinados e em sites comparadores de preços. 
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4 BASES CONCEITUAIS 

 

 

A base conceitual deste trabalho é orientada por quatro temas centrais:  

 

(i) Comportamento do consumidor, influências, processos de decisão de 

compra e hábito de consumo no ambiente virtual.  

(ii) Construção de um plano de negócio. 

(iii) Conceitos sobre a viabilidade econômica de um projeto. 

(iv) Análise de Cenários. 

 

 

4.1 Comportamento do consumidor 

 

 

Kotler e Keller (2012) afirmam que o comportamento de compra do consumidor é 

influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos. Entre esses, os 

fatores culturais exercem a maior influência. Para eles, o domínio da cultura sobre 

os outros fatores é explicado a partir da compreensão de que a cultura é composta 

por subculturas, que fornecem identificação e socialização para seus membros, por 

exemplo, as nacionalidades, as religiões, os grupos sociais e as regiões geográficas. 

Além disso, o desenvolvimento da cultura em um indivíduo depende diretamente da 

influência que o mesmo sofre da família e da sociedade desde criança. 

 

Ainda segundo Kotler e Keller (2012), o ponto de partida para compreender o 

comportamento do consumidor ocorre a partir dos estudos ambientais e de 

marketing, que penetram o consciente do comprador e o levam a processos de 

decisão de compra. Fatores psicológicos, como motivação, percepção, 

aprendizagem, crenças e atitudes, combinados a determinadas características do 

consumidor, culminam com processos de decisão de compra. A Figura 3 evidencia a 

gama de fatores que podem influenciar o comportamento do consumidor. 
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Figura 3 - Fatores que influenciam o comportamento do consumidor  

 

Fonte: KOTLER, 1998. 
 

Entre os subgrupos destacados como fatores que influenciam o comportamento do 

consumidor destaca-se a motivação. Segundo Robbins (2008), pode-se definir 

motivação como a disposição de um indivíduo para fazer alguma coisa, que é 

condicionada pela capacidade dessa ação de satisfazer uma necessidade do 

indivíduo. Ainda segundo o autor, uma necessidade não satisfeita gera tensão, que 

estimula a vontade do indivíduo e desencadeia uma busca de metas que, uma vez 

cumpridas, satisfarão a necessidade e levarão à redução de tensão. Kotler e Keller 

(2012) afirmam que a motivação possui tanto um direcionamento, quando 

selecionamos um objetivo em detrimento do outro, quanto uma intensidade, quando 

perseguimos um objeto com mais ou menos vigor.  

 

 

4.1.1 Processo de decisão de compra 

 

 

A decisão de compra do consumidor passa por etapas determinantes para a 

concretização ou não da aquisição de determinado produto ou serviço. A Figura 4 

mostra o modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor. 

 

Figura 4 - Modelo das cinco etapas do processo de compra do consumidor  

 

Fonte: Adaptada de KOTLER; KELLER, 2012. 
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O processo de compra começa quando o comprador reconhece um problema ou 

uma necessidade impulsionada por estímulos internos ou externos. Em seguida, 

inicia-se o processo de busca de informações, que, curiosamente, é feito de maneira 

limitada pelos consumidores. As principais fontes de informação procuradas pelos 

consumidores são pessoais (família, amigos e vizinhos); comerciais (propaganda, 

sites, embalagens); públicas (meios de comunicação em massa) e experimentais 

(uso do produto e manuseio). 

 

A terceira etapa é a avaliação de alternativas, em que o consumidor analisa as 

opções e possibilidades de substituição ou não do bem desejado e o risco em sua 

decisão. Preço, praça, produtos, prazo e forma de pagamento são importantes 

nessa avaliação. Caso o consumidor não encontre nenhuma variável que o leve à 

desistência, inicia-se a penúltima etapa do processo.  

 

A quarta etapa do processo é a decisão de compra, e esta somente ocorre após 

efetivação das etapas anteriores. Por fim, a última etapa é caracterizada pela 

confirmação pelo consumidor se a compra atendeu ou superou as suas 

expectativas, gerando satisfação ou insatisfação.  

 

 

4.1.2 Hábito de consumo no ambiente virtual 

 

 

Dados provenientes da pesquisa sobre o uso da internet pelo site, e-commerce em 

janeiro de 2015, indicam que o Brasil é o terceiro país no mundo que passa mais 

tempo na internet, seja através de desktop, notebooks ou telefone celular.  

 

A pesquisa revelou também que há mais telefones celulares do que pessoas no 

Brasil, sendo 54% usuários ativos de internet. Quando comparado com janeiro de 

2014, a quantidade de usuários mobile aumentou 15%, enquanto o número total de 

usuários ativos cresceu 10%. Esses dados mostram a tendência de crescimento de 

usuários para os próximos anos que utilizam a rede exclusivamente através do 

telefone celular. 
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Oliveira (2007) afirma que, no processo de decisão de compra realizado através da 

internet, há grande presença da influência de familiares e amigos durante a etapa de 

busca de informações. Assim, é possível concluir que os consumidores necessitam 

de apoio para constatar a legalidade de suas consultas antes de completar o 

processo on-line. 

 

Miranda e Arruda (2004), após aplicação de pesquisa com 198 consumidores que 

realizam rotineiramente compras on-line, afirmam que a comodidade de poder 

comprar um produto sem a necessidade de deslocamento é considerada pela 

maioria dos consumidos como fator preponderante para a decisão de compra virtual. 

Além disso, fatores como facilidade e rapidez de navegação, acesso a produtos não 

encontrados no mercado, presença de ferramentas de segurança, qualidade e 

variedade dos produtos ofertados, entrega no prazo previsto, presença de um canal 

de serviço e preço inferior às outras formas de comércio são considerados pelos 

consumidores como altamente importantes para a decisão de compra pela internet. 

A pesquisa também revelou que a participação em sorteios, divertimento e o layout 

da página não são fatores determinantes para compras on-line. 

 

 

4.2 Construção do Plano de Negócio 

 

 

Segundo Dornelas (2011), o Plano de Negócios é um documento utilizado para 

planejar um empreendimento ou unidade de negócio, com o objetivo de definir a 

estratégia de atuação futura e se testar a viabilidade de uma ideia. Para Biagio e 

Batocchio (2012), o ato de escrever um plano de negócios justifica-se pelos 

benefícios que ele agrega ao empreendimento. Ele auxilia o empreendedor a avaliar 

os riscos e as oportunidades, clarificando as ideias e auxiliando na tomada de 

decisões.  

 

O desenvolvimento de um Plano de Negócios se inicia com a análise da 

oportunidade e encerra-se com o documento final completo. A Análise de 

Oportunidade é uma etapa realizada antes da elaboração do documento 

propriamente dito e serve para identificar se uma ideia pode ou não ser uma boa 
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oportunidade de negócios. Quanto à importância da análise de oportunidade, 

Dornelas (2011) afirma:  

 

Quando o desenvolvimento do plano de negócios inicia-se com a análise da 
oportunidade, o processo fica mais claro para o empreendedor, já que em 
muitos casos o plano de negócios será utilizado para se analisar a 
viabilidade de uma ideia. O entendimento da diferença entre ideia e 
oportunidade é crucial para que o plano de negócios se torne, de fato, um 
documento útil ao empreendedor. (DORNELLAS, 2011, p.18).  

 

Segundo o autor, ainda, a oportunidade é uma ideia com potencial de retorno 

econômico. 

 

De acordo com Dornelas et al. (2016), há vários métodos ou modelos que auxiliam o 

empreendedor na identificação de oportunidades. Uma das maneiras mais 

conhecidas e utilizadas atualmente é o modelo de negócio Canvas. Através deste, é 

possível selecionar a oportunidade mais interessante para se tornar um negócio. 

 

O modelo de negócio Canvas, de acordo com Dornelas et al. (2016), tem como 

objetivo analisar uma ideia e conceituar um modelo de negócio para uma empresa a 

partir dessa ideia, de forma prática individual e interativa. Um modelo de negócios 

pode ser entendido como a busca para se entender como uma empresa fará 

dinheiro, qual será seu modelo de receita e como as áreas de negócio se relacionam 

para atingir o objetivo de fazer com que a empresa funcione, gerando valor aos 

clientes. 

 

Ainda de acordo com Dornelas et al. (2016), o modelo de negócio Canvas é 

composto por nove blocos integrados, conforme apresentado no Quadro 6. O 

modelo propõe que a análise de oportunidade seja feita através de respostas às 

perguntas contidas em cada um desses blocos. Propõe também que as hipóteses 

levantadas no modelo de negócio sejam validadas, através de pesquisa de mercado 

junto ao público-alvo. Após concluir o Canvas e a pesquisa de mercado, inicia-se a 

formulação do plano de negócios e, posteriormente, os estudos de viabilidade 

financeira. 
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Quadro 6 - Modelo de Negócios Canvas 

Parceiros-chave 

Quem são seus 
parceiros-chave? 

Quem são seus 
fornecedores-
chave? 

Quais recursos-
chave adquirimos 
de nossos 
parceiros? 

Quais atividades 
nossos parceiros 
realizam? 

Atividades-chave 

Quais atividades 
nossa proposta de 
valor requer? 

Quais são nossos 
canais de 
distribuição? 

Como é o 
relacionamento 
com o cliente? 

Quais são as 
fontes de receita? 

Propostas de Valor 

Que valores 
entregamos aos 
nossos clientes? 

Quais problemas 
dos nossos clientes 
ajudamos a 
resolver? 

Que categoria de 
produtos e serviços 
oferecemos a cada 
segmento de 
clientes? 

Quais necessidades 
dos clientes nós 
satisfazemos? 

O que/qual o nosso 
mínimo produto 
viável? 

Relacionamento com 
os Clientes 

Como nós 
conquistamos, 
mantemos e 
aumentamos nossos 
clientes? 

Quais 
relacionamentos com 
o cliente 
definimos/temos? 

Como esses 
relacionamentos  
estão integrados no 
nosso modelo de 
negócios? 

Qual o custo 
envolvido? 

Segmentos de 
Clientes 

Para quem nós 
criamos valor? 

Quem são 
nossos mais 
importantes 
clientes? 

Quais são 
nossos clientes 
típicos/padrão? 

Recursos-chave 

Quais recursos-
chave nossa 
proposta de valor 
requer?  

Canais, 
relacionamentos, 
modelo de receita? 

 

 

 

 

Canais 

Através de quais 
canais nossos 
segmentos de clientes 
querem ser 
alcançados? 

Como outras 
empresas chegam até 
eles hoje? 

Quais canais 
funcionam melhor? 

Quais canais são mais 
eficientes em custo? 

Como promovemos a 
integração dos canais 
com a rotina dos 
clientes? 

Estrutura de Custos 

Quais são os custos mais importantes do nosso 
modelo de negócio? 

Quais recursos-chave são os mais caros? 

Quais atividades-chave são as mais caras? 

Fontes de Receita 

Para qual proposta de valar nossos clientes estão 
dispostos a pagar? 

O que eles estão comprando/pagando hoje? 

Qual é nosso modelo de receita? 

Quais são nossas políticas de preços? 

Fonte: DORNELAS et al., 2016.  
 

Para propor uma nova alternativa de canal de venda para o segmento estudado, 

serão alinhadas as informações da matriz SWOT com a Proposta de Valor Canvas, 

que irão gerar o modelo de negócio Canvas. Esse modelo e os dados coletados 

junto às empresas MetrôRio e SuperVia servirão para a construção do Plano de 
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Negócios, visando testar a viabilidade e servir de base para a implantação do novo 

canal proposto. 

 

Observa-se um consenso na literatura a respeito da inexistência de uma regra rígida 

sobre a forma de construir um plano de negócios. Biagio e Batocchio (2012, p.9) 

fazem a seguinte afirmação: “Não existe um tamanho ideal de um plano de 

negócios, nem mesmo uma composição ideal. Cada empresa deve procurar aquilo 

que melhor lhe convenha, dependendo de seus objetivos e da utilização do plano de 

negócios”. Já Dornelas (2011) afirma que existem vários tipos e formatos de planos 

de negócios. Para Dornelas et al. (2016), existem várias estruturas possíveis para se 

desenvolver um plano de negócios, mas uma das mais praticadas e completas é a 

estrutura composta pelas nove seções descritas a seguir, segundo o autor. 

 

Sumário executivo 

Nesta seção serão sintetizadas as principais informações das demais seções do 

plano. Normalmente isso é feito ao final do plano.  

 

Conceito do Negócio 

Aqui é descrita a linha de produtos da empresa, a oportunidade que foi identificada e 

o diferencial competitivo. 

 

Mercado e competidores 

Tem o objetivo de identificar o potencial de sucesso do negócio que está sendo 

proposto. Nessa seção é feita a análise do setor identificado, seu histórico, 

tendências e projeções de mercado. Também são feitas a identificação e a análise 

do público-alvo e da concorrência.  

 

Equipe de Gestão 

Nesse capítulo são identificadas as posições de nível estratégico que estarão 

envolvidas no negócio, destacando-se a importância de cada um.  
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Produtos e serviços 

Nessa seção são apresentados os produtos e serviços propostos pelo plano de 

negócios, descrevendo seus benefícios e mostrando o valor que agregam aos 

clientes. 

 

Estrutura e operações 

Considerando que o plano de negócio possui um viés estratégico e não operacional, 

essa seção tem uma intenção muito objetiva que não deve ser utilizada para se 

desenvolver um plano operacional. Aqui se apresenta um fluxograma dos processos 

mais relevantes, podendo-se citar ainda informações sobre infraestrutura, matérias- 

primas, serviços, fornecedores, máquinas e equipamentos necessários. 

 

Marketing e vendas 

Nessa seção é descrito como o produto ou serviço será divulgado e promovido, a 

estratégia de precificação, a projeção de vendas futuras e o posicionamento 

estratégico. 

 

Estratégia de Crescimento 

Aqui são estabelecidos os objetivos e metas da empresa para crescimento. A partir 

deles são estabelecidas as estratégias, ou seja, quais caminhos deverão ser 

seguidos para se atingir os objetivos. Aqui cabe uma análise SWOT para 

proporcionar uma representação visual sobre as possíveis estratégias a serem 

traçadas, tais como mapeamento de riscos e planos de contingência. 

 

Finanças 

Nessa seção são apresentados quais serão os investimentos, custos, despesas e 

resultados do negócio. As premissas para as projeções financeiras devem ser 

apresentadas também, assim como os indicadores de avaliação de viabilidade e 

tomada de decisão, tais como taxa interna de retorno, valor presente líquido, ponto 

de equilíbrio e/ou prazo de retorno. Cenários alternativos e suas premissas também 

podem ser apresentados.   

 

Este trabalho utilizou essa proposta como base para estruturação do plano de 

negócios. 
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4.3 Viabilidade econômico-financeira em um Projeto 

 

 

De acordo com Cecconello (2008), a análise de viabilidade econômico-financeira de 

um projeto se dá pela confrontação dos investimentos necessários com os lucros 

operacionais potenciais projetados, e geração consequente de caixa para o negócio. 

O resultado dessa análise pode ser positivo ou negativo e é balizado por parâmetros 

predefinidos que contemplam basicamente o prazo de retorno máximo aceitável 

para o investimento necessário, a taxa de retorno mínima esperada e se o valor de 

retorno é maior que zero. 

 

Rocha (2009) ressalta que o estudo de viabilidade consiste em estabelecer diversos 

cenários de modo a identificar qual a opção mais vantajosa para os acionistas. 

Portanto, procura-se encontrar uma solução que dê origem a maiores receitas, num 

prazo de tempo mais curto possível e com custos reduzidos, tendo sempre em 

consideração estimativas realistas de venda e custos. 

 

Bernardi (2013) afirma que a viabilidade econômica de um projeto é usualmente 

calculada através da velocidade do retorno (Payback), taxa interna de retorno (TIR) 

e valor presente líquido (VPL). Há a necessidade de citar a taxa de atratividade, que 

define o que o investidor pretende de retorno com o projeto, e é utilizada para 

descontar o fluxo de caixa do projeto.  

 

A definição da taxa de desconto está diretamente atrelada à probabilidade 
de sucesso que o investimento em análise possa indicar. Essa possibilidade 
ou não de sucesso é também chamada de risco do investimento, e é 
formada pelas taxas de juros de capitais de terceiros, valores disponíveis 
em instituições existentes no mercado, mais a taxa de retorno do capital 
próprio, ponderadas pelas participações dos capitais de terceiros e próprios, 
respectivamente. (CECCONELLO, 2008, p. 256) 

 

Segundo Gitman (2010), esses indicadores podem ser definidos da seguinte 

maneira: 

 

 Payback: representa o tempo necessário para que uma empresa recupere o 

investimento inicial no projeto a partir das entradas de caixa proporcionado 

por este. O critério de decisão se dá através da definição do período máximo 
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de payback aceitável. Se o período de payback calculado for menor do que o 

estimado, aceita-se o projeto, caso contrário, ele é rejeitado. 

 VPL: é encontrado subtraindo-se o investimento inicial do projeto do 

somatório do valor presente das entradas de caixa, descontando-se destas a 

taxa de custo de capital (taxa de desconto), ou mesmo a taxa mínima de 

atratividade do empreendimento exigida pelos sócios. A taxa de custo de 

capital é o retorno mínimo que o projeto deve proporcionar para que se 

mantenha inalterado o valor da empresa no mercado. O critério de decisão é 

feito da seguinte forma: se o VPL for igual a zero ou positivo, aceita-se o 

projeto, caso contrário, ele é rejeitado. O VPL positivo indica que o projeto 

proporcionará um retorno maior do que o custo de seu capital.  

 TIR: consiste em encontrar a taxa de desconto que faz com que o VPL seja 

zero (quando o valor das entradas de caixa se iguala ao valor investido). Ou 

seja, é a taxa de retorno anual que a empresa obterá se investir o capital no 

projeto. O critério de decisão é feito da seguinte forma: se a taxa de 

desconto for maior do que o custo de capital, ou a taxa mínima de 

atratividade definida pela empresa, aceita-se o projeto, caso contrário, ele é 

rejeitado. O projeto sendo aceito de acordo com esse critério garante que a 

empresa irá receber o retorno requerido. 

 Ponto de Equilíbrio (PE): é o nível de vendas, em unidades físicas ou em 

valor (R$), no qual a empresa opera sem lucro ou prejuízo. A análise do 

ponto de equilíbrio ou análise custo-volume-lucro é usada para determinar o 

nível de operações necessário para cobrir todos os custos operacionais e 

avaliar a rentabilidade associada a diferentes níveis de vendas. O PE 

(quantidade) é calculado dividindo-se os Custos e Despesas Fixos Mensais 

pela Margem de Contribuição Unitária (Preço de Venda menos os Custos e 

as Despesas Variáveis). O PEC ($) é calculado dividindo-se os Custos e 

Despesas Fixos Mensais pela % Margem de Contribuição (MC unitária 

menos Preço de Venda).  

 

Cecconello (2008) sugere que a análise de viabilidade econômico-financeira de um 

projeto seja feita a partir de quatro etapas consecutivas. São elas: preparação de 
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premissas, projeção de resultados, análise de viabilidade financeira e análise de 

sensibilidade e cenários. 

 

 

4.3.1 Preparação de premissas 

 

 

Essa etapa destina-se à coleta das premissas necessárias às projeções econômico-

financeiras.  

 

 Investimentos necessários à operação: informam o valor do investimento 

necessário e permitem o cálculo dos gastos relativos à depreciação e 

amortização, a serem alocadas na projeção de resultados. 

 Gastos com pessoal por área: quadro de pessoal, salários nominais, 

encargos sociais, benefícios e treinamento. 

 Gastos fixos diversos: gastos com manutenção, propaganda e marketing, 

despesas jurídicas, despesas com consultorias e assessoria. 

 Taxa mínima de atratividade para o capital próprio: valor referencial, 

expectativa de taxa de retorno fixado pelos acionistas. 

 Financiamento de terceiros: volume de recursos e condições previstas: 

prazo para a amortização, carência do principal, taxa de juros etc. 

 

 

4.3.2 Análise de viabilidade econômico-financeira 

 

 

Essa etapa visa obter indicadores que recomendem ou não o investimento objeto da 

análise. Os métodos tradicionais de avaliação de investimentos buscam apresentar 

ao investidor três informações para a tomada de decisão: prazo de amortização do 

investimento (Payback), ganho líquido após amortização do investimento (VPL) e 

capacidade de o projeto se pagar (TIR). 
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A construção dessas informações é feita a partir do fluxo de caixa do projeto, para o 

qual são necessários resultado econômico operacional de cada período, 

investimentos necessários de partida, capital de giro incremental, geração 

operacional de caixa, total de gastos não financeiros, como depreciação e 

amortização ao longo dos períodos, e taxa mínima de atratividade do negócio 

exigida pelos sócios bem como custo médio das fontes de terceiros. 

 

 

4.3.3 Análise de sensibilidade - Cenários 

 

 

Um dos pontos que mais aflige os responsáveis por tomadas de decisões é a 

qualidade das premissas assumidas, que resultaram nos valores até então 

disponíveis. O objetivo dessa análise é trazer mais segurança para as decisões. Os 

valores obtidos possibilitam ao interessado conhecer o grau de impacto que uma ou 

outra variável pode representar, determinando, assim, as variáveis mais críticas. 

 

O produto final gerado é uma matriz de valores que mostra os principais indicadores 

decorrentes de alterações, perante os valores projetados e as premissas assumidas. 

O cálculo dos valores relativos às variáveis escolhidas é feito por meio de projeção 

de novos resultados, aplicando-se uma variável por vez e considerando percentual 

fixo para a verificação, de forma a permitir a identificação da variável a que o projeto 

é mais sensível. 

 

Devido às mudanças mercadológicas ao longo do tempo, que impactam diretamente 

economia, ambiente, tecnologia e comportamento das pessoas com o tempo, faz-se 

necessária, então, a elaboração de cenários que buscam prever as mudanças 

futuras nas variáveis externas que impactam no resultado do negócio ou 

organização. 

 

Segundo Tavares (2000), a análise mercadológica tem como objetivo definir a 

posição da organização diante das oportunidades e ameaças vindas do 

macroambiente. Podem-se adotar metodologias como SWOT ou análise PEST 
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(Política, Econômica, Social e Tecnológica) através de um processo de profundas 

dimensões capazes de impactar na vida da organização.  

 

Ao final desse processo, busca-se um cenário que delimite com a maior precisão 

possível o futuro, buscando prever mudanças nas principais variáveis que impactam 

o negócio, trazendo maior assertividade para o estudo de viabilidade econômica, 

com o objetivo de orientar a tomada de decisão em todos os níveis estratégicos, 

táticos e operacionais, podendo proteger-se de mudanças no mercado em que se 

encontra. 

 

Normalmente, como resultado, chegamos a três cenários: 

 

1) Otimista: com base na realidade, projetam-se tendências de aproveitamento 

substancial das oportunidades e que movimentos opostos ao 

desenvolvimento da empresa não ocorram ou que sejam de intensidade 

menor do que a esperada. 

2) Realista: projeta tendências das variáveis de mercado considerando 

seguirem seu curso normal, sem alterações significativas, gerando os efeitos 

mais prováveis na empresa e no mercado. 

3) Pessimista: com base na realidade, projeta tendências das variáveis de 

mercado para não atingirem as expectativas reais da empresa e que 

movimentos que prejudiquem o desenvolvimento da organização sejam 

significativos ou mais intensos do que o esperado; além de reduzir ou até 

anular os ganhos por oportunidades. 

 

As três variáveis críticas que afetam um plano de negócio diretamente são: 

 

Figura 5 – Variáveis críticas que afetam um plano de negócio 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

 CUSTO FIXO RECEITA INVESTIMENTO 

Otimista    

Pessimista    
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5 BENCHMARKING 

 

 

Segundo a área de Gestão da Informação do MetrôRio, o benchmarking é uma 

ferramenta que consiste em analisar como outras empresas desempenham 

determinada tarefa, a fim de extrair ideias visando à melhoria de seus próprios 

processos. Ela busca identificar as melhores práticas de seus concorrentes ou das 

empresas reconhecidas como líderes em um ramo de atividade, comparando-se a 

elas, entendendo, aplicando e desenvolvendo as suas melhores práticas. 

 

A realização de um benchmarking com outras empresas do setor metroferroviário foi 

uma estratégia utilizada para extrair informações muito úteis para a concepção do 

trabalho, dada a necessidade de se estudar a viabilidade da implantação de um 

novo canal de vendas de bilhetes. Através dele, também foi possível identificar 

ações que foram bem-sucedidas e adaptá-las e aplicá-las na elaboração do nosso 

plano de negócios. 

 

A efetiva participação no intercâmbio de melhores práticas e de informações 

(técnicas, operacionais e financeiras) com outros metrôs do Brasil e do mundo por 

meio de associações de classe ligadas ao setor metroferroviário permite aprender 

com acertos e erros do mesmo ramo, além de estar alinhado às melhores práticas 

do mercado, por se tratar de um setor muito específico. 

 

Atualmente, o MetrôRio é membro de diversas associações, entre as quais se 

destacam:  

 

 Grupos Nova/CoMET 

 ANTP 

 ANPTrilhos 

 ALAMYS  

 UITP 
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Para este estudo de viabilidade, entende-se que o Grupo Nova/CoMET, com a 

composição citada a seguir, é o melhor fórum para benchmarking sobre canal 

alternativo de venda de bilhetes: 

 

 34 metrôs; 

 32 cidades; 

 4 continentes. 

 

A Figura 6 mostra os metrôs integrantes do grupo CoMET/Nova e a Figura 7, a 

disposição desses metrôs no mapa. 

 

Figura 6 – Metrôs integrantes do grupo CoMET/Nova 

 

Fonte: http://cometandnova.org/  
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Figura 7 – Disposição dos metrôs integrantes do grupo no mapa 

 

 

Fonte: http://cometandnova.org/ 

 

O RTSC do Imperial College - Londres atua como administrador e facilitador do 

processo, fornecendo também os recursos necessários para o desenvolvimento das 

pesquisas. Todos os gastos decorrentes dessas atividades são custeados pelos 

membros através do pagamento de anuidade. 

 

Os grupos operam em concordância com um rigoroso termo de confidencialidade, o 

qual permite que haja uma completa troca de dados e informações dentro dos 

grupos, mas não externamente. 

 

A condição para que os dados sejam divulgados externamente é que os nomes dos 

outros metrôs fiquem anônimos. Em geral, são identificados pelo continente em que 

estão localizados, por exemplo, os metrôs de Santiago e Montreal, que são 

identificados apenas como América, com o objetivo de evitar susceptibilidades 

políticas e comerciais.  
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O contato entre os membros dos Grupos é feito basicamente via e-mail. Por este 

motivo, foi desenvolvido um site (http://cometandnova.org/) para troca de 

informações e consulta de dados. 

 

Para cada Grupo são realizadas duas reuniões de trabalho a cada ano, durante as 

quais os representantes de cada metrô e do RTSC têm oportunidade de se 

encontrar. Cada reunião é realizada em uma cidade diferente, e sempre acontece 

uma visita técnica ao metrô da cidade onde estiver sendo sediada a reunião.  

 

As principais atividades desenvolvidas pelo grupo são: 

 

 Mensuração de Indicadores de Desempenho KPI, 

 Coleta anual de dados (mão de obra, manutenção, operação, segurança do 

trabalho, receita e despesa) apurados com base em definições claras e 

objetivas, 

 Dashboard, que possibilita a comparação entre os 34 membros. 

 Elaboração de Estudos de Casos: 

 Case Study  Em uma das reuniões de trabalho, os estudos de casos 

propostos pelos metrôs são colocados em votação. Os três ou quatro 

mais votados são desenvolvidos pelo RTSC (elaboração de 

questionário, compilação de respostas e relatório detalhado) ao longo do 

ano. 

 ClearinghouseStudy  Estudo de caso proposto por um dos metrôs. O 

desenvolvimento de todas as fases do estudo é de sua 

responsabilidade. 

 Fórum para Short Questions. 

 

Como alternativa aos estudos de casos, que têm um prazo de resposta mais longo, 

foi criado dentro do site um ambiente exclusivo para colocação de perguntas “curtas” 

que possam ser respondidas rapidamente, com o objetivo de agilizar o processo de 

troca de informações entre as operadoras metroviárias, e tem se mostrado muito 

eficaz. 
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Usando-se esta alternativa para aplicação prática à necessidade do estudo sobre 

canal de venda de bilhetes, foram realizadas as seguintes Short Questions. 

 

Assunto: Recarga de cartões pré-pagos pela internet. 

 

O MetrôRio está buscando formas alternativas de recarga dos seus cartões pré-

pagos pelo seu website, internet. Com isso em mente, gostaríamos de perguntar 

algumas questões em sequência: 

 

1) Seus Metrôs oferecem esse tipo de serviço aos seus clientes? 

Se sim, siga para as próximas questões. 

2) Para a viabilidade do Projeto, qual foi o cálculo dimensionado? 

3) Qual foi o custo total deste Projeto? 

4) Como foi conduzida a Comunicação com os clientes? Quais foram os 

custos? 

5) Qual foi o percentual de adesão? Quanto tempo levou para atingir tal 

percentual?  

6) Como os créditos ficam disponíveis para os clientes? É necessário que o 

usuário tenha um cartão específico? 

7) Quais as vantagens e desvantagens? 

8) O que foi necessário para mudar a estrutura de vendas? (novos 

equipamentos, treinamento de pessoal) 

9) Existe mais alguma coisa importante que você gostaria de compartilhar 

conosco em relação a esse assunto?  

 

Através das respostas a esse grupo de perguntas será possível extrair boas práticas 

e lições aprendidas para o estudo de viabilidade do projeto de canal de venda de 

bilhetes. Entretanto, conforme a regra de confidencialidade, os nomes dos 

respondentes da pesquisa não podem ser divulgados, porém os conteúdos das 

respostas serão apresentados abaixo, nos Quadros 7 e 8. 
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Quadro 7 – Resultado pesquisa Benchmarking 

Perguntas 

Respostas 

Metrô da Oceania Metrô do Norte da 
Europa 

Metrô do Leste do 
Canadá 

Metrô Oeste da 
América do Sul 

Metrô do 
Norte da Índia 

1 - Seus Metrôs 
oferecem esse 
tipo de serviço 

aos seus 
usuários? 

Cartões inteligentes 
podem ser 

recarregados online 
no site, porém esses 
cartões inteligentes 

(usados para o 
transporte público) 

foram desenvolvidos 
e implementados 
pelas agências do 

governo, então não 
temos visibilidade 

sobre os detalhes da 
implementação do 
projeto, custos etc. 

para a entrega desse 
produto específico. 

Sim. 
O que os clientes 

podem fazer online 
com seu cartão 

inteligente? Checar 
crédito, 

completar o seu 
crédito, adicionar ou 

renovar seu cartão de 
viagens, 

programar recarga do 
cartão, 

proteger o cartão, 
ver o histórico de 

viagens do cartão, 
solicitar reembolsos 

de viagens 
incompletas. 

Sim, recentemente. Sim 

Sim, o cartão 
pré-pago pode 

ser recarregado 
pela internet. 

2 - Para a 
viabilidade do 

Projeto, qual foi 
o cálculo 

dimensionado? 

Não respondida N/A 

Estimamos que em 
torno de 25% das 
nossas transações 
serão feitas pela 

internet, 5 anos após 
o lançamento do 

projeto, na 
maturidade. 

N/A 

Não estão 
disponíveis os 

custos 
separados para 
esse trabalho. 

3 - Qual foi o 
custo total deste 

Projeto? 
Não respondida N/A 7.6 Milhões de 

Dólares Canadenses. N/A N/A. 

4 - Como foi 
conduzida a 

comunicação 
com os 

usuários? Quais 
foram os 
custos? 

Não respondida 

Pôster de tarifa, 
pessoal nas estações 

informando aos 
clientes e vídeo no 
website, linha de 

telefone para dúvidas 
dos clientes. 

Primeiro foi realizada 
uma conferência de 

imprensa. 
Também, desde que 

vendemos o leitor 
online, geralmente, 
nós organizamos 

alguns eventos em 
quiosques em nossas 

estações de metrô 
para vender no site. 
Finalmente, poucos 

meses depois do 
lançamento inicial, 
começamos uma 

campanha em massa 
no metrô e nas 

estações de ônibus. 
Também fizemos 
campanhas pela 
mídia na internet. 

Os custos estão em 
torno de 100 k 

Dólares Canadenses. 

Comunicação é 
via VPN, é custo 
“0”, cortesia do 

fornecedor. 

Através de 
linha comum 
arrendada. 

Custos 
separados não 

estão 
disponíveis. 

5 - Qual foi o 
percentual de 

adesão? Quanto 
tempo levou 

para atingir tal 
percentual?  

Não respondida N/A 

Depois de 7 meses, 
vendemos mais de 

11.000 leitores. Para 
esses meses, 

tivemos a média 
mensal de 225.000 

Dólares Canadenses 
de vendas, 

3% de todas as 
transações no 
primeiro ano. 

N/A 

(continua) 
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(continuação) 

Perguntas 
Respostas 

Metrô da Oceania Metrô do Norte da 
Europa 

Metrô do Leste do 
Canadá 

Metrô Oeste da 
América do Sul 

Metrô do 
Norte da Índia 

6 - Como os 
créditos ficam 

disponíveis para 
os usuários? É 
necessário que 
o usuário tenha 

um cartão 
específico? 

Não respondida 

As pessoas precisam 
apenas registrar seus 
cartões inteligentes 

no website para 
efetuar recarga 

online. 
Devem informa 

nome, endereço, 
email válido, número 
do cartão, confirmar 

uma pergunta de 
segurança e resposta 
(se eles completarem 

o registro), ou dar 
detalhes da última 
viagem feita com o 

cartão.  
A viagem deve 

obrigatoriamente ter 
sido realizada dentro 

das últimas 8 
semanas. 

Clientes estão 
habilitados a comprar 

diversos tickets e 
pagar com o cartão 

inteligente, 
adicionando carga, 

solicitar reembolso e 
ter proteção para o 

caso de ter seu 
cartão inteligente 

perdido ou roubado. 

O cliente pode usar 
qualquer cartão de 
crédito válido. Ele 

não precisa registrar 
um cartão de crédito 
específico. O cliente 
também não precisa 
criar uma conta para 
fazer a compra das 

tarifas. 

O cliente pode 
realizar a compra 

com ambos os 
cartões, crédito 

ou débito. O 
usuário deve ter 
cartões operados 
pelo Transbank 

S.A.  

O usuário 
precisa vir a 
uma estação 
de metrô e 
mostrar seu 

cartão a uma 
máquina de 

adicionar 
valores, onde 

este é 
recarregado. 

Esse é o cartão 
normal de 

passageiro. 

7 - Quais as 
vantagens e 

desvantagens? 
Não respondida 

Fácil e rápido para os 
clientes, pessoal da 
estação tem mais 

tempo para tratar de 
outras questões, 
ajuda a reduzir o 

congestionamento 
nas máquinas de 

tickets, menor custo 
deste canal de 

vendas comparado 
com outros canais. 

O cliente não precisa 
ir a lugar nenhum – 
Compra suas tarifas 
em casa, a qualquer 

hora do dia ou da 
noite, 24h/7d. Sem 
mais correrias no 

último minuto. 
Vantagens: 

Flexibilidade: recarga 
de tarifas no seu 

cartão ou rever o seu 
saldo usando um 
computador no 

conforto da sua casa. 
Economia de tempo: 

evitar filas em 
potencial em 

máquinas de venda, 
pontos de transito ou 
fixos de venda (lojas 
de conveniências, 

Farmácias). 
Praticidade: 

Recarregar o cartão 
de cada membro da 

família – você só 
precisa de um leitor 

de cartão. 

Vantagens: 
Aumentar canais 

de venda e 
eliminar atuais 

pontos de venda 

Vantagem: 
Redução do 
tempo de fila 

para o 
passageiro e 

menor 
manipulação de 

dinheiro por 
parte da 

operadora. 
Nenhuma 

desvantagem 
vista. 

(continua) 
  



48 

 

(conclusão) 

Perguntas 
Respostas 

Metrô da Oceania Metrô do Norte da 
Europa 

Metrô do Leste do 
Canadá 

Metrô Oeste da 
América do Sul 

Metrô do 
Norte da Índia 

8 - O que foi 
necessário para 

mudar a 
Estrutura de 

vendas? (novos 
equipamentos, 
treinamento de 

pessoal) 

Retratando a questão 
8, nosso pessoal não 
vende o cartão, logo 

não gerencia as 
máquinas de vendas 

desse cartão. 

Não 
O cliente só precisa 
comprar o leitor de 

cartão 

Não, somente 
precisa ser 

definido o fluxo 
da transação 

para o produto 
(registro 

assegurado) 

Foram 
adicionadas 
máquinas de 
recarga em 

todas as 
estações, 

pessoal tem 
sido 

sensibilizado 
para lidar com 

os 
questionamen-

tos dos 
passageiros.  

9 - Existe mais 
alguma coisa 

importante que 
você gostaria de 

compartilhar 
conosco em 

relação a esse 
assunto? 

Não respondida Não 

Atenção para a 
segurança das 
transações com 

cartões de crédito 
pela internet. Peça ao 

seu fornecedor 
informações sobre 
diferentes maneiras 
de segurança para a 

compra. 

N/A Não 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Quadro 8 – Respostas unificadas recebidas através de benchmarking 

1 - Seus metrôs oferecem esse tipo de serviço aos seus usuários? 

Metrô do Centro-Norte 
da Europa 

Nós ainda não oferecemos essa facilidade de permitir aos passageiros recarregar 
seus cartões pré-pagos pela internet, por um website. Estamos planejando lançar 

nossa nova plataforma online (com cartão inteligente) ainda em 2016. 

Metrô de Ilha Asiática Não, os cartões inteligentes podem ser recarregados somente pelo pessoal na 
bilheteria. 

México (Metrô da 
América Central) 

Não temos recarga online dos cartões pré-pagos, somente pelo nosso pessoal nas 
bilheterias e máquinas de ticket. Obrigado. 

Metrô da China Não temos serviço de recarga de cartões pré-pagos pela internet. 

Metrô do Sudeste 
Asiático Nós não oferecemos serviço de recarga de cartões pré-pagos através da internet. 

VLT da Europa Nossa resposta é idêntica à do Metrô do Norte da Europa, as tarifas e os tickets são 
os mesmos para toda a rede de transporte público da cidade. 

Metrô do Nordeste dos 
EUA 

Nossa cidade atualmente não utiliza cartão inteligente para o pagamento de tarifa.  
Nosso sistema de tarifa emprega um sistema de cartão de poliéster contendo uma fita 

magnética, que é passada nos validadores para liberação dos torniquetes. 
Clientes não podem recarregar os cartões do metrô pela internet, nem checar o saldo 

de valores disponível em seu cartão. 
Porém, podemos dizer que muitos clientes vêm enviando sugestões buscando essas 

funcionalidades online. Antecipamos essas funcionalidades para quando o novo 
sistema de pagamento de tarifa for implantado nos próximos poucos anos. 

(continua) 
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(conclusão) 
1 - Seus metrôs oferecem esse tipo de serviço aos seus usuários? 

Metrô Europa 
Península Ibérica 

Nós usamos principalmente cartões inteligentes para pagamento de tarifas, mas a 
funcionalidade de recarga pela internet atualmente não está disponível. O cartão 

inteligente pode ser recarregado nas estações de metrô (máquinas de tickets), ATM´s, 
lojas de conveniências e nos escritórios de clientes do transporte público. 

No entanto, como já mencionado em outra discussão, a compra de tickets para turistas 
está disponível através da internet. 

Metrô da China 
Não temos recarga de cartões pré-pagos pelo serviço de internet ainda. Mas temos 

um projeto que permite aos passageiros a facilidade do serviço de recarga através de 
autoatendimento. 

Metrô da América do 
Sul Não temos o serviço de recarga de cartões pré-pagos pela internet ainda. 

Metrô de Ilha Asiática Não disponibilizamos a recarga online de cartões pré-pagos até o momento. 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Com essa visão geral do setor fornecida pelo benchmarking, foi realizada uma 

análise mais específica do setor, destacando o cenário atual do segmento com 

relação aos diversos canais de venda existentes. Para isso, foi elaborada a matriz 

SWOT, descrita no Quadro 1 do capítulo 1, item 1.4, que mostrou como o problema 

de pesquisa estudado é relevante para o mercado e para as empresas do setor. 
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6 RESULTADOS DAS ENTREVISTAS 

 

 

As entrevistas foram realizadas para entender o comportamento, as motivações e as 

expectativas dos clientes do MetrôRio e SuperVia e testar sua aceitação para uma 

nova forma de canal de recarga online, gerando como resultado informações para 

tomada de decisão a respeito do tema estudado. 

 

A seguir, são apresentados os resultados e análises das entrevistas, com o 

detalhamento das principais perguntas bem como a resposta dos clientes. 

 

A. Que nota você daria para o tempo de espera na fila da bilheteria? 

 

Considerando todos os entrevistados, a nota média para o tempo de espera na fila 

da bilheteria foi 6,8 em uma escala de 10. 

 

Ao analisar os modais de forma separada, temos a nota da SuperVia menor que a 

do MetrôRio. A nota da SuperVia foi 5,7, enquanto a do Metrô Rio 8,0. 

 

Figura 8 – Nota para o tempo de espera na fila da bilheteria – Total 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 9 – Nota para o tempo de espera na fila da bilheteria – SuperVia e MetrôRio 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

B. Usaria um canal de venda online (recarga do cartão pela internet ou 

aplicativo)? 

 

Mais de 75% dos entrevistados responderam que usariam um canal de recarga 

online, por internet ou aplicativo. 

 

Figura 10 – Clientes que usariam um canal de venda online - Total 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Figura 11 – Clientes que usariam um canal de venda online – SuperVia e MetrôRio 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

A maioria dos que responderam que não usariam citaram o receio com a segurança 

dos dados na internet para realizar a transação. 

 

B.1 Se não usaria, por quê? 

 

Essa era uma pergunta aberta em que os entrevistados respondiam o motivo de não 

utilizarem um serviço de recarga online. 

 

A maioria dos que responderam que não usariam citaram o receio com a segurança 

dos dados na internet para realizar a transação. 

 

Outros motivos mencionados pelos entrevistados são: 

 

 Acham mais prático comprar pessoalmente. 

 Não acham que faz diferença comprar online ou pessoalmente. 

 Não saberiam usar a tecnologia. 

 Já têm o hábito e preferem carregar pessoalmente. 

 Só comprariam através do aplicativo se houvesse desconto na passagem. 

 Acham que vai demorar mais a compra online. 
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 Preferem comprar o cartão unitário sob necessidade. 

 

C. Você possui cartão de crédito? 

 

Mais de 60% dos entrevistados já possui cartão de crédito. Esse percentual varia um 

pouco ao analisar o MetrôRio e SuperVia separadamente. Enquanto 65% dos 

entrevistados no MetrôRio possuem cartão de crédito, apenas 55% dos 

entrevistados na SuperVia o possuem. 

 

Figura 12 – Clientes que possuem cartão de crédito – Total 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

 

Figura 13 – Clientes que possuem cartão de crédito – SuperVia e MetrôRio 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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D. Você possui aplicativos no celular? 

 

Mais de 85% dos entrevistados que possui celular também possui aplicativos 

instalados. Esse percentual varia um pouco ao analisar o MetrôRio e SuperVia 

separadamente. Há uma pequena variação entre os entrevistados no MetrôRio 

(88%) e na SuperVia (82%). 

 

Figura 14 – Clientes que possuem aplicativos no celular – Total 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Figura 15 – Clientes que possuem aplicativos no celular – SuperVia e MetrôRio 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

E. Qual forma de pagamento você prefere? 

 

Mais de 50% dos entrevistados que usariam a recarga online preferem o cartão de 

crédito como primeira opção para pagamento. Em segundo lugar ficou a opção 
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boleto bancário (31,7%) e, em terceiro lugar, o pagamento por transferência 

bancária (17,3%). 

 

Ao analisar cada modal de forma separada, o percentual de entrevistados que 

prefere o cartão de crédito e boleto bancário, na SuperVia, é bem parecido, cerca de 

41% e 39%, respectivamente. 

 

O mesmo não ocorre nos entrevistados no MetrôRio, em que 60% preferem o 

pagamento por cartão de crédito, e apenas 25% por boleto bancário. 

 

Figura 16 – Preferências na forma de pagamento – Total 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Figura 17 – Preferências na forma de pagamento – SuperVia e MetrôRio 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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F. Algum dos serviços a seguir seria um diferencial para você? 

 

Mais de 70% dos entrevistados preferem fazer a recarga por aplicativo, enquanto 

apenas 28% preferem a recarga pela internet. 

 

O motivo mais citado pelos entrevistados quanto à preferência é a praticidade, já 

que eles estão o tempo todo com o celular. 

 

Figura 18 – Preferência quanto aos tipos de recarga – Total 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Figura 19 – Preferência quanto aos tipos de recarga - SuperVia e MetrôRio 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

F.1 Por que escolheria essa forma de recarga? 

 

Essa era uma pergunta aberta em que os entrevistados respondiam o motivo de 

preferirem a recarga através de aplicativo ou pela internet. 
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A maioria dos entrevistados que preferem a recarga por aplicativo citaram a 

praticidade e rapidez como as principais vantagens desse método. 

 

Os outros motivos citados foram: 

 

 Mais fácil, pois estão sempre com o celular. 

 Economizaria mais tempo. 

 Comodidade. 

 Não possui computador. 

 Hábito de usar aplicativo. 
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7 MODELO CONCEITUAL 

 

 

Neste capítulo, serão realizadas as adaptações da teoria apresentada em relação à 

realidade das empresas, desenvolvendo um modelo conceitual para posterior 

aplicação. 

 

Com o intuito de facilitar o entendimento, o modelo seguirá a orientação do 

fluxograma representado na Figura 20. 

 

Figura 20 – Fluxograma macro do modelo conceitual 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Conforme se pode observar no fluxograma, é possível a interação entre os passos, 

possibilitando ajustes de parâmetros, revisão de premissas e até mesmo da ideia 

inicial, com o objetivo de apresentar as conclusões do estudo de viabilidade e 

rentabilidade para a implantação de um novo canal de venda de bilhetes no setor de 

transporte público metroferroviário no Estado do Rio de Janeiro. 

 

A análise da oportunidade é o momento em que se identifica um problema ou 

oportunidade de melhoria, analisando possíveis ideias de resolver problemas 

identificados ou aproveitar oportunidades. 
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Para verificação do potencial dessa ideia, é necessária a realização de uma análise 

de mercado, em que é possível avaliar a aplicabilidade da ideia e delinear um 

modelo de negócio que atenda ao mercado, avaliando a oportunidade identificada, 

com o público-alvo, as concorrências, trazendo a necessidade da construção de 

uma estratégia operacional e de marketing básica, que demandarão recursos que 

trazem a solução para o problema identificado. 

 

Na sequência, com base nos investimentos necessários para suportar o modelo de 

negócio, é possível realizar a análise da viabilidade e rentabilidade da iniciativa, 

fornecendo a informação que falta para a conclusão, em que podem ser ajustados 

premissas e cenários, modificando o modelo de negócio para unir o aproveitamento 

da oportunidade ao retorno financeiro, além dos benefícios intangíveis. 

 

 

7.1 Análise da Oportunidade 

 

 

Trazendo para a realidade das empresas em questão, a elevada quantidade de 

reclamações com relação a filas em bilheterias e ATMs, que são atualmente os 

únicos canais de vendas de bilhete, alertou o grupo para a oportunidade de propor 

um novo canal para venda de bilhetes através de aplicativo de celular, aproveitando 

a tendência crescente das pessoas de efetuar compras pela internet e abrindo 

espaço para novas oportunidades, como redução de custos associados aos canais 

de vendas existentes. Essa redução de custos seria possível, pois parte das 

pessoas migraria para um novo sistema, liberando espaço físico na estação, 

melhorando a questão do fluxo e atraindo novas oportunidades comerciais de 

locação de espaço. 

 

 

7.2 Análise de Mercado e principais custos 

 

 

Dentro deste contexto, com base nos resultados apresentados nos capítulos 5 e 6, 

relativos à pesquisa via entrevista com clientes e ao benchmarking realizado com 
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empresas do mesmo ramo ao redor do mundo, foi possível criar os cenários otimista, 

realista e pessimista, baseados na aderência dos clientes ao novo sistema. Essa 

aderência é um dos fatores-chave identificados para atingir o ganho financeiro, 

através da redução de custos operacionais à medida que haja a aderência ao novo 

canal de venda de bilhetes. 

 

A partir dessa interação, conseguimos definir as premissas baseadas no mercado 

sob a ótica do passageiro e as demais variáveis externas aliadas à realidade das 

empresas em questão. 

 

Para que o modelo financeiro não seja comprometido, devido a grandes quantidades 

de variáveis que afetam o resultado, foram adotadas premissas financeiras e de 

ganho de mercado iguais para todos os cenários estudados. 

 

Essa adaptação no plano de negócio foi realizada para que seja possível avaliar 

apenas o comportamento desse novo negócio dentro das empresas já existentes, 

com suas estruturas operacionais e de custos montadas. 

 

A primeira delas é assumir que será analisado o retorno financeiro dessa iniciativa 

durante o período restante da concessão das empresas envolvidas, e como a 

iniciativa não prevê um aumento na receita, e sim a migração de um canal de 

vendas para outro, não é possível dizer que, após a implantação, haverá aumento 

do número de clientes e, consequentemente, da receita, relacionado diretamente ao 

novo canal de venda. 

 

Com relação ao aspecto financeiro, ambas as empresas passam por uma fase de 

dificuldade de caixa devido à crise econômica nacional, reduzindo o número de 

clientes por dia útil, retomando ao patamar de 2014. Porém, nota-se uma tendência 

de recuperação do crescimento, de forma ainda muito lenta; portanto, para fins do 

modelo conceitual, adotou-se a demanda diária como constante até o final das 

concessões, sendo conservador com esse plano de negócio. 

 

Outro ponto relevante trata-se da proporção obtida através de dados das empresas, 

no qual 40% dos clientes da SuperVia optam por comprar bilhetes nas estações e 
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60% compram RioCard. Já no MetrôRio esses dados são 44% e 56%, 

respectivamente. Para o plano de negócio, foi considerada uma possibilidade de 

ganho de mercado, a partir do 15º ano, de 20% do concorrente, assumindo uma 

parcela de 60% do total de passageiros pagantes. 

 

Para simplificar o modelo matemático, uma vez que a análise está sendo feita até o 

final dos prazos de concessões de ambas as empresas, adotou-se apenas a análise 

da variação da aderência em forma incremental não linear, degraus, distribuído ao 

longo dos anos. 

 

Gráfico 1 – Exemplo de variação por degraus 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Os outros dois fatores-chave variáveis conforme os cenários são a redução de custo 

operacional e a taxa cobrada pelos operadores de cartões de crédito. 

 

A redução de custo operacional possui uma relação direta com a aderência dos 

clientes conforme premissa baseada em estatística adotada, em que cada bilheteiro 

consegue fazer 4 transações por minuto, 240 por hora ou 1920 por turno, logo, a 

cada 5760 clientes que migrarem para o novo canal de vendas seria possível reduzir 

3 bilheteiros, porém a cada corte de 3 bilheteiros pode ser cortado também o 

folguista dessa equipe, aumentando para 4 essa redução. 
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Aproximando isto para os demais custos ligados ao processo de bilheteria, como 

transporte de valores e manutenção de equipamentos de bilheteria, optou-se por 

manter o mesmo fator de redução aplicado ao quantitativo de bilheteiros. 

 

Com relação à taxa cobrada pelo cartão, foram realizadas consultas no mercado e 

analisadas junto as operadoras desse serviço as possibilidades de redução, por isso 

a variação entre os três cenários, sendo fixa, porém, ao longo dos anos. 

 

Diante do exposto referente aos cenários, foi montada a Figura 21, que funcionaria 

como uma tabela para alimentação dos dados de referência. 

 

Figura 21 - Modelo para input dos cenários e variações 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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7.3 Modelo de Negócio 

 

 

Esse plano de negócios visa testar a viabilidade de introdução e implantação de um 

novo canal de venda de bilhetes, tanto financeiramente quanto qualitativamente, 

levando-se em conta também as questões de mercado, marketing, estruturação e 

estratégias. O novo canal de vendas proposto deve ser rentável para as empresas 

do setor que investiram nessa ideia, assim como também devem atender às 

expectativas dos clientes quanto à facilidade na compra de bilhetes. 

 

Além do aspecto financeiro, foi considerado o ganho de qualidade, obtido através 

das análises das informações das entrevistas realizadas com os clientes dos 

serviços de trens urbanos e metrô do Rio de Janeiro. O resultado das entrevistas 

expressou uma mudança na percepção dos clientes sobre a facilidade na compra de 

bilhetes com a introdução do novo canal de vendas, conforme resultados 

apresentados no capítulo 6. 

 

Portanto, para o desenvolvimento do plano de negócio, o foco será dado para o uso 

do aplicativo como o novo canal de venda de bilhetes (conforme pesquisas, 71% dos 

entrevistados informaram preferir), através da forma de pagamento por meios de 

cartões de crédito e transferência eletrônica. 

 

Através dos dados das empresas, tornou-se possível definir o público-alvo inicial: 

40% dos passageiros pagantes para fins de fluxo de caixa, valor já citado. 

 

Neste plano de negócio está considerada uma redução de custo à medida que a 

aderência ao novo canal de venda aumentar, de forma a reagir naturalmente à 

tendência de mercado, e à medida que mais pessoas adotarem a tecnologia. Sob 

essa ótica, não está sendo considerada a possibilidade de forçar a aceleração dessa 

migração através da redução planejada da quantidade de bilheterias e ATMs. 

 

Entende-se que, para a operacionalização do plano de negócio, uma estratégia de 

marketing precisará ser desenvolvida, buscando os meios tecnológicos e o próprio 
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sistema de transporte para a comunicação da novidade, a venda de bilhetes através 

de aplicativo para celular. 

 

 

7.4 Recursos 

 

 

Os custos de investimento para operacionalizar essa iniciativa são baixos, uma vez 

que toda a estrutura de bilhetagem em ambos os sistemas trens e metrô já existe e 

que a necessidade de atualização tecnológica está prevista no planejamento de 

longo prazo dessas empresas.  

 

Logo, como principais investimentos, temos: 

 

 Desenvolvimento do aplicativo e interfaces necessárias. 

 Desenvolvimento de software para os validadores. 

 Divulgação (marketing). 

 Aquisição de leitores, calculado de acordo com o fluxo de passageiros por 

estação. 

 

Uma vez que os valores necessários a esses itens são relativamente baixos, será 

considerada a realização de todos os investimentos de uma única vez para permitir 

a operacionalização do projeto. 

 

Considerando a estrutura organizacional, entende-se que não haverá impacto, pois, 

atualmente, ambas as empresas contam com estrutura dedicada a controlar o 

processo de venda de bilhetes. Como a proposta visa mudar a forma com que os 

clientes compram o bilhete, é possível que seja necessária uma pequena adequação 

dentro da coordenação responsável pela atividade, para avaliar e monitorar o 

andamento da implantação dessa iniciativa. Portanto, não há necessidade de 

reestruturação ou novos custos com tais mudanças. 

 

As perdas de receita devido à venda através do aplicativo e meio de pagamentos 

com intermediadores estão sendo consideradas como custo do projeto, impactando 
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o fluxo de caixa. Para esse projeto, o maior desafio é gerenciar de forma eficaz o 

fluxo de caixa, principalmente nos primeiros anos de implantação, para que haja o 

retorno financeiro com essa migração para o novo canal de vendas. 

 

Principais custos: 

 

 Manutenção do novo software. 

 Perda da receita operação cartão de crédito. 

 Custos com publicidade. 

 

Como incremento de receita, será utilizada a redução do custo operacional para 

cada cenário e o aumento da aderência ao novo canal de venda, além das 

oportunidades trazidas por este, associadas à redução de custos operacionais, com 

a eliminação das bilheterias e ATMs, que liberam espaços para operações 

comerciais e propagandas locais, havendo também oportunidades de publicidade 

através do aplicativo. 

 

Fontes de receitas: 

 

 Redução custo operacional. 

 Oportunidade de locação de espaço. 

 Oportunidade de publicidade no aplicativo. 

 Redução na perda de cartões. 

 

 

7.5 Análise de viabilidade e rentabilidade 

 

 

Através dos dados coletados na pesquisa e das informações sobre os custos fixos 

necessários para a operacionalização do plano, serão aplicados os conceitos de 

viabilidade econômica, TIR, Payback, Ponto de Equilíbrio e VPL para avaliação 

financeira dessa iniciativa. 
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Como premissa financeira, foram considerados apenas dias úteis, excluindo do 

modelo matemático o quantitativo de bilhetes utilizados nos finais de semana, por se 

entender os valores envolvidos não serem de grande relevância, mantendo-se, 

assim, o modelo matemático bastante conservador. 

 

Conforme o momento delicado das empresas em relação ao fluxo de caixa já 

exposto, entendeu-se que a venda por cartão de crédito impacta diretamente no 

caixa, pois as operadoras cobram taxas diferenciadas para o prazo de liberação do 

dinheiro. Quanto menor esse prazo, maior será a perda de receita, sendo este 

considerado um custo do projeto para fins de fluxo de caixa.  

 

Mais uma vez com o objetivo de manter o modelo conservador, considerou-se a 

necessidade de um aporte financeiro inicial para o cumprimento das obrigações 

mensais das concessionárias. Tendo em vista o cenário econômico apresentado, 

assumiu-se que esse aporte inicial de recursos para manter o caixa das empresas 

seria inviável, e para isso optou-se por um empréstimo com valor variando para cada 

cenário, com o objetivo de compensar o retardo da entrada do caixa, provocado pela 

aderência dos clientes à compra de bilhetes através do novo canal de venda. Esse 

recurso como premissa do modelo matemático seria captado no primeiro dia da 

implantação da venda pelo aplicativo, porém não significa que a aderência ocorrerá 

de forma concentrada nos primeiros dias, e sim distribuída ao longo dos dias, meses 

e anos. 

 

Logo, a estrutura de custos deste plano de negócio contará, além da manutenção do 

novo software, com a perda da receita através da operação para o cartão de crédito, 

com os custos com publicidade e também com a necessidade de amortização 

mensal do empréstimo conforme o modelo matemático adotado. 

 

O fator impactante nesse empréstimo é que, devido às pesquisas, cerca de 80% dos 

clientes preferem utilizar crédito e boleto ao invés de opções de transferência 

eletrônica (débito e outras). Para o cálculo do montante do empréstimo a juros 

compostos, considera-se apenas, conforme aderência à compra através do 

aplicativo, a proporção 80 e 20%, uma vez que as operações de transferência 
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eletrônicas caem obrigatoriamente no dia seguinte, eliminando a necessidade de 

empréstimo, impactando diretamente no custo com a amortização deste. 

 

Outras despesas, como salários, mobiliários, energia, entre outros, não foram 

consideradas, uma vez que as empresas estão em plena operação e possuem suas 

estruturas de custos bem distribuídas e controladas, e as alterações propostas não 

afetam o negócio, apenas a forma como o cliente contrata o serviço. 

 

 

7.6 Conclusão do modelo 

 

 

A apresentação dos resultados deverá ser de forma clara, gráfica e objetiva, 

informando as projeções, para que permita o embasamento da tomada de decisão. 

Como já dito, o fluxo apresentado no Modelo Conceitual permite a interação entre as 

fases do plano, podendo ajustar parâmetros de premissas e buscar o ponto de 

equilíbrio da aderência para cada cenário, avaliando possíveis alternativas nas 

estruturas de custo, investimento e receita para a viabilização ou não do negócio. 
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8 PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

 

A solução a ser apresentada neste capítulo consiste em um Plano de Negócio, que 

será elaborado a partir do fluxograma macro do modelo conceitual já explicitado. 

 

Para facilitar o entendimento da iniciativa, foi estruturado o Modelo de Negócio 

Canvas conforme Quadro 9. 

 

Quadro 9 - Modelo de Negócio Canvas 

Parceiros-Chave 

 Operadora de 
cartão de 
crédito 

 Desenvolvedor 
do aplicativo 

 Fornecedor do 
software 
gerenciados 

 Fornecedor de 
leitor de 
código de 
barras 

Atividades-Chave 

 Manutenção do 
Aplicativo 

 Gerenciamento 
de cadastros 

 Administração 
financeira junto 
à operadora de 
cartões 

Propostas de 
Valor 

 Praticidade 

 Facilidade 

 Promoções 

 Benefícios 

 Formas de 
pagamento 
variadas 

Relacionamento 
com os Clientes 

 Através de SAC 

 Redes Sociais 

 Funcionários nas 
estações 

Segmentos de 
Clientes 

 Clientes 
Frequentes 

 Turistas 

 Clientes 
esporádicos 

 

Recursos-Chave 

 Leitores de 
código de 
barras 2D 

 Aplicativo para 
celular  

 Banco de 
Dados e 
sistema 
gerenciador 

Canais 

 Redes Sociais 

 Web Site 

 Propaganda nas 
estações 

 Propaganda em 
rádio 

Estrutura de Custos 

 Taxa de administração do cartão de crédito 

 Manutenção das leitoras 

 Suporte e atualização de software 

 Divulgação mensal 

Fontes de Receita 

 Propaganda no aplicativo 

 Aluguel de espaço comercial 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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8.1 Oportunidade 

 

 

Canal de venda de bilhetes através de aplicativo, trazendo retorno financeiro, 

reduzindo custos operacionais, aumentando receitas acessórias, oferecendo maior 

comodidade e praticidade aos clientes. 

 

 

8.2 Mercado 

 

 

Com o aumento do uso de celulares com internet e aplicativos, cada vez mais 

pessoas estão usando a tecnologia para facilitar suas atividades de rotina. A compra 

de passagem na bilheteria representa um incremento no tempo total de viagem, já 

que o mesmo precisa ficar na fila para adquirir sua passagem e, apenas após isso, 

pode se dirigir até as catracas para acessar a estação. A recarga através do 

aplicativo não apenas reduziria o tempo de viagem, como também permitiria que o 

cliente pudesse comprar através de cartões de crédito ou débito, o que hoje não é 

permitido nas bilheterias e máquinas ATM. 

 

Diante desse cenário, o mercado potencial para SuperVia e MetrôRio seria formado 

pelos clientes que compram ou recarregam sua passagem diretamente na bilheteria 

ou em máquinas de ATM. Essa quantidade corresponde a cerca de 40% dos 

clientes totais da SuperVia e 44% dos clientes do MetrôRio. A Tabela 1 apresenta o 

público potencial para cada um desses modais. 
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Tabela 1 - Público potencial do serviço de venda de bilhetes através de aplicativo 

Empresa 
% compra em 

bilheteria e ATM 
Média de passageiros 

em um dia útil Público-alvo 

SuperVia 40% 600.000 240.000 

MetrôRio 44% 750.000 330.000 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Os perfis de usuário que migrariam a curto e médio prazo para a plataforma nova 

são aqueles que já possuem celular com aplicativos, têm facilidade e vontade de 

usar novas tecnologias, além de utilizarem com frequência o trem ou o metrô. A 

pesquisa realizada evidenciou que 71% das pessoas que utilizam a bilheteria 

migrariam para uma plataforma nova, caso ela existisse. 

 

As seguintes premissas foram adotadas, com base na análise de mercado realizada 

e na realidade das empresas SuperVia e MetrôRio. 

 

Tabela 2 - Tempo de concessão 

Nome da empresa Ano Inicial Ano Final Moeda 

SuperVia  1 31 R$ 

MetrôRio 1 21 R$ 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

 

Tabela 3 - Projeção de indicadores financeiros 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 4 - Quadro geral de premissas 

Item SuperVia MetrôRio 

Custo do casco do cartão R$ 3,20 R$ 3,20 

Total de Cartões Comprados por Ano 160.000 406.250 

Dias úteis no Mês 22 22 

Tarifa Unitária R$ 4,20 R$ 4,30 

R$/mês Manutenção Software R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 

R$/mês Bilheteiro R$ 3.600,00 R$ 4.200,00 

Quantitativo Bilheteiro 560  252  

Custos Propaganda/MKT mês R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

R$ Validador (unidade) R$ 1.500,00 R$ 1.500,00 

R$ mensal Transporte de Valores R$ 210.000,00 R$ 250.000,00 

R$ mensal Manutenção PDV R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 

R$ com Publicidade/1000 acessos R$ 2,80 R$ 2,80 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

 

Tabela 5 - Preço médio por metro quadrado 

Item SuperVia MetrôRio 

Bilheteiros 560 252 

Bilheteiros / Posto de Bilheteria 4 4 

m²/Posto de Bilheteria 2 2 

Quantidade de Postos 140 63 

Oportunidade Comercial (m²) 280 126 

R$/m² * R$316,86 R$335,78 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

* Baseado nos preços médios de locação praticados nas estações da SuperVia e MetrôRio. 

 

Baseado nas informações do mercado seguem as Tabelas 6 e 7 com os cenários da 

SuperVia e do MetrôRio, respectivamente: 
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Tabela 6 - Quadro de Cenário – SuperVia 

Cenário Ano 1 Ano 3 Ano 5 Ano 15 Ano 25 
O

T
IM

IS
T

A
 Aderência dos Clientes 40% 50% 70% 85% 90% 

Redução de Custo Operacional 12% 15% 21% 38% 40% 

Taxa do Cartão 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

R
E

A
L

IS
T

A
 

Aderência dos Clientes 30% 40% 60% 70% 80% 

Redução de Custo Operacional 9% 12% 18% 31% 36% 

Taxa do Cartão 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Aderência dos Clientes 10% 20% 30% 40% 50% 

Redução de Custo Operacional 3% 6% 9% 18% 22% 

Taxa do Cartão 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Tabela 7 - Quadro de Cenário – MetrôRio 

Cenário Ano 1 Ano 3 Ano 5 Ano 15 Ano 25 

O
T

IM
IS

T
A

 Aderência dos Clientes 40% 50% 70% 85% 90% 

Redução de Custo Operacional 33% 33% 33% 33% 33% 

Taxa do Cartão 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 

R
E

A
L

IS
T

A
 

Aderência dos Clientes 30% 40% 60% 70% 80% 

Redução de Custo Operacional 27% 33% 33% 33% 33% 

Taxa do Cartão 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 

P
E

S
S

IM
IS

T
A

 

Aderência dos Clientes 10% 20% 30% 40% 50% 

Redução de Custo Operacional 9% 18% 27% 33% 33% 

Taxa do Cartão 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 2,3% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Como já informado, para o fator-chave, item variável com o tempo e com os 

cenários, existe a correlação com a aderência dos clientes ao novo canal de venda. 

Logo, para explicar essa relação, foi calculado o percentual que cada bilheteiro pode 

reduzir no número total de operações, conforme dados citados no item 7.2. Com 

base nisto, esse fator é replicado para cada alteração das transações totais, 

reduzido de acordo com o aumento da aderência conforme os cenários. A Tabela 8 

mostra o cálculo exemplificado para a redução dos custos operacionais: 
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Tabela 8 - Relação aderência x Redução de custos operacionais 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Cada bilheteiro por turno realiza 1920 transações. Ambas as empresas operam em 

três turnos e regime de escala. Portanto, para eliminarmos os custos referentes a um 

posto de bilheteria, é necessária a redução dos bilheteiros dos três turnos. Com isso 

permite-se eliminar mais um que cobre a folga dos demais na escala. 

 

Logo, esse posto possui capacidade de realizar 5760 transações por posto. 

Dividindo-se o número total de transações migradas para o novo sistema pelas 

5760, é possível concluir a quantidade de postos de bilheteria que podem ser 

reduzidos.  

 

Essa quantidade de postos, multiplicado por quatro, chega ao número de bilheteiros 

que podem ser reduzidos, e, dividido pelo total de bilheteiros da empresa 

multiplicado por 100, encontramos a quantidade a reduzir de bilheteiros, que, 

conforme premissa, também será aplicada para redução dos demais custos 

operacionais. 

 

 

8.3 Modelo de Negócio 

 

 

O canal de vendas proposto é um aplicativo para celular no qual o cliente poderá 

realizar o pagamento e geração do seu bilhete de embarque sem precisar passar 

pela fila da bilheteria, trazendo comodidade e economia de tempo. A forma de 

pagamento é outro diferencial do produto. O pagamento por cartão de crédito, opção 

mais aceita na pesquisa realizada, estará disponível no aplicativo e insere o conceito 

pós-pago nas operações de venda de bilhetes. Além disso, a utilização do aplicativo 
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torna esse meio de transporte viável nos casos em que o usuário precisa fazer um 

deslocamento não planejado e não está portando dinheiro em espécie. 

 

Benefícios para o público-alvo: 

 

 Viajante habitual: elimina o tempo de fila, bilhete pós-pago. 

 Viajante eventual: elimina o tempo de fila, elimina a necessidade de comprar 

e portar um cartão de embarque que eventualmente não será mais utilizado. 

 Turista: elimina o tempo de fila, não há necessidade de possuir moeda local 

para compra de bilhete e elimina a necessidade de comprar um cartão de 

embarque que eventualmente não será mais utilizado. 

 

Esta funcionalidade estará disponível nos aplicativos já existentes das 

concessionárias, que podem ser baixados gratuitamente nas lojas virtuais Play Store 

e Apple Store. 

 

Os aplicativos das concessionárias terão dois novos menus, como ilustrado na 

Figura 22: 

 

 Gerenciar Conta: cadastro da conta em que serão inseridos dados básicos 

do usuário e dados do cartão de crédito. 

 Pagar com o Aplicativo: ao clicar nesta função, o aplicativo irá gerar o código 

do bilhete (Figura 23), que será lido na catraca de embarque na estação. 

Após a utilização, o evento será enviado para o cartão de crédito do usuário, 

descontando o valor da tarifa. 

 

O aplicativo será prático e de simples utilização, exigindo não mais do que três 

passos para realizar a compra e geração do seu bilhete de embarque. 
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Figura 22 – Exemplo ilustrativo dos aplicativos da SuperVia e MetrôRio com 

opções de pagamento pelo Aplicativo 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

 

Figura 23 - Código do Bilhete de Embarque gerado 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Esse novo canal de vendas traz um novo modelo operacional, em que a compra do 

bilhete de embarque é feita através do conceito self-service virtual através de 

celular, dispensando assim a necessidade de bilheteiros, PDVs e máquinas ATM. 

Ou seja, a operação de venda na estação deixa de ser requerida para os clientes 

que optarem por esse canal.  

 

O modelo operacional de utilização e embarque passará a contar com um novo 

validador nas catracas com capacidade de leitura dos códigos de embarque gerados 

pelo aplicativo, conforme ilustrado na Figura 24. Com o tempo, os validadores 

atuais, que fazem a leitura de bilhetes, podem ser substituídos, na medida em que a 

utilização do aplicativo tornar-se mais popular. 

 

A cobrança será realizada pelo sistema de bilhetagem com o intermédio de uma 

operadora de cartão de crédito. Uma equipe de BackOffice será responsável por 

administrar o processo de conciliação e resgate junto à operadora do cartão. 

 

A equipe de TI das empresas será responsável por desenvolver e administrar a 

evolução tecnológica do aplicativo. Uma vez que o aplicativo seja baixado do site e 

utilizado no celular do usuário, a responsabilidade pela infraestrutura de uso está a 

cargo do cliente. 

 

Figura 24 – Exemplo ilustrativo de catraca com validador de cartão e leitor ótico para 

código gerado a partir de celular 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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O processo básico de utilização tem o seguinte fluxo: 

 

1. Usuário baixa a nova versão do Aplicativo com a nova funcionalidade. 

2. Usuário realiza o cadastro com seus dados pessoais e dados do cartão. 

3. Ao chegar ao local de embarque, o usuário gera o código de embarque. 

4. Usuário apresenta o código ao leitor acima da catraca. 

5. A catraca é liberada após validação do código. 

6. Sistema de bilhetagem envia para a operadora a cobrança do crédito da 

viagem. 

 

 

8.4 Marketing e vendas 

 

 

O mix marketing – ou 4Ps do marketing (produto, preço, praça e promoção) – 

representa os pilares básicos de qualquer estratégia de marketing. Quando os 4 

pilares estão em equilíbrio, há uma maior possibilidade de a empresa influenciar o 

público correto e conquistá-lo. 

 

Considerando a aplicação dos 4Ps no serviço de recarga através do aplicativo, 

temos: 

 

 Produto: conforme descrito no item 8.3, o produto será a compra do serviço 

de transporte da SuperVia e MetrôRio através de um aplicativo. Dessa 

forma, os clientes não precisariam mais enfrentar as filas nas bilheterias 

para fazer sua recarga e nem mesmo possuir cartão para embarque. 

 Preço: inicialmente o serviço será oferecido de forma gratuita aos clientes. 

No futuro, alguns programas de fidelidade podem ser incluídos nesse serviço 

e ter um custo de adesão para os interessados ou até mesmo ser 

implantada uma taxa para recarga. 

 Praça: a compra do bilhete será disponibilizada nos aplicativos da SuperVia 

e MetrôRio. Os celulares não precisam estar conectados à internet. 
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 Promoção: o produto será divulgado nas mídias sociais de cada empresa 

(Facebook, Twiter, Instagram), através de áudios nas estações, informação 

nos sites das concessionárias, spots em rádios que possuem parceria com 

as empresas, banners, cartazes nas estações e distribuição de panfletos 

feita por orientadores de público nas principais estações das empresas.  

 

 

8.5 Estratégia de crescimento 

 

 

A tendência para os próximos anos é a diminuição do percentual de pessoas que 

usam o cartão da RioCard, devido à redução do subsídio fornecido pelo governo na 

realização de integrações intermunicipais. Atualmente, aqueles clientes que 

possuem um cartão RioCard vinculado ao CPF podem ter descontos na passagem 

ao realizarem uma integração. Com isso, é esperado que o público potencial para a 

venda de bilhetes através do aplicativo aumente de 40% para 60% no ano 15, 

conforme Tabela 9. 

 

Tabela 9 - Oportunidade de crescimento 

Empresa Ano 1 Ano 15 

SuperVia 40,0% 60,0% 

MetrôRio 44,0% 60,0% 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Além dos riscos identificados, alguns positivos já foram mencionados no trabalho e 

inclusos no modelo matemático, por exemplo, locação de espaço para comércio ou 

publicidade e propaganda virtual. Existe também a possibilidade de no futuro operar 

parte ou todas as estações sem bilheteria, com a difusão dos requisitos mínimos de 

tecnologia para o uso de aplicativo para todas as classes, o que permitirá a redução 

de 100% do custo operacional com bilheterias ou um fator bem próximo disto. Essa 

possibilidade não foi considerada no modelo apresentado, pois há incertezas sobre 

o desenvolvimento de tecnologia a longo prazo, que não permite realizar projeções a 

esse nível. 
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Como potencial risco à implantação do sistema off-line, está a possibilidade de um 

cliente ter seu cartão bloqueado pela operadora, devido ao delay de um dia para a 

operadora do cartão atualizar sua blacklist e repassar às empresas. Porém neste 

caso específico o cliente conseguirá realizar a compra do bilhete, trazendo esse 

risco ao modelo de negócio apresentado. Como medidas mitigatórias aos impactos 

financeiros que possam ser gerados, três ações podem ser tomadas: 

 

 Atualização da blacklist no sistema com o menor intervalo de tempo 

possível. 

 Limitar o quantitativo de passagem através do validador, mediante estudo 

prévio, que torne a perda não significativa. 

 Caso as duas opções anteriores não sejam aplicáveis, como no caso das 

estações da SuperVia que não possuem sistema integrado de bilhetagem, o 

aplicativo deverá realizar a venda somente de forma pré-paga, em que a 

recusa ao cartão será realizada ao se tentar efetuar a transação, o que não 

configura uma restrição ao negócio, uma vez que todas as estações da 

SuperVia são a céu aberto, facilitando a utilização da internet móvel. 

 

 

8.6 Recursos 

 

 

8.6.1 Investimentos 

 

 

Os investimentos previstos para a operacionalização dessa solução estão na Tabela 

10, e foram provisionados com base em estudos feitos anteriormente, em projetos 

semelhantes. 
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Tabela 10 - Investimento inicial 

Item SuperVia 
R$ 

MetrôRio 
R$ 

Desenvolvimento do aplicativo R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 
Desenvolvedor do software dos 
validadores R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 

Divulgação R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 

Compra de validadores R$ 256.500,00 R$ 375.000,00 

Investimento Total R$ 556.500,00 R$ 675.000,00 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Foi considerado um custo de R$1.500,00 por validador. Para o MetrôRio, já existe 

um dimensionamento para atender à demanda prevista, que é de 250 validadores. 

Para a SuperVia, foi realizada uma análise a partir da quantidade de acessos às 

bilheterias por dia, e definição quanto à segmentação pelo porte e da quantidade de 

validadores. Para definir o quantitativo de validadores que deverão ser instalados 

para viabilizar a solução, segmentaram-se as 85 estações da SuperVia que 

possuem catracas eletrônicas. As estações que recebem mais de 12.362 (2,3%) 

acessos por dia foram classificadas como de grande porte. As estações que 

recebem mais de 5.375 (1%) e menos de 12.362 acessos por dia foram classificadas 

como de médio porte. Todas as demais foram classificadas como de pequeno porte. 

Foram dimensionados 159 validadores, que estão distribuídos de acordo com a 

Tabela 11. 

 

Tabela 11 - Quantidade total de validadores 

Segmento Quantidade de 
Estações 

Nº Validadores por 
estação Soma Validadores 

Grande porte 10 5 50 

Médio porte 9 4 36 

Pequeno porte 65 1 65 

Central do Brasil2 1 20 20 

85 30 171 

Fonte: Elaborada pelos autores. 

                                            
2 Foram considerados 20 validadores para a Central do Brasil, por se tratar da estação com o maior 

fluxo de passageiros da SuperVia, conforme redução dos custos operacionais previstos para o 
último ano do cenário realista. 
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8.6.2 Custos 

 

 

Os principais custos que decorrem da operacionalização do negócio são a 

manutenção do software, responsável por garantir a correta interface do aplicativo 

via mobile e os validadores, a publicidade e marketing, os custos com a operação do 

cartão e a amortização do empréstimo.  

 

A fim de não gerar impacto no caixa da empresa, e como é prática das operadoras 

de cartão de crédito a liberação do saldo em 30 dias, considerou-se a necessidade 

de recurso externo no primeiro mês de operação. A quantia correspondente ao 

principal tomado como empréstimo é diretamente proporcional ao percentual de 

aderência do cliente ao aplicativo. Por exemplo, se 10% do total clientes/dia 

aderirem à venda através do aplicativo (10% X 600.000 = 6.000), será necessário 

tomar um empréstimo de R$554.400,00 (22 x 4,2 x 6.000), sendo 22 dias úteis em 

um mês a tarifa unitária de R$4,20 (SuperVia). Utilizou-se uma taxa de 14% ao ano 

e o sistema de juros compostos para o cálculo das parcelas. 

 

As Tabelas 12 e 13 são referentes aos custos previstos para a SuperVia e MetrôRio, 

respectivamente. 

 

Tabela 12 - Custos – Cenário Realista SuperVia 

Item 
Ano1- 
Ano5 

Ano6- 
Ano10 

Ano11-
Ano15 

Ano16-
Ano20 

Ano21-
Ano25 

Ano26-
Ano31 Total 

Manutenção do 
Software R$ 696,23 R$ 888,59 R$ 1.134,09 R$ 1.447,43 R$ 1.847,33 R$ 2.902,29 R$ 8.915,95 

Operação do 
Cartão 

R$ 6.176,87 R$ 9.363,98 R$ 12.214,00 R$ 16.778,32 R$ 21.884,97 R$ 37.007,15 R$ 103.425,29 

Publicidade/MKT R$ 331,54 R$ 423,14 R$ 540,04 R$ 689,24 R$ 879,67 R$ 1.382,02 R$ 4.245,65 

Amortização 
Empréstimo R$ 3.776,05 R$ 3.776,05 R$ 3.776,05 R$ 3.776,05 R$ 3.776,05 R$ 4.531,26 R$ 23.411,49 

Total R$ 10.980,68 R$ 14.451,75 R$ 17.664,18 R$ 22.691,03 R$ 28.388,01 R$ 45.822,72 R$ 139.998,38 

Em milhares 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 13 - Custos – Cenário Realista MetrôRio 

Item Ano1-Ano5 Ano6-Ano10 Ano11-Ano15 Ano16-Ano21 Total 

Manutenção do 
Software 

R$ 696,23 R$ 888,59 R$ 1.134,09 R$ 1.781,74 R$ 4.500,66 

Operação do 
Cartão R$ 8.695,41 R$ 13.182,03 R$ 17.194,12 R$ 29.074,99 R$ 68.146,55 

Publicidade/MKT R$ 331,54 R$ 423,14 R$ 540,04 R$ 848,45 R$ 2.143,17 

Amortização 
Empréstimo R$ 5.542,67 R$ 5.542,67 R$ 5.542,67 R$ 6.651,20 R$ 23.279,22 

Total R$ 15.265,85 R$ 20.036,43 R$ 24.410,92 R$ 38.356,39 R$ 98.069,59 

Em milhares 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

 

8.6.3 Receitas 

 

 

Como receita esperada após implantação da solução, estão o aluguel de espaços 

comerciais, à medida que haverá redução de posto de trabalho de bilheteria e, 

consequentemente, mais espaços para locação; a economia gerada pela redução 

dos gastos com os cascos dos cartões, uma vez que o cliente irá utilizar o aplicativo 

via mobile para a compra do bilhete; a redução do quantitativo de bilheteiros, com a 

migração para a compra via aplicativo; a redução nos gastos com transporte dos 

valores recolhidos das bilheterias; a redução da manutenção do software e dos 

pontos de venda, que são operados pelos bilheteiros, e o ganho com a publicidade, 

conforme Tabelas 14 e 15 para SuperVia e MetrôRio. 
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Tabela 14 - Receitas – Cenário Realista SuperVia 

Item 
Ano1- 
Ano5 

Ano6- 
Ano10 

Ano11- 
Ano15 

Ano16-
Ano20 

Ano21-
Ano25 

Ano26-
Ano31 Total 

Aluguel 
Espaços 
Comerciais 

R$ 569,28 R$ 767,99 R$ 1.009,05 R$ 1.418,53 R$ 1.828,23 R$ 2.971,33 R$ 8.564,41 

Perda de 
Cartões 
(Economia) 

R$ 304,62 R$ 523,40 R$ 880,07 R$ 1.574,75 R$ 2.592,68 R$ 5.523,63 R$ 11.399,16 

Redução 
Quantitativo 

R$ 12.738,92 R$ 16.773,70 R$ 21.500,53 R$ 29.502,99 R$ 37.101,95 R$58.692,46 R$176.310,56 

Transporte de 
Valores R$ 1.347,47 R$ 1.817,81 R$ 2.388,40 R$ 3.357,61 R$ 4.327,35 R$ 7.033,04 R$ 20.271,69 

Redução 
Manutenção 
Software 

R$ 64,17 R$ 86,56 R$ 113,73 R$ 159,89 R$ 206,06 R$ 334,91 R$ 965,32 

Ganho com 
Publicidade R$ 94,86 R$ 127,97 R$ 168,14 R$ 236,38 R$ 304,65 R$ 495,13 R$ 1.427,13 

Redução 
Manutenção 
PDV 

R$ 27,09 R$ 37,63 R$ 49,44 R$ 69,50 R$ 89,57 R$ 145,58 R$ 418,81 

Total R$ 15.146,40 R$ 20.135,08 R$ 26.109,37 R$ 36.319,65 R$ 46.450,49 R$ 75.196,07 R$219.357,07 

Em milhares 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Tabela 15 - Receitas – Cenário Realista MetrôRio 

Item Ano1- 
Ano5 

Ano6- 
Ano10 

Ano11- 
Ano15 

Ano16- 
Ano21 

Total 

Aluguel Espaços 
Comerciais R$ 1.019,25 R$ 1.328,99 R$ 1.696,17 R$ 2.664,81 R$ 6.709,23 

Perda de Cartões 
(Economia) R$ 2.375,75 R$ 3.947,03 R$ 6.429,32 R$ 13.253,06 R$ 26.005,16 

Redução Quantitativo R$ 20.552,12 R$ 26.154,60 R$ 32.574,20 R$ 49.807,71 R$ 129.088,64 

Transporte de Valores R$ 4.929,35 R$ 6.427,32 R$ 8.203,10 R$ 12.887,68 R$ 32.447,45 

Redução Manutenção 
Software R$ 197,17 R$ 257,09 R$ 328,12 R$ 515,51 R$ 1.297,90 

Ganho com 
Publicidade R$ 400,82 R$ 522,62 R$ 667,01 R$ 1.047,92 R$ 2.638,37 

Redução Manutenção 
PDV R$ 78,87 R$ 102,84 R$ 131,25 R$ 206,20 R$ 519,16 

Total R$ 29.553,33 R$ 38.740,50 R$ 50.029,17 R$ 80.382,89 R$ 198.705,90 

Em milhares 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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8.7 Viabilidade e Rentabilidade 

 

 

Neste item serão demonstrados os fluxos de caixa do cenário realista para a 

SuperVia e MetrôRio, como também gráficos mostrando a variação do fluxo de caixa 

acumulado para os três cenários estudados. Por fim, será apresentada uma tabela-

resumo contendo taxa interna de retorno, VPL e Payback. 

 

O fluxo de caixa projetado para o negócio está representado a seguir para a 

SuperVia e MetrôRio. 

 

Tabela 16 - Fluxo de caixa SuperVia – Cenário Realista 

Item Ano0- 
Ano5 

Ano6- 
Ano10 

Ano11- 
Ano15 

Ano16- 
Ano20 

Ano21- 
Ano25 

Ano26- 
Ano31 

Aluguel Espaços 
Comerciais R$ 569,28 R$ 767,99 R$ 1.009,05 R$ 1.418,53 R$ 1.828,23 R$ 2.971,33 

Perda de Cartões 
(Economia) R$ 304,62 R$ 523,40 R$ 880,07 R$ 1.574,75 R$ 2.592,68 R$ 5.523,63 

Redução Quantitativo R$ 12.738,92 R$ 16.773,70 R$ 21.500,53 R$ 29.502,99 R$ 37.101,95 R$ 58.692,46 

Transporte de 
Valores R$ 1.347,47 R$ 1.817,81 R$ 2.388,40 R$ 3.357,61 R$ 4.327,35 R$ 7.033,04 

Redução Manutenção 
de SW R$ 64,17 R$ 86,56 R$ 113,73 R$ 159,89 R$ 206,06 R$ 334,91 

Ganho com 
Publicidade R$ 94,86 R$ 127,97 R$ 168,14 R$ 236,38 R$ 304,65 R$ 495,13 

Redução Manutenção 
PDV R$ 27,09 R$ 37,63 R$ 49,44 R$ 69,50 R$ 89,57 R$ 145,58 

Receita Bruta Total R$ 15.146,40 R$ 20.135,08 R$ 26.109,37 R$ 36.319,65 R$ 46.450,49 R$ 75.196,07 

Impostos sobre 
Receita Bruta 

R$ 1.908,45 R$ 2.537,02 R$ 3.289,78 R$ 4.576,28 R$ 5.852,76 R$ 9.474,71 

Receita Líquida R$ 13.237,96 R$ 17.598,06 R$ 22.819,59 R$ 31.743,37 R$ 40.597,73 R$ 65.721,37 

Custos R$ 10.980,68 R$ 14.451,75 R$ 17.664,18 R$ 22.691,03 R$ 28.388,01 R$ 45.822,72 

Investimentos R$ 556,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Lucro Bruto R$ 1.700,78 R$ 3.146,31 R$ 5.155,41 R$ 9.052,34 R$ 12.209,72 R$ 19.898,65 

IRR R$ 564,32 R$ 786,58 R$ 1.288,85 R$ 2.263,08 R$ 3.052,43 R$ 4.974,66 

CSLL R$ 203,15 R$ 283,17 R$ 463,99 R$ 814,71 R$ 1.098,87 R$ 1.790,88 

Lucro Líquido R$ 933,30 R$ 2.076,56 R$ 3.402,57 R$ 5.974,54 R$ 8.058,41 R$ 13,133,11 

Fluxo de Caixa do 
Projeto (R$) R$ 933,30 R$ 2.076,56 R$ 3.402,57 R$ 5.974,54 R$ 8.058,41 R$ 13,133,11 

Fluxo de Caixa 
Acumulado (R$) R$ 933,30 R$ 3.009,87 R$ 6.412,44 R$ 12.386,98 R$ 20.445,39 R$ 33.578,50 

Em milhares 
Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Gráfico 2 - Fluxo de Caixa Acumulado x Ano – SuperVia 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 
Tabela 17 - Fluxo de caixa MetrôRio – Cenário Realista 

Item 
Ano0- 
Ano5 

Ano6- 
Ano10 

Ano11- 
Ano15 

Ano16- 
Ano21 

Aluguel Espaços Comerciais R$ 1.019,25 R$ 1.328,99 R$ 1.696,17 R$ 2.664,81 

Perda de Cartões (Economia) R$ 2.375,75 R$ 3.947,03 R$ 6.429,32 R$ 13.253,06 

Redução Quantitativo R$ 20.552,12 R$ 26.154,60 R$ 32.574,20 R$ 49.807,71 

Transporte de Valores R$ 4.929,35 R$ 6.427,32 R$ 8.203,10 R$ 12.887,68 

Redução Manutenção de SW R$ 197,17 R$ 257,09 R$ 328,12 R$ 515,51 

Ganho com Publicidade R$ 400,82 R$ 522,62 R$ 667,01 R$ 1.047,92 

Redução Manutenção PDV R$ 78,87 R$ 102,84 R$ 131,25 R$ 206,20 

Receita Bruta Total R$ 29.553,33 R$ 38.740,50 R$ 50.029,17 R$ 80.382,89 

Impostos sobre Receita Bruta R$ 3.723,72 R$ 4.881,30 R$ 6.303,68 R$ 10.128,24 

Receita Líquida R$ 25.829,61 R$ 33.859,20 R$ 43.725,50 R$ 70.254,65 

Custos R$ 15.265,85 R$ 20.036,43 R$ 24.410,92 R$ 38.556,39 

Investimentos R$ 675,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

Lucro Bruto R$ 9.888,76 R$ 13.822,77 R$ 19.314,58 R$ 31.898,26 

IRR R$ 2.640,94 R$ 3.455,69 R$ 4.828,64 R$ 7.974,56 

CSLL R$ 950,74 R$ 1.244,05 R$ 1.738,31 R$ 2.970,84 

Lucro Líquido R$ 6.297,08 R$ 9.123,03 R$ 12.747,62 R$ 21.052,85 

Fluxo de Caixa do Projeto (R$) R$ 6.297,08 R$ 9.123,03 R$ 12.747,62 R$ 21.052,85 

Fluxo de Caixa Acumulado (R$) R$ 6.927,08 R$ 15.420,11 R$ 28.167,73 R$ 49.220,58 

Em milhares 
Fonte: Elaborada pelos autores.  
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Gráfico 3 - Fluxo de Caixa Acumulado x Ano – MetrôRio 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

Nas Tabelas 18 e 19, observa-se um resumo dos resultados financeiros encontrados 

para a SuperVia e o MetrôRio. 

 

Tabela 18 - Resultados financeiros – SuperVia 

Pessimista Realista Otimista 

Taxa de Desconto 20% 20% 20% 

VPL -R$ 1.653.900,19 R$ 1.537.022,59 R$ 5.390.026,14 

TIR N/A 54% 141% 

Payback (anos) >31 2 1 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

 

Tabela 19 - Resultados financeiros – MetrôRio 

Pessimista Realista Otimista 

Taxa de Desconto 13% 13% 13% 

VPL R$ 2.468.467,05 R$ 12.371.408,35 R$ 17.698.465,00 

TIR 40% 184% 267% 

Payback (anos) 1 1 1 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Como já dito nas definições conceituais, a taxa de desconto define o que o investidor 

pretende com o projeto e é utilizada para descontar o fluxo de caixa e adotar como 

base de comparação com a TIR. Segundo as áreas financeiras da SuperVia e 

MetrôRio, as taxas de desconto praticadas atualmente pelas companhias para 

cálculo de viabilidade de projetos são 20% e 13%, respectivamente.  

 

As teorias relacionadas ao Ponto de Equilíbrio são baseadas em unidades 

produzidas. Porém, neste caso, o balizamento será pela aderência, plotando no 

gráfico valores de custos fixos, variáveis, e a receita de acordo com a variação da 

aderência. Para os cálculos, adotando a mesma premissa já utilizada, a parcela do 

empréstimo não está variando, sendo considerada como custo fixo. 

 

Gráfico 4 - Ponto de Equilíbrio SuperVia – Cenário Realista 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Gráfico 5 - Ponto de Equilíbrio MetrôRio – Cenário Realista 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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9 CONCLUSÃO 

 

 

Em ambos os casos, as iniciativas se mostram viáveis nos cenários realista e 

otimista, uma vez que o VPL é positivo, e a TIR é maior que a taxa de atratividade 

usual de cada empresa. 

 

Já no cenário pessimista, os resultados encontrados inviabilizam a iniciativa, já que 

o VPL é negativo. Através das análises horizontal e vertical, realizadas sobre a 

variação do fluxo de caixa acumulado de cada empresa, entre os cenários realista e 

pessimista, conclui-se que, nesse último cenário, a aderência estimada dos clientes 

é insuficiente para garantir que os níveis de redução do custo operacional estejam 

balanceados com relação ao valor da perda acarretada pelas operações de crédito, 

conforme evidenciado nas tabelas a seguir. 

 

Tabela 20 - Análise Vertical e Horizontal: Custos – SuperVia 

Resultado da Análise Vertical Cenário Pessimista - Custos 

Item 
Ano 1 - Ano 5 

(%) 
Ano6-Ano10 

(%) 
Ano11-Ano15 

(%) 
Ano16-Ano20 

(%) 
Ano21-Ano25 

(%) 
Ano26-Ano31 

(%) Total 

Manutenção do 
Software 

13% 13% 13% 13% 13% 13% R$ 8.915,95 

Operação do Cartão 57% 63% 66% 70% 72% 75% R$ 48.651,01 

Publicidade/MKT 6% 6% 6% 6% 6% 6% R$ 4.245,65 

Amortização 
Empréstimo 23% 18% 15% 11% 9% 7% R$ 7.803,83 

Total R$ 5.374,77 R$ 6.957,60 R$ 8.655,30 R$ 11.256,30 R$ 14.239,19 R$ 23.133,27 R$ 69.616,44 

Resultado da Análise Vertical Cenário Realista- Custos 

Item Ano 1 - Ano 5 
(%) 

Ano6-Ano10 
(%) 

Ano11-Ano15 
(%) 

Ano16-
Ano20 (%) 

Ano21-Ano25 
(%) 

Ano26-
Ano31 (%) 

Total 

Manutenção do 
Software 

6% 6% 6% 6% 7% 6% R$ 8.915,95 

Operação do Cartão 56% 65% 69% 74% 77% 81% R$ 103.425,29 

Publicidade/MKT 3% 3% 3% 3% 3% 3% R$ 4.245,65 

Amortização 
Empréstimo 

34% 26% 21% 17% 13% 10% R$ 23.411,49 

Total R$ 10.980,68 R$ 14.451,75 R$ 17.664,18 R$ 22.691,03 R$ 28.388,01 R$ 45.822,72 R$ 139.998,38 

Resultado da Análise Horizontal - Realista x Pessimista 

Item Ano1-Ano5 Ano6-Ano10 Ano11-Ano15 Ano16-
Ano20 

Ano21-
Ano25 

Ano26-
Ano31 

Diferença Total 

Manutenção do Software 0% 0% 0% 0% 0% 0% R$ 0,00 

Operação do Cartão 100% 113% 113% 113% 113% 113% R$ 54.774,28 

Publicidade/MKT 0% 0% 0% 0% 0% 0% R$ 0,00 

Amortização Empréstimo 200% 200% 200% 200% 200% 200% R$ 15.607,66 

Total 104% 108% 104% 102% 99% 98% R$ 70.381,94 

Em milhares 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 21 - Análise Vertical e Horizontal: Receitas – SuperVia 

Resultado da Análise Vertical Cenário Pessimista - Receita 

Item 
Ano 1 - Ano 5 

(%) 
Ano6-

Ano10 (%) 
Ano11-Ano15 

(%) 
Ano16-Ano20 

(%) 
Ano21-Ano25 

(%) 
Ano26-Ano31 

(%) Total 

Aluguel Espaços 
Comerciais 

4% 4% 4% 4% 4% 4% R$ 2.696,28 

Perda de Cartões 
(Economia) 2% 3% 3% 4% 6% 7% R$ 3.568,54 

Redução Quantitativo 84% 83% 82% 81% 80% 78% R$ 55.547,15 

Transporte de Valores 9% 9% 9% 9% 9% 9% R$ 6.382,00 

Redução Manutenção 
Software 

0% 0% 0% 0% 0% 0% R$ 303,90 

Ganho com 
Publicidade 1% 1% 1% 1% 1% 1% R$ 449,29 

Redução Manutenção 
PDV 

0% 0% 0% 0% 0% 0% R$ 124,99 

Total R$ 5.015,70 R$ 6.522,51 R$ 8.377,47 R$ 11.302,08 R$14.454,62 R$ 23.399,76 R$ 69.072,15 

Resultado da Análise Vertical Cenário Realista - Receita 

Item 
Ano 1 - Ano 

5 (%) 
Ano6-Ano10 

(%) 
Ano11-Ano15 

(%) 
Ano16-Ano20 

(%) 
Ano21-Ano25 

(%) 
Ano26-Ano31 

(%) Total 

Aluguel Espaços 
Comerciais 

4% 4% 4% 4% 4% 4% R$ 8.564,41 

Perda de Cartões 
(Economia) 2% 3% 3% 4% 6% 7% R$ 11.399,16 

Redução Quantitativo 84% 83% 82% 81% 80% 78% R$ 176.310,56 

Transporte de Valores 9% 9% 9% 9% 9% 9% R$ 20.271,69 

Redução Manutenção 
Software 

0% 0% 0% 0% 0% 0% R$ 965,32 

Ganho com 
Publicidade 1% 1% 1% 1% 1% 1% R$ 1.427,13 

Redução Manutenção 
PDV 

0% 0% 0% 0% 0% 0% R$ 418,81 

Total R$ 15.146,40 R$ 20.135,08 R$ 26.109,37 R$ 36.319,65 R$ 46.450,49 R$ 75.196,07 R$ 219.357,07 

Resultado da Análise Horizontal Cenáro Realista X Pessimista - Receita 

Item 
Ano1-
Ano5 

Ano6-
Ano10 Ano11-Ano15 Ano16-Ano20 Ano21-Ano25 

Ano26-
Ano31 

Diferença 
Total 

Aluguel Espaços Comerciais 202% 209% 212% 221% 221% 221% R$5.868,14 

Perda de Cartões (Economia) 202% 209% 212% 221% 221% 221% R$7.830,62 

Redução Quantitativo 202% 209% 212% 221% 221% 221% R$120.763,40 

Transporte de Valores 202% 209% 212% 221% 221% 221% R$13.889,69 

Redução Manutenção Software 202% 209% 212% 221% 221% 221% R$661,41 

Ganho com Publicidade 202% 209% 212% 221% 221% 221% R$977,83 

Redução Manutenção PDV 213% 226% 229% 239% 239% 239% R$293,82 

Total 202% 209% 212% 221% 221% 221% R$150.284,92 

Em milhares 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
  



91 

 

Tabela 22 - Análise Vertical e Horizontal: Custos – MetrôRio 

Resultado da Análise Vertical Cenário Pessimista - Custos 

Item % % % % Total 
Manutenção do 
Software 10% 10% 10% 10% R$ 4.500,66 

Operação do Cartão 60% 66% 70% 74% R$ 32.201,51 

Publicidade/MKT 5% 5% 5% 5% R$ 2.143,17 
Amortização 
Empréstimo 26% 20% 16% 12% R$ 7.759,74 

Total R$ 7.222,88 R$ 9.335,31 R$ 11.577,45 R$ 18.469,43 R$ 46.605,07 

Resultado da Análise Vertical Cenário Realista - Custos 

Item % % % % Total 
Manutenção do 
Software 5% 4% 5% 5% R$ 4.500,66 

Operação do Cartão 57% 66% 70% 76% R$ 68.146,55 

Publicidade/MKT 2% 2% 2% 2% R$ 2.143,17 
Amortização 
Empréstimo 36% 28% 23% 17% R$ 23.279,22 

Total R$ 15.265,85 R$ 20.036,43 R$ 24.410,92 R$ 38.356,39 R$ 98.069,59 

Resultado da Análise Horizontal - Realista X Pessimista 

Item Ano1-Ano5 Ano6-Ano10 Ano11-
Ano15 

Ano16-
Ano21 Diferença Total 

Manutenção do 
Software 0% 0% 0% 0% R$ 0,00 

Operação do Cartão 100% 113% 113% 113% R$ 35.945,04 

Publicidade/MKT 0% 0% 0% 0% R$ 0,00 
Amortização 
Empréstimo 200% 200% 200% 200% R$ 15.519,48 

Total 111% 115% 111% 108% R$ 51.464,52 
Em milhares 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
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Tabela 23 - Análise Vertical e Horizontal: Receitas – MetrôRio 

Resultado da Análise Vertical Cenário Pessimista - Receitas 

Item % % % % Total 

Aluguel Espaços Comerciais 6% 5% 5% 5% R$ 4.174,80 

Perda de Cartôes (Economia) 8% 10% 13% 16% R$ 9.999,66 

Redução Quantitativo 68% 66% 64% 61% R$ 49.008,55 

Transporte de Valores 16% 16% 16% 16% R$ 12.334,47 

Redução Manutenção Software 1% 1% 1% 1% R$ 493,38 

Ganho com Publicidade 1% 1% 1% 1% R$ 1.002,94 

Redução Manutenção PDV 0% 0% 0% 0% R$ 186,71 

Total R$ 10.465,05 R$ 14.808,62 R$ 19.373,68 R$ 32.553,17 R$ 77.200,52 

Resultado da Análise Vertical Cenário Realista - Receitas 

Item % % % % Total 

Aluguel Espaços Comerciais 3% 3% 3% 3% R$ 6.709,23 

Perda de Cartôes (Economia) 8% 10% 13% 16% R$ 26.005,16 

Redução Quantitativo 70% 68% 65% 62% R$ 129.088,64 

Transporte de Valores 17% 17% 16% 16% R$ 32.447,45 

Redução Manutenção Software 1% 1% 1% 1% R$ 1.297,90 

Ganho com Publicidade 1% 1% 1% 1% R$ 2.638,37 

Redução Manutenção PDV 0% 0% 0% 0% R$ 519,16 

Total R$ 29.553,33 R$ 38.740,50 R$ 50.029,17 R$ 80.382,89 R$ 198.705,90 

Resultado da Análise Horizontal - Realista X Pessimista 

Item Ano1-Ano5 Ano6-Ano10 Ano11-Ano15 
Ano16-
Ano20 Total 

Aluguel Espaços Comerciais 76% 63% 61% 54% R$ 2.534,42 

Perda de Cartôes (Economia) 188% 167% 163% 152% R$ 16.005,50 

Redução Quantitativo 189% 167% 164% 152% R$ 80.080,08 

Transporte de Valores 189% 167% 164% 152% R$ 20.112,98 

Redução Manutenção Software 189% 167% 164% 152% R$ 804,52 

Ganho com Publicidade 189% 167% 164% 152% R$ 1.635,43 

Redução Manutenção PDV 189% 167% 171% 185% R$ 332,45 

Total 182% 162% 158% 147% R$ 121.505,38 

Em milhares 

 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Fazendo a comparação entre as empresas, da relação entre o acumulado dos 

custos sobre as receitas, podemos concluir que o MetrôRio, nesta iniciativa, é mais 

eficiente na relação “custo x receita”, obtendo em 21 anos receita próxima à da 

SuperVia, sendo mais eficiente em menos tempo. Já em relação aos custos, quando 

considerado o tempo de concessão, o valor é proporcional à diferença do tempo 

restante da concessão conforme se pode observar no comparativo da Tabela 24. 
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Tabela 24 - Comparativo Fluxo de Caixa Acumulado SuperVia e MetrôRio – Cenário 

Realista 

Item SuperVia % MetrôRio % 

Custo Total R$139.998,38 64% R$98.069,59 49% 
Receita Total R$219.357,07   R$198.705,90   
     

Custo Médio Ano R$4.516,08 64% R$4.669,98 55% 
Receita Médio Ano R$7.076,03   R$9.462,19   
     

Investimento Total R$556,00   R$675,00   
FC Acumulado R$33.578,50   R$49.220,58   
Tempo de concessão (anos) 31   21   

Em milhares 
 

Fonte: Elaborada pelos autores. 
 

Além dos três cenários estudados, o modelo matemático para a análise deste 

negócio foi bastante conservador, ao considerar: 

 

 O não aumento da demanda de clientes até o fim das concessões. 

 Apenas os dias úteis. 

 Manter no mínimo um posto de bilheteria. 

 Recebimento em 30 dias das operadoras de crédito. 

 Excluída a necessidade de aporte financeiro dos investidores. 

 Cálculos que consideraram amortização de empréstimo captado para 

compensação das perdas de caixa / liquidez criada pela iniciativa. 

 Não forçar o aumento da aderência de forma provocativa, com a eliminação 

dos demais canais de venda. 

 

Além da atratividade do modelo financeiro, existem outros benefícios, porém 

intangíveis, advindos do novo canal de vendas de bilhetes através de aplicativo. São 

estes: 

 

Para os clientes: 

 

 Maior comodidade e praticidade, pois os clientes podem utilizar o aplicativo 

em qualquer lugar. 

 Facilidade na hora de comprar o bilhete. 
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 Diminuição no tempo total de viagem, visto que o usuário não precisará 

enfrentar mais fila para adquirir seu bilhete/sua passagem. 

 Maior segurança para os clientes, uma vez que não precisam andar com 

dinheiro, nem se arriscarem parados em filas ou em caixas eletrônicos, 

principalmente em horários de pouco movimento nas ruas e estações. 

 Versatilidade na hora de escolher a forma de pagamento, podendo utilizar 

cartão de débito ou de crédito. A opção de crédito traz à venda de bilhetes 

uma inovação, pois permite que o usuário pague pelo serviço após tê-lo 

utilizado. 

 

Para as concessionárias: 

 

 Redução considerável do problema com o troco em moedas, nos diversos 

postos de venda. 

 Maior segurança para os funcionários, visto que o montante de dinheiro 

circulante irá diminuir. 

 Melhor o fluxo físico nas estações, liberando espaço capaz de atrair 

oportunidades comerciais de locação. 

 Acompanhar uma tendência crescente de compras realizadas pela internet, 

se destacando dos concorrentes, criando uma imagem ainda mais positiva 

para a sociedade. 

 

Todos os benefícios esperados, tanto financeiros quanto qualitativos, podem ser 

medidos, sejam através de indicadores financeiros bem definidos ou de pesquisas 

realizadas com os clientes, orientada para cada parte do assunto em referência. 

 

Este trabalho não aborda os aspectos técnicos da solução a ser adotada, tanto 

instalações físicas quanto virtuais. 

 

Com base nos dados apresentados, ficam evidenciados através do plano de negócio 

elaborado, os indicadores positivos dos resultados financeiros, além dos benefícios 

qualitativos trazidos pela iniciativa, corroborados pelo resultado das pesquisas 
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realizadas via entrevistas, indicando assim o forte potencial de aderência ao negócio 

proposto, entendendo-se como factível o cenário realista. 
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10 RECOMENDAÇÕES 

 

 

Para posterior implantação do projeto recomenda-se análise detalhada da estratégia 

operacional para instalação dos novos validadores com leitor de código de barra e 

consequente redução de efetivo, de acordo com o perfil de cada estação. Este 

trabalho limitou-se a avaliar esse aspecto de maneira geral tomando como base de 

cálculo o valor total de catracas e efetivo de bilheteiros, sem considerar as 

particularidades de fluxo, demanda e efetivo por estação.  

 

Além disso, a redução com transporte de valores necessita ser estudada com maior 

profundidade para se encontrar a correlação entre a migração de um cliente da 

bilheteria para o aplicativo e a redução do custo com transporte de valores. A 

premissa deste trabalho, para este tema, limitou-se a encontrar o custo de transporte 

de valores para cada transação com base em fórmula matemática direta, bem como 

o estudo detalhado do potencial de ganho com aluguel de espaço e publicidade. 

 

Para complementação deste estudo, é indicada a realização da análise de 

sensibilidade de risco da iniciativa, com o objetivo de trazer mais segurança às 

decisões, e aumentar a certeza de quais variáveis podem afetar significamente o 

resultado e a intensidade com que afetam. Os valores obtidos dão aos envolvidos a 

leitura relativa às variáveis mais críticas e o grau de risco que uma ou outra variável 

pode representar. 

 

Recomenda-se também estudo e avaliação de riscos relacionados à segurança e às 

fraudes na utilização do aplicativo. 
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APÊNDICE A - Entrevistas semiestruturadas 

 

 

PESQUISA – NOVOS CANAIS DE RECARGA 

 

1. Data da pesquisa: ____________   Local da entrevista: ___________________ 

2. Idade: ______________________        Sexo:      (    ) Masculino   (   ) Feminino 

3. Estação de desembarque: __________________________________________ 

4. Estação de embarque: _____________________________________________ 

 
5. Renda familiar 
 

a) (     ) Até R$ 1.760,00 (até 2 SM) 

b) (     ) De R$ 1.760,01 até R$ 3.720,00 (2 a 4 SM) 

c) (     ) De R$ 3.720,01 até R$ 8.800,00 (4 a 10 SM)  

d) (     ) De R$ 8.800,00 até R$ 17.600,00 (10 a 20 SM) 

e) (     ) Acima de R$ 17.600,01 (mais de 20 SM) 
 

6. Grau de instrução 
 

a) (     ) Ensino Fundamental Incompleto 

b) (     ) Ensino Fundamental Completo 

c) (     ) Ensino Médio Incompleto 

d) (     ) Ensino Médio Completo 

e) (     ) Ensino Superior Incompleto 

f) (     ) Ensino Superior Completo 

g) (     ) Pós-graduação, MBA, Mestrado, Doutorado 
 

7. Que nota você daria para O TEMPO DE ESPERA NA FILA DA BILHETERIA? ___ 
 

8. Possui bilhete único?          (    ) Sim             (    ) Não 
 
a) Se não, por quê? 
_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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9. Com qual frequência você vai à fila da bilheteria: 

(    ) Uma vez por dia 

(    ) Duas vezes por dia 

(    )  Uma vez na semana 

(    ) Duas vezes na semana 

(    ) Três vezes na semana 

(    ) Mais de quatro vezes na semana 

 

10. Você possui? 
a) (     ) Cartão de Crédito 
b) (     ) Celular  
c) (     ) Aplicativos no celular 
d) (     ) Computador com internet 

 

11. Usaria um canal de venda online?  (    ) Sim             (    ) Não 

a) Se não, por quê? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

b) Se sim, qual forma de pagamento você prefere?  (sendo que 1 é a melhor) 

( 1 )     ( 2 )    ( 3 )   Cartão de crédito 

( 1 )     ( 2 )    ( 3 )   Boleto 

( 1 )     ( 2 )    ( 3 )   Transferência bancária 
 

12. Algum dos serviços abaixo seria um diferencial para você? 

a) (     ) Recarga pela internet 

b) (     ) Recarga por aplicativo  
 

14.1) Por que você escolheria essa forma de pagamento? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – Fluxo de caixa SuperVia: cenário otimista 

 

 
 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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APÊNDICE C – Gráfico Ponto de Equilíbrio SuperVia: cenário 

otimista 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

  

Ponto de Equilíbrio = 4,3%

R$0

R$50

R$100

R$150

R$200

R$250

R$300

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

R
ec

ei
ta

M
ilh

ar
es

Aderência do Cliente

Ponto de Equilíbrio

Custo Fixo Custo Variável Receita



103 

 

APÊNDICE D – Fluxo de caixa SuperVia: cenário pessimista 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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APÊNDICE E – Gráfico Ponto de Equilíbrio SuperVia: cenário 

pessimista 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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APÊNDICE F – Fluxo de caixa MetrôRio: cenário otimista 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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APÊNDICE G – Gráfico Ponto de Equilíbrio MetrôRio: cenário 

otimista 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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APÊNDICE H – Fluxo de caixa MetrôRio: cenário pessimista 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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APÊNDICE I – Gráfico Ponto de Equilíbrio MetrôRio: cenário 

pessimista 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 
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