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RESUMO 

 

Estamos no auge da era digital, e a tecnologia está se infiltrando mais profundamente 

em nossas vidas. Carregar produtos em carrinhos físicos, esperar em filas ou perder 

tempo produtivo em compras ou até mesmo procurando por produtos e serviços pode 

não ser mais uma alternativa para os consumidores. Os milhões de 

clientes/passageiros que circulam nos diversos modais de transporte são potenciais 

consumidores enquanto se mobilizam pelas cidades e grandes centros. Desta forma, 

promover o encontro dos passageiros com o setor varejista se configura como uma 

possibilidade de melhorar a vida das pessoas e agregar valor aos negócios no setor 

de transporte, na forma de ampliação de receitas alternativas ou acessórias por venda 

de produtos e serviços. Os passageiros podem escolher a opção desejada através de 

um clique. Após efetuar o pagamento pelo cartão, o produto será entregue no local 

desejado pela empresa de varejo ou virtualmente, em alguns casos, por exemplo, e-

books, pacotes de viagem, ingressos de cinema etc. O cliente obtém o produto no 

destino desejado em poucas horas ou dias, dependendo do método de entrega da 

empresa varejista, confirmando horários e locais convenientes. A venda de cada 

produto realizada no site da loja virtual Mobbuy será revertida em comissão estimada 

entre 1% e 5% para a operadora de transporte. Apesar desse custo na venda, o 

varejista terá vantagens competitivas relevantes e importantes para manter seu 

posicionamento de marca no mercado. As lojas virtuais terão mercadorias exibidas na 

forma de adesivos em uma parede ou em placas de exibição, bem como em painéis 

digitais inteligentes. Poderão ser implantadas em vários lugares, como dentro de uma 

loja física, em um metrô, em um pavimento ou passeios laterais, abrigos de ônibus ou 

qualquer outro local onde um número de pessoas transite diariamente. A loja virtual é 

configurada na tela, nomeada parede virtual. É uma loja bi ou tridimensional que 

funciona com sistema QR Code. Cada item da loja de varejo recebe um código 

exclusivo. Os clientes devem baixar o site Mobbuy, acessá-lo em seus smartphones 

e utilizá-los para escanear o código e, assim, obterem dados sobre o produto e 

inserirem os parâmetros de compra que desejarem. Este projeto visa inovar na forma 

de fomentar o consumo estabelecendo uma linha direta entre a necessidade do 

consumidor – otimizando a logística e a lógica que definem o que há de mais moderno 



 

 

 

em e-comerce – e o precioso tempo de cada pessoa que se encontra em áreas 

públicas. 

 

Palavras-chave: Receitas acessórias. Loja virtual. Passageiro. Setor de transporte. 

Vendas. Varejista. Comércio eletrônico. Operadoras de transporte. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

1.1 Contextualização do Tema  

 

O aumento exponencial da capacidade de processamento de dados, a 

possibilidade de conexão “das coisas” e o uso de novas estratégias são as bases da 

chamada “indústria inteligente” ou “indústria 4.0” e abrem um novo painel de 

oportunidades para empresas, sejam elas maduras ou nascentes. Segundo 

Schumpeter (1977), são esses os momentos nos quais os verdadeiros 

empreendedores fazem a diferença, aproveitando os avanços tecnológicos para 

inovar. Ao criar o termo “destruição criativa”, fez uma referência à necessidade de se 

quebrar o status quo (estado atual) do mundo empresarial. (SCHUMPETER, 1977). 

Diante do cenário de desenvolvimento tecnológico da Indústria 4.0 e do efeito 

da pandemia do Covid 19 no setor de transporte, observa-se crescente incerteza das 

organizações no desenvolvimento de propostas que garantam a sustentação 

econômica do setor, sobretudo das corporações privadas no segmento de concessões 

(PWC, 2020).  

A grande transformação tecnológica nos hábitos de consumo e na necessidade 

de mobilidade das pessoas foram drasticamente mudadas com a chegada da 

pandemia do Covid-19, reduzindo significativamente a demanda de passageiros e, 

consequentemente, as receitas e lucros das empresas do segmento. O impacto na 

demanda também acumulou prejuízos aos governos de todas as esferas, na medida 

que as empresas que operam sobre o modelo de concessão possuem garantias 

contratuais no que tange à frustração de receitas que exigem implemento de 

contraprestações e aportes públicos. 

A sociedade e os setores produtivos foram forçados a se adequar a novas 

formas de executar tudo o que antes era executado sem preocupações com a 

contaminação da doença, começando a adaptar-se respeitando um novo 

distanciamento social, com novas formas de realizar o trabalho, mudando o modo de 

consumir e relacionar de um modo geral (CNT, 2020).  

A transformação digital vem acelerando a mudança do padrão de consumo 

imposta pela nova realidade e é constatada pelo fato de que, das pessoas que hoje 

fazem compras on-line, 8% realizaram sua primeira compra via e-commerce durante 
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a quarentena. Segundo o estudo “Mudanças no Transporte Pós-Covid”, da CNT, 

realizado em 2020, 70% dessas pessoas pretendem aumentar seu consumo por meio 

de sites e aplicativos, mesmo após o fim desse período (CNT, 2020). 

Pelo estudo, essa revolução exigirá uma nova postura das organizações. Toda 

essa transformação exigirá que as empresas do setor de transportes alterem seus 

processos para se manterem competitivas. Segundo Davila, Epstein e Shelton (2007, 

p.21), para as organizações, inovação não é apenas a oportunidade de crescer e 

sobreviver, mas, também, de influenciar decisivamente os rumos da indústria em que 

se inserem e, dentro desse cenário, a capacidade de inovar tem sido uma meta das 

organizações, independentemente do ramo, tamanho das empresas e complexidade 

do setor. No Brasil, país de dimensões continentais, com a quinta maior extensão 

territorial do planeta, 8.514.876 km², atuar no setor logístico é um grande desafio por 

si só. Essa é uma das razões que faz com que a necessidade de implantação de uma 

cultura de inovação tenha passado de importante para urgente. As empresas do setor 

precisam buscar e aplicar modelos que garantam sua sustentabilidade, com foco em 

alavancar. 

A proposta deste estudo é apresentar uma solução inovadora para incremento 

de receitas por meio de receitas acessórias – termo correspondente a um conjunto de 

valores cujo recebimento decorre da exploração de atividades econômicas 

relacionadas tangencialmente à execução de um contrato de concessão –, ou 

alternativas às empresas do setor de transporte e logística, que agregue valor aos 

negócios em toda a cadeia de mercado, desde empresas varejistas, logística, 

operadoras de transporte de diversos modais, indústria, e-commerce, marketplace, 

serviços ao, principalmente, passageiro/cliente do setor de transportes. 

 

1.2 Justificativa 

  

O tema da presente proposta em estudo foi escolhido em função da importância 

da inovação como elemento de sustentação da geração de receitas alternativas para 

as empresas do segmento de transporte. 

Embora a proposta deste estudo seja ainda incipiente e limitada, os resultados 

apontados contribuirão para um novo foco de inovação no segmento de transporte e 

na busca por soluções e práticas aplicadas ao setor. 
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Antes de esse cenário de pandemia se estabelecer, alguns negócios já 

estavam se aventurando em desafios inovadores, mudando a forma de produzir um 

bem ou serviço de modo que alterava definitivamente a natureza do negócio no qual 

estavam inseridos, às vezes de forma discreta e imperceptível, outras de forma 

inovadora e disruptiva, chamando a atenção e trazendo questionamentos de como um 

negócio consegue ter sucesso e prosperar de forma repentina.  

Segundo Decoster (2020), “ao inovar, a corporação cria conhecimentos e 

informações a partir do ambiente externo para, assim, se ajustar a novas 

circunstâncias e, nesse processo, recriar seu meio”. 

A história está cheia de negócios e profissões extintas, alguns, inclusive, que 

eram grandes potenciais globais, mas que a falta de evolução própria os subjugou aos 

livros de história.  

Castro (2020) apresenta em seu artigo alguns desses negócios que tiveram 

que mudar seu modelo de negócio para se manterem lucrativos e gerarem valor junto 

ao cliente. Sem a readequação de seu foco e execução de sua estratégia de forma 

alinhada, certamente teriam muita dificuldade de competir com o seu mercado de 

negócio inicial, o que, inevitavelmente, não permitiria destaque no seu segmento, 

como os exemplos seguintes: 

 

 McDonald’s: não ganha dinheiro vendendo hambúrguer e batatas fritas, e sim 

com a compra do terreno onde o franqueado vai operar e, assim, aluga o 

terreno ao franqueado. 

 Coca-Cola Company: há muito tempo deixou de focar seu negócio na 

produção e engarrafamento dos produtos, passando a licenciar o direito de 

produção a terceiros. 

 Apple: deixou de produzir produtos e focou no desenvolvimento de produtos, 

terceirizando a produção e a fiscalizando. Cada vez mais está focando nos 

clientes diretamente através de serviços (cloud e streaming). 

 

Para prosperar na atual era de consumo, é necessário satisfazer e perceber as 

necessidades dos consumidores, já que só assim é possível ter sucesso no negócio 

(SAMARA; MORCHS, 2005). 

Segundo a Forbes (2018a), os exemplos de negócios que combinaram 

evolução tecnológica e sustentabilidade ambiental, usando o conceito de economia 
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compartilhada, cresceram e estão posicionados, cada um em seu segmento, de forma 

relevante, promovendo a mudança na relação entre cliente e fornecedor, que antes 

era determinada por modelos de negócios fortemente estabelecidos. São eles:  

 

 Airbnb: cresceu mais de 30 milhões desde sua criação, segundo Thomas 

(2017), com seu modelo de hospedagem que não possui nenhuma estrutura 

física, impactando diretamente a indústria hoteleira. 

 Netflix: possui 139 milhões de usuários no mundo (FORBES, 2019). Modelo 

de entretenimento com filmes e conteúdo totalmente on-line. 

 Uber: com seu modelo de colaboração, está em 50° lugar nas empresas 

privadas de maior dimensão da América (FORBES, 2018b). 

 

Essas empresas mudaram o segmento de suas atuações trazendo novas 

experiências ao cliente, e, com isso, forçando uma grande mudança nos negócios 

preexistentes. 

Quanto tempo até que uma nova ideia saia do papel e impacte diretamente o 

caixa de seu negócio? Segundo Decoster (2020), esses exemplos nos permitem 

considerar que gerar valor em um negócio não é exclusividade de grandes empresas 

nem de pequenos negócios.  

 

1.3 Breve apresentação dos capítulos do Projeto Aplicativo 

 

O capítulo 1 apresenta a contextualização do tema e a justificativa para a 

elaboração desse projeto. 

O capítulo 2 abordará as bases conceituais, e contemplaremos os temas: 

impactos da inovação e do comércio digital nas receitas das organizações. 

O terceiro capítulo tratará da metodologia de pesquisa e das ferramentas que 

utilizaremos para suportar o desenvolvimento do projeto em questão. 

O quarto capítulo tratará do levantamento e análise de informações, serão 

feitos diagnóstico e análise do setor de transporte, um benchmarking do setor, com 

base nas práticas de receitas acessórias dos modais aéreo, metroferroviário e 

rodoviário.  

O quinto capítulo abordará a proposta de solução do projeto, considerando sua 

viabilidade técnica, financeira, político-legal, estratégica e operacional. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

Neste capítulo, serão abordadas técnicas de modelagem e suas características 

de utilização, com o objetivo de alavancar valor para o negócio, tornando uma ideia 

um produto comercial e lucrativo, dando clareza aos stakeholders.  

 

2.1 Modelos de negócios e a Geração de Valor 

 

Quando a ideia é boa, um pequeno negócio pode causar impactos no mercado 

de forma a derrubar um grande e consolidado modelo. Assim, não há limites para a 

criatividade e experimentação para novas formas de gerar mais valor para o cliente, 

criando oportunidades (DRUCKER, 1987). 

Entretanto, é fundamental deixar claro que esse não é um processo criado ao 

acaso, ou de forma empírica. Mesmo não sendo uma ciência, está entre os maiores 

volumes de produção acadêmica (DOLABELA, 2008). Existem metodologias para 

entender um modelo de negócio e para incrementá-lo. Essa é uma forma de minimizar 

os riscos e discutir, às vezes até com o cliente final, melhorando, assim, a 

assertividade de uma mudança. 

Para que um negócio consiga ter clareza de seu objetivo e ter foco no seu 

cliente, é necessário ter claro seu posicionamento de mercado. Quando isso não é 

claro ou é muito pulverizado, o que é bem comum, o negócio gasta muita energia e 

recurso com entregas que não trazem retorno financeiro e perde a oportunidade de 

se posicionar em um negócio que traga mais retorno, mínima concorrência e maior 

lucratividade (KOTLER; FOX, 1994). 

Estudar a estratégia de um negócio antes de executar parece óbvio, mas, na 

verdade, é um processo pouco ou quase nunca realizado pelos donos de negócios, 

especialmente quando se fala de pequenos negócios. Pular essa etapa em um 

processo de criação de um negócio pode direcioná-lo para o seu fim precoce.  

Mas não é só o microempreendedor que comete esse erro, grandes empresas 

o cometem a todo momento, lançando produtos que não dão o resultado esperado, e 

gastam muita energia e recursos que poderiam ser evitados ou melhorados.  

O perigo nesses casos é que, quando não se tem clara a forma de tomar uma 

decisão de descontinuidade, um produto de baixa performance passa a ser um 
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consumidor de lucro de um produto de alta performance, e a empresa se autofragiliza. 

Caso um concorrente se apresente, o negócio não terá fôlego financeiro para uma 

competição.  Segundo Kotler e Keller (2006), o planejamento estratégico com foco no 

mercado busca fazer essa relação entre os objetivos do negócio e as oportunidades 

do mercado. 

Existem muitas formas de analisar um modelo de negócio. O modelo seguinte 

foi desenvolvido pelo suíço Osterwalder e Pigneur (2010), demonstrado na Figura 1, 

que apresenta o Canvas, um instrumento que consiste em dividir o negócio em nove 

segmentos com o objetivo de facilitar o entendimento desse negócio. 

 

Figura 1 – Modelo Canvas 

 

Fonte: Sebrae (2020). 

 

Nesse modelo, com o intuito de facilitar o entendimento e a aplicabilidade ao 

interessado, o Sebrae sinaliza com cores cada um dos quadrantes que possuem 

afinidade de foco, com o objetivo de garantir que cada pilar fundamental receba a 

atenção mínima necessária. São eles: 

 

 PARA QUEM? (cor verde) 

‒ Segmento de Clientes. 

‒ Canais. 

‒ Relacionamento com o cliente. 
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 O QUÊ? (vermelho) 

‒ Proposta de Valor. 

 COMO? (azul) 

‒ Atividade-chave. 

‒ Recursos Principais. 

‒ Parcerias Principais. 

 QUANTO? (laranja) 

‒ Fonte de Receita. 

‒ Estrutura de Custos. 

 

Ao utilizar esse modelo, está sendo aplicada uma ferramenta estratégica de 

gestão de negócios que, além de ser menos burocrática na sua construção, permite 

aprendizados e insights e novas ideias durante sua utilização. 

Importante ressaltar que o uso da ferramenta Canvas não é exclusivo para 

grandes negócios, ele pode ser aplicado de forma plena e trazer resultados em 

pequenos processos e gerar valor não somente para o cliente final, sendo bem útil em 

processos de menor porte dentro de um negócio, melhorando entregas entre clientes 

internos e trazendo economias e até mesmo receita para o negócio principal. Assim, 

é uma ferramenta que vem ganhando muita popularidade, associada à simplicidade e 

a suas vantagens. 

 

2.2 Geração de Valor 

 

A atratividade comercial de um negócio e seu grau de rentabilidade estão e 

sempre estiveram diretamente associados à percepção de valor que os clientes 

possuem desse negócio. Mas, a despeito disso, é comum negócios só despenderem 

atenção ao tema quando estão imerso numa crise. 

Segundo Porter (2011, p. 1),  

 

Grande parte do problema está nas empresas em si, que continuam presas 
a uma abordagem à geração de valor surgida nas últimas décadas e já 
ultrapassada. Continuam a ver a geração de valor de forma tacanha, 
otimizando o desempenho financeiro de curto prazo numa bolha e, ao mesmo 
tempo, ignorando as necessidades mais importantes do cliente e influências 
maiores que determinam seu sucesso a longo prazo. 
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O conceito de geração de valor de um negócio, segundo Castro (2020), remete 

ao termo Economic Value Added (ou simplesmente EVA), que é considerado o 

objetivo principal da alta liderança de qualquer empresa: maximizar o seu valor de 

mercado. O ponto-chave é que esse EVA é bem amplo e não se limita a resultados 

operacionais, como lucro e EBTDA, e com isso é bem complexa a sua avaliação. 

Isto posto, gerir um negócio que vai apresentar resultados positivos, e, com 

isso, aumentar valor para os acionistas precisa estar associado a práticas de gestão 

que motivem o time de execução a atingir tais resultados. Diversos modelos que 

buscam tal propósito foram e continuam sendo criados e experimentados, mas alguns 

modelos apresentaram resultados positivos e são amplamente usados nos mais 

diversos segmentos (CASTRO, 2020). São eles: 

 

 Remuneração variável associada à gestão de desempenho: que associa 

diretamente a uma remuneração variável individual ou coletiva aos resultados 

preestabelecidos pela liderança. 

 Sistema de gestão de desempenho: quando não é associado à remuneração 

variável, mas tem outros incentivos como promoção ou desligamento 

associados aos resultados. 

 Ampliação do pacote de benefícios: é um modelo que tem maior flexibilidade 

de premiação aos empregados. 

 

Essas estratégias buscam, na verdade, garantir o maior resultado potencial do 

negócio através das melhores entregas individuais de seu time, que será composto 

pelo melhor nível profissional disponível no mercado, devido ao poder de atratividade 

e retenção de capital humano desenvolvido.  

Isso acontece porque, quando o negócio consegue desenvolver uma estratégia 

bastante atrativa, é natural que rapidamente os melhores profissionais do mercado 

demonstrem interesse em compor esse time, e os profissionais que já estão na 

empresa vão tender a desejar ficar nela tornando as pessoas um bem a ser gerido, 

conforme defende Dutra (2002). Quando se consegue estar nesse nível de excelência 

nesse processo, o programa de gestão de desempenho se encarrega de identificar os 

profissionais com entregas mais fracas, e expurgá-los, enquanto o processo de 

reposição traz os melhores profissionais do mercado.  
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Mas tão importante quanto esse processo de retenção e seleção de talentos, 

segundo Rezende (2003), é o monitoramento dos resultados operacionais associados 

a análises buscando traduzir a necessidade do cliente final. Muitos negócios se 

esquecem de fazer essa segunda parte, ou fazem parcialmente, o que os leva a ter 

direcionamentos equivocados. 

Perder a conexão com o cenário externo, com o cliente e suas necessidades é 

uma causa de falência muito comum, conforme Kotler (2006). E se isso por si só já 

traz uma responsabilidade grande. Quando temos o cenário atual, em que novas 

ideias tornam obsoletos grandes projetos, é ainda mais necessário estar conectado 

com as tendências e novidades de soluções tecnológicas. 

O processo de geração de valor, de acordo com Martin e Petty (2004), precisa 

funcionar em duas vertentes, em que uma trabalha com foco no produto e receita 

atual, e a outra pensando na perpetuação do negócio, olhando estrategicamente para 

o futuro, ao mesmo tempo que gerencia o negócio trazendo sustentabilidade.  

A velocidade de correção de rota na estratégia é cada vez mais relevante, como 

defende Samanez (2007). Após a identificação de uma necessidade de ajuste no 

negócio, quanto mais rápido o time for capaz de adaptar-se, mais competitivo ele se 

tornará, e incorrerá também em melhores resultados operacionais, assim, essa 

característica é também muito importante. 

 

2.3 Indústria 4.0 e as estratégia de vendas  

 

Chamada Indústria 4.0, a 4ª Revolução Industrial surgiu de uma necessidade 

de desenvolver a tecnologia do governo alemão. Esse conceito foi utilizado pelo 

governo em 2012, com a finalidade de explicar uma estratégia tecnológica que 

começava a ser aplicada na indústria. Esse conceito se alastrou rapidamente ao redor 

do mundo e engloba dispositivos tecnológicos conectados à internet interagindo entre 

si, aumentando, assim, a eficiência e a versatilidade de um sistema de produção. 

A 1ª Revolução Industrial ocorreu nos séculos XVIII e XIX e teve como principal 

objetivo a mecanização dos processos de fábrica, por meio da utilização da água e de 

energia a vapor na produção. Em seguida, ocorreu a 2ª Revolução Industrial, 

caracterizada pelo uso da energia elétrica para redução em massa, provocando 

mudanças drásticas no cenário produtivo. A transformação seguinte, também 
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chamada de 3ª Revolução Industrial, trouxe a revolução digital, com o uso da 

eletrônica e tecnologias de informação para automatizar a produção (Figura 2). 

 

Figura 2 – Revoluções industriais 

 

Fonte: Kaggerman et al. (2012). 

 

Pode-se dizer que três palavras estão diretamente ligadas ao contexto da 

Indústria 4.0: 

 

 Automação: um sistema de controle pelo qual os mecanismos verificam a sua 

própria operação, efetuando medições e introduzindo correções, sem a 

necessidade da intervenção do homem. 

 Eficiência: é a utilização de recursos, sejam eles máquinas, suprimentos ou 

pessoas da melhor maneira possível, com o melhor método de se executar um 

processo. 

 Inovação: pode ser entendida como a introdução ou desenvolvimento de um 

produto, que pode romper ou aperfeiçoar o padrão tecnológico anterior, criando 

novas indústrias, setores e mercados. A inovação está diretamente ligada ao 

desenvolvimento econômico e tecnológico de um país (LEMOS, 1999). 
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Os impactos da Indústria 4.0 sobre a produtividade, a redução de custos, o 

controle sobre o processo produtivo, a customização da produção, dentre outros, 

apontam para uma transformação profunda nas plantas fabris. 

Segundo levantamento da ABDI (Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial), a estimativa anual de redução de custos industriais no Brasil, a partir da 

migração da indústria para o conceito 4.0, será de, no mínimo, R$ 73 bilhões/ano. 

Essa economia envolve ganhos de eficiência, redução nos custos de manutenção de 

máquinas e consumo de energia. 

Assim como toda tecnologia, a Indústria 4.0 surge com alguns desafios e 

oportunidades para otimização do mercado. Isso proporciona mudanças no ambiente 

operacional e na vida dos trabalhadores do setor industrial, uma vez que esse 

profissional terá de se adaptar à nova forma de trabalhar, que é bastante diferente da 

forma usual com a qual está acostumado (AFFONSO, 2017).  

O autor defende ainda que mesmo os cargos gerenciais sofrerão mudanças, 

uma vez que os profissionais poderão se conectar aos sistemas remotamente 

gerenciando suas operações à distância. Com isso a gestão das operações ocorrerá 

em tempo real. Ribeiro (2015) considera a facilidade de integração dos processos e 

dados da empresa (tanto interna quanto externamente) como um dos maiores feitos 

da Indústria 4.0, justamente por aumentar a eficiência operacional, 

consequentemente, aumentar a inovação; a customização em massa; a velocidade 

(porque reduz tempo entre design, produção e entrega da versão final dos produtos); 

a qualidade, devido ao maior monitoramento do processo produtivo e redução de 

peças defeituosas, e por fim, a produtividade, através da manutenção preventiva. O 

custo das operações será reduzido porque alterações em pedidos, flutuações de 

qualidade, paradas de máquinas e desgastes de ferramentas podem ser resolvidos 

de forma mais ágil, permitindo que as máquinas sejam mais bem preparadas 

(FREITAS, 2016). Outra vantagem da Indústria 4.0 consiste na integração de 

informações durante todo o processo produtivo, controlando desde os dados de 

insumos e recursos até a entrega do produto ao cliente. 

 

2.4 Estratégia de Vendas 

 

Para dar início ao tema, é importante explicar que estratégia de vendas e 

estratégia de Marketing não são iguais. 
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O marketing foca em construir, divulgar e manter o nome da empresa na mente 

do público-alvo, além de prospectar novos clientes e agregar valor aos já fidelizados. 

A estratégia de vendas é o “como” fazer tudo isso, em resumo, a estratégia de vendas 

é uma ferramenta do marketing. 

A estratégia de vendas precisa definir o como fornecer o produto ou serviço 

para quem precisa ou deseja, segundo Kotler e Keller (2006). 

A principal característica da estratégia de vendas é entender que uma venda 

surge do desejo por produtos e/ou serviços baseados na possibilidade de pagar por 

eles. Assim, quando os clientes podem pagar por esses desejos, surgem as 

demandas. 

Para melhor compreensão, vamos apresentar um estudo realizado na década 

de 40 por Abraham Maslow, que desenvolveu uma teoria de que é possível inferir o 

que motiva uma pessoa a desejar algo. 

Segundo Maslow (apud LACOMBE; HEILBORN, 2003), o princípio básico da 

motivação é uma necessidade satisfeita, não é um motivador de comportamento. O 

que motiva as pessoas são as necessidades insatisfeitas. As pessoas sempre têm 

necessidades insatisfeitas (Figura 3). 

 

Figura 3 – Pirâmide de Maslow 

 

Fonte: Maslow (1962 apud LACOMBE; HEILBORN, 2003).  

 



22 

 

 

 

Segundo Maslow (1962 apud LACOMBE; HEILBORN, 2003), existe uma 

tendência na maioria das pessoas de procurar satisfazer primeiro as necessidades 

básicas. Após o atendimento dessas necessidades, elas procuram satisfazer as de 

segurança, e, a seguir, as de associação, as de status e as de autorrealização. A 

seguir será explicado cada nível.  

Primeiro nível – necessidades fisiológicas básicas para garantir a vida: 

alimento, sono, abrigo, conforto, melhores condições de trabalho, etc. Quando uma 

necessidade é atendida, perde a intensidade da motivação, e a tendência é passar 

para o nível seguinte.  

Segundo nível – necessidade de segurança – atendidas as necessidades 

fisiológicas, as pessoas, em sua grande maioria, buscam a atender às de segurança: 

pública, Previdência Social, planos de aposentadoria, planos de assistência médica, 

seguros, poupança e investimento, afastamento do perigo físico e do risco de privação 

das necessidades básicas. 

Terceiro nível – necessidades sociais/associação – nesse nível encontramos: 

filiação e aceitação por grupos, participação, formação de família, amizade com 

colegas e relações interpessoais harmoniosas.  

Quarto nível – necessidades de status e estima – desejo de se sobressair 

socialmente, necessidades do ego, amor-próprio, oportunidade de progresso e 

reconhecimento de mérito ou do valor por si mesma.  

Quinto nível – necessidade de autorrealização – provar a si próprio a 

necessidade de trabalho desafiante e criativo. Atingir o máximo do potencial individual, 

tornar-se aquilo de que é capaz e dar uma contribuição efetiva para a sociedade e 

para o país. 

Após a definição das necessidades de seus clientes, o próximo passo é criar 

valor aos olhos deles atingindo os objetivos da pirâmide no mercado-alvo. 

Segundo o professor Jeroneme McCarthy (2006 apud KOTLER, 2006 in 

COBRA, 2007), para atingir esses objetivos, precisamos focar nos 4Ps: produto, 

preço, promoção e place (distribuição e logística). 

Precisamos vender o produto certo ao cliente certo, fazendo com que 

conheçamos o que o produto faz e o que o cliente espera que faça por ele.  

Vale explicar cada um dos elementos dos 4 Ps, haja vista a importância desse 

composto para o sucesso em vendas (FUTRELL, 2003). 
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Produto: é um conjunto de atributos tangíveis e intangíveis, incluindo 

embalagem, cor e marca, além dos serviços e até mesmo a reputação da empresa 

vendedora. Segundo Futrell (2003), as pessoas compram mais que um conjunto de 

atributos físicos. Elas compram a satisfação de desejos, tais como o que o produto 

faz, sua qualidade e a imagem obtida pela posse desse produto. Assim, para 

satisfazer às necessidades dos consumidores, é indispensável que os produtos ou 

serviços a serem ofertados tenham boa qualidade, que as características atendam ao 

gosto dos consumidores, com boas opções de modelos e estilos, com nome atraente 

de marca, acondicionados em embalagens sedutoras, em variados tamanhos de 

produtos, com serviços e garantias ao usuário que proporcionem adequados retornos 

financeiros à organização. Nesse sentido, o produto busca satisfazer necessidades 

ou desejos, por conter em si uma solução para um determinado problema.  

Por exemplo: o que estamos comprando ao adquirir uma moto com maior 

potência? Nós estamos comprando a possibilidade de percorrer maiores distâncias, 

com maior rapidez, entre outros fatores. No fundo, o que você está comprando? O 

que as pessoas estariam adquirindo ao comprar um pernoite num hotel, um batom, 

uma apólice de seguros, uma camiseta de grife? Os consumidores compram mais do 

que um simples produto ou um serviço. Na verdade, compram garantia, segurança, 

conforto, qualidade, lazer, descanso, consertos rápidos, quando necessário, ou seja, 

um conjunto de benefícios que satisfazem às suas necessidades.  

Preço: também se constitui um elemento importante do composto do marketing. 

O preço refere-se ao valor de um produto que possa atrair o comprador no sentido de 

trocar o dinheiro ou outra coisa de valor por ele. Para o profissional de vendas, o preço 

permite expressar o valor do produto e gerar receita. Já para o consumidor, o preço é 

um padrão de medida adotado para julgar o valor e potencial de satisfação. É preciso 

que o preço seja justo e proporcione descontos estimulantes à compra dos produtos 

ou serviços, com subsídios adequados e períodos (prazos) de pagamento. 

“A qualidade fica depois que o comprador se esquece do preço” (Henry Royce, 

um dos fundadores da Rolls-Royce). 

Praça ou Distribuição: a distribuição refere-se à estrutura do canal usado para 

transferir produtos da empresa para seus clientes. A distribuição precisa levar o 

produto certo ao lugar certo por meio dos canais de distribuição adequados, com uma 

cobertura que não deixe faltar produto em nenhum mercado importante. Assim, é 

imprescindível realizar um planejamento para definir a melhor forma de o consumidor 
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obter acesso aos produtos e aos serviços da empresa, que pode utilizar vários canais 

para fazer o produto chegar até o cliente. Por exemplo: os fabricantes podem vender 

para revendedores, que podem ser atacadistas e/ou varejistas, e estes vendem para 

os indivíduos. Nesse propósito, é importante que o produto esteja disponível para os 

clientes em local conveniente e acessível. Outra questão da distribuição, posto que a 

primeira trata dos canais de distribuição, diz respeito a atividades de tempos e 

movimentos que tratam da movimentação e armazenagem de cargas dentro da 

empresa. Ou seja, qual é a forma mais adequada para movimentar estoques e o 

transporte mais viável para fazer as mercadorias chegarem ao seu destino. Ao 

conjunto dessas atividades damos o nome de logística. Conforme Moreira (2001), há 

uma forte relação entre vendas e logística. Por exemplo, quando as vendas ficam 

abaixo do esperado, a logística do processo precisa ser revista, pois surgem questões 

relativas ao prazo de validade da mercadoria e sobre novas áreas para estocagem 

dos produtos. 

Promoção: aumenta as vendas da empresa ao passar informações sobre o 

produto para clientes potenciais. Dessa forma, refere-se a informar, persuadir e 

influenciar as pessoas na escolha de produtos. Podemos apresentar quatro elementos 

básicos do esforço promocional de uma empresa:  

 

 Venda pessoal: é comunicar informações no sentido de persuadir alguém a 

comprar algo. É a venda efetuada por meio de uma pessoa (representante 

comercial, por exemplo) e se caracteriza pelo confronto pessoal, manutenção 

de relacionamentos e de uma resposta rápida. 

 Propaganda: caracteriza-se como uma comunicação não pessoal de 

informações, paga por um patrocinador. A propaganda deve criar uma opinião 

favorável a um determinado produto, serviço, instituição ou ideia, visando a 

orientar o comportamento humano das massas num determinado sentido. Os 

meios de propaganda abrangem TV, rádio, mala direta, catálogos, publicações 

e outdoors.  

 Publicidade ou Relações Públicas: o nome dado anteriormente para relações 

públicas era publicidade, que era vista como um conjunto de atividades para 

promover a empresa mediante a inserção gratuita de notícias na mídia. 

Relações públicas consiste na construção de um bom relacionamento com os 

vários públicos da empresa com a adoção de uma publicidade favorável, ou 
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seja, uma boa imagem da empresa. As relações públicas são usadas para 

promover pessoas, ideias, produtos e organizações, ou seja, comunicação não 

pessoal de informações, que não é paga. Essas informações podem aparecer 

em meios de comunicação, como televisão, rádio e publicações.  

 Promoção de vendas: consiste em incentivos de curto prazo que visam a 

estimular a compra ou a venda de um produto ou serviço. A promoção oferece 

razões para a compra ou venda ser feita imediatamente. Há exemplos disso 

por toda parte. Um encarte em um jornal de domingo contém um cupom 

oferecendo desconto na compra do café. O display no final do corredor de um 

supermercado local tenta os compradores impulsivos com uma pilha de caixas 

de Coca-Cola. As promoções podem ser de dois tipos: 

a) Promoção de vendas de consumo que incluem amostras grátis, cupons, 

concursos e demonstrações para consumidores. 

b) Promoção de vendas industriais, as quais estimulam os atacadistas e os 

varejistas a comprarem grandes quantidades, mediante o uso de concursos 

de vendas, displays, preços especiais e mercadorias grátis. A promoção 

também exerce a função de informar os consumidores sobre os atributos, 

as vantagens e os benefícios do produto. 

 

Como mencionamos no início deste material, muitas pessoas consideram 

vendas e marketing como termos sinônimos. A venda, porém, constitui apenas um 

dos muitos componentes do marketing. No mundo dos negócios, a venda pessoal 

refere-se à comunicação individualizada de informações para persuadir um prospect 

(cliente potencial) a comprar algo – um bem, um serviço, uma ideia ou outra coisa que 

atenda a suas necessidades individuais (FUTRELL, 2003). Atualmente, os clientes 

estão mais sofisticados e mais exigentes, já não se detêm em apenas comprar bons 

produtos, estão mais interessados em encontrar soluções para seus problemas e, por 

esse motivo, cada vez mais precisamos da estratégia de vendas, para oferecermos 

para o mercado-alvo nossos produtos e/ou serviços. 

 

2.5 Marketing digital e a comercialização de produtos e serviços 

 

As alterações sofridas, através do tempo, nos modelos econômicos deixaram 

como legado o mercado digital, em que o uso frequente da tecnologia associado à 
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internet está presente nos mais diversos setores da sociedade. Essa mudança nos 

padrões comportamentais se refletiu nos consumidores, empresas e no 

relacionamento entre ambos, abrindo o caminho para uma nova maneira de 

marketing, que é o marketing digital (BOGO; KLOCH, 2012). 

 

2.5.1 Conceito de marketing digital 

 

Kotler e Keller (2006) descrevem marketing como sendo o processo social por 

meio do qual pessoas e grupos de pessoas satisfazem desejos e necessidades com 

a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros. 

Para Peter (2000), marketing é o processo de planejar e executar a definição 

do preço, promoção, distribuição de ideias, bens e serviços com o intuito de criar 

trocas que atendam a metas individuais e organizacionais. 

Esse processo, porém, se potencializou com o avanço da tecnologia e uma 

nova forma de se conectar com o cliente. O chamado marketing digital surgiu com o 

crescimento exponencial da internet nos anos 1990 e se consolidou por volta dos anos 

2000 com o crescente número de internautas, o surgimento das primeiras redes 

sociais e a consolidação do Google como ferramenta de pesquisa. 

Cobra e Brezzo (2010) descrevem essa estratégia como sendo o conjunto de 

atividades direcionadas a promover e comercializar produtos e serviços utilizando 

meios digitais para chegar até os consumidores. 

Solomon (2011) afirma ainda que esse estilo de marketing possui uma maior 

capacidade de segmentação, praticidade e comunicação personalizada, sendo bem 

mais econômica em contraponto às ações de comunicação convencional.  

Por fim, levando em consideração as perspectivas desse mercado, Vaz (2010) 

afirma que as empresas que mantêm um diálogo mais próximo com seu público 

conseguem com mais facilidade apresentar o que eles procuram em promoções, 

serviços e vantagens, largando na frente de concorrentes. 

Como detalhado, a estratégia de se utilizar o marketing digital para se 

relacionar com o cliente, cada vez mais exigente e conectado, tem potencial para 

alavancar os negócios. 

De acordo com Souza (2014), as principais vantagens do marketing digital em 

relação ao tradicional estão relacionadas à interatividade com o cliente, capacidade 

de segmentação, redução de custos e mensuração das ações.  
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2.5.2 Interatividade 

 

Nos modelos tradicionais, a empresa se comunica de maneira unilateral, sem 

feedback de suas ações. No marketing digital se estabelece conexão, sugerem-se 

melhorias no produto e compartilha-se o conteúdo. 

 

2.5.3 Segmentação do público 

 

Com a internet e a utilização de dados, é possível direcionar campanhas 

diferentes para grupos específicos, de modo a transformar a experiência do cliente, 

aumentar a probabilidade de novos negócios e fidelização dos consumidores. 

 

2.5.4 Redução de custos 

 

Campanhas assertivas, com público segmentado e divulgadas no meio digital, 

evitam desperdício de recurso e se tornam mais atrativas financeiramente, quando 

comparadas a grandes campanhas do marketing off-line, como propagandas em TV 

e jornais de grande circulação. 

 

2.5.5 Mensuração das ações 

 

Ferramentas on-line permitem avaliar a performance das campanhas. Em 

tempo real, é possível identificar a quantidade de pessoas atingidas pelo anúncio e, 

especialmente, quantificar a taxa de conversão de clientes. 

 

2.6 Estratégias do marketing digital 

 

Segundo Oliveira (2014), estratégia é caminho, maneira, ou ação formulada e 

adequada para alcançar preferencialmente, de maneira diferenciada, os objetivos e 

desafios estabelecidos, no melhor posicionamento da empresa perante o seu 

ambiente. 

Existem diversas estratégias de marketing digital (Quadro 1), e todas elas 

visam aumentar cada vez mais o número de usuários e os benefícios que tal 

ferramenta pode trazer para uma empresa. 
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Quadro 1 – Estratégias de Marketing Digital 

Estratégia Descrição 

lnbound marketing 

O inbound marketing tem por objetivos atrair, converter e encantar 
clientes. Por meio da criação e compartilhamento de conteúdo busca 
conquistar a permissão de se comunicar com seus potenciais clientes 
de forma direta. Com esta estratégia o consumidor busca de forma ativa 
a empresa quando se percebe estimulado por seu conteúdo. 

Marketing de conteúdo 

Trata-se de estratégia de longo prazo, por meio da qual os cientes se 
fidelizam ao se conectarem com a marca e ao consumirem conteúdo 
nos diversos canais da empresa. 

De forma a disseminar o conteúdo e ter maior alcance, as empresas se 
valem de diversos recursos, como blogs, sites e redes sociais. 

Videomarketing 

O videomarketing é desenvolvido para aumentar o envolvimento do 
público por meio de atividades sociais. Tais conteúdos são bem aceitos 
pelos internautas, uma vez que são mais fáceis de se consumir e 
entender do que mídias escritas. Os vídeos conversam com 
praticamente qualquer estratégia de marketing, por exemplo, 
videoaulas, transmissões ao vivo, webinars e vídeos de demonstração 
de produtos. 

E-mail marketing 

Trata-se da utilização do e-mail como ferramenta para se comunicar 
com clientes e potenciais consumidores, enviando-lhes ofertas, reforço 
de marca e relacionamento. Por meio de analytics, o conteúdo pode ser 
direcionado conforme segmentação de modo a ter maior alcance e 
assertividade. 

SEO (Search Engine 
Optimization) 

O SEO (Search Engine Optimization) busca otimizar sites, blogs e 
páginas da internet, dando visibilidade ao conteúdo compartilhado para 
que figurem nas primeiras posições nos resultados de busca. Nesta 
estratégia, clientes são convertidos por tráfego orgânico, não pago. 

Mídia paga 

Embora diversas estratégicas do Marketing Digital possuam 
características Low Cost, as chamadas mídias pagas exigem 
desembolso para a divulgação de anúncios e publicidades on-line. 

Por meio de segmentação do perfil, o custo-benefício é atrativo dados a 
assertividade e o menor investimento iniciai. 

Marketing de afiliados 

Por meio deste modelo, empresas recompensam pessoas ou empresas 
afiliadas por publicações de seus produtos e serviços em seus canais 
próprios, como blogs, sites e redes sociais. A grande vantagem 
competitiva está relacionada ao alcance dos conteúdos. 

CRO (Conversion Rate 
Optimization) 

O CRO (Conversion Rate Optimization) trata de um dos aspectos mais 
importantes do marketing, que é a conversão de clientes. Por meio de 
técnicas especializadas, empresas otimizam seus canais de forma a 
aumentar a quantidade de visitantes que se tornam de fato clientes. 

Fonte: Faustino (2019). 

 

2.7 Métricas de marketing digital 

 

O controle estratégico consiste em uma avaliação sistemática do desempenho 

de marketing da instituição em relação a suas oportunidades de mercado (KOTLER; 

FOX, 1994). 
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Neste cenário, destaca-se a importância do uso de métricas pelas organizações 

para análises e mensurações, dentre as quais estão o Retorno sobre o Investimento 

(ROI), o Custo de Aquisição do Cliente (CAC), o Tempo de Vida do Cliente (LTV) e a 

Taxa de Retenção (Quadro 2). 

 

Quadro 2 – Métricas de Marketing Digital 

Métrica Descrição Fórmula 

Retorno sobre o 
Investimento (ROI) 

Mede a assertividade do capital 
aportado e a relação com a receita 
advinda deste investimento. 

ROI = (Receita - Investimento) / 
Investimento 

Custo de Aquisição 
de Clientes (CAC) 

Indica o investimento médio 
realizado para conquistar um 
cliente. 

CAC = (Despesas+ Investimentos) / 
Novos Clientes 

Tempo de Vida do 
Cliente (LTV) 

Mede o lucro potencial, em média, 
para cada consumidor. Empresas 
com menor nível de fidelidade, ou 
com serviços não recorrentes, 
tendem a aumentar o Ticket Médio 
a fim de ter retorno de suas ações. 

LTV = Ticket médio mensal x tempo 
médio de retenção 

Taxa de Retenção 

Indica o percentual de clientes que 
se mantiveram ativos num 
determinado período. 

Retenção = (clientes no fim do período- 
novos clientes) / clientes no início do 
período * 100 

Fonte: Borges (2020). 

 

Em suma, e diante do exposto, podemos destacar a importância de se conectar 

com os clientes por meio do marketing digital neste projeto, potencializando o alcance, 

dando dinamismo ao processo de vendas e direcionando as ações por meio de 

estratégias bem elaboradas.  

 

2.8 Estudo de viabilidade para novos negócios: principais análises e 

indicadores de atratividade 

 

O estudo de viabilidade econômica e financeira (VEF) de um projeto tem como 

seu principal objetivo demonstrar ao investidor a importância de uma análise que 

precede a abertura do negócio, podendo verificar os riscos envolvidos e pontos de 

sustentabilidade para o negócio. Para Goldman (2015), uma análise econômica e 

financeira de um empreendimento ocorre com todas as quantidades envolvidas, sejam 
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entradas ou saídas de caixa. Já segundo Dolabela (1999), um bom negócio é fruto da 

identificação de uma oportunidade e seu posterior estudo de viabilidade, a fim de 

tomar uma decisão satisfatória que proporcione avanços na empresa. Desta forma, a 

abertura do próprio negócio, além da independência financeira, segundo Hisrich e 

Peters (2005), pode levar à realização profissional e pessoal, ao permitir que as 

pessoas inovem e infiram na orientação e na evolução do empreendimento. 

Para se analisar uma viabilidade do projeto, existem inúmeras variáveis que 

devem ser levadas em consideração, sendo elas econômica ou financeira. Algumas 

dessas variáveis e análises: 

 

 O público-alvo que se deseja atingir, identificando a demanda do consumo de 

vendas por oportunidade. 

 Análise da percepção dos consumidores sobre o modelo-conceitual. 

 Práticas de sucesso na divulgação e comercialização de produtos em locais de 

grande circulação de pessoas. 

 Identificação das tecnologias atuais e ferramentas de marketing digital para a 

comercialização e divulgação de produtos. 

 Locais em que o empreendimento será implantado. 

 Impostos e taxas. 

 Valor total do investimento. 

 Velocidade de venda, dentre outros.  

 

Segundo Degen (1989), as respostas a essas variáveis servirão como feedback 

para as decisões já tomadas durante o anteprojeto, pois agora se alcançou um nível 

mais elevado de confiabilidade das informações. 

De acordo com Degen (1989), a avaliação do potencial lucro e crescimento da 

empresa é de suma importância para a tomada de decisões sobre a continuidade do 

desenvolvimento da ideia. Não há condição de implantar uma empresa sem antes ter 

sido realizada, no mínimo, uma pesquisa de mercado através de questionário ou 

simulação de pedidos, para que o investidor tenha em mente o lucro que realizará 

com a atividade e o crescimento que terá, prevendo, assim, o tempo de retorno do 

capital investido.  
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Degen (1989) ainda afirma que a competitividade é a base para o sucesso ou 

fracasso de um negócio em um mercado onde há livre concorrência “(...) é a correta 

adequação das atividades do negócio ao seu microambiente”. 

Fatores decisivos para o sucesso em um planejamento de projeto, segundo 

Kerzner (2002), são todas as atividades indispensáveis para que a organização atinja 

seus objetivos sempre em longo prazo. Na maioria dos projetos são poucos os fatores, 

porém basta que apenas um deles não seja adequadamente executado para que a 

posição competitiva da empresa fique ameaçada. Ainda segundo Kerzner (2002), os 

principais motivos que levam um projeto ao fracasso são: falta de comprometimento, 

ausência de reavaliações para correções de possíveis erros, cegueira decorrente do 

processo, reação exagerada à informação, falta de treinamento que proporcionaria 

atualização, não aceitação do projeto por parte da empresa, falta de simplicidade na 

metodologia, atribuição da culpa pelo insucesso à metodologia, problemas com 

prioridades e aquisições compulsórias. 

Quatro métodos de avaliação merecem destaque. 

 

 Payback 

 VPL 

 TIR 

 ROI 

 

2.8.1 Payback 

 

Degen (1989) destaca que o payback é o tempo necessário para que a 

empresa ou o empreendimento tenha o retorno do investimento aplicado inicialmente 

no projeto. O método possui uma técnica simples, podendo ser analisada em qualquer 

periodicidade. Quando o período do payback está dentro do previsto pelo 

empreendedor e é menor que o prazo total analisado, o empreendimento possui a 

viabilidade e é definido como positivo, lembrando que a análise realizada pelo método 

do payback não é considerada o valor do dinheiro no tempo.  

O payback pode ser calculado a partir da seguinte fórmula: 

 (1) 
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2.8.2 Valor presente líquido (VPL) 

 

Para Gitman (1997), o valor presente líquido é calculado pela diferença entre o 

valor presente das entradas e saídas de caixa que ocorrem durante o período do 

projeto, descontados a uma taxa de desconto de mercado. O método mostra que o 

resultado do VPL positivo indicará que as entradas serão maiores que as saídas de 

caixa em um momento zero, e dessa forma o projeto deverá ser aceito, pois o retorno 

supera o investimento.  

O VPL pode ser calculado por meio da seguinte fórmula: 

 (2) 

 

Onde: 

FCt : Fluxo de caixa no período t 

i : taxa de desconto 

t : período 

 

2.8.3 Taxa interna de retorno (TIR)  

 

Segundo Brom e Balian (2007), a taxa interna de retorno de um investimento é 

uma taxa exigida de retorno que garante a reposição exata de um investimento 

realizado, e, quando utilizada como taxa de desconto, resulta em um VPL igual a zero. 

Nesse método, quando a taxa de desconto aplicada for menor que a TIR, o valor 

presente líquido do projeto será positivo, e ele pode ser aceito (projeto viável). 

O TIR pode ser calculado por meio da seguinte fórmula: 

 (3) 

Onde: 

FCt : Fluxo de caixa no período t 

VPL = 0 

t : período 

 



33 

 

 

 

2.8.4 Retorno sobre o investimento (ROI) 

 

O índice de retorno sobre o investimento, segundo Gitman (1997), representa 

o tamanho da rentabilidade do empreendedor. Ele indica o percentual de rendimento 

financeiro a ser obtido com o projeto diante do capital inicial investido. Esse método 

de análise possui uma grande utilização em estudos de viabilidade econômico-

financeira, visto que sua aplicação pode ser dada em situações passadas ou 

potenciais futuros. 

O cálculo do ROI pode ser feito por meio da seguinte fórmula: 

  (4) 

Os métodos serão estudados de forma isolada, a fim de promoverem a análise 

de viabilidade do negócio a partir da projeção futura, das previsões de entradas e 

saídas. Assim, será constituído o fluxo de caixa que proporciona a base das análises 

necessárias para o estudo de viabilidade que orientará o empreendedor para uma 

decisão mais assertiva para este projeto (DEGEN, 1989). No projeto proposto, todos 

esses métodos deverão ser utilizados como forma de mensurar resultados em relação 

à viabilidade do negócio, podendo orientar tomadas de decisões futuras.   
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3 METODOLOGIA DE PESQUISA 

 

Esse trabalho adota a pesquisa descritiva sob o ponto de vista da forma de 

abordagem de novos negócios. Segundo Vergara (2000, p. 47), a pesquisa descritiva 

expõe as propriedades de determinada população ou fenômeno, estabelece conexões 

entre variáveis e determina sua natureza. "Não tem o compromisso de explicar os 

fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal explicação". Cita como 

exemplo a pesquisa de opinião.  

Neste estudo buscou-se desenvolver um modelo de negócio que contribua para 

a geração de receitas acessórias para operadoras-concessionárias do transporte de 

passageiros, a fim de garantir a atratividade para o negócio e valor para seus 

stakeholders.  

Em relação à estratégia de pesquisa, o estudo em questão considerou uma 

abordagem qualitativa, que tem como meio o envolvimento direto dos dados por meio 

do pesquisador, sendo ele o principal instrumento de pesquisa. Segundo Bogdan e 

Biklen (2003), a pesquisa qualitativa envolve cinco características básicas que 

configuram esse tipo de estudo: ambiente natural, dados descritivos, preocupação 

com o processo, preocupação com o significado e processo de análise indutivo. Sendo 

assim, o projeto buscou aprofundar no meio em que está inserido, utilizando métodos 

de estudo de campo e, como instrumentos de coleta de dados, o benchmarking, o 

levantamento documental e bibliográfico, para obter um modelo de negócio inovador 

e aderente à proposta de geração de valor. 

De acordo com Rodrigues (2007), é na pesquisa de campo que ocorre a 

observação dos fatos tais como ocorrem, não permitindo isolar e controlar as 

variáveis, mas perceber e estudar as relações estabelecidas. Sendo assim, o estudo 

em questão concentrou-se em analisar o contexto de negócio das empresas do setor 

privado que oferecem serviço de transporte de passageiros, a fim de obter um novo 

modelo de negócio que gere receita acessória para essas empresas. 

Quanto aos fins, este trabalho apresentou um estudo de benchmarking, sendo 

este um processo por meio do qual as organizações avaliam o desempenho dos seus 

processos, sistemas e procedimentos de gestão, comparando-os com os melhores 

desempenhos encontrados em outras organizações (FRANCO et al., 2009). 
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Além do benchmarking, também foi utilizado como instrumento de coleta de 

dados o levantamento documental, que consistiu em uma abordagem dos principais 

documentos que impactam a implementação do novo negócio proposto, e o 

levantamento bibliográfico realizado sobre os modelos de negócios, como fonte de 

receitas e como são desenvolvidas as propostas de valor.  

Com base em todos esses dados colhidos, buscou-se traçar um modelo de 

negócio atrativo que contribua com a captação de receitas alternativas e geração de 

valor aos serviços de transporte de passageiros. As metodologias empregadas para 

análise da situação atual serão detalhadas a seguir. 

  

3.1 Entrevistas 

 

Segundo Gil (1999), a entrevista é uma das técnicas de coleta de dados mais 

utilizadas nas pesquisas sociais. Essa técnica de coleta de dados é bastante 

adequada para a obtenção de informações acerca do que as pessoas sabem, creem, 

esperam e desejam, assim como suas razões para cada resposta. 

A fim de considerar essa maior abrangência e eficiência na obtenção de dados, 

esta pesquisa consistiu em entrevistas com os usuários de transporte público urbano 

de diversos modais, como aeroportos, metroviário e rodoviário, in loco, a fim de obter 

informações sobre o determinado assunto e contribuir para a melhor definição desse 

novo modelo de negócio.  

 

3.2 Questionário 

 

Além da entrevista, a fim de obter um maior alcance no número de informações, 

houve a aplicação de um survey com questionário enviado para diversos usuários do 

meios de transporte. Segundo Oliveira (2011), o questionário tem como vantagem, 

além do maior alcance, uma interpretação mais uniforme dos respondentes, 

facilitando a compilação e comparação das respostas escolhidas. 

 

3.3 Pesquisa Bibliográfica 

 

Segundo Vergara (2000), a pesquisa bibliográfica é realizada a partir de 

material previamente elaborado, formado, principalmente, de livros e artigos 
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científicos, e é de suma importância para o levantamento de informações básicas 

sobre os aspectos direta e indiretamente ligados à temática abordada. A principal 

vantagem da pesquisa bibliográfica reside no fato de fornecer ao investigador um 

instrumental analítico para qualquer outro tipo de pesquisa, mas também pode 

esgotar-se em si mesma. 

Tendo o objetivo de alcançar tal fim, este estudo produziu conceitos para se 

identificar aos tipos de modelos de negócios e gerações de valores disponíveis na 

literatura, já elaborados e implementados em diferentes organizações. Além disso, foi 

necessário abordar o conceito atual de indústria 4.0, as principais estratégias de 

vendas e de marketing digital, além das formas de comercialização de produtos e 

serviços. O acesso aos diversos documentos ocorreu por meio de pesquisa em 

bibliotecas virtuais, sites especializados na internet, livros e artigos científicos 

publicados. 

 

3.4 Pesquisa Documental 

 

Segundo Lakatos e Marconi (2001), a pesquisa documental é a coleta de dados 

em fontes primárias, como documentos escritos ou não, pertencentes a arquivos 

públicos; arquivos particulares de instituições e domicílios, e fontes estatísticas. 

A pesquisa documental, segundo Gil (1999), é muito semelhante à pesquisa 

bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes: 

enquanto a bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições de diversos 

autores, a documental vale-se de materiais que não receberam, ainda, um tratamento 

analítico, podendo ser reelaboradas de acordo com os objetos da pesquisa. 

Sendo assim, a investigação documental teve como objetivo reunir material 

escrito e publicado (licenças, normas, orientações, diretrizes, dentre outros) 

necessários para implementação de um novo modelo de negócio dentro de empresas 

privadas que gerem receitas acessórias.  

Realizou-se um levantamento histórico na internet, em livros e artigos 

publicados acerca do tema. Essa investigação visou identificar dados para traçar o 

modelo de negócio e poder verificar a viabilidade de concretização dessa nova 

estratégia de atratividade a ser utilizada por diversas empresas do setor de transporte 

de passageiros. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

Neste capítulo iremos relacionar dados históricos e de fontes pesquisadas 

sobre o setor de comércio digital e dados relacionados ao fluxo de passageiros nos 

principais modais de transporte, traçando uma relação direta da oportunidade de 

implemento de novas soluções de receitas alternativas aos números associados aos 

setores de comércio eletrônico e da demanda de passageiros. Este capítulo foi 

pautado, principalmente, pelas pesquisas mais recentes elaboradas pela PWC, em 

2018 e 2019, como também na CNT, em 2020. 

 

4.1 Análise do Setor  

 

O estudo “Transporte em Números” da CNT (2020) demonstra o desempenho 

do setor de transportes com base no cenário macroeconômico brasileiro, combina a 

situação geral da economia em 2018 com os consequentes reflexos no setor, que 

contribuiu para a recuperação do crescimento do país pós-crise econômica. 

O setor de transportes, em geral, gera cerca de 2 milhões de empregos diretos, 

com carteira assinada, e tangibiliza a mesma marca em empregos indiretos. É um 

setor relevante para a economia do país, pois reflete o desempenho do sistema 

econômico de, praticamente, todas as unidades produtivas. Além disso, movimenta 

mais de 3,5 bilhões de pessoas/ano nos mais variados modais. 

O estudo também aborda dados relevantes referentes à relação do PIB do 

transporte (incluindo armazenagem e correios), que cresceu 2,2% em 2018, se 

comparado ao ano anterior. O PIB do setor representou o dobro do índice da economia 

em geral. As regiões Sul e Sudeste representam mais de dois terços do PIB do Brasil 

e do de transporte. Nas últimas duas décadas, as regiões Norte, Nordeste e Centro-

Oeste apresentaram crescimento expressivo no PIB. 

Durante videoconferência promovida pela Agência INFRA (2020), o ministro 

Tarcísio Gomes de Freitas afirmou que “a retomada dos investimentos do setor não 

será traumática, já que várias medidas preventivas já vêm sendo adotadas pela 

pasta”. O governo anunciou que o objetivo é criar um ambiente competitivo para os 

negócios e atrair mais investidores para seus empreendimentos pós-pandemia. A 

estratégia é fomentar os investimentos, através da utilização do valor das outorgas, 
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como fonte de recursos das melhorias dos próprios investimentos. Além disso, o 

Governo Federal pretende estudar unificar licitações, tornando-as mais atrativas e 

viáveis economicamente e logisticamente.  

O desequilíbrio financeiro pós-pandemia, gerado pelo impacto nas receitas nas 

concessões já implantadas, deve ser tratado com muita seriedade diante da 

significativa relevância das concessões, como estratégia de retomada de crescimento 

econômico para o país. O Ministério da Infraestrutura anunciou, em meados de maio, 

que pretende avaliar os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos 

concessionários que tiveram queda de receita por conta da crise. 

Em 2020, o setor foi diretamente afetado, assim como outros setores da 

economia, com a pandemia do Covid-19. Todo o setor ficou prejudicado, porque as 

empresas tiveram que reduzir suas operações diante da baixa demanda de 

passageiros, produtos e serviços. (CNT, 2020) 

O cenário da pandemia criou um ambiente de profunda transformação nas 

formas de trabalho, afetou pessoas e empresas que tiveram que se adaptar a novas 

formas de realizar suas atividades. 

No setor de transportes, segundo a CNT (2020), as mudanças em geral 

afetaram pessoas e empresas que tiveram que se adaptar a novas formas de realizar 

as suas atividades. As mudanças, em geral, foram orientadas pela posição que o setor 

ocupa por ser considerado local de alto risco de transmissão do vírus, por possuir altos 

índices de aglomeração de pessoas e, consequentemente, de aceleração da 

disseminação da doença.  

A CNT (2020) destaca duas causas principais do impacto da pandemia nos 

negócios do setor, uma delas seria os gargalos preexistentes, e outra, o fato de que 

muitas empresas não estavam preparadas para operar sob condições tão extremas.  

 

4.1.1 A geração de receitas e o desempenho das empresas do setor de 

transporte de passageiros no Brasil 

 

A análise do setor de transporte no cenário da pandemia considera diversas 

áreas e modais do transporte impactadas pela crise e aponta mudanças nos padrões 

de consumo digitais, cadeias de suprimento globais e mobilidade urbana. 

Os padrões de consumo digitais foram impactados em decorrência das 

medidas de isolamento social. Durante a pandemia de Covid-19, houve um aumento 
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do número de compras realizadas por meios digitais. O varejo, em geral, necessitou 

adequar seus negócios para o meio digital, através da criação de sites próprios ou por 

adesão a plataformas já existentes, como aplicativos, software e outras mídias sociais. 

A Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC) realizou uma pesquisa 

em maio, que levantou dados relacionados aos novos hábitos de consumo no Brasil. 

As tendências na mudança dos hábitos refletem uma possível nova realidade na forma 

de fazer negócios no mundo inteiro. A pesquisa aponta dados que constatam a nova 

realidade, em que, das pessoas que hoje fazem compras on-line, 8% realizaram sua 

primeira compra via e-commerce, durante a quarentena. Além disso, a pesquisa 

destaca que 70% dessas pessoas pretendem aumentar seu consumo por meio de 

sites e aplicativos, mesmo após o fim desse período. 

 

4.1.2 Comercialização de produtos e serviços em mercados digitais. 

 

Segundo a 39ª edição do Webshoppers (2019), relatório anual desenvolvido 

pela Ebit Nielsen sobre o comércio eletrônico brasileiro m-commerce – como é 

chamada a venda on-line realizada via dispositivos móveis –  as compras efetuadas 

via smartphones corresponderam a mais de 1/3 do total de pedidos do comércio 

eletrônico no Brasil em 2018. No ano passado, em média, 35% dos pedidos (40,3 

milhões) e 31,3% do faturamento do setor (R$16,7 bilhões) foram provenientes do m-

commerce. Desta forma, o m-commerce se tornou um dos principais responsáveis 

pelo crescimento nominal de 12% registrado pelo comércio eletrônico no ano passado. 

O setor faturou R$53,2 bilhões, com 123 milhões de pedidos, 11% a mais do que no 

ano anterior. O tíquete médio de compras foi de R$434, ligeira alta de 1%. Para 2019, 

a expectativa é de expansão de 15%, com vendas totais de R$61,2 bilhões. Os 

pedidos devem ser 12% maiores, 137 milhões, e o tíquete médio em torno de R$447, 

aumento de 3%.  

O relatório Ebit Nielsen cita ainda que as categorias responsáveis pela 

expressiva alta de pedidos no m-commerce são Perfumaria, Cosméticos & Saúde 

(com 51% de crescimento), Informática (27%), Alimentos & Bebidas (23%), além de 

Moda & Acessórios (+6%), Esporte & Lazer (+10%) e Casa & Decoração (+16%).   

A democratização do e-commerce também pode ser notada pelo avanço para 

além do Centro-Sul, em especial no Norte (+22%) e, principalmente, no Nordeste 



40 

 

 

 

(27%). O faturamento foi de R$7 bilhões em 2018, na soma dos estados nordestinos, 

o que representa 13,2% do total geral (Figura 4). 

 

Figura 4 – Crescimento de pedidos em categorias de ticket médio baixo 

 

Fonte: Ebit Nielsen (2019).  

 

Já no Sudeste do Brasil, que concentra quase 60% das compras, houve um 

salto expressivo de 2,3 pontos percentuais em relação a 2017. O Nordeste tem uma 

demanda reprimida e, por consequência, muito espaço para crescer, especialmente 

para empresas de logística e operação, já que é a região do Brasil que registra a 

menor taxa de produtos entregues dentro do prazo (81%), abaixo da média nacional, 

que é de 86% (Figura 5). 
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Figura 5 – Pesquisa realizada pela Ebit Nielsen – Evolução do frete grátis 

 

Fonte: Ebit Nielsen (2019). 

 

A pesquisa Global Consumer Insights Survey (2018) da Price Waterhouse 

Coopers Brasil Ltda. – PWC Brasil –, publicada em 2018, denominada “Do shopping 

para o smartphone: os novos hábitos de consumo”, realizou uma retrospectiva do 

comportamento do consumidor captando dados desde 2014, conforme ilustrado na 

Figura 6. É possível constatar o aumento do consumo on-line em diversas categorias, 

inclusive naquelas em que a experimentação era um passo fundamental para o 

consumidor antes da aquisição, como nos segmentos de vestuário e de 

eletrodomésticos e eletrônicos. Observa-se que algumas categorias avançaram de 

maneira significativa, até mesmo entre os que compravam muito ou quase 

exclusivamente no canal on-line, como a categoria de livros, em que um terço dos 

consumidores entrevistados os adquirem em larga escala por meio do canal web. 
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Figura 6 – Pesquisa realizada pela PWC – Crescimento consumo on-line em 

diversas categorias 

 

Fonte: PwC (2018). 

 

Um outro dado interessante da pesquisa demonstra que há um aumento na 

frequência de compra do brasileiro na loja física, se comparados os anos de 2017 e 

2018, e que a compra on-line, via smartphone, deu um salto de 26%, quando 

comparamos os anos de 2014 e 2018, conforme Figura 7. Segundo a pesquisa, “É 

provável que os clientes estejam em busca de algo mais. Em vez de uma atividade 

prática, eles veem cada vez mais as compras nas lojas físicas como uma experiência 

sensorial e social.” 

Há aí uma importante informação de comportamento no que tange à aceitação 

e mudança de hábitos do consumidor, havendo a oportunidade de consumo, através 

da loja virtual, que, por sua característica, une o conceito sensorial de uma loja física 

com a praticidade de uma loja virtual. 
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Figura 7 – Pesquisa realizada pela empresa PWC – Aumenta a frequência de 

compra do brasileiro na loja física. E o uso do smartphone1 não para de 

crescer 

 

Fonte: PwC (2018). 

 

Tomando-se como referência as grandes cidades brasileiras, em especial São 

Paulo, a maior cidade do país, mais de 50% dos deslocamentos são feitos por 

transporte público, são mais de 17 milhões de pessoas viajando por dia. Os dados 

foram analisados em referência à pesquisa “Caracterização Socioeconômica dos 

Usuários e seus Hábitos de Viagem”, realizada pela Gerência de Operação da 

Companhia Metrô de São Paulo (2019), para acompanhar as mudanças no perfil dos 

usuários. A pesquisa aponta que os usuários do metrô são clientes habituais. 90% 

dos passageiros já utilizam o sistema há nove anos ou mais; 38% dos entrevistados 

usam o metrô de três a mais dias na semana. 

Observa-se um comportamento pendular de demanda, uma vez que os 

passageiros são provenientes de locais cada vez mais distantes das estações e 

distantes do centro. Em dias úteis, em geral, a população realiza viagens de metrô 

para o trabalho, as escolas e as universidades. Aos sábados, domingos e feriados, o 

 
1 Smartphone, termo de origem inglesa, é um telefone celular, e significa telefone inteligente, em 

português. 
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que incentiva as pessoas a usarem o metrô são as possibilidades de passeio, seja 

para visitar parentes, fazer compras ou apreciar as atrações culturais da cidade.  

Nos sites das operadoras nota-se que a maior parte dos passageiros são 

jovens entre 18 a 34 anos cuja renda média familiar é de 5.247 reais. 

Em consulta às empresas do setor, também se constatou que a classe 

predominante no metrô é a média (B2-C1-C2 do Critério Brasil), que abrange 65% dos 

passageiros, seguidos por 34% da classe alta e 1% da baixa. 79% têm vínculo 

empregatício, sendo que 67% atuam no ramo de serviços, 10% no comércio, 4% no 

setor agropecuário, 3% na indústria e 16% são inativos ou estudantes. 

Também foi possível identificar que 96% dos passageiros utilizam regularmente 

a web pelo celular. Além disso, segundo a pesquisa, 72% acessam alguma rede social 

e 34% já utilizaram algum serviço do metrô na web, 31% já entraram na página oficial 

do Metrô na Internet, e 9% já acessaram as contas oficiais da Companhia no 

Facebook ou Twitter. 

Um dado interessante do metrô de Salvador é a proximidade com grandes 

centros comerciais, o que favorece as questões logísticas de entrega de produtos e 

serviços nas próprias estações e terminais da Companhia (Figura 8). 

Observa-se também um incremento significativo, em Salvador, nos pedidos por 

aplicativos de entrega e logística. Segundo publicação do Correio 24 News (2018), a 

empresa Glovo quintuplicou seu crescimento em Salvador desde que chegou, em 

abril. “Salvador é uma das praças que mais crescem no Brasil. Havia uma demanda 

reprimida”, diz Bruno Raposo, country manager da Glovo. 
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Figura 8 – Pesquisa realizada pela empresa Eletromídia para o Metrô Bahia – 

possibilidades de compras, entretenimento, estudos e trabalho em até 1 km 

das estações 

 

Fonte: Pesquisa Eletromídia (2018). 

 

A Rappi não diz quanto está crescendo em Salvador, mas, em nível nacional, 

registra incremento mensal de 30% nos pedidos, diz Georgia Sanches (2018) country 

manager da startup. “Existe uma cultura de se pedir por delivery só comida, mas isso 

já está mudando. Pouco mais de 50% dos pedidos no Brasil são de comida, mas os 

outros setores, como supermercados, empórios, tecnologia, vem crescendo.”  

Portanto, observa-se natural sincronização entre o comportamento dos 

consumidores, a ebulição no mercado de entregas e a necessidade de reduzir tempo 

e custos compatibilizando, desta forma, necessidade com oportunidade de venda e 

consumo. 

 

4.2 Benchmarking 

 

Segundo Hilsdorf (2010), benchmarking é uma ferramenta de gestão que tem 

como função medir a atuação e performance de uma empresa, colocando em uma 

balança sua eficiência diante de outras, sejam essas líderes de mercado ou algum 

concorrente muito importante. 

Chiavenato (2003) defende que o benchmarking tem como objetivo 

desenvolver a habilidade administrativa de observar e encontrar no mercado o que há 

de melhor nas práticas utilizadas pela sua empresa, compará-las, analisá-las e 
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encontrar uma forma de adaptá-las aos processos da organização, a fim de torná-las 

melhores. 

Com base nesses conceitos, foi identificada a necessidade de entender as 

práticas de mercado no que se refere a ações relacionadas a receitas acessórias, a 

fim de analisar a viabilidade no negócio proposto e verificar se haveria espaço no 

mercado para essa nova solução.  

Para isto, foi feito um benchmarking bem como uma consulta à legislação 

vigente no que tange aos principais setores de transporte público de passageiros, o 

metroviário, o rodoviário e o aéreo, quanto às práticas de receitas acessórias nas 

principais companhias do país e do mundo.  

 

4.2.1 Legislação em receitas acessórias 

 

As receitas acessórias, também chamadas de receitas alternativas, 

complementares ou derivadas de projetos associados, decorrem das realizações de 

atividades econômicas tangenciais ao objeto de um contrato de concessão, que 

buscam maximizar a exploração de receitas, permitindo uma maior eficiência 

econômica na execução do contrato (PEREZ, 2017). 

As receitas geradas pelas atividades acessórias pertencem normalmente aos 

concessionários, contudo, sua destinação dependerá das regras contratuais 

estabelecidas, podendo servir de abatimento da tarifa, redução de subsídios ou 

contraprestações, dentre outros. 

No Brasil, a Lei 8.987/1995 é considerada a lei geral de concessões, e são 

encontrados nos artigos 11 e 18 pontos importante referentes às receitas acessórias, 

como: 

 

Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o 
poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, 
a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, 
complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem 
exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o 
disposto no art. 17 desta Lei.  

 

É complementado pelo seu parágrafo único que assim dispõe:  
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Parágrafo único. As fontes de receita previstas neste artigo serão 
obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

 

O art. 18, por sua vez, estabelece por meio do inciso VI:  

 

Art. 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, 
observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação 
própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: (...)  
(...) 
VI - as possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou 
acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. 

 

Com isso, vê-se que a Lei 8.987/1995 permite a exploração pelo concessionário 

de receitas acessórias, afirmando também que essas receitas integram o sistema 

econômico-financeiro da concessão, equilibrando os empenhos envolvidos na 

execução do contrato, bem como afirma como regra a incorporação dessa previsão 

no edital de licitação. 

De acordo com Perez (2017), na maior parte das vezes, a exploração de 

receitas acessórias pela concessionária é prevista em contrato, contudo, a sua falta 

não retira a possibilidade de exploração, mas condiciona à realização de estudos 

econômicos complementares, aditivo contratual e, conforme o caso, reequilíbrio do 

contrato de concessão. 

Como pode ser visto, a legislação brasileira não possui regulações restritivas, 

mas sim genéricas, possibilitando se adequar a cada peculiaridade de contrato e 

dando mais liberdade à exploração econômica. 

 

4.2.2 Setor metroviário 

 

Com o passar dos anos, as receitas acessórias se tornam cada vez mais 

importantes na receita total do negócio, sendo decisório principalmente para definição 

de investimentos por parte da iniciativa privada. 

No setor metroviário não é diferente, o direcionamento em esforços para se 

obter receitas acessórias vem crescendo a cada dia e, com o aumento de contratos 

de Parcerias Público-Privadas (PPPs), torna-se um item atrativo para exploração 

privada. 

A fim de buscar melhores entendimentos quanto ao impacto gerado pelas 

receitas acessórias no setor metroviário, cabe analisar o gráfico apresentado em 
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dezembro de 2014, pelo Fórum MoveCidades, que demonstra a participação em dólar 

americano de receitas acessórias, também chamadas de receitas não tarifárias, por 

passageiro transportado, dos principais sistemas metroviários do mundo. O gráfico é 

distribuído conforme duas grandes entidades internacionais, a CoMET, que reúne os 

metrôs com volume de pelo menos 500 milhões de passageiros por ano, e a Nova, 

com pequenos e médios metrôs. 

 

Gráfico 1 – Participação em USD de receitas não tarifárias por passageiro 

transportado 

 

Fonte: CoMET (2013). 

 

Como pode ser visto no Gráfico 1, há empresas no mundo que chegam a ter 

quase USD 0,40/passageiro transportado referente a receitas acessórias (não 

tarifárias), o que demonstra ser um item atrativo e de relevância para as empresas. 

Também é possível observar que no cenário brasileiro, como é apresentado em 

destaque, a receita acessória do Metrô em São Paulo corresponde a USD 

0,07/passageiro, sendo um item em desenvolvimento perante os demais países.  

Um dado importante a ser observado nesse gráfico é a demonstração de 

segmentação das receitas acessórias, que se distribuem entre Publicidade, Imobiliário 

e Varejo, Inovação e outras, possibilitando um maior entendimento de atuação no 
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sistema metroviário, que em sua maioria, utilizando análise visual, está entre 

Publicidade e Imobiliário e Varejo. 

Agora sob uma perspectiva mais focada no mercado brasileiro, há um outro 

gráfico (Gráfico 2), também apresentado pelo Fórum MoveCidades, em 2014, que 

apresenta a evolução da participação percentual das receitas acessórias (não 

tarifárias) sobre as receitas tarifárias no decorrer dos anos do metrô em São Paulo. 

 

Gráfico 2 – Percentual de receitas não tarifárias sobre total de receitas 

tarifárias no Metrô-SP 

 

*Janeiro a agosto/2014. 

Fonte: Relatórios Contábeis Metrô-SP (2014). 

 

Nesse cenário é possível ver a evolução crescente em quase 10 anos da 

participação de receitas acessórias (não tarifárias) sobre as tarifárias. 

De forma a obter informações mais recentes quanto à participação e às 

estratégias adotadas por companhias metroviárias no Brasil, foram feitos alguns 

questionamentos às empresas CCR Metrô Bahia, Metrofor e MetrôRio sobre receitas 

acessórias. O resultado segue na Tabela 1. 
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Tabela 1 – Estratégias adotadas pelas empresas metroviárias quanto a receitas 

não tarifárias, referente ao ano de 2019. 

  
CCR Metrô Bahia 

(Salvador-BA) 
Metrofor 

(Fortaleza-CE) 
Metrô Rio 

(Rio de Janeiro - RJ) 

Participação sobre o 
faturamento 

4,00% 1,10% 10,00% 

Segmentação explorada   

Publicidade 34,20% 20,00% 46,00% 

Imobiliário e Varejo 42,55% 30,00% 33,00% 

Inovação 23,25% 45,00% 21,00% 

Outros 0,00% 5,00% 0,00% 

Principais estratégias de 
incremento 

Imobiliário e Varejo 
Imobiliário e Varejo 

Publicidade 
Imobiliário e Varejo 

Fonte: Elaborada pelos autores (2020). 

 

Como pode ser visto, há espaço para aumentar a representatividade de 

participação das receitas acessórias no negócio, em que a principal estratégia para 

tal incremento se dá no parâmetro de locação de espaço para uso e comércio. 

 

4.2.3 Setor rodoviário no transporte urbano 

 

O transporte público está beneficiando a sociedade como um todo, conectando 

pessoas aos diferentes pontos de interesse de uma cidade, principalmente para 

moradia, trabalho e lazer. Desde 2015, a mobilidade é um direito constitucional que 

deve ser garantido pelo poder público, sendo assim, existem subsídios para essa 

operação através do orçamento geral da União, estados e municípios, possibilitando 

a garantia do funcionamento desse sistema. 

Mesmo assim, fica claro e notório que os ônibus urbanos estão perdendo mais 

passageiros no decorrer dos anos. Segundo a Associação Nacional das Empresas de 

Transportes Urbanos (NTU), a demanda pelo transporte coletivo reduziu 28% entre 

1994 e 2016, enquanto a demanda pelo transporte individual, no sentido oposto, só 

aumenta. No mesmo período, o licenciamento de carros aumentou 103% no Brasil, 

de acordo com a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 

(Anfavea). Outra pesquisa realizada pela NTU mostra que, em nível nacional, existem 

outros fatores para a queda tão acentuada de passageiros. A relação está entre a 

classe social, principalmente com classes com menor poder aquisitivo (C, D e E), as 
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quais trocaram os ônibus pelos deslocamentos a pé e por outros meios de transporte 

(moto, carona). Os principais motivos para essa substituição do ônibus foram a falta 

de flexibilidade dos serviços (30,3%), o elevado preço das tarifas (29,5%) e o 

desconforto (29,2%).  

Os efeitos dessa troca causam enormes estragos, e os responsáveis devem 

compensar os malefícios a toda a sociedade. Os usuários do transporte individual são 

os principais causadores de poluição per capita e de congestionamentos viários. Os 

carros ocupam 70% das vias públicas e transportam somente 30% das pessoas, 

enquanto emitem cerca de 4 vezes mais poluentes locais e 2 vezes mais poluentes 

de efeito estufa por passageiros em relação ao ônibus. Onerar o transporte individual 

pela utilização das infraestruturas urbanas e, simultaneamente, criar incentivos ao uso 

do transporte público são alternativas à recuperação da demanda do transporte 

coletivo. Portanto, conclui-se que fontes extratarifárias são necessárias para a 

ampliação do sistema, tornando-se cada vez mais urgentes para evitar um colapso no 

sistema de transporte coletivo urbano de passageiros. 

Atualmente, a tarifa é a base de receita para o pagamento dos custos 

operacionais dos ônibus. Nos sistemas mais bem-sucedidos no mundo em termos de 

qualidade, como em Seul, Londres e Paris, a obtenção de receitas adicionais é prática 

comum. No Brasil, muitas dessas alternativas são discutidas de modo a dividir a conta 

com o usuário do transporte individual, criando diversas fontes de recursos, porém 

para muitas delas se fazem necessárias as aprovações das leis federais, estaduais e 

municipais. São elas:  

 

 Cobrança em cima de combustível. 

 Cobrança em cima do IPVA. 

 Cobrança em cima do estacionamento rotativo e multas de trânsito. 

 Cobrança em cima de congestionamento urbano. 

 Cobrança em cima da regulamentação dos aplicativos de transporte. 

 Cobrança em cima de locação de veículos. 

 Cobrança em cima de pneus. 

 Cobrança em cima de veículos novos. 

 Elevação da cobrança do IPTU sobre vagas de veículos privados. 

 Publicidade nos displays internos dos veículos e das estações de transporte. 
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 Publicidade nos validadores de cartões. 

 Publicidade nos veículos (exploração das traseiras dos ônibus, portas, teto, 

bancos, estações para carregadores de celular etc.). 

 Naming Rights (empresa divulgadora de sua marca ou o nome de algum 

produto). 

 Parceria com as empresas de cartões de débito e crédito. 

 Fidelização no transporte (semelhante programas de milhagem). 

 Sistema de entretenimento no interior dos veículos (ex. Wi-fi). 

 

Esses modelos propostos, uns em funcionamento e outros em aprovações, são 

opções de arrecadação de receitas extratarifárias, permitindo a redução do peso da 

tarifa, que hoje essencialmente é destinada para a manutenção da operação.  

Além do transporte urbano público, a multimodalidade, inerente às operações 

logísticas e que envolve diferentes tipos de modais em sua composição, necessita de 

uma grande quantidade de fornecedores, sistemas e recursos de apoio para a 

realização dessas operações de forma plena.  

Como uma consequência desse processo logístico, estão os resíduos que são 

gerados em decorrência dessa operação, alguns de natureza pontual, ou baixa 

incidência, outros com maior frequência. Transformar tais subprodutos em retorno 

financeiro não é algo relevante para os negócios numa análise rápida, mas, quando 

consideramos o volume de material gerado numa empresa de grande porte, esse valor 

consegue ajudar fortemente o caixa de uma empresa, além de garantir uma 

destinação mais segura e ambientalmente adequada. 

A empresa VLI Multimodal S/A, por exemplo, é uma empresa de logística que 

possui uma característica de multimodalidade em suas operações, atuando nos 

segmentos rodoviário, ferroviário e terminal portuário. Sua estrutura é bem definida e 

focada na captação de receitas alternativas, e o resultado dessa gestão impacta 

positivamente a captação de caixa da companhia. 

Os produtos que podem ser um fator de captação para receita alternativa e 

possuem maior frequência de incidência em sua operação são (Figura 9):  

 

 Ferrovia: trilhos, dormentes, sucatas, óleos e ativos usados. 

 Terminal: salvados, sucatas e óleos usados. 
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 Porto: aluguel de pátios, óleos e ativos usados. 

 

Figura 9 – Produtos VLI 

 

Fonte: VLI (2020). 

 

Além desses produtos, que estão mapeados em seus processos de gestão, 

ainda é possível acionar o time especializado e focado em receitas alternativas, 

identificando a oportunidade. O time faz a análise e a interligação entre o produto 

gerado e um comprador interessado, e administra essa negociação de forma que tanto 

a área quanto os interessados saem beneficiados. 

O impacto desse trabalho no caixa da companhia é bem significativo e vem 

crescendo à medida que os times identificam oportunidades novas, trazendo ganhos 

cada vez mais relevantes. A seguir, faturamento relacionado a receitas alternativas 

(Figura 10). 
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Figura 10 – Faturamento de receitas alternativas 

 

Fonte: VLI (2020). 

 

O conceito de criar receitas alternativas além do core business está em 

evolução em muitas empresas, outras ainda não atentaram para essa oportunidade, 

e isso nos alerta para o potencial desse mercado pouco explorado, que, sendo bem 

trabalhado, tem uma geração de valor significante. 

 

4.2.4 Setor aéreo 

 

O setor de transporte aéreo sofreu um grande impacto econômico negativo 

durante a década de 80, chamado de desregulamentação. A partir desse 

acontecimento, uma quantidade significativa de empresas aéreas americanas entrou 

com regime de Chapter 11 – Modelo adotado para reorganização financeira de uma 

companhia. Como consequência, surgiu um novo modelo de negócio, denominada 

low cost (baixo custo). Essas novas empresas vinham com uma proposta de serviço 

baseada na racionalização de que o preço da passagem era conforme a 

disponibilização da poltrona para deslocamento de um ponto A – origem a um ponto 

B – destino, sendo que qualquer outro serviço associado, como taxas de bagagens, 

alimentação, reservas de assento, etc., era cobrado à parte. 

Essa modalidade de precificação de serviços antes incluídos nas passagens 

aéreas, bem como novos serviços, recebeu o nome de receitas auxiliares (ancillary 
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revenue). Hoje esse modelo é tão significativo que as empresas aéreas têm até 

diretorias focadas no desenvolvimento de produtos/serviços que potencializem as 

receitas auxiliares. De acordo com uma estimativa feita pela empresa Car Trawler em 

conjunto com a Idea Works Company, a receita das companhias aéreas com serviços 

auxiliares no ano de 2017 atingiu cerca de US$ 82,2 bilhões em todo o mundo, um 

aumento de 22% em relação a 2016, e incríveis 264% a mais que o valor registrado 

em 2010, de US$ 22,6 bilhões; ou seja, em sete anos, o valor adquirido pelas 

companhias em receitas auxiliares quase quadruplicou. 

Os principais produtos/serviços que compõem as receitas auxiliares nas 

empresas aéreas são:  

 

 Taxas de bagagens.  

 Escolha de assentos.  

 Venda de alimentação.  

 Venda de bebidas.  

 Produtos de Duty Free a bordo.  

 Venda de milhas dos programas de fidelidades para parceiros.  

 Comissões de hotelarias.  

 Comissões de aluguel de carros.  

 

Explicou a Car Trawler em relatório (2017): 

 

A vantagem econômica das receitas auxiliares provou ser uma ferramenta 
consideravelmente útil para ajudar nas finanças das companhias aéreas. Ele 
oferece resultados lucrativos em tempos de grandes dificuldades econômicas 
e funciona de forma efetiva para aumentar os lucros ainda mais quando as 
companhias aéreas estão alcançando limites de investimento. 

 

A seguir, na Tabela 2, as dez maiores empresas por faturamento de receitas 

auxiliares mundialmente em 2016. 
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Tabela 2 – Painel com as 10 maiores empresas por faturamento 

Dez maiores empresas por faturamento de receitas auxiliares mundialmente em 2016 

Top 10 Airlines - Total Ancillarv revenue (US dollars) 

Annual Resutts - 2016 

Approximate Sources of revenue 

Frequent 
Flyer Program 

A la Carte Such 
As bags 

Travel Retail 
Commissions 

$6.222.000.000 United 48% 52% 

$5.172.400.000 Delta 52% 48% 

$4.901.000.000 American 43% 57% 

$2.832.800.000 Southwest 80% 20% 

S2.100.771.801 Air France/KLM 33% 67% 

$1.982.255.301 Ryanair None 100% 

$1.355.078.078 easyjet None 100% 

$1.349.812.715 Lufthansa Network< 57% 43% 

$1.193.698.000 
Qantas (excludes 

Jetstar) 
90% Limited disclousure 

$1.179.131.138 Air Canada 45% 55% 

Fonte: Idea Work Company e Cartrawler (2016). 

A tendência global em faturamento com receitas auxiliares é demostrada no 

Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Valor de receitas adicionais ao longo dos anos 

 

Fonte: Idea Work Company e Cartrawler (2016). 
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Segundo Perez (2017), as chamadas receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou derivadas de projetos associados correspondem a um conjunto de 

valores cujo recebimento decorre da exploração de atividades econômicas 

relacionadas tangencialmente à execução de um contrato de concessão.  

A qualificação alternativa, complementar ou acessória – alguns utilizam ainda 

a expressão ancillary –, decorre do fato de o objeto contratual identificar-se com uma 

atividade diversa daquela geradora desse tipo de receita. Daí a existência de uma 

atividade principal, que identifica o objeto ou o escopo central do contrato, 

desenvolvida pelo contratado e geradora de receitas principais – tarifas, 

contraprestações, subvenções ou subsídios – e atividades acessórias, geradoras de 

receitas acessórias, tangentes ou relacionadas ao escopo do contrato, mas não 

identificadas com este.  

Por vezes a exploração dessas receitas decorre de projetos mais complexos, 

de maior autonomia, mas também relacionados ao objeto da concessão, e que, para 

sua efetivação, importam na realização de investimentos específicos pelo 

concessionário. São os chamados projetos associados. É o caso, por exemplo, da 

exploração de um hotel ou de um shopping center associada à concessão de um 

aeroporto; de um empreendimento imobiliário (implantação ou renovação de uma área 

urbana) ou de um parque de diversões, associados à construção de uma linha de 

metrô; das receitas provenientes da revenda de material reciclado e da geração de 

energia pelo concessionário dos serviços de destinação final de resíduos sólidos 

domiciliares, entre muitas outras hipóteses. 

A exploração de receitas alternativas é, portanto, um elemento típico dos 

contratos de concessão, mas, é importante dizer, não há proibição legal de que outros 

contratos, a depender de seu escopo, prazo de execução e complexidade, também 

as incorporem ao conjunto de direitos e deveres do particular contratado. 

 

4.3 As estratégias comerciais, tecnologias e ferramentas de marketing digital  

 

A crescente demanda virtual por produtos e serviços aumentou o número de 

entregas, por conta disso, as empresas de logística estão operando em ritmo 

acelerado, “comparável ao de períodos como a Black Friday 2” (CNT, 2020).  

O transporte business to consumer, realizado diretamente entre pessoa jurídica 

e pessoa física, aumentou expressivamente diante do aumento de compras de itens 
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de necessidades básicas, como medicamentos e alimentação, e, também, de itens 

necessários para a adaptação à nova rotina. Neste sentido, houve aumento da compra 

de brinquedos, após o fechamento das escolas, e das compras de aparelhos 

eletrônicos, em decorrência da adoção do trabalho remoto por parte de muitos 

empregadores. 

A Tabela 3 demonstra as categorias dos produtos pesquisados que tiveram 

acréscimo no número de pedidos, na comparação entre quinzenas, segundo a 

pesquisa CNT (2020).  

 

Considera-se que a primeira quinzena (01 a 14 de março) se refere ao 
período anterior às medidas de isolamento social. A quinzena de 15 a 28 de 
março corresponde ao início do isolamento. As quinzenas consecutivas são 
de manutenção do isolamento. A penúltima quinzena considerada, de 23 de 
maio a 06 de junho, foi quando começaram os primeiros indícios de 
flexibilização do isolamento. 

 

Tabela 3 – Crescimento das vendas diárias por categoria na comparação entre 

quinzenas 

Período de comparação Categoria de produto Cresc. de pedido diários on-line 

01-14/mar Brinquedos 434,70% 

para Supermercados 270,16% 

15-28/mar Artigos esportivos 211,95% 

15-28/mar Eletrodomésticos 96,66% 

para Cosméticos 88,02% 

29/mar – 08/abr Moda 62,73% 

29/mar – 08/abr Eletrônicos 66,10% 

para Bebidas 54,27% 

09-25/abr Móveis 47,59% 

09-25/abr Calçados 99,44% 

para Eletrodomésticos 49,29% 

26/abr – 09/mai Bebidas 44,64% 

26/abr – 09/mai Bijuterias 56,60% 

para Supermercados 40,00% 

10-23/mai Artigos esportivos 24,29% 

10-23/mai Bebidas 18,44% 

para Cosméticos 15,75% 

24/mai – 06/jun Óticas 9,98% 

24/mai – 06/jun Eletrônicos 40,06% 

para Bebidas 31,69% 

07-20/jun Farmácia 9,96% 

Fonte: Elaboração CNT (2020) com dados de Konduto e ABCOMM. 
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As empresas, principalmente as que não estavam preparadas, tiveram que 

buscar rapidamente a adaptação aos novos meios de consumo com base em e-

commerce, readequando seus processos para reduzir os custos de operações.  Por 

outro lado, as plataformas de logística necessitaram incrementar seus recursos para 

atender o súbito aumento da demanda (CNT, 2020). 

O fomento nas empresas de logística trouxe outro desafio relevante de manter 

o tempo, as formas de pagamento e de entrega adequados à necessidade do 

consumidor, mesmo com o aumento de pedidos. Uma outra questão que a pesquisa 

destaca é a necessidade de ajustar a oferta de transporte, uma vez que o aumento 

das pessoas trabalhando de forma remota em áreas estritamente residenciais 

demanda treinamentos diferenciados aos entregadores, veículos especiais, por 

exemplo, elétricos, que emitem menor índice de ruídos, além de veículos de menor 

porte (CNT, 2020). 

Os novos hábitos de consumo associados às novas experiências dos 

consumidores transformarão os processos de logísticas e de mercado de produtos e 

serviços; cada vez mais as empresas terão que inovar e adaptar seus modelos de 

negócio bem como suas relações de marca com seus consumidores. 

 O estudo analisa o cenário com base em dois conceitos: o de omniconsumidor, 

aquele em que o consumidor realiza uma experiência de compra sem distinção do 

canal por onde ela é efetivada, seja on-line, seja em uma loja física, ou por meio de 

aplicativos; e o conceito de omnicanal, que é a coordenação entre os diferentes canais 

de comunicação da marca com o cliente, para que todos sejam totalmente integrados 

e que a experiência oferecida ao consumidor seja a mesma, qualquer que seja o canal.  

 

Esse tipo de relacionamento traz à tona outra questão relacionada à logística 
– a logística reversa. As prateleiras virtuais levam os produtos e serviços onde 
o consumidor está, o que favorece a venda por oportunidade. 
 
Em uma relação do omniconsumidor por omnicanais, o cliente pode realizar 
uma compra por um aplicativo e, caso o produto adquirido não seja conforme 
o esperado, ele pode devolvê-lo ou trocá-lo em uma loja física, por exemplo. 
Esse tipo de operação, sem distinção da forma como foi feita a compra, é um 
desafio a ser solucionado pelas empresas de varejo e de logística durante e 
após o período de pandemia. O cliente é, mais do que nunca, o centro das 
operações das empresas, e todo o serviço oferecido a ele deve ter como 
objetivo facilitar sua vida. (CNT, 2020). 

 

Outros aspectos devem ser considerados nesse novo normal pós-pandemia. A 

necessidade de tornar o ambiente mais seguro nas empresas, bem como reduzir 
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riscos à operação com afastamentos de funcionários, tornaram a busca pela 

automação a alternativa mais eficaz.  

O desenvolvimento do e-commerce no mundo pós-pandemia será um novo 

desafio. O relacionamento das pessoas entre si, com a cidade e com o mercado se 

transformou. Agora é o momento de aproveitar aquilo que foi positivo e garantir que 

esse “novo normal” seja marcado por um sistema de transporte de qualidade, eficiente 

e adequado às realidades locais e com uma logística ágil e confiável. Tudo isso se 

reflete em ganhos para a economia e, consequentemente, para a sociedade (PWC, 

2019). 

 

4.3.1 Setor de atividade 

 

Em geral, o futuro da realidade virtual parece muito promissor, e a experiência 

de compra associada à otimização do tempo no deslocamento das pessoas pode 

trazer uma revolução na forma de consumir. Desta forma, o projeto apresentado visa 

atuar nos setores de mobilidade em que estão potenciais consumidores à espera de 

metrôs, trens, aviões, ônibus etc., proporcionando um ambiente favorável à 

comercialização de produtos e serviços durante o trajeto dos passageiros (PWC, 

2019). 

A ideia de loja virtual foi desenvolvida pela Tesco Home Plus na Coreia do Sul, 

no ano de 2011, no metrô de Seul, onde 500 produtos populares eram virtualmente 

exibidos, e o cliente podia escancear usando o aplicativo em seus telefones celulares 

e obter o produto à sua porta.  

Na Índia, a primeira loja virtual foi lançada no Aeroporto Internacional Indira 

Gandhi, em NewDelhi, pela Ecommerce CompanyHome, no terminal Délhi de 

embarque doméstico. A parede virtual oferece produtos mais fáceis e convenientes 

para o cliente. A iniciativa foi ainda mais longe pela empresa Yebhi, que lançou 30 

lojas virtuais no café Coffee Day, em que o cliente pode comprar uma grande 

variedade de produtos, como roupas, sapatos, utensílios de casa, telefone celular, 

acessórios etc., de forma rápida e fácil (PWC, 2019). 

O Walmart também experimentou exibições de "lojas virtuais de brinquedos" no 

metrô de Toronto, onde imagens de brinquedos são apresentadas na parede virtual. 
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O cliente pode fazer compras digitalizando o código QR2 com seu celular 

(INFOMONEY, 2009). 

No Brasil, em 2012, o supermercado Pão de Açúcar lançou uma vitrine com 

mais de 300 itens no Shopping Cidade Jardim, na capital paulista (NIELSEN, 2019). 

Na questão da venda por oportunidade, os setores de mobilidade possuem 

números relevantes no que se refere ao número de pessoas que acessam os mais 

variados sistemas de operadoras metroferroviários. Na Tabela 4, alguns dados 

associados à demanda anual de passageiros / consumidores.  

 

Tabela 4 – Demanda de acessos de passageiros de operadoras 

metroferroviárias 

Estado Operadora 

Quantidade estimada de pessoas 
que acessam o sistema 

Quantidade de 
estações 

(Edificações) Média/dia útil Anual 

São Paulo 

Metrô SP 3.017.000 724.381.700 61 

CPTM 2.800.000 672.280.000 94 

Linha 4 800.000 192.080.000 7 

Linha 5 600.000 144.060.000 17 

Bahia Metrô Bahia* 638.500 153.303.850 20 

Rio de Janeiro VLT carioca 25.000 6.002.500 28 

Rio de Janeiro Metrô Rio 880.000 211.288.000 41 

*Obs.: Operadora Metrô Bahia – média/dia útil de usuários nas 20 estações e 7 terminais de ônibus. 

Fonte: Elaborada pelos autores a partir dos sites das operadoras (2019). 

 

Nas estações e terminais de ônibus podem ser oferecidos os mais variados 

tipos de produtos e serviços, desde uma compra de mercado, farmácia, roupa, 

calçados, até um ingresso de cinema com combo de pipoca e refrigerante.  

Há outros inúmeros potenciais consumidores em terminais aeroportuários. O 

Instituto Brasileiro de Aviação (2016) projetou em 2016 um crescimento anual de 

movimentação de passageiros no Brasil na ordem de 6,00% a.a. para voos 

internacionais e 6,80% aa para voos domésticos. Somente em São Paulo, segundo o 

Plano Aeroviário Nacional – PAN, apresentado pela Secretaria de Aviação Civil (SAC) 

do Governo Federal, estimou-se que somente nos aeroportos de São Paulo, a 

demanda deve ultrapassar 180 milhões de passageiros ao ano, até 2038. 

 
2 QR code, ou código QR, é a sigla de "Quick Response", que significa resposta rápida. 
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4.4 Desenvolver a ideia-conceito do modelo de geração de receitas acessórias 

 

Essa atividade consistiu em fazer um primeiro movimento quanto ao modelo 

para a geração de receitas acessórias, baseando-se pelo aporte de conhecimento e 

levantamentos realizados nos capítulos anteriores. A ideia-conceito, portanto, simula 

atributos que, em um primeiro momento apresentaram-se pertinentes ao contexto. 

Assim, essas ideias serão submetidas às avaliações dos principais stakeholders e 

discutidas logo adiante. 

A ideia-conceito deste projeto baseia-se na criação de uma Plataforma de 

Vendas, buscando proporcionar receitas acessórias para empresas do setor logístico, 

transporte público, terminais aéreos e metroviários, por meio de prateleiras virtuais em 

locais antes não explorados, porém com grande movimentação de pessoas, visando 

à venda por oportunidade. 

A era digital já é uma realidade, e a tecnologia está cada vez mais presente em 

nossas vidas. O nosso projeto busca otimizar e facilitar as formas de acesso a 

produtos e serviços durante o embarque e o trajeto no transporte coletivo. 

A ferramenta utilizada para atingir nosso objetivo será uma plataforma digital e 

poderá ser acessada por qualquer smartphone, trazendo simplicidade, velocidade e, 

principalmente, segurança aos usuários e o aumento das receitas de nossos 

stakeholders. 

Dessa forma, as operadoras de serviços de transporte atuais tendem a 

maximizar a exploração de receitas alternativas, de modo a induzir o concessionário 

a buscar uma maior eficiência econômica na execução do contrato através da 

exploração dessas receitas alternativas, complementares, acessórias ou derivadas, 

que é um fenômeno e uma tendência globais. 

As negociações comerciais atenderão a regras específicas de cada contrato, 

em geral, observando-se a relevância na dinâmica dos contratos de concessão e 

operacionalidade dos modais em que essa alternativa será implantada. 

A experiência prática demonstra que a indução ao concessionário na 

exploração da receita alternativa o induz à busca de melhorar sua eficiência 

econômica na execução do contrato; incentiva o concessionário a sair da estagnação, 

de modo a agregar valor e produtividade à concessão. 
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4.5 Avaliar a percepção dos principais stakeholders sobre o modelo-conceitual  

 

A fim de obter um maior entendimento do modelo a ser proposto, foram 

realizadas entrevistas presenciais com os principais executivos de empresas dos 

setores aéreo, metroviário e rodoviário. A estrutura das entrevistas, assim como a 

apresentação e perguntas relacionadas estão disponíveis no Apêndice A deste 

estudo. Segue relação das empresas adotadas nesta pesquisa. 

 

 Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

Fundada e homologada em 2008 por David Neeleman, a Azul é uma 

companhia de capital aberta na bolsa de valores brasileira (B3) e representa a terceira 

maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, a segunda maior em 

frota de aeronaves e a maior em número de destinos oferecidos. Em 2016, a Azul teve 

uma participação de mercado de 17,19% do total de assentos oferecidos em voos 

domésticos e 9,22% em voos internacionais, sendo a companhia que mais cresce em 

termos de passageiros por quilômetro voado. 

 

 CCR Metrô Bahia 

Fundada em 2013, é uma empresa brasileira de capital fechado que detém a 

concessão pública do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas por três 

décadas (até 2043) outorgada pelo Governo do Estado da Bahia. Em 2018, a 

concessionária concluiu projeto de implantação do metrô, colocando a cidade como 

uma das três capitais brasileiras a ter um modal interligando o centro ao aeroporto. 

Atualmente, a CCR Metrô Bahia opera 02 linhas, com 33 quilômetros de extensão, 20 

estações, 08 terminais de integração com ônibus, frota de 40 trens e emprega cerca 

de 1.500 colaboradores. 

 

 Metropolitano de Fortaleza (Metrofor) 

O Metropolitano de Fortaleza, popularmente conhecido como Metrô de 

Fortaleza ou Metrofor, é um sistema de transporte metropolitano que opera na região 

de Fortaleza pela Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos, empresa de 

economia mista, com controle majoritário do Governo do Estado do Ceará. Conforme 

dados de 2016, o sistema era o sexto maior em extensão do Brasil dentre as 12 

regiões metropolitanas brasileiras que contam com transporte de passageiros sobre 
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trilhos, apresentando no período 43,6 quilômetros, ficando atrás de São Paulo (369 

km), Rio de Janeiro (342 km) e Recife (71 km). Atualmente, o Metrofor opera com 

trens e VLT (Veículo Leve sobre Trilhos), distribuído em três linhas e 38 estações, 

com projeção futura de 68,7 quilômetros divididos em quatro Linhas, sendo o sexto 

sistema mais extenso do Brasil. 

 

 Expresso Guanabara 

A Expresso Guanabara é uma empresa brasileira de transporte rodoviário 

fundada em 1º de agosto 1992 e sediada em Fortaleza (CE), pelo empresário Jacob 

Barata. A empresa possui atuação nos 09 Estados da região Nordeste do Brasil, 03 

no Sudeste, 02 no Norte, Goiás e Distrito Federal, na região Centro-Oeste, sendo a 

quinta maior empresa de transporte terrestre do Brasil e a maior das regiões Norte e 

Nordeste. Sua frota é uma das mais novas do país, operando em média com veículos 

de menos de 2 anos, tendo um total de 400 veículos e empregando 1.750 funcionários. 

 

4.5.1 Entrevistas  

 

As entrevistas ocorreram de forma presencial, durante o segundo semestre de 

2020, direcionadas aos executivos estratégicos das companhias. Primeiramente foi 

apresentada a proposta de negócio nesse projeto, e, posteriormente, foram realizadas 

quatro perguntas, a fim de se obter maiores esclarecimentos. 

O primeiro questionamento realizado ao entrevistado foi referente à solução 

proposta do negócio como fonte de atratividade para incremento de receita. Segundo 

o Diretor de Marketing e Negócios da Azul Linhas Aéreas Brasileiras, a solução é 

atrativa, e sob a ótica da companhia pode ser utilizada como incremento de parceiros 

para o Shopping Tudo Azul, ganhando velocidade de implantação e na divulgação 

concatenada com a própria venda de produtos dos anunciantes. O outro ponto 

interessante abordado pelo executivo foi a adoção de uma estratégia que traga 

pequenos varejistas ou produtores que não possuem acesso a canais com a Azul e 

os integre a plataformas como o Programa de Fidelidade. Já para o Diretor-Presidente 

do CCR Metrô Bahia, o que torna mais atrativo é o aumento de oferta, sem limitação 

física e com maior disponibilidade de produtos. 

Outro ponto questionado foi se os entrevistados viam alguma barreira na 

implementação dessa solução. Segundo o Gerente Técnico de Projetos da Expresso 
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Guanabara, um possível entrave seria o custo alto de investimento, principalmente em 

companhias rodoviárias, devido à infraestrutura física e de internet necessárias, além 

de maior incremento em segurança dos equipamentos contra vandalismos. Além 

desses pontos destacados, a Diretora de Receitas Acessórias da Metrofor alertou 

quanto às possíveis falhas de sinal de celular nos metrôs de níveis subterrâneos. Para 

o Diretor-Presidente do CCR Metrô Bahia, um possível obstáculo se refere à Cultura 

Brasileira, que é mais receosa na utilização de tecnologias para compra, havendo uma 

maior necessidade de ações para obter maior engajamento, além da complexidade 

existente nos acordos comerciais de contrato SPE (Sociedade de Propósito 

Específico) com as concessionárias. 

Os entrevistados também foram questionados se viam algum problema legal 

em relação a sua reguladora na implementação e na execução desse negócio. Todos 

os executivos não viram nenhum empecilho ou objeção a suas reguladoras.  

Por fim, foi abordado se na visão deles as companhias adotariam essa solução 

como fonte de receitas acessórias. O Diretor de Marketing e Negócios da Azul Linhas 

Aéreas Brasileiras, em sua visão, identifica que a companhia poderia avaliar a 

ferramenta a fim de obter celeridade e maximizar os ganhos com parcerias no 

Shopping Tudo Azul. Segundo o Diretor-Presidente do CCR Metrô Bahia, o Grupo 

CCR já está trabalhando com uma ferramenta similar a esta e vê vantagens nesse 

modelo apresentado, principalmente na intermediação entre empresas e parceiros 

varejistas, o que torna interessante para o negócio da companhia. Segundo o Gerente 

Técnico de Projetos da Expresso Guanabara, a empresa possui a filosofia de buscar 

parcerias que gerem incremento de receita e toda boa ideia deve ser avaliada de 

forma à obter soluções financeiras, havendo é claro, viabilidade econômica. Já a 

Diretora de Receitas Acessórias da Metrofor, considera a solução relevante, contudo 

vê que o investimento deveria ser feito pelas próprias empresas que realizariam os 

anúncios.  

 

4.5.2 Resumo das Entrevistas 

 

A solução abordada foi muito bem recebida pelos executivos das empresas dos 

três principais setores de transporte. Todos viram como uma grande oportunidade 

para incremento de receitas não tarifárias e potencialização dos resultados, não 

havendo obstáculos impeditivos para a implementação e execução do projeto.  



66 

 

 

 

5 DESENVOLVIMENTO – PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

O passageiro/consumidor busca alternativas de compra cada vez com mais 

qualidade, menor custo, entregas rápidas e confiáveis que, acima de tudo, otimize seu 

tempo e lhe traga maior qualidade de vida. 

 

5.1 O modelo de negócio para a geração de receitas para as operadoras-

concessionárias do transporte de passageiros 

 

No caso desta proposta de projeto, uma nova empresa no mercado varejista, 

Mobbuy, fará a ponte entre os varejistas, as operadoras e os clientes/passageiros dos 

modais de transporte. Seus principais parceiros serão empresas privadas e públicas, 

como a CPTM, o Metrô de São Paulo, a CCR, a Invepar, CBTU, empresas aéreas, 

operadores de aeroportos, motoristas de aplicativos, terminais rodoviários, etc. Nesse 

negócio são inúmeras as possibilidades de relações de canais comerciais, cabe 

ressaltar que os principais seriam empresas varejistas, tais como: rede de super e 

hipermercados, eletrodomésticos, empresas de viagens, cinemas, eventos, 

passagens aéreas, turismo, aluguéis de carros, livrarias, produtos eletrônicos, 

vestuário, calçados, entre outros. Porém, um dos grandes diferenciais desta proposta 

de projeto é servir de vitrine para todo e qualquer cliente que queira expor seu produto 

e aproveitar a venda por oportunidade em uma de nossas prateleiras virtuais, 

conforme demonstração do Framework desenvolvidos pelos autores na Figura 11. 

A solução proposta como alternativa de ampliar a eficiência econômica para as 

operadoras de transporte consiste em sugerir um modelo inovador como incremento 

na receita acessória das operadoras, realizando um Meet entre as necessidades e os 

interesses dos consumidores/passageiros, o setor varejista e as empresas do setor 

de transportes. 

A ideia é desenvolver um sistema que integre painéis digitais multimarcas, que 

funcionará como uma carteira digital para o cliente/passageiro. 
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Figura 11 – Demonstração do framework 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 

 

Em resumo, o passageiro poderá pagar suas compras através do sistema, com 

uma única carteira digital para os inúmeros produtos de variadas marcas que estarão 

expostos nas prateleiras. A compra poderá acontecer desde as plataformas de 

embarques de metrô até a poltrona de um avião, com a utilização de um smartphone 

com leitura de código QR. O cliente poderá adquirir uma infinidade de produtos de 

variadas marcas, utilizando o site da Mobbuy como uma carteira digital, e em seguida, 

definir data e local de entrega. A entrega dos produtos ficará a cargo dos varejistas 

expositores pelos meios já existentes em seus negócios. 

A compra será processada pelo site da Mobbuy, que repassará a comissão das 

vendas diretamente às operadoras de transporte, no percentual acordado em 

contrato. A empresa varejista receberá a fatura da venda após o processo de compra 

finalizado pelo cliente. 

 

5.2 Análise de viabilidade para o modelo 

 

A análise de viabilidade deste projeto tomou como base o estudo e as 

pesquisas realizadas pelos autores, bem como o plano de negócio conforme Apêndice 

B, em que foi analisada a viabilidade operacional, considerando as instalações da 
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empresa e seu posicionamento de marca. Nesse tópico também se analisaram as 

viabilidades técnica, estratégica, político-legal e financeira.  

No modelo apresentado, as estruturas físicas e/ou prateleiras virtuais ficarão 

disponíveis em áreas predeterminadas pelas operadoras de transporte de 

passageiros, considerando que esses dispositivos não poderão interromper o tráfego 

seguro e livre das pessoas. Por outro lado, devem se tornar visíveis e atraentes, uma 

vez que a relevância nas vendas também proporcionará incrementos ao faturamento 

das operadoras no sentido de agregar valor à receita acessória (Figuras 12 e 13).  

 

Figura 12 – Foto ilustrativa de um consumidor realizando compra em uma 

prateleira virtual, da Tesco Home Plus, na plataforma de embarque em uma 

estação do metrô de Seul – Coreia do Sul 

 

Fonte: Google Imagens (2020). 
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Figura 13 – Foto ilustrativa de consumidores realizando compra em uma 

prateleira virtual, da Tesco Home Plus, no metrô de Seul 

 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

Nos locais serão disponibilizados painéis digitais interativos e inteligentes ou 

painéis adesivados ou plotados, nos quais o consumidor poderá navegar e realizar 

suas compras através do site Mobbuy. Nos painéis, os fornecedores varejistas 

veicularão seus anúncios e produtos. Cada produto deverá possuir um código QR 

para que o cliente realize sua compra (Figuras 14 e 15). 

 

Figura 14 – Foto ilustrativa de consumidores realizando compra em uma 

prateleira virtual – painéis inteligentes (a) 

 

Fonte: Google Imagens (2020). 
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Figura 15 – Foto ilustrativa de consumidores realizando compra em uma 

prateleira virtual – painéis inteligentes (b) 

 

Fonte: Google Imagens (2020). 

 

As atividades comerciais desta proposta de projeto utilizarão como modalidade 

inicial o Coworking, que  é um modelo de trabalho que se baseia no compartilhamento 

de espaço e recursos de escritório, reunindo pessoas que não trabalham 

necessariamente para a mesma empresa ou na mesma área de atuação, podendo, 

inclusive, reunir entre os seus usuários os profissionais liberais, empreendedores e 

usuários independentes,  por não haver necessidade de uma estrutura física 

composta por vários departamentos, nem por uma localização privilegiada. Todas as 

operações serão feitas via internet através do Site Mobbuy.  

Para operação do negócio, considerou-se uma estrutura enxuta com 

profissionais experientes do mercado que executarão suas atividades na modalidade 

coworking ou home office. A estrutura considerou: 

 

1. 01 presidente. 

2. 01 diretor administrativo-financeiro. 

3. Setor jurídico terceirizado. 

4. Manutenção do site terceirizado. 

5. 01 coordenador de TI. 

6. 01 coordenador de operações. 

7. 01 analista de marketing. 
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8. 01 analista financeiro. 

9. 01 executivo de vendas. 

 

5.2.1 Viabilidade Operacional 

 

Esta proposta visa explorar locais não antes explorados. A operacionalização 

deste projeto será desenvolvida e comercializada, através de estudos de mercado que 

comprovam a rentabilidade. Por ser um aplicativo de fácil desenvolvimento, a 

operacionalização dessa iniciativa ocorrerá em função da atratividade comercial e da 

quantidade crescente e exponencial de passageiros se deslocando por algum meio 

de transporte coletivo. 

A operacionalização é simples pelas tecnologias existentes e também não 

sendo mais necessário o aluguel de áreas grandes, otimizando os espaços para quem 

adquire a tecnologia, e garante a segurança, agilidade e a comodidade de quem 

compra. As aplicações serigráficas e instalações dos painéis podem ser realizadas 

nos períodos de menor fluxo de pessoas. 

A tecnologia de roteadores Wi-fI, por exemplo, nos permite, ainda, oferecer 

esse serviço, instalando monitores dentro dos vagões, aviões e ônibus, deixando de 

ser necessária a utilização de estruturas mecânicas ou outras adaptações. 

 

5.2.1.1 Posicionamento de marca 

 

Esta proposta visa explorar comercialmente os locais públicos com grande fluxo 

de pessoas através do site nos canais de venda dos painéis digitais. As operadoras 

concessionárias disponibilizarão em seus espaços os painéis, que servirão de vitrine 

aos produtos e serviços do segmento varejista. As marcas poderão ou não 

compartilhar os painéis de forma a gerar uma grande diversidade de opções ao 

consumidor/passageiro. O site Mobbuy será a carteira digital do cliente, 

proporcionando-lhe comodidade no processo de compra digital. 
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5.2.2 Viabilidade técnica 

 

A análise da viabilidade técnica é determinante para um projeto ser exequível, 

visto que verifica a existência de recursos técnicos e/ou tecnologia que possibilitem 

as entregas (produto/serviço) atendendo a certas especificações. 

O modelo proposto se baseia em uma solução tecnológica que integra o 

cliente/consumidor ao varejista dentro de modais de transporte de passageiros, 

necessitando, assim, de um site capaz de realizar essa integração de forma fácil, 

rápida e segura. 

Para o desenvolvimento do site com tais características não há risco, visto que 

é uma tecnologia já existente, que agrega diversos varejistas em um único local para 

venda (digital wallets), o que o torna tecnicamente viável. 

 

5.2.3 Viabilidade Estratégica 

 

O projeto foi apresentado para diversos potenciais parceiros e principais 

stakeholders com ampla aceitação. Identificou-se grande convergência com nossa 

estratégia de geração de receitas auxiliares, ainda mais importantes no cenário atual 

de crise que culminou na queda acentuada do faturamento das empresas e 

concessionárias. 

 

5.2.4 Viabilidade Político-Legal 

 

Após as entrevistas com stakeholders, identificou-se que não há impedimentos 

político-legais na geração de receitas auxiliares, como se propõe. Agências 

reguladoras, de igual forma, não teriam qualquer interferência e, desta forma, o projeto 

se torna viável nessa esfera.  

 

5.2.5 Viabilidade Financeira 

 

Considerando que a premissa do projeto é demonstrar aos sócios e parceiros 

participantes a rentabilidade do dinheiro investido, a seguir alguns dados relevantes 

para a criação da análise econômico-financeira.  
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O investimento inicial do projeto será de R$ 360 mil reais referentes ao 

desenvolvimento do software (incluindo segurança da ferramenta) e à criação de um 

site que fará o marketing digital de integração entre cliente e varejista.  

A viabilidade financeira foi desenvolvida para um período mínimo de 06 anos 

de execução, devido ao ramp up natural em relação ao número de pessoas que terão 

acessibilidade à ferramenta e a utilizarão para as compras virtuais. Para o primeiro 

ano de execução (projetado para 2022), foi considerado atingir no mínimo 9,8 milhões 

de pessoas, conforme apresentado no Gráfico 4, dividido entre três modais avaliados: 

metroviário, rodoviário e aéreo. 

 

Gráfico 4 – Projeção de clientes 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

As compras virtuais podem variar entre R$ 30,00 a R$ 100,00 por produto, pois 

o valor do ticket dependerá exclusivamente do modal utilizado, potencializando o 

público-alvo e, consequentemente, o valor do ticket para os modais com maior custo 

de locomoção, ou seja, em uma escala de potencial, o modal aéreo foi considerado 

com maior potencial, e o metroviário com o menor.  

Para a conclusão e definição da receita bruta estabelecida ano a ano, foi 

estabelecido um fee negociado com cada modal separadamente, variando entre 1,0% 

a 2,0%, dependendo, é claro, da negociação e potencial de cada modal 

separadamente. Considerando essas três variantes, foi estabelecido que a receita 
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bruta do projeto atingirá R$ 7,4MM no primeiro ano de execução e terá um 

crescimento de ~12% a.a., conforme demonstrado no Gráfico 5.  

 

Gráfico 5 – Receita bruta estimada 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

Para a definição assertiva do lucro anual, foram considerados custos e 

despesas necessárias para a execução do projeto, tais como: taxas, folha de 

pagamento, manutenção do software, despesas fixas e variáveis. Com a dedução das 

despesas e custos, o projeto terá um lucro líquido de ~R$ 1,8MM no primeiro ano de 

execução. A margem líquida do projeto varia entre 27% a 43% durante os 06 primeiros 

anos de projeto, fato devido ao ramp up de participação de mercado e aumento do 

ticket médio de cada modal, conforme demonstrado no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 – Lucro líquido estimado 

 

Fonte: Elaborado pelos autores (2021). 

 

De modo a apresentarmos a viabilidade do negócio aos sócios e investidores, 

incluímos a análise do payback, demonstrando que o tempo necessário para o retorno 

do valor investido inicialmente será de aproximadamente três meses de operação. 

Outro método apresentado para os sócios e investidores foi o valor presente 

líquido, demonstrando a diferença entre o valor presente das entradas e as saídas de 

caixa que ocorrem durante os 06 anos de projeto. Descontando uma taxa mínima 

atrativa para o projeto de 15%, o valor presente líquido será de R$ 11,5MM, ou seja, 

indicando que o projeto será positivo e irá superar o investimento necessário.  

As demonstrações do plano de negócio estão no Apêndice B. 

 

5.3 Plano de Implementação do Projeto 

 

A etapa de implementação do projeto consiste no momento de tornar realidade 

os conceitos do negócio, aplicando todas as etapas de prototipação que foram 

avaliadas e consideradas relevantes para o sucesso do projeto. 

Pode ocorrer nessa fase a identificação de situações e desvios que não foram 

identificados nas etapas anteriores, devendo ser corrigido o desvio e documentado 

para retroalimentação do plano original. 

Com base nisso, deve ser elaborado um plano de implantação, estruturado em 

etapas, com prazo de realização e responsável definidos e com início e fim 
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sequenciados, de forma a permitir a conclusão de todas as etapas constituindo um 

cronograma otimizado, minimizando esperas, custos e perdas por execução em 

momento inadequado. 

O projeto inicia com a assinatura do contrato com o cliente, e sua 

implementação será executada em cinco etapas, conforme detalhado na Figura 16. 
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Figura 16 – Etapas da implementação do projeto 

 

Fonte: Elaborada pelos autores (2021). 
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 Estudo e plano de viabilidade (prazo estimado: 02 meses). 

 Desenvolvimento da plataforma de operações (prazo estimado: 04 meses). 

 Plano de comunicação e marketing (prazo estimado: 02 meses). 

 Negociação e captação de clientes (prazo estimado: 04 meses). 

 Implantação do projeto (prazo estimado: 06 meses). 

 

Devido à natureza do negócio, cada novo posto de implantação terá esse 

modelo aplicado para viabilizar a inserção de negócios locais na plataforma, somando-

se aos grandes parceiros que já atuam em nível nacional. 

Após a execução de todas as etapas do plano de implementação, podemos 

considerar o projeto implantado. 

Conforme demonstramos no estudo de negócios, faremos a contratação de 

alguns profissionais e empresas parceiras, para nos apoiar na implementação assim 

como na administração e sustentabilidade do negócio em longo prazo. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento deste projeto aplicativo demonstrou a importância e 

oportunidade de gerar receitas auxiliares nos diferentes modais de transporte de 

passageiros. 

Essa nova geração de receita – que em algumas empresas, em média, atinge 

até um terço da receita e vem resultando em lucratividade e, consequentemente, 

perenidade em diversos negócios – é originada de estudos mercadológicos e 

processos de inovação estruturados em projetos interdepartamentais das 

organizações. Com o resultado das pesquisas, benchmarking e entrevistas realizadas, 

ficou evidenciado o grande potencial de geração de receitas auxiliares.  

A relação de negócios entre fornecedores e clientes vem evoluindo com a 

inclusão da tecnologia como contribuidora nesse ciclo. O comércio está sendo 

exercido à distância, sem restrição de horário ou local específico, dessa forma, toda 

pessoa em qualquer local que esteja, de posse de um smartphone, se torna um cliente 

potencial.  

Trazendo esse conceito para o negócio dos transportes, identificamos potencial 

para expandir suas receitas para além da venda da passagem, a exemplo de outros 

segmentos que já exploram as receitas alternativas como reais contribuidoras no 

resultado operacional. As iniciativas à recuperação da demanda do transporte de 

passageiros necessitam de medidas inclusivas, voltadas para a redução da tarifa 

através de recursos extratarifários, bem como serviços mais rápidos, confortáveis, 

seguros e integrados. Incrementos nas receitas acessórias como outra fonte de 

recursos tornam-se cada vez mais atrativos para evitar um colapso no sistema de 

transporte de passageiros. 

A proposta deste estudo nasceu exatamente para atender a essa oportunidade, 

propondo fundamentalmente unir o conceito de mobilidade com o conceito de 

consumo. Com base nessa afirmação, o conceito do projeto MobBuy para canais de 

vendas on-line será de fato pioneiro e vanguardista, unindo as grandes operadoras de 

transporte de passageiros e varejistas, capturando um percentual dos usuários do 

transporte com a proposta de vendas por oportunidade, através da exposição de 

produtos nas áreas de embarque e durante o trajeto de cada modal que será 

implantado, trazendo comodidade aos passageiros e uma alternativa de receita. 
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Notadamente seriam inúmeros os ganhos desse novo modelo de negócio, 

dentre eles: 

 

1. Ampliação das áreas e melhor uso dos espaços públicos, com eliminação de 

lojas físicas. 

2. Redução de dinheiro circulando dentro dos ambientes de transportes – o que 

reduz os riscos de delitos. 

3. Redução das áreas de estoques, menor custo de manutenção e redução de 

despesas fixas se comparado a uma loja física. 

4. Comodidade ao passageiro. 

5. Fomento da logística no que tange a serviços de entrega. 

6. Posicionamento das marcas. 

7. Ampliação das receitas acessórias com ganho do aluguel dos espaços físicos 

e margem nas vendas. 

 

As lojas virtuais podem substituir e/ou complementar livrarias, empresas de 

acessórios, reservas em hotéis, ingressos para shows e eventos, dentre outros. 

Imagine um executivo que tem em sua rotina a ponte aérea, na rota mais movimentada 

do país, poder fazer sua compra de mercado e agendar a entrega programada com 

sua conveniência, ou ter a oportunidade de comprar um e-book numa livraria virtual 

para ler em sua viagem.  

Analisando a vantagem para o parceiro comerciante, identificamos grandes 

reduções de custo com locação de espaço e sua manutenção, mão de obra, logística 

e estoques. Este terá a exposição de seus produtos para uma grande quantidade de 

passageiros, que provavelmente não planejaram adentrar uma loja física, e realizará 

a venda.  

Os parceiros dos modais não precisarão abrir mão de suas lojas físicas, 

mantendo esse negócio. O projeto visa incrementar as áreas não apropriadas a lojas 

físicas, como corredores, pontos de embarque, e dentro do próprio modal, com o uso 

de painéis digitais, em que são expostos ao passageiro produtos e parceiros, 

permitindo navegação e, de forma rápida, compras. 

Todo esse negócio seria totalmente gerenciado por meio remoto, com 

segurança para transações e com vantagens para todos os envolvidos, trazendo 
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retorno financeiro para os negócios e melhorando a experiência do usuário do 

transporte. 

A ampla pesquisa para o projeto realizada pelo grupo bem como todo o seu 

desenvolvimento ampliaram a visão dos participantes no que diz  respeito às 

contribuições que podem ser geradas às empresas do setor de transporte e aos 

passageiros. Também demonstrou a importância e necessidade de maturação dos 

temas de inovação e ampliação da exploração de receitas alternativas nas empresas 

do setor. Além disso, as entrevistas, as pesquisas e o benchmarking evidenciaram o 

potencial deste projeto como meio de gerar valor aos stakeholders, evidenciando o 

grande potencial de geração de receitas auxiliares e maximização das vendas ao setor 

varejista e de logística.  
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APÊNDICE A – Apresentação utilizada para entrevistas 
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APÊNDICE B – Plano de negócio 

 

Mobbuy 

Fluxo de Caixa - Valores em Milhares de Reais 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Ticket Médio (R$ / produto) 40,20           40,61          41,01           41,42          41,84         42,25         

Volume Pessoas (#) 9.800.000     10.780.000  11.858.000   13.043.800  14.348.180 15.782.998 

% Fee Médio (%) 1,90% 1,92% 1,94% 1,96% 1,98% 2,00%

(+)Total  Receita Bruta -                7.480,0        8.393,4       9.418,3        10.568,4     11.858,9    13.307,0    

(-) Deduções de venda (PIS, COFINS e ISS) -                (647,0)          (726,0)         (814,7)          (914,2)         (1.025,8)     (1.151,1)     

(=) Receita Líquida -                6.833,0        7.667,4       8.603,6        9.654,2       10.833,1    12.155,9    

(-) Manutenção Geral (5,5)              (5,5)            (5,6)              (5,6)            (5,7)           (5,7)           

(-) Despesas Fixas (373,2)          (376,9)         (380,7)          (384,5)         (388,4)        (392)           

(-) Despesas Variaveis (1.047,2)       (1.057,7)      (1.068,2)       (1.078,9)      (1.089,7)     (1.100,6)     

(-) Folha de Pagamento (1.555,2)       (1.555,2)      (1.555,2)       (1.555,2)      (1.555,2)     (1.555)        

(-) Depreciação -               -             -               -             -            -            

(=) LAIR -                2.804,7        3.614,4       4.525,7        5.551,0       6.704,4      8.002         

(=) Margem Bruta 37% 43% 48% 53% 57% 60%

(-) Imposto de Renda + CSSL - 34,00% (953,6)          (1.228,9)      (1.538,7)       (1.887,3)      (2.279,5)     (2.720,5)     

(=) Lucro Líquido Anual -                1.851           2.385          2.987           3.664          4.425         5.281         

(=) Margem Líquida 27,1% 31,1% 34,7% 37,9% 40,8% 43,4%

Lucro Líquido Mensal 0,0 154,3 198,8 248,9 305,3 368,7 440,1

(=) EBITDA -                2.804,7        3.614,4       4.525,7        5.551,0       6.704,4      8.001,5      

(=) Margem  Ebitda 41% 47% 53% 57% 62% 66%

2,33-             

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

EBITDA - CAPEX (360,0)           2.804,7        3.614,4       4.525,7        5.551,0       6.704,4      8.001,5      

(=) EBITDA -                2.804,7        3.614,4       4.525,7        5.551,0       6.704,4      8.001,5      

(-) CAPEX (360,0)           -               -             -               -             -            -            

(+) Depreciação e Amortização -               -             -               -             -            -            

(-) Resultado Financeiro -               -             -               -             -            -            

(-) IR (953,6)          (1.228,9)      (1.538,7)       (1.887,3)      (2.279,5)     (2.720,5)     

% Alíquota 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

FLUXO DE CAIXA LIVRE (Desalavancado) (360,0)           1.851,1        2.385,5       2.986,9        3.663,7       4.424,9      5.281,0      

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

EBITDA - CAPEX (360,0)           2.804,7        3.614,4       4.525,7        5.551,0       6.704,4      8.001,5      

(=) EBITDA -                2.804,7        3.614,4       4.525,7        5.551,0       6.704,4      8.001,5      

(-) CAPEX (360,0)           -               -             -               -             -            -            

(+) Depreciação e Amortização -               -             -               -             -            -            

(-) Resultado Financeiro -               -             -               -             -            -            

(-) IR (953,6)          (1.228,9)      (1.538,7)       (1.887,3)      (2.279,5)     (2.720,5)     

% Alíquota 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34%

FLUXO DE CAIXA LIVRE (Alavancado) (360,0)           1.851,1        2.385,5       2.986,9        3.663,7       4.424,9      5.281,0      

Fator de desconto 1,0                0,9               0,8             0,7               0,6             0,5            0,4            

VPL do fluxo Desalavancado (360,0)           1.609,7        1.803,8       1.964,0        2.094,7       2.200,0      2.283,1      

VPL do fluxo Alavancado (360,0)           1.609,7        1.803,8       1.964,0        2.094,7       2.200,0      2.283,1      

Taxa de desconto adotada (wacc) 15,00%

VPL Desalavancado (2021-2027) 11.595R$      

VPL Alavancado (2021-2027) 11.595R$      
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1 - Volume / Produtos 

 

 

2 - Despesas Variáveis 

 

 

3 - Despesas Fixas 

 

Aéreo

Itens # % # Ticket Faturamento % Fee R$ Fee

Total de pessoas 120.000.000    1,00% 1.200.000   ######## 120.000.000R$  2,00% 2.400.000,00R$ 

Total (R$/mês) 120.000.000    1.200.000   120.000.000R$  2.400.000R$      

Metrô

Itens # % # Ticket Faturamento % Fee R$ Fee

Total de pessoas 3.900.000.000 0,20% 7.800.000   30,00R$  234.000.000R$  2,00% 4.680.000,00R$ 

Total (R$/mês) 3.900.000.000 7.800.000   234.000.000R$  4.680.000R$      

Rodoviário

Itens # % # Ticket Faturamento % Fee R$ Fee

Total de pessoas 80.000.000      1,00% 800.000      50,00R$  40.000.000R$    1,00% 400.000,00R$    

Total (R$/mês) 80.000.000      800.000      40.000.000R$    400.000R$         

Total

Itens # #
Ticket 

(médio)
Faturamento % Fee (Médio) R$ Fee

Total de pessoas 4.100.000.000 9.800.000   40,20R$  394.000.000R$  1,90% 7.480.000R$      

8,2%

https://cnt.org.br/painel-cnt-transporte-rodoviario 79,6%

https://cnt.org.br/painel-cnt-transporte-aereo 12,2%

Itens de despesa %/Faturamento

Custo intermediadora financeira 4%

Custo repasse para canal de venda (concessionária) 10%

Despesas Gerais R$/mês

Domínio Site 100                                          

Empresa terceira Contabilidade 5.000                                       

Empresa terceira Jurídico 3.000                                       

Empresa terceira Secretariado 1.000                                       

Consultor de Vendas 15.000                                     

Energia Elétrica / Água e Esgoto -                                           

Manutenção e Reparos Diversos -                                           

Telefone / Fax / Comunicação -                                           

Lanches e Refeições -                                           

Seguro outros/diversos -                                           

Material de Expediente -                                           

Material de Consumo -                                           

Servs de Vigilância -                                           

Impostos e Taxas -                                           

Aluguel (coworking ) 6.000                                       

EPI's e Uniformes -                                           

Despesas diversas 1.000                                       

Total (R$/mês) 31.100                                     
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4 - Folha de Pagamento 

 

 

5 - Despesas com Manutenção 

 

 

6 - Investimentos Estimados 

 

 

Folha de Pagamento (24horas) N° Func. R$/func. R$/mês

Coordenador TI 1 15.000        15.000        

Coordenador Operações 1 15.000        15.000        

Analista TI 1 9.000          9.000          

Analista Marketing 1 9.000          9.000          

Analista Financeiro 1 9.000          9.000          

Executivo de Venda 1 15.000        15.000        

Total Salários 6 72.000        72.000        

Encargos (80%) - 57.600        57.600        

Total da Folha (R$/mês) - 129.600      129.600      

Despesas Anuais Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6

Var.Real 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

1,50% SOFTWARE 5.400        5.454        5.509        5.564        5.619        5.675        5.732        

1,00% OBRAS ELÉTRICAS / MECÂNICAS -            -            -            -            -            -            -            

3,00% MAQUINÁRIOS -            -            -            -            -            -            -            

Total 5.400        5.454        5.509        5.564        5.619        5.675        5.732        

Controle Investimento Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

A Software (incluso segurança) Ano 0 300.000               300.000      -              -              -              -              -              

B Site Ano 0 60.000                 60.000        -              -              -              -              -              

C Ano 0 -              -              -              -              -              -              

D Ano 0 -              -              -              

E Ano 0 -              -              -              -              -              -              

F Ano 0 -              -              -              -              -              -              

G Ano 0 -              -              -              -              -              -              

H Ano 0 -              -              -              -              -              -              

17% Software 60.000                 -              -              -              -              -              -              

83% Site 300.000               -              -              -              -              -              -              

TOTAL do Investimento (R$) 360.000               360.000      -              -              -              -              -              

E % Equity 360.000               360.000      -              -              -              -              -              

D % Financiamento -                      -              -              -              -              -              -              

Investimento Acumulado (R$) -                      360.000      360.000      360.000      360.000      360.000      360.000      

Cálculo do Financiamento

Subtotais % Total Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Capital Próprio 100,0% 360.000               360.000      -              -              -              -              -              

Financiamento (valor captação) 0,0% -                      -              -              -              -              -              -              

Pagamento Principal do financiamento -                      -              -              -              -              -              -              

Saldo da dívida -              -              -              -              -              -              

Pagamento Juros da dívida -                      -              -              -              -              -              

Total -              -              -              -              -              -              

Cálculo da Depreciação

Fluxo de depreciação a transportar DCF Anos Total Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Depreciação estimada (10 anos)  -                      

Obra Civil 0 -                      

Obras Elétricas 0 -                      

Maquinários 0 -                      

Investimentos (R$) ESTIMATIVAS DE INVESTIMENTO


