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RESUMO 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar o setor de fretamento, bem como, as novas 

matrizes energéticas em desenvolvimento que podem ajudar na perenidade do setor, 

garantindo a sustentabilidade, a preservação do meio ambiente, garantindo benefícios para 

as transportadoras, usuários e contratantes. 

 

Palavras-Chave: sustentabilidade; mobilidade; eletrificação; ESG; qualidade; viabilidade 

econômica e financeira; tecnologia; transporte de fretamento.  
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ABSTRACT 
 

The objective of the present work is to analyze the charter sector, as well as the new 

energy matrices in development that can help in the continuity of the sector, guaranteeing 

sustainability, preservation of the environment, ensuring benefits for carriers, users and 

contractors. 

 

Keywords: sustainability; mobility; electrification; ESG; quality; economic and financial 

viability; technology charter transport. 
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1 RESUMO EXECUTIVO 

 

Rápidas e intensas transformações perpassam o nosso momento histórico. A 

evolução tecnológica muda radicalmente as relações sociais, pessoais e profissionais. 

Surgem novas ferramentas, novos aplicativos e novas soluções — nunca imagináveis. 

 

A nova realidade trazida depois da pandemia, antecipou muitas mudanças 

profissionais. O trabalho presencial, em muitos casos, foi substituído pelo remoto. Muitas 

reuniões e eventos empresariais, que antes eram feitos presencialmente, agora são feitos 

remotamente, via aplicativos. 

 

Além desses fatores, ocorre uma crise mundial relacionada aos combustíveis 

fósseis. Estes, já eram criticados em função da poluição que geram ao meio ambiente. 

Agora, adicionalmente, principalmente em função da guerra entre Rússia e Ucrânia, tiveram 

seus preços com aumentos significativos. Particularmente, em relação ao óleo diesel, 

principal combustível fóssil que abastece os veículos de transporte, ônibus ou caminhões, 

além de um significativo aumento de custo, fala-se sobre o risco do desabastecimento no 

segundo semestre deste ano, em função de um desequilíbrio entre oferta e demanda. 

 

Mediante este cenário, um importante e tradicional setor luta pela sobrevivência: o 

de transporte de passageiros no regime de fretamento. O fretamento, como é mais 

conhecido, é um setor que teve papel de grande importância no desenvolvimento industrial 

do país, garantindo a locomoção dos trabalhadores entre seus locais de trabalho e suas 

residências. O setor já vinha apresentado um ligeiro declínio ao longo dos últimos anos, 

principalmente devido aos fatores relacionados abaixo: 

• Com o objetivo de reduzir o trânsito e a emissão de poluentes, muitas 

importantes cidades criaram zonas de restrição para a circulação dos veículos 

de transporte coletivo; 

• Recentemente surgiram novas soluções para transporte de pessoas, como 

aplicativos, caronas, veículos compartilhados, bicicletas, patinetes e outros; 

• O transporte público vem estendendo sua capilaridade, atingindo uma maior 

eficiência e gerando uma redução de custo pela integração entre os modais. 
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 Com a pandemia, o setor foi ainda mais afetado, pois uma parte significativa do seu 

público deixou de se locomover para o trabalho e passou para a modalidade de home office. 

Dessa forma, os eventos e o turismo deixaram de ocorrer. Muitos clientes encerraram suas 

atividades.   

 

Considerando todos os fatores relacionados acima, o estudo busca desenvolver um 

estudo que busque desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis, procurando gerar 

valor para o transporte de passageiros na modalidade de fretamento.  

 

A solução encontrada consegue aliar uma necessidade social e empresarial, quanto 

à redução da emissão de poluentes, atendendo uma agenda ESG cada vez mais em pauta, 

junto com a redução do custo operacional por parte dos operadores e conforto para os 

passageiros. 

 

Para se chegar à solução, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

• Analisar as principais tendências relativas à sustentabilidade e ao transporte; 

• Analisar os principais gargalos da agenda ESG, com relação ao transporte de 

passageiros; 

• Levantar práticas de sucesso de movimentos sustentáveis no setor; 

• Propor um modelo de negócios que promova a geração de valor e a 

diferenciação competitiva no segmento de fretamentos; 

• Analisar a viabilidade do modelo. 

 

Após a criação da ideia-conceito para o modelo, foram ouvidos os principais 

stakeholders, a fim de avaliar a aderência da solução para o segmento. De posse dessas 

percepções, elaborou-se o modelo final. 

 

O próximo passo foi calcular as análises de viabilidade operacional, técnica, 

estratégica, político-legal e econômica do modelo, buscando avaliar se os investimentos 

relacionados são atraentes e se o prazo de payback seria viável, fator fundamental para a 

sua sustentabilidade. 
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Este projeto foi construído por meio de cinco capítulos: 

• O capítulo 2 traz as bases conceituais do projeto; 

• O capítulo 3 demonstra a metodologia sobre a qual o projeto foi desenvolvido; 

• O capítulo 4 apresenta um levantamento de informações sobre o setor e 

tendências, com as respectivas análises; 

• O capítulo 5 elabora a proposta de solução, com o estudo de viabilidade e 

cronograma de implantação; 

• Por fim, o capítulo 6 apresenta as conclusões finais sobre o projeto desenvolvido. 
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2 BASES CONCEITUAIS 

 

2.1 ESG e as Organizações Sustentáveis 

 

Na preocupação em afetar contratos e negociações, empresas e governos estão 

cada vez mais pensativos sobre o consumo excessivo de recursos naturais e estão 

reavaliando as gestões voltadas à sustentabilidade, principalmente ao meio ambiente. Em 

diversos níveis de maturidade, algumas organizações pesquisam onde há risco de serem 

afetadas e implementam ações; outras ainda duvidam e não incorporam processos 

sustentáveis (BRITO, 2005). 

 

Isso acontece porque não há um formato que garante que não haverá 

descompensação nos resultados financeiros ao investir capital nos projetos de 

sustentabilidade. 

 

Brito (2005) buscou avaliar vários estudos sobre os resultados de empresas que 

adotaram a sustentabilidade e os resultados financeiros após as ações adotadas. Como 

conclusão, o autor observou que algumas tiveram melhor resultado financeiro; em outras 

não se conseguiu identificar estatisticamente se as ações implementadas interferiram nos 

resultados; e algumas tiveram resultados prejudicados. 

 

Reed (2001) corrobora com este pensamento, afirmando que: 

 

não é possível construir uma justificativa de negócio genérica para que uma 
empresa incorpore a sustentabilidade nas suas atividades operacionais e que as 
motivações para tal movimento são específicas para cada empresa e seu contexto 
específico. Assim, a sustentabilidade empresarial deve ser analisada caso a caso, 
setor a setor e país a país.  

 

Assim, deve-se pensar: adotar ou não medidas e critérios ambientais na 

administração de empresas? Essa é uma difícil decisão que empresas precisam tomar em 

vista das exigências de um mercado cada vez mais preocupado com a sustentabilidade. 

 

 

A adoção de medidas socialmente responsáveis com critérios ambientais demanda 

das empresas custos adicionais com equipamentos, treinamento e reeducação de pessoal 
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que, caso não realizados, podem torná-las menos competitivas frente às concorrentes que 

não decidiram pelo mesmo caminho. 

 

Em contrapartida, as empresas que optam pelo conservadorismo e continuam 

operando sem a preocupação com o meio ambiente incorrem nos riscos dos efeitos 

negativos e prejudiciais dessa gestão, o que também pode impactar negativamente o 

resultado financeiro da organização. 

 

Frente a esse dilema, foi proposto um estudo para apurar os impactos da operação 

sustentável versus a rentabilidade das empresas. 

 

Empresas do setor de energia elétrica, e também de diversos setores, foram objeto 

desse estudo. Os critérios de avaliação levaram em conta diferentes períodos dos retornos 

delas, a partir da metodologia de diferenças em diferenças (diff-in-diff). Ao final verificou-se 

que independentemente de serem sustentáveis ou não sustentáveis, a variável DID não 

apresentou resultado significativo, sugerindo que a adoção de práticas sustentáveis não 

resulta positiva ou negativamente nos balanços financeiros da empresa. Concluindo-se, 

portanto, pela viabilidade das empresas sustentáveis (OLIVEIRA, 2018). 

 

Para o sucesso na implementação de ações de sustentabilidade nas empresas, de 

forma que os processos reflitam positivamente nos resultados financeiros, outros fatores 

interferem no sucesso do processo. Os profissionais precisam ser capacitados para definir 

e implementar as ações, além da alta gestão estar engajada no propósito. O conhecimento 

dos processos deve ser disseminado em toda a organização, principalmente na alta gestão 

e nas lideranças de equipes, para que se obtenha uma mudança de cultura voltada à 

sustentabilidade. 

 

Uma empresa que se preocupa com a sustentabilidade, além de melhorar a sua 

imagem perante a sociedade, tem um melhor reconhecimento no mercado de capital 

(SPEZAMIGLIO, 2016). 

 

A não adoção de práticas de sustentabilidade pelas empresas não está relacionada 

à falta de conhecimento das leis que regulamentam o setor, mas, sim, pelo alto custo de 
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implementação, pela falta de incentivo governamental e pela insuficiência dos 

financiamentos disponíveis para adequação (SOARES, 2015). 

 

A definição do termo de sustentabilidade tem como objetivo a conservação do 

sistema, conciliando que as necessidades sejam realizadas, mas que não comprometam 

as necessidades do futuro (RELATÓRIO BRUNTLAND, 1987).  

 

As ações realizadas pelo governo e pelos empresários devem ser alteradas, uma 

vez que, por muitos anos, se preocuparam somente com os lucros (FURTADO, 1988).  

 

Este modelo de decisão engloba as extensões culturais, sociais e ecológicas, além 

destes efeitos colaborarem entre si para o modelo sustentável (SACHS, 1993).  

 

O aumento do interesse pela sustentabilidade nos setores corporativos envolve 

várias ações e fases de implementação. O início se realiza quando a empresa consegue 

incluir a responsabilidade ambiental no planejamento estratégico na missão da organização 

(RELATÓRIO DE BRUNTLAND, 1987).  

 

Derivado do inglês Environmental, Social and Governance, que significa Meio 

ambiente, Social e Governança, o ESG é uma ferramenta que responde às necessidades 

das organizações — relacionadas às preocupações com as questões ambientais, as 

questões sociais e as questões de governança corporativa.  

 

As questões do Meio Ambiente referem-se, vistas sob a ótica do ESG, às atitudes 

que as organizações têm com relação, por exemplo, às terras que possuem. Além disso, 

devem ser observadas ações relacionadas com a utilização de energia de fontes 

renováveis, a logística reversa, a gestão dos resíduos sólidos, o posicionamento da 

organização — no que diz respeito aos problemas advindos das mudanças climáticas —, 

as ações que são tomadas para reduzir o consumo de água e de energia elétrica, ou acabar 

com o seu desperdício, e, até mesmo, a negociação com fornecedores que possuam 

certificação ambiental. 

 

Já as questões sociais referem-se, em primeiro lugar, à qualidade de vida dos 

colaboradores, ou seja, quais as vantagens oferecidas a eles, os benefícios, os salários, o 
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envolvimento deles com o gerenciamento da organização, os treinamentos, as 

capacitações; além de se a atuação da organização, com relação aos seus colaboradores, 

é positiva, se existem políticas de inclusão que previnam o assédio moral, psicológico e até 

mesmo sexual, e se a taxa de rotatividade de colaboradores é muito grande. Essas 

questões sociais estão vinculadas intimamente com as relações que a organização mantém 

com seu mercado fornecedor e consumidor.  

 

As questões relacionadas à governança dizem respeito à maneira como a 

organização é gerida, como se dá a relação entre os fornecedores, os colaboradores e os 

acionistas. Como ponto fundamental, analisa a transparência das movimentações 

financeiras, a gestão dos riscos, a regularidade e veracidade da documentação fiscal e 

contábil da organização.  

 

Cada um desses pilares, analisados separadamente, deve possuir estratégias 

próprias e bem definidas que, juntos, demonstram o comprometimento da organização com 

os três pilares do ESG. 

 

Assim, as organizações que adotam o ESG demonstram que têm comprometimento 

com seus clientes e colaboradores, investidores e fornecedores além de todo mercado onde 

atuam, pois tem influenciado nas suas tomadas de decisões. 

 

Trata-se de um conjunto de ações que demonstra se as organizações são ou não 

comprometidas com a sustentabilidade, se possuem e atuam com responsabilidade social 

e se a sua gestão está de acordo com os padrões aceitáveis de gerenciamento. 

 

Portanto, a organização que adota o ESG, que atende aos três pilares, admite que 

compactua, como uma de suas missões, esses objetivos com seus lucros. 

  

2.2 Marketing de Serviços e a Geração de Valor para os Clientes 

 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 3) marketing envolve a identificação e a satisfação 

das necessidades humanas e sociais, descrevendo que uma das mais suscintas e melhores 

definições para marketing é a de “suprir necessidades gerando lucro”.  
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De acordo com a American Marketing Association (KEEF, 2008 apud KOTLER, 

2012), “marketing é a atividade, o conjunto de conhecimentos e os processos de criar, 

comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, 

parceiros e sociedade como um todo”. 

 

O marketing é uma ferramenta extremamente importante no processo de venda de 

produtos e serviços. Segundo Drucker (1973) o objetivo do marketing é conhecer e 

entender tão bem o cliente que o produto ou serviço possa se adequar a ele e vender 

sozinho, tornando supérfluo o valor da venda.  

 

Conforme Kotler e Keller (2012, p. 3) os profissionais de marketing se envolvem na 

gestão de diferentes produtos: 

• Bens: bens tangíveis produzidos; 

• Serviços: à medida que as economias evoluem, cresce a proporção de suas 

atividades concentradas na prestação de serviços, sendo que muitos produtos 

combinam bens e serviços; 

• Eventos: eventos periódicos promovidos pelos profissionais de marketing para 

celebrar e/ou promover produtos e marcas; 

• Experiências: as experiências são criadas, apresentadas e comercializadas; 

• Pessoas: são profissionais e celebridades que buscam desenvolver seu 

marketing pessoal a ponto de se tornarem uma “marca”; 

• Lugares: são cidades, estados, regiões e países que tomam ações de marketing 

para atrair turistas, moradores, fábricas e empresas; 

• Propriedades: são ações de marketing que visam ajudar na comercialização de 

bens imóveis e ativos financeiros; 

• Organizações: são ações de marketing que atendem diferentes tipos de 

organizações (universidades, museus, teatros, empresas etc.) para construir ou 

melhorar sua imagem perante seu público alvo e melhor competir na captação 

de recursos e/ou público; 

• Informações: é a utilização do marketing para melhor divulgar informações 

sobre produtos, serviços, medicamentos, etc.; 

• Ideias: ações de marketing são importantes para melhor divulgar novas ideias e 

conquistar sua aceitação. 
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Ampliando as discussões para o Marketing de Serviços, cada vez é mais evidente a 

importância que os serviços ganharam no planejamento estratégico e no sucesso do 

negócio, fortalecendo a marca e gerando valor para seus clientes. Importante destacar que, 

ao discorremos sobre serviços, falamos de algo intangível e variável, de acordo com a 

percepção das pessoas envolvidas. Dessa forma, a estratégia de marketing de serviços 

tem que lidar com esse desafio, garantindo que a experiência que o cliente terá, desde o 

primeiro momento da pesquisa de preços até o término do serviço, garanta uma percepção 

de qualidade, consolidando um relacionamento duradouro (KOTLER e KELLER, 2012, p. 

384). 

 

As ferramentas de mix de marketing foram classificadas por McCarthy (2002) como 

os “4 Ps” do marketing: produto, preço, praça e promoção. Entretanto, em função da 

abrangência e complexidade do marketing, elas foram ampliadas, considerando o 

marketing de serviços, onde é fundamental entender os desejos e as necessidades dos 

consumidores, e desenvolver a melhor estratégia. Assim, LOPES (2017) classifica em “os 

7 Ps” (produto, preço, praça, promoção, processos, pessoas e palpabilidade) enquanto que 

o SEBRAE inclui o oitavo “P” (produtividade e qualidade): 

• Produto: todo serviço também contém um produto que irá gerar valor para o seu 

cliente. Ele, dessa forma, precisa ser bem definido dentro da estratégia para que 

o consumidor possa entender e buscar por ele; 

• Preço: a formação de preços no setor de serviços, muitas vezes, é mais difícil 

de ser mensurada, pois engloba fatores subjetivos, tais como ramo de atividade, 

mercado, tempo gasto e qualificação nas pessoas que prestam o serviço; 

• Praça: no caso dos serviços, a praça está relacionada com a capacidade de 

executar a função com qualidade, atendendo as necessidades dos clientes 

quanto à logística, aos prazos e à disponibilidade para prestar o atendimento; 

• Promoção: é a forma como estabelecer a comunicação com o público, definindo 

a mensagem, a linguagem e os meios que serão utilizados para estabelecer este 

contato, tais como redes sociais; 

• Processos: é fundamental na estratégia de marketing de serviços, pois os 

processos eficientes e claros de trabalho geram confiança em como o serviço é 

realizado, buscando superar as expectativas dos clientes; 
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• Pessoas: o marketing de serviços deve focar em pessoas, pois uma equipe 

competente, comprometida e com a qualificação adequada mantém a 

produtividade e a qualidade na prestação de serviços; 

• Palpabilidade: são as evidências físicas do serviço prestado. Engloba a 

divulgação, a apresentação, o design do website e como será a divulgação nas 

redes sociais; 

• Produtividade e qualidade: são premissas básicas para organizações de 

qualquer ramo de atividade, mais especialmente para empresas prestadoras de 

serviços. 

 

Segundo Kotler e Keller (2012, p. 381) à medida que as empresas encontram cada 

vez mais dificuldades em diferenciar seus bens, elas recorrem à singularidade de seus 

serviços — obtendo, muitas vezes, lucratividade com esta estratégia. Assim, os autores 

definem serviços como qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma 

parte pode oferecer a outra e que não resulta na propriedade de nada, sendo que sua 

execução pode estar ligada ou não a um bem concreto. Podem ir desde o valor agregado 

oferecido até a um excelente atendimento ao cliente.  

 

Os serviços apresentam alto nível de qualidade experimentáveis (que podem ser 

avaliadas após a compras) e qualidades credenciáveis (características que o comprador 

acha difícil avaliar mesmo depois do consumo), sendo que sua aquisição apresenta um alto 

nível de risco. Dessa forma, os consumidores de serviços costumam confiar mais nas 

informações boca a boca do que em propagandas. Ao julgar a qualidade, os consumidores 

dão grande importância ao preço, ao atendimento e aos fatores visíveis. Quando o 

consumidor fica satisfeito com o serviço prestado, geralmente ele fica fiel ao prestador 

escolhido.  

 

Os serviços possuem quatro características principais que afetam a elaboração dos 

programas de marketing (KOTLER e KELLER, p. 384 - 387): 

• Intangibilidade: ao contrário dos produtos, os serviços não podem ser vistos, 

provados, sentidos, ouvidos ou cheirados antes de serem adquiridos. Com o 

objetivo de reduzir as incertezas, os consumidores buscam sinais da qualidade 

dos serviços em fatores como instalações, pessoas, equipamentos, 
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comunicação, símbolos e preços. Dessa forma, o prestador de serviços deve 

“administrar estas evidências”, para procurar “tangibilizar o intangível”; 

• Inseparabilidade: os serviços são produzidos e consumidos simultaneamente, 

sendo que neste momento existe a interação prestador de serviços – cliente, 

sendo esta uma característica marcante do marketing de serviços; 

• Variabilidade: como dependem de por quem, onde e quando são fornecidos, os 

serviços são altamente variáveis. Para reduzir este fator, as empresas de 

serviços podem tomar as seguintes ações: investir em bons processos de 

contratação e treinamento, padronizar os processos de execução dos serviços e 

acompanhar a satisfação dos clientes; 

• Perecibilidade: como os serviços não podem ser estocados, as empresas 

prestadoras de serviços devem ter uma reserva técnica para atender as 

oscilações de demanda. 

 

Importante destacar que, muitas vezes, os clientes desempenham um papel 

importante na entrega dos serviços, pois suas palavras e ações podem afetar a qualidade, 

a experiência e a produtividade dos funcionários. As atitudes positivas dos funcionários — 

comprometidos com a satisfação do cliente, identificando e atendendo suas necessidades 

— são fundamentais, também, para a conquista do sucesso. 

 

A crescente importância no setor de serviços intensificou a necessidade da 

excelência no marketing de serviços e, para tanto, a excelência em três áreas são 

fundamentais (KOTLER e KELLER, p. 391 - 395): 

• Marketing externo: é o processo de preparo, determinação de preço, 

distribuição e promoção de um serviço aos clientes; 

• Marketing interno: é o processo de treinamento e motivação de funcionários 

para garantir o melhor atendimento aos clientes; 

• Marketing interativo: é a habilidade dos funcionários em servir ao cliente, 

atingindo, além das qualidades técnicas, as qualidades funcionais. 

 

Portanto, para que as empresas de serviços atinjam a excelência em marketing, elas 

devem compartilhar uma concepção estratégica, um histórico de comprometimento da alta 

gerência com qualidade, padrões rigorosos, faixas de lucratividade e sistemas de 
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monitoramento do desempenho de serviços e das reclamações de clientes. A excelência 

do marketing de serviços exige dos seus profissionais de marketing que diferenciem 

continuamente suas marcas para que elas não sejam vistas como commodities. 

 

De acordo com Kotler e Keller (2012, p. 36), o marketing deve estar no início do 

processo de planejamento, fazendo com que as empresas enfatizem o fazer, o vender e 

também o processo de entrega de valor. Para tanto, em primeiro lugar, os profissionais de 

marketing devem, antes da criação de qualquer produto, segmentar o mercado, selecionar 

o mercado-alvo adequado e desenvolver o posicionamento do valor da oferta. A segunda 

fase consiste em fornecer valor, sendo que o marketing deve determinar as características 

específicas, o preço e a distribuição do produto. A terceira fase é comunicar o valor 

utilizando força de vendas, internet, propaganda e outras ferramentas da comunicação. A 

partir daí, o processo de entrega de valor continua ao longo do desenvolvimento do produto 

e após seu lançamento no mercado. 

 

Através da integração das atividades da empresa, existe a criação e entrega de valor 

para os clientes, com a finalidade de construir, entre os principais interessados, 

relacionamentos de longo prazo, mutuamente satisfatórios e prósperos. Dentro do processo 

de marketing, é fundamental o desenvolvimento de um bom relacionamento com as 

pessoas ou organizações que podem afetar o sucesso da organização. Os quatro 

componentes-chave no marketing de relacionamento são os clientes, colaboradores, 

parceiros de marketing e comunidade financeira. (KOTLER e KELLER, 2012). O 

gerenciamento da cadeia de valor proporciona altos níveis de qualidade, atendimento e 

agilidade, fidelizando e conquistando os clientes por meio de: 

• Exploração de valor: como uma empresa pode identificar novas oportunidades 

de valor; 

• Criação de valor: como uma empresa pode criar de forma eficiente novas 

ofertas de valor promissoras; 

• Entrega de valor: como uma empresa pode usar suas capacidades e 

infraestrutura para entregar as novas ofertas de valor com mais eficiência. 

 

Uma importante ferramenta para entrega de valor ao cliente é através da utilização 

da “gestão de relacionamento com o cliente” (CRM – Customer Relationship Management). 

O uso desta ferramenta permite que as organizações possuam informações detalhadas 
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sobre cada cliente e, por intermédio delas, proporcionem um serviço com alto nível de 

qualidade, muitas vezes customizados, atendendo as necessidades dos seus clientes em 

tempo real. 

 

2.3  A Proposta de Valor e a Construção de Vantagem Competitiva  

 

No cenário globalizado em que vivemos hoje, sucessivas revoluções tecnológicas 

estão ocorrendo e, com elas, o emprego de algumas tecnologias — por exemplo, o Big 

Data e a Inteligência Artificial têm tornado as empresas ainda mais competitivas, pois 

reduzem os custos de transação e ampliam a capacidade gerencial (ALBUQUERQUE, 

2019). 

 

As organizações têm dado maior importância para o capital humano, na coordenação 

do trabalho coletivo e na alavancagem das competências, desenvolvendo habilidades e, 

com isso, produzindo o aumento do desempenho em atividades focadas e no crescimento 

de mercado, passando ser mais valorizado o ativo humano do que o ativo físico (DIAS, 

2005) 

 

Segundo Edvinsson e Malone (1998, p. 40), o capital intelectual “é a posse de 

conhecimento, experiência aplicada, tecnologia organizacional, relacionamentos com 

clientes e habilidades profissionais que proporcionam à empresa uma vantagem 

competitiva no mercado”. 

 

Pode-se comparar a empresa a uma árvore, onde a parte externa desta é o capital 

estrutural e o capital humano o cerne da arvore. Além disso, a liderança tem papel 

fundamental em “transformar capital humano em capital estrutural” fazendo com que esta 

árvore cresça e aumente o poder da organização, reconhecendo, também, que o capital 

humano possa ser “alugado e não possuído”, uma vez que este é muito volátil 

(EDVINSSON E MALONE, 1998, p. 41-42). 

 

Quando analisamos a teoria do capital intelectual, concluímos que ela se refere 

somente ao capital humano, por ser este o detentor de conhecimento e de inteligência. O 

capital humano, inclusive, será responsável pela construção de uma proposta de valor que 
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levará as organizações a alcançarem metas e objetivos propostos no seu planejamento 

estratégico. 

 

Edvinsson e Malone (1998, p. 42) ainda ressaltam que: 

 

A maioria das organizações possui processos para o gerenciamento do capital 
estrutural. Este pode ser: infraestrutura, tecnologias, sistemas, procedimentos, 
técnicas, ativos de mercado, estrutura organizacional, etc. Existem diversas 
ferramentas, metodologias, procedimentos e melhores práticas difundidas no 
mercado para a administração do capital estrutural. E dentre essas ferramentas 
encontra-se a proposta de valor que traz em si um somatório de argumentos que 
levarão o consumidor a optar por determinado produto ou serviço.  

  

Porém, o que leva um consumidor a optar por um produto ou um serviço é o valor 

que tal produto ou serviço representa para ele, o que tem levado as organizações a 

adotarem diversas estratégias para se fazer conhecer e quais as vantagens que o seu 

produto oferece com relação aos concorrentes. Dessa forma, se faz necessário criar uma 

proposta de valor para que os consumidores sejam fidelizados. 

 

Osterwalder e Pigneur (2011, p. 23) assim explicam a proposta de valor: 

 

O componente proposta de valor descreve o pacote de produtos e serviços que 
criam valor pra um Segmento de Clientes específicos.” As perguntas a serem feitas 
para responder esse quadrante são: Que valor entregamos ao cliente? Qual o 
problema que vamos resolver? Que necessidades estamos satisfazendo? Que 
conjunto de produtos e serviços e clientes estamos oferecendo a cada segmento de 
clientes?  

 

A proposta de valor é que vai determinar a importância de um determinado produto 

ou serviço para o seu público-alvo, pois ela traz todo o conjunto de vantagens que esse 

produto ou serviço pode oferecer, esclarecendo quais são os diferenciais entre esse 

produto ou serviço oferecido e os demais que são encontrados no mercado.  

 

A qualidade no atendimento das necessidades do consumidor consolidou-se como 

gestão organizacional a partir do momento em que se detectou que são os clientes que 

determinam se preferem ou não determinado produto ou serviço. Deve-se considerar, 

principalmente, qual é a percepção de valor que o cliente tem a respeito do produto ou do 

serviço que ele está buscando e que está sendo ofertado a ele. (OSTERWALDER; 

PIGNEUR, 2011, p. 26) 
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Por isso, as organizações devem se mobilizar ampliando as opções para satisfazer 

totalmente o cliente e ter, como consequência, a sua fidelização — a proposta de valor é 

que vai oferecer isso. 

 

Kotler (2009) observa que as empresas têm realizado diversas práticas para atrair e 

satisfazer seus clientes, pois não existe uma via única de sucesso e tão pouco ela é a 

mesma por muito tempo, já que a estagnação pode levar ao fracasso do negócio. 

 

O consumidor atual mudou, pois ele quer muito mais do que um bom serviço ou 

produto: deseja-se qualidade, rapidez, custo baixo, atenção e dedicação. As organizações 

atuais buscam oferecer serviços e produtos de qualidade e, consequentemente, maior 

satisfação das pessoas envolvidas na produção, aumentando o faturamento, a 

produtividade e diferenciando-se da concorrência.  

 

Para Kotler (2009, p. 155), 

 

O bom atendimento da empresa levará à satisfação e à consequente fidelização do 
consumidor o que, por sua vez, se traduzirão em maiores retornos financeiros para 
a organização. Desse modo a organização criará a base da vantagem competitiva 
sustentável, cada vez mais imprescindível a qualquer empresa no ambiente atual. 
Na busca por métodos e estratégias ideais para correr atrás da competitividade, os 
anos 90 trouxeram em sua bagagem uma realidade óbvia, mas ainda adormecida 
para as organizações brasileiras: é preciso focar e centralizar esforços para 
conhecer o cliente de perto, criando condições de satisfazer suas necessidades.  

 

Fundamentados nessa tendência, foi diagnosticada a necessidade de a organização 

estar sempre focada no aperfeiçoamento do atendimento ao cliente. À vista disso, a 

ferramenta que pode oferecer melhores resultados nesse sentido é a criação de uma 

proposta de valor que seja conhecida por todos os colaboradores das organizações. 

 

Para Whiteley (2002, p. 1) proporcionar qualidade ao cliente e, ao mesmo tempo 

construindo uma vantagem competitiva com relação aos concorrentes é: 

 

(...) compreender plenamente ambas as dimensões da qualidade: qualidade do 
produto e qualidade do serviço. Se você é um cliente, a qualidade do produto é `o 
que você obtém´. A qualidade do produto costuma ser quantificável (...) 
compreender que a qualidade do serviço, corretamente entendida, pode se 
transformar numa arma altamente efetiva – um meio de criar e sustentar a vantagem 
competitiva.  

 



   
 

 | 27 | 
 

 

O mesmo autor ainda afirma: 

 

(...) conheça os seus clientes como sua própria família, satisfaça-os completamente, 
e você alcançará o sucesso (...) se uma ação não está indo de encontro à 
necessidade do cliente, simplesmente a elimine” (WHITELEY, 2002, p. 21). 

 

Ainda de acordo com Whiteley (2002) para que a empresa seja a primeira opção do 

consumidor, deve-se preocupar com algumas questões tais como:  

 

explicitar seus objetivos e estratégias no atendimento com seus colaboradores; 
possuir uma direção aberta a mudanças, visando atender as tendências de 
mercado;  estabelecer um clima de cooperação, confiança e participação de todos, 
tentando resolver ou pelo menos amenizar os problemas que surgirem visando 
assim garantir um ambiente sadio de trabalho; avaliar sistematicamente as 
necessidades e expectativas de seus clientes para oferecer-lhes um serviço que 
gere satisfação; tomar decisões apoiada em fatos e dados analisados; apontar os 
indicadores que acompanham a qualidade no atendimento e avalia-los também de 
forma sistemática; estar atenta ao ambiente de negócios, avaliando seus 
concorrentes e percebendo o que deve ser alterado para melhor atendimento  de 
seu cliente; preocupar-se com o ambiente interno e externo da organização, 
promovendo reuniões constantes para preparar a equipe de trabalho; reduzir a 
burocracia para seus clientes e, dispor de meios de comunicação mais ágeis e 
eficientes que venham a melhorar a comunicação e dar todo suporte necessário 
para seus clientes.  

 

O avanço da tecnologia, o progresso que estamos presenciando e a globalização 

são fatores que obrigam as organizações a introduzirem mudanças em suas estratégias, 

com o objetivo de se alcançar cada vez mais a qualidade e a satisfação do cliente, sem 

prejuízos ou perdas.  

 

A qualidade de um produto, até pouco tempo, era determinada pela sua aparência 

ou pela sua funcionalidade. Atualmente, esse conceito vem se transformando e incorpora, 

além das características já mencionadas, os conceitos de preço, prazo de entrega e 

estrutura de serviços que se coloca à disposição do cliente no pós-venda; itens estes que 

deverão ser demonstrados na proposta de valor.  

 

A qualidade de um produto ou serviço deve satisfazer as exigências do mercado 

local e as exigências do novo conceito de qualidade em nível mundial, caso a organização 

tenha pretensões de crescer e se manter no mercado.  
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Vivemos hoje no domínio da competitividade, o que exige das organizações que 

invistam na sua produção, já que esta vai determinar seu sucesso ou seu fracasso — é a 

apresentação dos produtos ao mercado que assim o definirão. 

 

As necessidades constantes e crescentes de consumo estão cada vez mais visíveis 

em virtude do mundo globalizado em que vivemos. Consequentemente, a concorrência 

existente no mercado aumenta gradativamente. Os consumidores estão se tornando mais 

sensíveis aos preços e a aceitar a marca do revendedor e de seus similares, do que 

propriamente à marca do fabricante (KOTLER, 2009). 

 

A vida corrida, os afazeres diários, as poucas horas que ‘sobram” por dia, fazem com 

que os clientes exijam mais comodidade e melhor qualidade nos serviços. Tendo em vista 

que, atualmente, existe um percentual maior de marcas e fornecedores para os mesmos 

produtos ou serviços. O público é cada vez menos fiel aos fornecedores (KOTLER, 2009). 

 

2.4  Customer Centric e a Experiência do Cliente 

 

O mundo está em constante mudança, acabando de sair do mundo VUCA, que era 

volátil, incerto, complexo e ambíguo para entrar no mundo BANI, que é frágil, ansioso, não 

linear e incompreensível. Enquanto o primeiro foi criado por volta de 1990 (ALVES,  2017), 

o segundo é mais recente e foi criado em 2018 (CASCIO, 2018). Entender essas mudanças 

de comportamento das pessoas e definir estratégias voltadas para os clientes, e não mais 

para os produtos, é a chave para que as organizações se conectem de forma mais profunda 

a eles. Não basta responder que a empresa possui foco no cliente, se isso não se traduz 

em sua cultura organizacional, em seus processos e, ainda, se todas as decisões possuem 

o cliente como foco. 

 

Não basta mais fazer uma venda ou oferecer um produto sem que se conheça 

profundamente toda a jornada do seu cliente e, indo além, que se conheça quem são os 

seus melhores clientes e, a partir daí, oferecer a eles produtos ou serviços personalizados. 

(Klaus e Maklan, 2013) 

 

Os novos produtos e serviços devem ser pensados junto com os clientes, não é 

tolerável que o time de P&D (pesquisa e desenvolvimento) exclua a participação deles em 

javascript:__doLinkPostBack('','ss~~AR%20%22DOS%20SANTOS%20ALVES%2C%20PAULO%20VICENTE%22%7C%7Csl~~rl','');
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todas as suas fases. Assim, é fundamental o envolvimento dos clientes no desenvolvimento 

de novas soluções ou melhoria das já existentes. (GONZÁLEZ; TOLEDO, 2012). 

 

O Customer Centric ou Cliente no Centro, em uma tradução literal para o português, 

é a estratégia de colocar o cliente como foco para todas as decisões da empresa. 

(CARVALHO, 2021) 

 

 O conceito de Customer Centric é bastante profundo no sentido de que as 

organizações antes de tomarem qualquer decisão, devem refletir o que seria melhor para 

os seus clientes. (FIA, 2021) 

 

O Customer Centric se torna cada dia mais importante para as organizações.  Em 

2019 a Forbes trouxe diversas estatísticas corroborando com esse crescimento, dentre 

elas: 

• Empresas líderes em experiência do cliente faturam 80% mais que seus 

concorrentes; 

• 84% das empresas que trabalham para melhorar a experiência do cliente 

relatam um aumento em sua receita; 

• 73% das empresas com experiência do cliente acima da média apresentam 

melhor desempenho financeiro do que seus concorrentes; 

• 96% dos clientes dizem que o atendimento ao cliente é importante em sua 

escolha de fidelidade a uma marca; 

• 83% das empresas que acreditam que é importante deixar os clientes satisfeitos 

também experimentam aumento de receita; 

• 73% dos consumidores dizem que uma boa experiência é fundamental para 

influenciar a fidelidade à marca; 

• As empresas centradas no cliente são 60% mais lucrativas do que as empresas 

que não focam nos clientes; 

• Os clientes que mudam de empresa devido a um serviço ruim custa às empresas 

americanas um total de US$ 1,6 trilhão; 

• Os consumidores americanos pagarão 17% a mais para comprar de uma 

empresa com reputação de ótimo serviço; 

https://www.prnewswire.com/news-releases/new-research-from-dimension-data-reveals-uncomfortable-cx-truths-300433878.html
https://experiencematters.blog/2018/04/10/report-state-cx-management-2018/
http://info.microsoft.com/rs/157-GQE-382/images/EN-CNTNT-Report-DynService-2017-global-state-customer-service-en-au.pdf
https://research.hubspot.com/charts/make-customers-happy?_ga=2.91044890.189017126.1569010855-457193333.1556111594
https://www.pwc.com/future-of-cx
https://www.superoffice.com/blog/how-to-create-a-customer-centric-strategy/
https://www.accenture.com/us-en/about/strategy-index
https://about.americanexpress.com/press-release/wellactually-americans-say-customer-service-better-ever
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• Empresas com iniciativas para melhorar a experiência do cliente veem o 

engajamento dos funcionários aumentar em 20% em média. 

 

É importante também reforçar que existe uma distorção muito grande entre a forma 

como as empresas veem a sua eficiência em atender aos seus clientes e como estes veem 

esse mesmo atendimento, de acordo com o Relatório da Track Costumer Experience 

Trends (2021): 

Tabela 1 – Relatório da Track Costumer Experience 2021 

 Empresas Consumidores 

Muito Ineficiente 1% 3% 

Ineficiente 2% 6% 

Nem ineficiente / Nem eficiente 17% 40% 

Eficiente 38% 33% 

Muito Eficiente 42% 18% 

Fonte: CX Trends 2022 

 

Enquanto as empresas se intitulam como 80% eficientes ou muito eficientes, o 

mesmo número cai para 51% quando analisado pela ótica dos consumidores. É uma grande 

distorção para um mesmo indicador. O que mostra a necessidade urgente das empresas 

conhecerem os seus clientes e as suas percepções, passando a oferecer produtos e 

serviços Customer Centric. (MADRUGA, 2021) 

 

Ter uma estratégia Customer Centric é muito mais do que um bom atendimento, é 

garantir que o seu cliente tenha uma boa experiencia em toda a sua jornada (DERZAN, 

2021). 

 

A jornada do cliente está intimamente ligada à sua experiência. O rápido crescimento 

do User Experience (UX) mostra o tamanho da importância de conhecer essa jornada e 

desenvolver produtos, sistemas e serviços voltados para a melhor experiência do usuário 

(NORMAN, 2008). 

 

O processo de implantação de uma estratégia de Customer Centric deve seguir pelos 

passos (FIA, Fundação Instituto de Administração, 2021): 

https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/Customer%20Experience/CX%20Compendium%202017/Customer-experience-compendium-July-2017.ashx
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• Mapeamento da jornada do cliente para tomada de decisão assertiva: é 

preciso conhecer profundamente o caminho que o seu cliente percorre — ou 

seja, antes, durante e depois de finalizar a compra do seu produto ou serviço. 

• Liderança focada nos clientes: as empresas interessadas em implantar o 

modelo de decisões de cliente no centro devem buscar engajar todos os seus 

colaboradores, mas, principalmente, a sua liderança, na importância de se 

colocar o cliente, sempre, como prioridade. 

• Conheça o seu cliente: é impossível entregar uma boa experiência ao cliente, 

sem que antes o conheça muito bem. Assim, entender quais são as suas 

personas e quais delas são as mais importantes, é um grande fator de sucesso 

para a implantação de uma estratégia bem sucedida com foco no cliente. 

• Análise de dados: a compreensão dos dados disponíveis permitirá 

compreender os motivos das fugas dos clientes e do abandono durante a 

jornada, e desenvolver o que é necessário para reconquistá-lo. 

• Atendimento omnichannel: está relacionado à estratégia de uso simultâneo e 

interconectado de diferentes canais de comunicação, estreitando a relação entre 

o online e o offline, visando a melhoria da experiência do cliente. 

 

A implantação de uma estratégia de Customer Centric traz diversos desafios, como 

bem pontuados pela FIA (2021):  

• Implementar a nova cultura em todos os setores da empresa; 

• Mudar a mentalidade dos colaboradores; 

• Aceitar que o planejamento inicial precisa ser adaptado; 

• Mudar o pensamento de que todos os clientes são iguais e, portanto, não há 

razão para personalizar ações; 

• Confiar em demasia na experiência e ignorar os indicadores; 

• Entender que é uma estratégia em longo prazo. 

 

A implantação de uma estratégia de Customer Centric proporciona diversos 

benefícios para a organização, sendo o principal deles o aumento da satisfação dos clientes 

e, logo em seguida, a melhoria da reputação da própria empresa. Em um mundo onde as 

avaliações são on-line e o feedback é imediato, as empresas precisam estar conectadas e 

trabalhando de forma correta esse processo (HUETE ,2011). 
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Nesse cenário de tanta concorrência, outro fator alcançado com a estratégia de 

colocar o consumidor como centro de todas as decisões da organização, é a obtenção de 

vantagem competitiva e do CAC – Custo de Aquisição de Cliente, que calcula quanto que 

se gasta até que o consumidor compre algum produto ou serviço de sua empresa. O 

Customer Centric permite que esse valor seja diminuído, em partes, pela fidelização que é 

criada, mas também pelo profundo conhecimento que se obtém por meio dessa estratégia, 

tornando o público-alvo melhor conhecido em suas necessidades, dores e anseios, 

produzindo estratégias mais eficientes (FIA, 2021).  

 

É importante, também, trazer luz sobre o aumento do ROI (retorno do investimento): 

ao se buscar oferecer e melhorar a experiência aos seus clientes, estes se sentem mais à 

vontade para voltarem a comprar, mas, principalmente, para indicarem os produtos e 

serviços (FIA, 2021).   

 

Dessa forma, podemos dizer que Customer Centric não pode ser apenas conceitual, 

mas deve integrar as missões das empresas. Dessa forma, ela deve estar enraizada em 

todos os processos e decisões. Quanto mais Customer Centric for uma empresa, maior a 

chance de perpetuidade dela em meio a esse mundo de constantes mudanças e incertezas 

(DERZAN, 2021).  

 

2.5  Análise de Viabilidade Econômica para Novos Negócios 

 

A decisão de investir em um novo negócio envolve a escolha de quais serão os 

investimentos nos quais a empresa irá aplicar os recursos que ela tiver disponíveis. Ao 

decidir por começar, é importante fazer um prévio planejamento do que vai ser investido. A 

análise de viabilidade econômica vem para auxiliar nesta tomada de decisão. A ferramenta 

é necessária para diminuir as incertezas e os riscos que se têm na hora de iniciar um novo 

projeto, sendo assim, através de um estudo, é analisado e estimado se um possível 

investimento será viável ou não. (MARTINS; DIAS, 2019, p. 2). Essa análise busca 

comparar se os investimentos demandados irão receber o devido retorno para, enfim, 

decidir se vale a pena ou não investir. Com isso, é possível banir projetos em que não 

compensará investir e redirecionar o esforço, tempo e dinheiro para projetos mais 

favoráveis, especialmente quando é necessário optar entre dois ou mais projetos ou quando 

se tem dinheiro para investir em apenas um. 
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Um projeto de investimento envolve um bem ou conjunto de bens, estruturado na 

forma de um projeto que, se a empresa desejar levar adiante, abrangem uma série de 

elementos, tais como: investimento inicial, prazo do projeto, taxa mínima de atratividade e 

fluxos de caixa esperados, que gerarão uma série de expectativas de retornos futuros. 

Esses elementos envolvem todo o escopo de um projeto e podem ser melhor classificados 

assim:  

• Investimento Inicial: Refere-se ao gasto inicial que a empresa terá para 

executar o projeto, ou seja, para adquirir os bens que poderão gerar o retorno 

esperado no futuro. É o fluxo de caixa da data 0 (presente). 

• Prazo do Projeto: Refere-se à duração esperada do projeto de investimentos. 

• Taxa Mínima de Atratividade (TMA): Refere-se a uma taxa de retorno 

(geralmente medida em %a.a.), definida pela empresa com base em diversos 

critérios, que serve como referência de qual é o mínimo de retorno que um 

determinado projeto de investimentos deverá gerar. Tal taxa também é chamada 

de taxa de desconto ou custo de oportunidade. 

• Fluxos de Caixa Futuros Esperados: Dizem respeito às expectativas que a 

empresa possui para os fluxos de caixa líquidos que serão gerados pelo projeto 

em cada um de seus períodos de vida. Por se tratarem de projeções futuras, 

sempre estarão sujeitos a erros de previsão. 

 

Para fazer previsões acerca dos possíveis retornos futuros esperados de um projeto 

utilizam-se de técnicas de análise de investimentos, como: Valor Presente Líquido (VPL), 

Taxa Interna de Retorno (TIR), Payback Simples e Payback Descontado. Tais técnicas 

auxiliam no processo de tomada de decisão sobre um novo negócio, permitindo, através 

das estimativas de retornos esperados no futuro, otimizar a relação de risco x retorno do 

projeto. Com essa ferramenta, o investidor é capaz de determinar se o novo projeto se 

encaixa na realidade atual da empresa e decidir se segue adiante com o investimento.  

 

Valor Presente Líquido (VPL) 

 

O VPL é um método que traz para a data zero os fluxos de caixa, sejam positivos ou 

negativos, de um projeto de investimentos, utilizando, como desconto, a Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA). Após o cálculo, soma-se, então, o valor do investimento inicial. O VPL 

se baseia no valor do dinheiro no tempo, portanto, todas as entradas e saídas de caixa são 
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tratadas no tempo presente. Quando o resultado do cálculo é maior do que zero, o projeto 

é considerado viável, ou seja, dará um retorno maior do que a Taxa Mínima de Atratividade 

(TMA) (WANKES, 2010).  

 

Cada fluxo de caixa do projeto deverá ser trazido a valor presente, através do 

seguinte cálculo:  

 
 

Fazendo dessa maneira para cada fluxo de caixa esperado no projeto, tem-se que o 

VPL será dado por:  

 

 
 

Ou seja, o VPL será a soma dos valores presentes dos vários fluxos de caixa futuros 

esperados de um projeto.  

 

Vale ressaltar que, como os fluxos de caixa são “trazidos” para a data presente pela 

Taxa Mínima de Atratividade (TMA), consequentemente, o resultado obtido já estará 

descontando o ganho esperado pela empresa no projeto. Logo, o VPL irá mostrar o quanto 

se espera que o projeto traga de ganhos acima da expectativa da empresa. Se:  

• VPL>0: o projeto é viável, aumentando o valor da empresa.  

• VPL<0: o projeto é inviável, reduzindo o valor da empresa.  

• VPL=0: é indiferente para a empresa adotar ou não o projeto.  

• Em situações de comparação entre dois ou mais projetos, quanto maior for o 

VPL, melhor será o projeto, gerando, assim, um maior valor para a empresa.   
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Taxa Interna de Retorno (TIR)  

 

A TIR é a taxa de desconto de um projeto que torna o Valor Presente Líquido (VPL) 

igual a zero. Essa taxa é dada em um percentual que pode ser usado pela empresa para 

avaliar se vale a pena investir em determinado projeto. O Ponto de partida para a 

determinação da TIR está no uso da metodologia do VPL, tanto que as duas técnicas nunca 

terão resultados divergentes na análise de viabilidade de um projeto individual. Assim, se 

um projeto X for viável pelo VPL, também será pela TIR, e vice-versa. O mesmo ocorrerá 

em caso de inviabilidade ou indiferença. Entretanto, elas podem divergir na indicação de 

qual é o melhor projeto, quando há uma comparação. 

 

Segundo Dias e Malaco (2010) a utilização da TIR é muito bem aceita entre os 

executivos financeiros que, em geral, preferem decidir com base em uma taxa expressa em 

percentual, ao contrário do VPL que apresenta um número natural. Em relação às 

limitações, citam que a TIR assume que os fluxos de caixa são reinvestidos à sua própria 

taxa, ou seja, que os mesmos serão descontados a partir da taxa calculada.   

 

O cálculo é feito somando cada entrada do fluxo de caixa menos o investimento 

inicial, em que este valor seja igual a zero, através da fórmula:  

 

 
 

Como exemplo, temos a seguinte situação hipotética: valor investido R$200, com um 

retorno após 1 ano de R$250, possui uma TIR:  
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Existem inúmeras vantagens e desvantagens de se utilizar a TIR, sendo preciso 

avaliar quando essa técnica vale a pena ser usada e quando não é interessante utilizá-la. 

Segundo REIS (2018), primeiramente, a TIR é mais fácil para comparar investimentos, pois 

se trata de um valor relativo, e não absoluto como o método de VPL. Em segundo lugar, a 

métrica considera o valor do dinheiro no tempo, convertendo fluxos futuros a um valor no 

presente. Por fim, ela é mais simples e clara para ser interpretada. Entretanto, as limitações 

e as desvantagens desse indicador também existem, afinal, ele não pode ser aplicado em 

projetos com fluxo de caixa não convencional. Além disso, o cálculo é um pouco mais 

complexo e difícil de ser realizado manualmente. Por fim, dependendo do fluxo de caixa, 

podem existir múltiplas taxas de retorno para um projeto, ou até mesmo nenhuma taxa. 

Dessa forma, cada empresa deve avaliar se vale a pena fazer uso do indicador TIR para 

mensurar a viabilidade de seu projeto. 

 

Payback Simples  

 

O termo payback significa “retorno” e é utilizado para indicar qual o retorno de um 

projeto, sendo feito desde o momento inicial até quando os rendimentos se tornam iguais 

ao valor do investimento inicial. O método de payback simples, então, determina o número 

de períodos necessários para recuperar o investimento inicial realizado, sem considerar o 

valor do dinheiro no tempo. 

 

O cálculo está diretamente ligado ao fluxo de caixa projetado. Utilizando a fórmula a 

seguir:  
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Como exemplo, temos um investimento inicial R$100.000, e a soma dos fluxos de 

caixa R$35.000, sendo assim:  

 

 
 

Podemos afirmar, então, que o período estipulado em anos para o retorno do projeto 

é de aproximadamente 3 anos.  

 

Payback Descontado 

 

Assim como o payback simples, o método de payback descontado determina o 

número de períodos necessários para recuperar o investimento inicial realizado, porém, 

considerando o valor do dinheiro no tempo. Por isso, quando o cálculo do payback é feito 

sem considerar o valor do dinheiro durante os anos, estamos fazendo o payback simples. 

No cálculo de payback descontado será empregada a taxa de juros junto à fórmula.  

 

Para o cálculo, primeiro é preciso se obter o valor presente de cada fluxo de caixa 

descontado pela taxa de desconto, por meio da fórmula:    

 

 
 

• PV = Valor do fluxo descontado 

• FV = Valor do fluxo futuro 

• i = Taxa de desconto aplicada 

• n = período temporal 

 

Após realizar o cálculo de cada fluxo de caixa do projeto, basta utilizar:  
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A vantagem do payback descontado é fornecer um quadro mais realista a respeito 

do retorno de um projeto, pois considera o valor do dinheiro no tempo, resolvendo essa 

limitação do payback simples. Por outro lado, gera algumas restrições, em virtude de a 

economia ser dinâmica e das projeções de fluxo de caixa e taxa de desconto poderem se 

alterar ao longo dos anos. Sendo assim, é recomendável que, para a tomada de decisão a 

empresa, utilize-se esse indicador em conjunto a outros cálculos, como a TIR. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia de pesquisa pela qual se optou para a construção deste trabalho, 

inicialmente, foi a de revisão bibliográfica — para formação de conceitos e a realização de 

uma pesquisa descritiva. Esta procurou fazer uma descrição detalhada e avaliações sobre 

o problema por intermédio das informações coletadas nas empresas analisadas, das suas 

características de soluções, das opiniões, do que se espera destas soluções e de como 

elas se relacionam entre si.  

 

Esse tipo de pesquisa é qualificado descritiva por haver práticas definidas, 

procedimentos formais, ser estruturada e orientada para soluções dos problemas 

investigados (VERGARA, 2005). 

 

Segundo Gil (2002, p. 1), a pesquisa exploratória e descritiva: 

 

tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 
torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. Tem como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias e a descoberta de intuições. A pesquisa descritiva tem 
como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 
ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre variáveis 

 

A pesquisa trata-se de um levantamento a ser realizado sobre novos negócios e 

sustentabilidade para o transporte rodoviário urbano e de fretamento contínuo nas grandes 

metrópoles do país, que consistirá em avaliar modelos de negócio que entregam soluções, 

de forma a trazer resultados superiores ao setor de transporte de passageiros.  

 

Para o transporte urbano, espera-se o atendimento às exigências municipais e 

estaduais quanto à preservação do meio ambiente e à redução do custo operacional 

(estimado 20% do veículo a diesel). 

 

Para o fretamento contínuo, visa-se o forte apelo de marketing atraindo novos 

clientes comprometidos com a agenda ESG e a redução do custo operacional. 

 

A estratégia da pesquisa será qualitativa. Define-se por pesquisa qualitativa a análise 

e o entendimento das informações adquiridas e comparadas sobre as práticas realizadas 
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nas pesquisas e a interpretação das informações obtidas pelas opiniões investigadas 

(PÁDUA, 2012). 

 

O projeto consistirá em avaliar empresas do setor, interpretar as informações e 

opiniões pesquisadas com o intuito de identificar as principais dificuldades em relação ao 

seu modelo de negócio voltado à geração de demanda. 

 

O método da pesquisa será através de pesquisa de campo. Serão levantados e 

analisados casos de sucesso no Brasil e no mundo através de Benchmarking e 

levantamento documental, além do bibliográfico: 

• Levantamento das principais tendências relativas à sustentabilidade e ao 

transporte no mundo; 

• Analisar os principais gargalos em relação à agenda ESG, envolvendo o 

transporte rodoviário de passageiros no Brasil; 

• Levantamento das práticas de sucesso em relação aos movimentos sustentáveis 

e à geração de resultados no setor de transporte;  

• Propor um modelo de negócios aplicável ao setor de transporte rodoviário de 

passageiros que promova o desempenho das empresas e a perenidade do setor; 

• Analisar a viabilidade do modelo.  

 

Na sequência, será realizada uma análise comparativa entre as principais tendências 

relacionadas à sustentabilidade e ao transporte, as diferentes tecnologias para a 

substituição do sistema convencional a diesel e às práticas de sucesso quanto à geração 

de valor no setor de transportes de passageiros por ônibus. Dessa forma, espera-se a 

criação de uma ideia conceito do modelo, baseado no entendimento dos estudos 

realizados, bem como a percepção dos principais stakeholders sobre estes conceitos. 
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4 LEVANTAMENTO E ANÁLISE DE INFORMAÇÃO 

 

4.1 Análise do Setor 

 

O Brasil possui aproximadamente 1.100.000 ônibus e micro-ônibus em circulação 

transportando passageiros em todo o país. Toda essa frota está distribuída em mais de seis 

mil empresas que atuam com linhas regulares, fretamento e turismo (ANTT, 2019). No 

gráfico 1, pode-se analisar a distribuição de passageiros que utilizam o transporte 

rodoviário, entre 2010 a 2020, por segmento:  

 

Gráfico 1 - Movimentação Passageiros 2010 a 2020 - Rodoviário 

 

Fonte: ANTT (2010-2020) 

 

4.1.1 O Segmento de transporte rodoviário de passageiros: uma análise crítica 

 

O mercado de transporte rodoviário de passageiros é composto por empresas do 

segmento regular, por meio de concessões públicas, que realizam viagens entre pontos 

com horários regulares, e o segmento de fretamento e turismo para atender a demandas 

pontuais. Este setor é bastante competitivo e tem baixa diferenciação estratégica. Neste 

sentido, procedeu-se a compreender a necessidade de se obter novas fontes sustentáveis, 

por intermédio da gestão dos resíduos e da diminuição de poluentes gerados pela operação 

do negócio. Dessa forma, esses fatores poderão ser determinantes para a longevidade e 

para a geração de valor às empresas. 
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4.1.1.1 O Transporte Urbano de Passageiros nas Grandes Metrópoles 

 

O direito à mobilidade urbana é um dos componentes do direito à cidade. Dentro da 

ciência do urbanismo, tem-se a mobilidade como um de seus estudos. O urbanismo, então, 

é a técnica de organizar as cidades para criar condições satisfatórias de vida às pessoas. 

Para que isso ocorra, é necessário estudos, regulação e planejamento das áreas urbanas, 

no que diz respeito à mobilidade, ao saneamento básico, à política habitacional e à 

utilização de espaços públicos (MACHADO, 2017). 

 

 Em 2012 foi publicada a Lei Federal n.º 12.587, instituindo as diretrizes da Política 

Nacional de Mobilidade Urbana (instrumento da política de desenvolvimento urbano, 

objetivando a integração entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da 

acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do Município).  

 

A Lei da Mobilidade Urbana, entendendo a importância do transporte coletivo, deixou 

expressa e cristalina a sua priorização pelo:  

 

Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas seguintes 
diretrizes: [...] II - prioridade dos modos de transportes não motorizados sobre os 
motorizados e dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte 
individual motorizado. (grifos nossos). (BRASIL, 2012). 

 

O transporte coletivo, conforme previsto na Carta Magna, tem caráter essencial: 

 

Art. 30. Compete aos Municípios: 
[...] V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial. (BRASIL, 1988). 

 

Em 2015, com a Emenda Constitucional 90, o transporte, sem restrição de 

modalidade, alcançou a condição de direito social: 

 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (BRASIL, 2015). 

 

Segundo o Ministério Público do Estado do Paraná (2012 – 2019): 

 



   
 

 | 43 | 
 

 

A mobilidade urbana é, simultaneamente, causa e consequência do 
desenvolvimento econômico e social, da expansão urbana e da distribuição espacial 
(ou localização) das atividades dentro de uma cidade. A estrutura viária e a rede de 
transporte público têm especial participação na configuração do desenho das 
cidades. Por isso diz-se que elas são estruturantes. (MPPR, 2012-2019, s.p.) 

 

Dessa forma, não existe dúvida da importância do transporte coletivo no 

desenvolvimento econômico e social, e na realização de todas as necessidades da 

população. 

 

Encontra-se no inciso VI, do artigo 4º da referida Lei, a definição de transporte público 

coletivo: “serviço público de transporte de passageiros acessível a toda a população 

mediante pagamento individualizado, com itinerários e preços fixados pelo poder público.” 

 

O Estatuto das Cidades (Lei Nacional 10.257/2001) estabeleceu em seu artigo 41, 

§ 2º, a obrigatoriedade das cidades com mais de 500 mil habitantes elaborarem seus Planos 

de Transporte Urbano Integrado, compatível com o seu Plano Diretor, ou nele inserido. 

Porém, considerando que o planejamento estratégico é condicionante de uma gestão 

pública eficiente, é recomendável que todos os Municípios elaborem de maneira 

democrática-participativa seus Planos de Mobilidade Urbana, conforme (MPPR, 2012-

2019, s.p.). 

 

Guimarães (2019) expõe que nenhum outro tipo de serviço público (educação, 

energia, serviço de água e esgoto, e saúde) tem a característica da essencialidade. 

Segundo o autor, a justificativa para tal característica é simples: todos os serviços 

dependem de um transporte eficiente para sua existência. 

 

Outros autores, como Lombardo, Cardoso e Sobreira (2017), argumentam que o 

transporte coletivo é de grande importância no gerenciamento da cidade. Um modelo 

adequado permite reduzir a emissão de poluentes, os congestionamentos e os acidentes 

de trânsito, bem como proporcionar uma significativa melhoria na qualidade de vida de seus 

cidadãos. 

 

Em grandes cidades fora do país, o transporte coletivo tem seu papel reconhecido 

pelo Poder Público e alcança a sua verdadeira finalidade: ser um transporte para todos. A 

matéria “Sete cidades no mundo que são modelos de mobilidade urbana” apresenta 
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cidades que priorizam o transporte coletivo. No cenário nacional, Curitiba é considerada 

uma das cidades mais inteligentes do mundo: 

 

Da janela para dentro, Curitiba é considerada uma das 10 cidades “mais inteligentes 
do mundo” (WEISS et al., 2013, p. 10). Os investimentos que vêm sendo realizados 
desde a década de 1980 em mobilidade urbana já são replicados em outras cidades 
do mundo, como o sistema intermodal de transporte em torno do Bus Rapid Transit 
(BRT), que inspirou o TransMilenio em Bogotá, e iniciativas em cerca de 80 outros 
países. Ainda pela articulação entre setores público e privado, Curitiba avança no 
desenvolvimento de soluções tecnológicas para conexão e acompanhamento, em 
tempo real, dos equipamentos públicos, como os da rede pública de saúde e a frota 
municipal de ônibus. (CADERNOS FVG PROJETOS, 2015, p. 95). 

 

Destaca-se ainda a importância do transporte coletivo para o meio ambiente e para 

a sustentabilidade: 

 

Os ônibus urbanos têm evoluído tecnologicamente e são equipados atualmente com 
motores menos poluentes. Comparados com motores da década de 1990, os atuais 
apresentam redução das emissões de poluentes de 81% nos limites toleráveis de 
hidrocarbonetos, 86% de óxidos de 25 nitrogênio e 87% de monóxido de carbono, 
chegando a uma redução de 95% dos materiais particulados, os mais perigosos 
para a saúde. Além disso, o ônibus é um modal muito mais eficiente e sustentável 
que as opções individuais, apresentando, na média, níveis de emissão de CO2, o 
principal gás do efeito estufa, até quatro vezes menores que as motos e oito vezes 
menores que os carros por passageiro transportado. (EXAME, 2019) 

 

Por outro lado, segundo Machado (2017) um dos grandes problemas enfrentados 

pelos moradores das grandes cidades brasileiras é a deficiente infraestrutura de 

transportes. As pessoas demoram muito tempo para se deslocarem, sem condições 

mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé, em ônibus 

lotados. Este problema tem origem em meados do século XX, quando o Brasil passou por 

um processo de industrialização que aconteceu de forma rápida e descontrolada. Houve 

migração muito grande de pessoas para as cidades, o que levou à supervalorização do 

preço dos terrenos e imóveis. A solução, para as pessoas de renda mais baixa, foi 

estabelecer moradia em zonas mais afastadas, além de favelas e ocupações irregulares. 

As ofertas de empregos e serviços, no entanto, ficaram concentradas nos bairros mais 

nobres, o que exige deslocamento de grandes distâncias pelos trabalhadores. 

 

Machado (2017) ainda atenta que,  

 

paralelamente uma das estratégias usadas para desenvolver o setor 
industrial brasileiro foi a valorização da indústria automobilística. 
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Assim, além de ter havido investimentos altos no modal rodoviário – 
em detrimento de outros como o ferroviário, por exemplo – sempre foi 
dada prioridade aos automóveis, em vez de meios coletivos, como os 
ônibus. 

 

É inevitável não dizer que os serviços de transporte por aplicativos, mesmo que 

sejam particulares, acabaram tomando uma fatia de mercado dos ônibus urbanos e, 

segundo Lobo (2015), o Uber, que é uma plataforma de transporte por aplicativo,  

 

[...] lançou nos Estados Unidos, na cidade de Seattle, uma versão do app para 
concorrer com linhas de ônibus. O usuário que usa a ferramenta, deve enviar uma 
solicitação para o aplicativo, que por sua vez avisa o motorista. O passageiro se 
dirige até o ponto estabelecido no app e para desembarcar, o usuário deverá fazê-
lo nos locais determinados. A Uber informou que, ao solicitar uma corrida, o 
passageiro vai estar conectado ao motorista e com outros passageiros que vão 
viajar para a mesma região. Serão inicialmente três linhas pré-determinadas. A tarifa 

deve ser mais cara que a passagem do ônibus, porém mais barata que os táxis. 
 

 

Segundo Matias (2016), a mobilidade urbana, para ser sustentável, deve passar por 

um rigoroso planejamento urbano. O incentivo ao uso de ciclovias, transportes coletivos, 

caronas coletivas, rodízios de carros e até mesmo pedágios urbanos poderia melhorar a 

locomoção e diminuir os impactos ambientais causados pelo excesso de veículos nas ruas 

— um dos principais entraves a uma boa mobilidade. Vários geógrafos e urbanistas, que 

se dedicam ao estudo da mobilidade urbana, procuram soluções para melhorar o trânsito 

nas cidades e, consequentemente, a mobilidade urbana nos espaços públicos. Dentre 

algumas soluções, pode-se citar: 

• ampliar áreas atendidas pelos transportes públicos coletivos (ônibus, metrô e 

trem); 

• diversificar o uso dos meios de transportes (carros, bicicletas, ônibus, 

motocicletas); 

• flexibilidade no horário das atividades urbanas: comércio em uma hora, 

atividades escolares em outra, para distribuir a mobilidade ao longo do dia; 

• incentivo a caronas coletivas para pessoas que vão para a mesma direção; 

• integração entre os transportes públicos (ônibus integrado com metrô). 

 

Tem-se, então, um questionamento: a legislação brasileira, referente ao transporte, 

que garante a sua essencialidade, seu status de direito social e sua priorização, tem sido 

aplicada em sua plenitude? Para o transporte coletivo assumir o protagonismo que lhe 
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cabe, é necessária sua valorização, tanto por parte do poder público, quanto das empresas 

operadoras e dos clientes. A Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 

(NTU) pondera que falta compromisso da sociedade brasileira e do governo em priorizar o 

transporte público, em relação às opções individuais.  

 

Segundo o jornal Metrópoles (2022):  

 

O setor em todo o país teve uma perda acumulada de R$ 25,7 bilhões, entre março 

de 2020 e fevereiro de 2022, devido à Covid-19. O número corresponde a um impacto 

financeiro médio de R$ 1,12 bilhão por mês no setor durante a pandemia. Os dados são 

parte de um levantamento da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 

(NTU). (JM, 2022, s.p) 

Com a efetiva implantação do que se encontra previsto na legislação acerca do 

transporte coletivo, um grande e importante passo será dado para se alcançar a mobilidade 

urbana nas cidades brasileiras, trazendo, assim, desenvolvimento econômico e social.  

 

4.1.1.2 O Transporte por Fretamento 

 

O transporte por fretamento no Brasil surgiu há mais de quatro décadas, e hoje está 

consolidado em diversas regiões. O distanciamento das empresas empregadoras dos 

centros populacionais com a necessidade de aumento de produtividade das empresas, 

associada à flexibilização de horários de turnos de trabalho e somado à defasagem de 

padrões de horários de transporte público, tem sido um fator associado ao crescimento do 

fretamento (PINTO, 2012). 

 

Segundo pesquisa realizada pela FRESP (2006), o serviço de fretamento é 

extremamente valorizado pelos usuários, como um ícone de conforto; pelos empregadores, 

como ganho em qualidade de vida e frequência no trabalho; e pelos não usuários, uma 

alternativa para fugir dos constantes problemas trazidos pelo transporte público, como 

superlotação, atrasos recorrentes e baixa qualidade do serviço. 

 

A Política Nacional de Mobilidade Urbana integra o transporte por fretamento entre 

as alternativas disponibilizadas para a população das cidades e condiciona a prestação 

deste às exigências legais. 

https://www.metropoles.com/tag/coronavirus
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Segundo Pinto (2012), o desafio para os gestores públicos é a implantação de redes 

integradas que contribuam com a redução de desigualdades entre os segmentos da 

população. A procura de soluções coletivas, que tragam a população para o uso do 

transporte por fretamento como participante de uma rede multimodal integrada, gera 

benefício para todos, pois traz maior conforto e capilaridade. 

 

Na cidade de São Francisco, EUA, o transporte de fretamento é largamente utilizado 

por empresas, visitantes, hospitais, universidades, tudo isso incentivado pela legislação 

local, que determina que empresas com mais de 20 funcionários devem oferecer 

alternativas de transporte além do automóvel, gerando, assim, redução no trânsito da 

cidade e redução na emissão de poluentes. Porém, toda esta estrutura é monitorada e 

regulamentada de maneira que este tipo de transporte não cause sobreposição ou 

competição com relação ao transporte público, de forma a evitar mais impactos negativos 

do que benefícios na mobilidade da cidade (Relatório da San Francisco County 

Transportation Auhority, 2011). 

 

Segundo Vasconcelos (2009), o transporte por fretamento tem papel importante na 

mobilidade das pessoas, seja devido ao lazer, à educação ou ao trabalho. Além de 

excelente alternativa ao uso da motocicleta ou automóvel, resultante em menor consumo 

de espaço viário e menor emissão de poluentes. No entanto, este tipo de transporte 

enfrenta crescente oposição nos últimos anos, em virtude da circulação e estacionamento 

em locais inadequados, prejudicando o trânsito dos demais veículos e, com isso, levando 

o setor público a limitar cada vez mais o trânsito desses ônibus em áreas mais densas. 

 

No Brasil existem três tipos de serviços fretados (Vasconcelos, 2009): 

• Contínuo: caso em que o ônibus transporta regularmente os empregados do 

cliente. 

• Eventual: quando o serviço é contratado para um deslocamento eventual (caso 

de festas, passeios treinamentos de funcionários, turismo) 

• Escolar: quando o serviço se limita ao transporte de estudantes, de forma 

contínua. Embora constante dos regulamentos os serviços de fretamento e de 

escolares tem características e formas de operações distintas. 
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Segundo a Agência Nacional de Transporte Terrestres (1999), Tabela 2.1, o 

automóvel é um dos modos de transportes mais apreciados pelo público, seguido pelo 

fretamento na região metropolitana de São Paulo: 

 

Tabela 2 - Modo de Transporte mais usado na RMSP 

 

Fonte: ANTP, 1999. 

 

 No estado de São Paulo, os serviços são regulamentados e fiscalizados pela 

ARTESP – Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do estado 

de São Paulo, tendo como área de atuação. 

 

A Tabela 2.2 mostra o grande aumento do número de veículos e empresas 

cadastradas no transporte por fretamento do Estado de São Paulo: 

 

Tabela 3 - Empresas e veículos cadastrados no transporte por fretamento do Estado de São Paulo  

 

Fonte: ARTESP (2012) 

 

À vista da Lei nº 014.971/2009, que trata o fretamento no Município de São Paulo, 

seguido de Decreto nº 050.884/2009, que institui a Comissão de Acompanhamento da 

Regulamentação de Fretamento e pela Portaria nº 067/2009, que delimita a Zona Máxima 

Veículo %

Automovel 98

Fretado 97

Metrô 96

Taxi 95

EMTU (metropolitano) 90

Ônibus 67

Ano Empresas Veículos

1999 225 693

2000 229 948

2001 247 1.499

2002 271 1.966

2003 293 2.537

2004 304 3.281

2005 324 4.434

2006 340 5.835

2007 365 7.689

2008 390 9.946

2009 399 11.785

2010 429 11.966
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de Restrição de Fretamento no Município de São Paulo e estabelece regras específicas 

para esta atividade, a Tabela 2.3 mostra o mapa da zona máxima de restrição para os 

veículos que exercem atividade de transporte coletivo de passageiros no fretamento no 

município de São Paulo: 

 

Tabela 4 - Mapa da Zona Máxima de Restrição de Fretamento - ZMRF 

 

Fonte: ANTP, 2012. 

 

Segundo Vasconcelos (2012), as vantagens apresentadas na utilização do 

transporte por fretamento vão desde a melhor ocupação do espaço viário disponível, pois 

acomodam muito mais pessoas, usando apenas um veículo e em uma proporção de espaço 

apenas duas vezes maior que um automóvel; redução no consumo de energia comparando 

eficiências energéticas, enquanto o automóvel usa 2,6 MJ/pass-km, o ônibus usa 0,8 

MJ/pass-km (GOLDEMBERG, 1998); redução de emissão de poluentes locais por 

passageiro transportado, já que um automóvel, com quatro pessoas, produz 3,9 gr de 

emissão de poluentes, enquanto um ônibus com a mesma quantidade de passageiros 

produz 6gr de emissão, e essa proporção fica cada vez mais vantajosa para o ônibus, pois 

ele pode transportar entre 40 e 50 passageiros, fazendo com que a  emissão por pessoa 

reduza significativamente (SMA, 2010); redução de acidentes, na comparação de 
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quilômetros percorridos por bilhão, o índice acidentes com mortes por motos é de 34,4, por 

automóveis é de 3,8 e por ônibus é de 1,0 (MMA, 2011 e MS DATASUS, 2007). Assim, 

comprovadamente, o ônibus mostra ser o mais seguro. 

 

Já as suas desvantagens são: os pontos de paradas e estacionamentos de forma 

irregular ou errônea; utilização da faixa exclusiva de ônibus urbano, pelos ônibus de 

fretamento. 

 

Por fim, se faz necessário um sistema de mobilidade urbana ambiental equilibrado, 

devendo ser pauta de todos os entes federativos, tendo como mote a redução de emissão 

de poluentes globais, além de evitar a aglomeração urbana, reduzir os veículos motorizados 

privados individuais e melhorar a infraestrutura para o deslocamento dos não motorizados. 

(CARVALHO, 2011). 

 

4.2  As principais tendências relativas à sustentabilidade e ao transporte no 

mundo 

 

Com o objetivo de se avaliar as tendências do mercado, especificamente com 

relação ao futuro da indústria automobilística no setor de transportes de passageiros e 

cargas, foram realizadas uma série de entrevistas, as quais serão discutidas abaixo: 

 

4.2.1 Mercedes Benz do Brasil 

 

No dia 24/02/2022 foram entrevistados Curt Axthelm e Orlando Zibini, ambos 

colaboradores antigos do setor de marketing de produtos da Mercedes Benz. Nesta 

entrevista, procurou-se conhecer a visão da empresa em relação à tendência ESG e às 

novas tecnologias no setor de transporte de passageiros. Conforme a Figura 1, presente 

abaixo, a Mercedes Benz apresenta soluções para o transporte de passageiros em todas 

as modalidades: do transporte público ao rodoviário, do micro ônibus ao superarticulado e 

DoubleDecker. 
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Figura 1 - Soluções para transporte de passageiros Mercedes Benz 

 

Fonte: Apresentação MB Euro 6 p/ SETPESP (2021) 

 

Quanto ao ESG, de acordo com os entrevistados, a Mercedes Benz promove a 

sustentabilidade agregando novas tecnologias para a redução na emissão dos poluentes 

dos veículos que produz. Seu objetivo é apresentar aos seus clientes uma opção viável, 

operacional e financeira, com baixas emissões de poluentes. 

 

Abaixo estão as matrizes energéticas utilizadas atualmente pela Mercedes Benz, 

bem como seus projetos de desenvolvimento para o futuro: 

 

1 Óleo Diesel - Geração Euro 3 

• Vantagem: combustível mais barato e amplamente disponível (diesel S-500); 

• Desvantagem: mais poluente; 

• Aplicabilidade: usado, atualmente, em todo o território nacional. 

 

2 Óleo Diesel - Geração Euro 5 

• Vantagem: combustível amplamente disponível (diesel S-10); 

• Desvantagem: custo ligeiramente superior ao do diesel S-500; 

• Aplicabilidade: usado atualmente em todo o território nacional. 
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De acordo com o site Chiptronic (2021), a norma Euro 5 (ou Proconve 7) entrou em 

vigor em 2012, sendo que, a partir deste ano, todos os veículos produzidos a diesel tinham 

que atender a essa especificação. Estes veículos passaram, então, a ter um sistema de 

tratamento de gases poluentes (EGR ou SCR). A meta desta norma é alcançar a redução 

de emissões em até 60% de Óxido de Nitrogênio (Nox) e uma redução de 80% na emissão 

de partículas poluentes em relação ao sistema anterior, Euro 3.  

 

1 Óleo Diesel - Geração Euro 6 

• Vantagem: redução significativa na emissão de poluentes, quando 

comparado com as gerações anteriores (Euro 3 e Euro 5), utilizando o 

mesmo diesel, S-10, disponível no mercado; 

• Desvantagem: aumento no investimento para aquisição dos veículos com 

esta nova tecnologia; 

• Aplicabilidade: a partir de 2023, todos os veículos a diesel serão produzidos 

atendendo a esta nova norma. 

 

Segundo, ainda, o site Chiptronic (2021), a norma Euro 6 é um aperfeiçoamento da 

regulamentação, e visa reduzir as emissões pelos veículos a diesel, tornando-os mais 

sustentáveis. Os novos veículos produzidos atendendo a esta norma terão tecnologias 

conjugadas para reduzir seus índices de emissão de poluentes: SCR – sistema de redução 

catalítica seletiva, EGR – sistema de recirculação de gases da exaustão, filtro Arla 32, DPF 

— filtro de partículas diesel e DOC – catalisador por oxidação diesel, de acordo com as 

figuras 2 e 3. Além de reduzir significativamente a emissão de poluentes, esta tecnologia 

também é benéfica aos veículos, tornando-os mais eficientes, melhorando seu 

desempenho e aumentando a vida útil dos componentes, conforme demonstrado na figura 

4. 
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Figura 2 - Emissão de Nox com a evolução da tecnologia dos veículos 

 

Fonte: Apresentação MB Euro 6 p/ SETPESP (2021) 

 

Figura 3 - Redução acumulada com a evolução da tecnologia 

 

Fonte: Apresentação MB Euro 6 p/ SETPESP (2021) 
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Figura 4 - Mudanças trazidas na tecnologia Proconve 8 / Euro 6 

 

Fonte: Apresentação MB Euro 6 p/ SETPESP (2021)  

 

1 Biodiesel (adição de aproximadamente 20% no diesel normal) 

• Vantagem: redução na emissão de poluentes, sem qualquer modificação nos 

veículos a diesel; 

• Desvantagem: combustível mais caro e que não existe em grande oferta no 

mercado; 

• Aplicabilidade: médio prazo, pois depende de uma grande produção de 

biodiesel, reduzindo em escala o seu custo de produção. 

 

2 HVO – Óleo Vegetal Hidrogenado 

• Vantagem: redução significativa na emissão de poluentes, sem alterações 

nos veículos a diesel; 

• Desvantagem: também é um combustível caro e não disponível em grandes 

quantidades; 

• Aplicabilidade: ele já está sendo utilizado na Europa, Ásia e América do 

Norte; no Brasil, espera-se que, por volta de 2025, ele seja produzido em 

larga escala. 
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Segundo o site Profissão Biotec (2020), o HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) é 

considerado um diesel verde, um combustível renovável, capaz de zerar a emissão de CO2. 

Quando consumido e durante o seu ciclo de vida, tem uma emissão de 50% a 90% a menos 

de gases de efeito estufa, se comparado ao diesel comum, além de reduzir em 33% a 

emissão de material particulado fino (MP), 30% os hidrocarbonetos (HC), em 24% o 

monóxido de carbono (CO) e em 9% os óxidos de nitrogênio (NO). Além de ser menos 

poluente, sua eficiência se equipara a do diesel convencional, podendo ser utilizado em 

motores atuais sem qualquer necessidade de alteração. Pode ser usado puro ou adicionado 

ao diesel comercial. Para a produção do HVO podem ser utilizadas as estruturas das 

refinarias de petróleo existentes, pois ele é produzido a partir de óleos vegetais, como óleo 

de palma, de soja, de girassol, óleo alto (de aparas de madeira), gorduras residuais e 

gorduras animais. 

 

1 Ônibus Elétricos 

• Vantagem: praticamente zera a emissão de poluentes com um custo 

operacional bem abaixo dos combustíveis citados acima; também tem a 

vantagem de atender as necessidades governamentais quanto à emissão de 

poluentes; 

• Desvantagem: veículos ainda com baixa autonomia (em torno de 200 a 250 

km) e que demoram em torno de 3 horas para recarregar as baterias; 

veículos muito caros que necessitam de um alto investimento para aquisição; 

veículos mais pesados em função das baterias (de 2 a 3 toneladas a mais); 

em função do tamanho das baterias, perde-se espaço para passageiros ou 

carga; risco de faltar energia na rede pública (racionamento) para recarga 

das baterias; se a energia usada na recarga for gerada por uma usina termo 

elétrica, a fonte desta energia é poluente; veículos com normas de 

segurança muito rigorosas, pois tem um significativo risco de acidentes; 

• Aplicabilidade: a produção dos veículos de passeio elétrico está aumentando 

significativamente; entretanto, para os veículos pesados, é necessário um 

desenvolvimento significativo, aumentando a autonomia, peso e tamanho 

das baterias, reduzindo o custo de aquisição. 

 

2 Gás natural ou biometano 

• Vantagem: redução na emissão de poluentes; 
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• Desvantagem: componentes caros para a produção do veículo; acresce 

em torno de 2 toneladas no peso do veículo; o abastecimento do veículo 

é demorado, por volta de 1 hora; tem normas de segurança muito 

rigorosas em função do alto risco de acidentes;  

• Aplicabilidade: médio prazo. 

 

3 Hidrogênio 

• Vantagem: reduz a emissão de poluentes e possibilita uma boa autonomia 

nos veículos; 

• Desvantagem: encarece muito a produção do veículo, pois a célula de 

hidrogênio é composta de platina, elemento caro e escasso na natureza; 

• Aplicabilidade: já é aplicado no Japão em veículos de passeio; para veículos 

pesados, especialmente no Brasil, ainda não existe previsão. 

 

Através da Tabela 1 e no Gráfico 1, a Mercedes Benz apresenta uma estimativa da 

mudança da matriz energética dos seus veículos, ao longo do tempo, por produção de 

veículos, bem como a estimativa da composição da frota no respectivo ano. 

 

Tabela 5 - Estimativa da produção de ônibus por diferentes tecnologias 

 

Fonte: Apresentação 1 – V4 – Mercedes Benz – Tendências para o Transporte - 2021 
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Gráfico 2 - Estimativa de frota de ônibus, por tecnologia, ao longo do tempo 

 

Fonte: Apresentação 1 – V4 – Mercedes Benz – Tendências para o Transporte - 2021 

 

Nos Gráficos 2 e 3, a Mercedes Benz apresenta uma estimativa da redução de 

emissão de poluentes por toneladas anuais, bem como em termos percentuais: 

 

Gráfico 3 - Estimativa para redução de poluentes ao longo do tempo em Toneladas anuais 

 

Fonte: Apresentação 1 – V4 – Mercedes Benz – Tendências para o Transporte – 2021 
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Gráfico 4 - Estimativa para redução de poluentes ao longo do tempo em Porcentual 

 

Fonte: Apresentação 1 – V4 – Mercedes Benz – Tendências para o Transporte – 2021 

 

4.2.2 BYD Company Limited 

 

No dia 03/03/2022 foi realizada uma reunião com o Sr. Sérgio Avelleda, consultor da 

BYD, especificamente quanto ao apoio para eletrificação de frotas no setor urbano. A BYD 

diz ser pioneira em prover sistemas de energia com zero emissão de poluentes. A empresa 

é líder global em baterias de lítio, com 17 anos de produção de baterias recarregáveis, além 

de 25 anos em pesquisa e produção de baterias. Ela é, também, a maior fabricante de 

veículos elétricos no mundo por 5 anos seguidos e por 8 anos, a maior da China — a BYD 

é a 17ª empresa privada mais valiosa da China e teve um crescimento de 331% no ano de 

2020. A empresa apresenta, atualmente, 7 modelos de veículos elétricos para transporte 

de carga e passageiros, e 4 modelos off road. 

 

O Sr. Sérgio Avelleda, que já foi secretário de transportes da Prefeitura de São Paulo, 

se diz apoiador do setor de transporte coletivo (urbano, rodoviário, fretamento e turismo) 

pois, segundo ele, um ônibus tira vários carros e motos das ruas. Segundo ele, existe a 

possibilidade de que, em breve, todo o setor de transporte público possa ser eletrificado, já 

que os ônibus elétricos apresentam as seguintes vantagens: 
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• Redução de emissão de poluentes 

• Redução de ruídos 

• Redução de vibração dos veículos 

• Redução do custo operacional 

• Simplicidade na manutenção e operação 

 

A BYD eletrificou a frota de ônibus urbano da Prefeitura de Santiago e tem mais de 

64 mil ônibus elétricos e 117 mil veículos comerciais em operação ao redor do mundo. 

 

A fabricante destaca, ainda, o significativo crescimento da venda de ônibus elétricos, 

considerando esta tendência como uma solução para o transporte no mundo, preservando 

o meio ambiente. Na China, a comercialização de ônibus elétricos, no período de 2015 a 

2019, teve um crescimento de 46% — também está aumentando significativamente a 

implantação de ônibus elétricos em cidades da Europa, da América do Norte e da América 

Latina. 

 

O Sr. Sérgio Avelleda reconhece que uma das dificuldades para a implantação dos 

ônibus elétricos é em relação ao tempo de recarga das baterias: em torno de 4 horas. 

Contudo, destaca que os ônibus urbanos podem rodar durante o dia e carregar durante a 

noite, período em que, teoricamente, estariam parados. Um outro fator limitante seria em 

relação à autonomia dos veículos: em torno de 200 a 250 Km. 

 

4.2.3 Eletra Industrial Ltda. 

 

No dia 23/03/2022 foi realizada uma reunião com o Sr. Silvestre Cavalcante de 

Souza, gerente comercial para a América Latina e o Brasil. A Eletra surgiu em agosto de 

2000 e foi fundada pelo grupo que, nos anos 80, desenvolveu o corredor de trólebus ligando 

a região de São Matheus para o Morumbi, utilizando tecnologias advindas dos trens. 

Segundo ele, o trólebus é, praticamente, 95% de um ônibus elétrico, sendo que a principal 

diferença é a fonte de energia: enquanto o trólebus tem os cabos aéreos, os ônibus elétricos 

têm as baterias. 
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Importante destacar que a Eletra nasceu em função do comprometimento do grupo 

Next, do qual ela faz parte, em preservar o meio ambiente, proporcionando opções de 

transporte econômico, seguro, confortável e sustentável.  

 

Em 2013, a Eletra lançou o e-Bus, o primeiro ônibus totalmente elétrico fabricado no 

Brasil, um articulado de 18 metros, 100% movido a bateria. 

 

Em 2015, a Eletra lançou o serviço de retrofit no Brasil: conversão de veículos, tanto 

no transporte público quanto no de carga, de combustível fóssil para tração elétrica ou 

híbrida. 

 

No ano de 2016, a Eletra produziu o primeiro ônibus elétrico brasileiro, 100% movido 

pela energia elétrica gerada por painéis solares. 

 

A Eletra tem, também, dois ônibus a hidrogênio, mas, segundo o Sr. Silvestre, pelo 

fato desta tecnologia ser cara, complicada e necessitar de aperfeiçoamento, só será uma 

solução viável a longo prazo. 

 

Segundo a Eletra, o ônibus elétrico apresenta vários benefícios, tanto ao usuário 

quanto ao empresário: 

• Emissão zero de gases poluentes na atmosfera; 

• Consideram o tempo de 3 horas para carga e autonomia de 200 km; 

• O veículo não tem vibração e tem pouco barulho; 

• Pelo fato de o sistema não ter contato nem atrito, reduz-se o desgaste das peças; 

• Enquanto o veículo elétrico tem uma eficiência energética de 36%, o elétrico tem 

uma eficiência em torno de 90%. 

 

O Sr. Silvestre considera que a eletrificação da frota é a grande solução para a 

redução da emissão de poluentes no setor de transporte de passageiros. 

 

 

 

 



   
 

 | 61 | 
 

 

4.2.4 Volkswagen 

 

No dia 08/04/2022 foi realizada uma reunião com o Sr. Walter Pellizzare Junior, 

gerente executivo de estratégia e mobility e com o Sr. Thiago R. Damato, engenheiro do 

marketing do produto. 

 

Segundo eles, a Volkswagen acredita e participa do Net Zero, projeto que visa a 

redução significativa de poluentes e gases de efeito estufa. Tanto é que nas suas plantas 

industriais e de escritórios, já estão utilizando energias solares e eólicas. Mas, para atingir 

resultados ambientais mais significativos, sabem que o foco tem que estar nos veículos 

produzidos pois, enquanto as plantas são responsáveis por aproximadamente 6% da 

emissão de poluentes, os veículos respondem por 94%. 

 

A Volkswagen acredita que a melhor solução ambiental é composta por uma 

composição de novas tecnologias: 

• Nos centros urbanos, acreditam que a melhor solução será através da 

eletrificação da frota no transporte de pessoas e cargas; 

• Para as viagens, principalmente as de mais longa distância, os veículos a diesel 

ainda são imbatíveis; 

• O hidrogênio vai ter uma parcela do mercado, mas ainda está bem distante para 

implantação como combustível em larga escala; 

• Consideram o HVO como uma boa solução, pois exige poucas mudanças nos 

veículos. Entretanto, este combustível é caro e não está disponível em grandes 

quantidades. 

 

Apesar de considerarem como uma boa solução a eletrificação da frota urbana, 

destacam as seguintes desvantagens: o alto custo para aquisição dos veículos elétricos, o 

peso e a autonomia das baterias.  

 

Como ponto positivo dos veículos elétricos, eles destacam a baixa emissão de 

poluentes, o fato de não terem nem vibração e nem barulho, o baixo custo operacional e a 

redução significativa no custo de manutenção (de 30 a 40%). Citaram, como exemplo, uma 

operação experimental do caminhão de carga E-Delivery para a Ambev: 
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• O caminhão elétrico E-Delivery consome 1 Quilowatt-hora para rodar 1 Km, com 

o custo aproximado de R$ 0,40 por Km; 

• Enquanto que o veículo similar a diesel consome, aproximadamente, 0,33 litros 

para rodar 1 Km. Um custo aproximado de R$ 2,00.  

A Volkswagen tem projetos em desenvolvimento na linha de veículos pesados 

elétricos e acredita que, a partir de 2025, os preços dos veículos ficarão mais acessíveis, 

pois o custo com as baterias vem caindo ano a ano.  

 

4.3  Benchmarking 

 

4.3.1 Práticas de sucesso quanto à geração de valor no transporte de passageiro 

por ônibus 

 

Segundo matéria publicada no site Diário do Transporte (2022), em março de 2022, 

foram divulgados os resultados dos primeiros testes realizados com ônibus 100% elétricos 

para serviços de fretamento na rota entre Sorocaba e São Paulo. De acordo com a 

pesquisa: 

• O custo da energia elétrica para a realização da rota foi de R$ 65, enquanto que 

um veículo a diesel gastaria em torno de R$ 400; aproximadamente, 6 vezes 

menor; 

• O veículo consumiu 0,76 Kwh por Km, o que resultaria em uma autonomia 

aproximada de 370 km com os veículos com a bateria completa. 

 

Um benchmarking importante escolhido pelo grupo é o projeto Net Zero: Nosso Único 

Futuro. Neste projeto é feito um estudo sobre o cenário do clima global, o movimento 

Ambição Net Zero e a pesquisa Transporte no Net Zero. 

 

4.3.2 Projeto Net Zero? 

 

Segundo o Relatório de Riscos Globais de 2022, do Fórum Econômico Mundial, o 

risco mais preocupante é o fracasso nas ações climáticas, pois podem trazer impactos 

irreversíveis para pessoas e para o sistema que nos sustenta. As temperaturas globais 

médias já aumentaram e, caso não mudemos a nossa forma de viver, elas vão continuar 

aumentando e trazendo consequências catastróficas. 
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O Net Zero representa a defesa de uma ação climática para deter o aquecimento 

global, com a meta de chegar em um momento no qual a atividade humana não cause mais 

acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera. Para chegar a este ponto, precisamos 

reduzir drasticamente as emissões em toda a economia global. Nos casos onde não for 

possível eliminar as emissões, devemos neutralizar o impacto retirando uma quantidade 

adequada de carbono da atmosfera. 

 

Se for atingida a Net Zero até 2050, será mantido o aumento da temperatura global 

em média em 1,5 graus celsius, garantindo um futuro saudável para o planeta e para as 

pessoas. 

 

Segundo a Sra. Sandra Ojiambo, CEO e Diretora Executiva do Pacto Global para as 

Nações Unidas (2022), mais de 15.000 empresas já aderiram ao Pacto Global da ONU 

desde 2000. Estes participantes assumiram um compromisso de adotarem políticas de 

negócios sustentáveis e responsáveis, com base nos Dez Princípios do Pacto Global da 

ONU para direitos humanos, trabalho, meio ambiente e anticorrupção. Também assumiram 

o compromisso de apoiar a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável e alcançar 

os objetivos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas. 

 

Ainda segundo a Sra. Sandra Ojiambo (2022), as temperaturas globais já subiram 

mais de 1,1 graus e podem subir até 3 graus celsius até 2100, resultando em consequências 

catastróficas. Para evitar chegar a este ponto, precisamos mudar radicalmente nossa forma 

de vida. Para as empresas que optarem por metas Net Zero, baseadas na ciência, muitas 

oportunidades surgirão, construindo melhores comunidades, negócios e economias, 

concretizando a visão de uma economia zero carbono.  

 

Em 2015, o Pacto Global lançou o Science Based Targets Initiative para mostrar as 

empresas a rota confiável de práticas ambientais corretas. O programa compartilha as 

melhores práticas globais e oportunidades de aprendizado. Segundo ele, é fundamental o 

engajamento de toda a cadeia de valor das organizações, integrando as ações climáticas 

e as metas de reduções nas estratégias das empresas. 

 

Particularmente no Brasil, foi lançado o Programa Net Zero no Transporte Rodoviário 

com um guia para que nosso setor de transporte rodoviário o alcance até o ano de 2050. 
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Segundo Sr. Carlo Pereira, diretor executivo da Rede Brasil do Pacto Global, existe 

a necessidade do engajamento de todos os setores da sociedade, governo, sociedade civil 

e empresários, com o objetivo de contribuir quanto às questões das mudanças climáticas. 

Para as empresas cadastradas, são estabelecidas as metas baseadas na ciência, com o 

objetivo de reduzir as emissões de poluentes. Ele acredita que estas empresas 

conseguiram uma vantagem competitiva num futuro próximo, pois serão favorecidas em 

contratos setoriais ou bilaterais. 

 

Segundo a Dra. Thelma Krug, vice-presidente do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC), o CO2 é o gás mais pernicioso e mais abundante na 

atmosfera. Importante destacar que, segundo o Balanço Global de CO2 Antrópico, os 

grandes vetores da mudança do clima estão relacionados à combustão fóssil, sendo que 

os combustíveis fósseis são os maiores causadores. Para limitar o aquecimento global 

antrópico (induzido pelo ser humano) a um nível específico, requer limitar as emissões 

acumuladas de CO2. Segundo ela, o aquecimento global trará importantes consequências 

quanto ao aumento do nível do mar, déficit de água e umidade do solo. 

 

De acordo com o Relatório Global realizado pelo IPCC e apresentado na COP 26, 

para limitar o aquecimento global a 1,5 graus celsius, acima dos níveis pré-industriais, 

teremos que chegar ao Net Zero, zerando as emissões de poluentes principalmente de 

CO2, em 2050. Uma das soluções para as empresas seriam as emissões negativas, ou 

seja, promover as remoções para compensar as emissões. Alguns exemplos de remoções 

são o reflorestamento em larga escala e a bioenergia com captura e armazenamento de 

CO2.  

 

4.3.3 Estudo do Transporte Comercial Net Zero 2050: Caminhos para a 

Descarbonização do Modal Rodoviário no Brasil – Sr. Fernando Martins, sócio 

do Escritório da Bain & Company de Toronto 

 

Reduzir as emissões de gases de efeito estufa é uma ação essencial para o setor de 

transportes. O que é um grande desafio, pois o crescimento contínuo da movimentação de 

passageiros e cargas pode superar todas as medidas de mitigação.  
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A emissão de CO2 para o transporte de passageiros e carga no Brasil cresce todos 

os anos e está diretamente relacionado com o crescimento da economia — representa em 

torno de 8% do total das emissões. Se nada for feito para mudar a matriz energética do 

setor de transporte, até o ano de 2050 a quantidade de emissões pode dobrar. Existem 4 

principais tecnologias com potencial para descarbonizar o setor de transportes: 

1 Biometano 

• Os motores dos veículos movidos a biometano são semelhantes a tecnologia 

já desenvolvida para o gás natural, sendo que seriam utilizados gás de 

digestão anaeróbica oriundos de dejetos agrícolas ou orgânicos; 

2 Diesel renovável / HVO (Biodiesel) 

• O Brasil tem um programa de Biodisel, uso do combustível líquido de fonte 

de óleo vegetal, que é um dos mais bem sucedidos do mundo. Também 

temos o HVO, o diesel renovável, que pode ser uma solução técnica ainda 

melhor. 

3 BEV (Veículos elétricos com Baterias) 

• Apesar do setor de veículos de passeio estar eletrificando muito 

rapidamente, para caminhões e ônibus existem algumas dificuldades: 

autonomia de bateria, tamanho de bateria, peso de bateria, tempo de carga 

de bateria, entre outros. O estudo do Transporte Comercial Net Zero 2050 

considera que os veículos elétricos está um pouco atrás das opções citadas 

anteriormente, sendo que devem ficar viáveis a médio / longo prazo. 

4 FCEV (Células de combustível / H2 verde) 

• Prevê a utilização de células de combustível a base de Hidrogênio Verde, 

produzido por células solares, energia elétrica renovável. Esta tecnologia 

ainda não está disponível comercialmente, sendo que existem alguns 

veículos leves em teste. Vai levar alguns anos para que ela esteja disponível 

em escala mundial e chegar ao setor de transportes. 

 

A conclusão do estudo é que o Brasil vai precisar das quatro tecnologias descritas 

acima para descarbonizar o setor de transportes, sendo que o biometano atingirá algumas 

aplicações; enquanto o óleo de fonte renovável será para outros usos. Os veículos elétricos, 

provavelmente, ficarão mais dentro das cidades e farão o transporte e a distribuição urbana. 

Além disso, as células de combustíveis a base de hidrogênio devem ser mais úteis nos 

transportes de longa distância. 
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Para a utilização das tecnologias, é fundamental considerar a capacidade do Brasil 

em gerar as respectivas energias renováveis. Particularmente quanto ao setor elétrico, 

importante destacar que no ano de 2021 tivemos uma séria crise hídrica, sendo a terceira 

desde a virada do século, que quase gerou um racionamento de energia elétrica. Pensando 

na eletrificação da frota dentro deste contexto, teríamos que aumentar significativamente a 

geração de energia elétrica no Brasil, incrementando muito o atual ritmo de investimentos 

no setor. Considerando os biocombustíveis e também o biometano, a conclusão é a 

mesma: temos que aumentar significativamente o ritmo de geração destes combustíveis. 

Sendo assim, o Brasil teria que coordenar políticas públicas bem desenhadas, com 

importantes incentivos ao setor, e um grande desenvolvimento tecnológico. Percebe-se, 

ainda, um foco no desenvolvimento tecnológico dos veículos de passeio, sendo que os 

veículos pesados ainda estão sendo deixados de lado. 

 

Mesmo que ocorresse a rápida adoção do biometano e eletrificação dos veículos 

pesados, o país continuaria, ainda, vendendo veículos a diesel por muito tempo, com uma 

redução gradual das quantidades. É importante considerar, também, que os caminhões e 

ônibus rodam por muito tempo no Brasil (de 15 a 25 anos) e, consequentemente, levaria 

mais tempo para serem substituídos. 

 

Uma importante conclusão deste estudo é que o programa de biodiesel brasileiro 

seja acelerado e que incorpore o diesel renovável (HVO), pois precisaremos muito desta 

fonte de combustível nos próximos 30 anos, como uma solução de baixo carbono para a 

frota a diesel que estará operando. 

 

Apesar dos grandes desafios pela frente, também se vislumbram importantes 

oportunidades, seja para o Brasil, seja para as empresas. Por exemplo, poderíamos estar 

produzindo lítio e baterias, gerando novos investimentos, desenvolvimento tecnológico e 

geração de empregos. 

 

4.3.4 BRF 

 

Segundo o Sr. Lourival Luz, CEO da BRF (2022), no evento Net Zero, Nosso Único 

Futuro, sua empresa tem o compromisso de ser Net Zero até 2040. Para isso, tomou ações 

integradas que envolve toda sua cadeia: integrou os produtores e fornecedores, 
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responsáveis pelo transporte e pela distribuição logística. Foram estabelecidas metas e 

padrões rígidos na otimização do uso dos combustíveis e estudos para implantação de 

novos combustíveis, como biometano e eletrificação. 

 

4.3.5 Ipiranga 

 

De acordo com o Sr. Leonardo Linden (2022), no evento Net Zero, Nosso Único 

Futuro, presidente da Ipiranga, sua empresa está focando na mobilidade das pessoas, 

oferecendo recarga elétrica automotiva nos postos da rede. O objetivo da empresa é 

melhorar esta estrutura para os consumidores. Também tem projetos para levar energia 

solar para os postos, reduzindo o impacto ambiental das operações e o custo operacional 

dos postos. 

 

4.3.6 Unidas 

 

Segundo o Sr. Luis Fernando Porto, CEO da Unidas (2022), no evento Net Zero, 

Nosso Único Futuro, a empresa está implementando várias ações para a redução de suas 

emissões, sendo que a principal delas é a eletrificação de sua frota, com o objetivo de atingir 

85.000 veículos eletrificados até 2027 e 1000 pontos de recarga. 

 

4.3.7 Scania 

 

O Sr. Christopher Podgosrsk (2022), Presidente e CEO da Scania, no evento Net 

Zero, Nosso Único Futuro, valoriza a importância da sua empresa como provedora de 

soluções de transporte e mobilidade há mais de 130 anos. A empresa vem buscando 

respostas de como será o transporte de cargas e passageiros num cenário Net Zero. 

Destaca-se que a empresa tem a tecnologia, sabe como reduzir as emissões e sabe o que 

é necessário fazer, trabalhando junto com os governos e partes interessadas para criar as 

condições necessárias. 

 

4.3.8 Melhores práticas observadas 

 

De acordo com o apresentado acima, é fundamental que não só as pessoas, mas, 

principalmente, as empresas, tenham a consciência do seu importante papel para a 
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preservação do planeta, especificamente quanto à emissão de poluentes e ao cuidado com 

o meio ambiente. Uma importante ação para as empresas transportadoras, seja de carga 

ou pessoas, é reduzir a emissão de poluentes dos seus veículos. Entendemos que a 

composição das várias tecnologias apresentadas, cada uma aplicada onde ela é viável 

operacionalmente e financeiramente, trará resultados transformadores quanto à emissão 

de poluentes: 

• Aplicação de veículos eletrificados para transporte de cargas e passageiros nos 

centros urbanos; 

• Utilização da tecnologia Euro 6, bem como do óleo diesel renovável para 

transportes rodoviários de passageiros ou cargas; 

• Num futuro mais distante, com o aperfeiçoamento da tecnologia, utilização das 

células de combustível a base de Hidrogênio Verde. 

 

4.4  Modelo conceitual para garantir a melhoria no desempenho e promover 

geração de valor e perenidade às empresas 

 

Neste capítulo será apresentada a ideia conceito do modelo sustentável para o 

transporte urbano de fretamento. A proposta desta atividade será traçar elementos para 

sua composição de forma a validar sua aderência no ecossistema de negócios.  

 

A ideia inicial consistirá em promover novas possibilidades de veículos para 

atendimento ao transporte por fretamento, com o objetivo de promover geração de valor, 

melhorar o desempenho do setor e levar perenidade às empresas. Neste sentido, todos os 

stakeholders serão beneficiados com os ganhos dos novos equipamentos (veículos) que 

poderão ser utilizados no atendimento ao transporte de passageiros por fretamento.  

 

As possibilidades estão baseadas na utilização de veículos que tenham propulsão 

100% elétrica para o segmento do transporte de passageiros por fretamento, podendo o 

modelo ser estendido, mudando-se alguns parâmetros, para o modelo de transporte 

coletivo urbano de passageiros, o que não será objeto de estudo deste trabalho.  

 

As opções propostas de atendimento com veículos elétricos consistem em duas 

possibilidades, sendo elas:  
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1 Compra de veículo novo;  

2 Realizar o retrofit em veículos de combustível fóssil;  

 

Ambas as opções trazem o modelo de veículo movido a propulsão 100% elétrica, 

que utiliza como combustível principal a energia elétrica, trazendo vantagens ao 

atendimento, redução da poluição global, entre outras.  

 

Pode-se citar algumas vantagens trazidas:  

• Redução da emissão do monóxido de carbono; 

• Redução de ruídos;  

• Energia sustentável;  

• Melhora no atendimento;  

• Qualidade de vida;  

• Redução de custos de manutenção;  

• Sustentabilidade.  

 

Na primeira opção, a compra de um veículo novo elétrico consiste em adquirir junto 

às montadoras, como a BTD, a JAC Motors ou a Higer, um veículo que utilize da energia 

elétrica como sua fonte de combustível. Essa aquisição conta com diversos fatores que 

precisam ser levados em consideração, tais como: o alto custo do veículo, se comparado 

aos veículos de combustão fóssil; o tempo de entrega; os equipamentos necessários para 

realizar o abastecimento. Por outro lado, por se tratar de um modelo que atende às 

demandas ESG (Environmental, Social, and corporate Governance) ou ambiental, social e 

governança, em português, tem-se vantagens, como: contratos de financiamentos com 

juros mais baixos, custos menores na aquisição da energia elétrica. 

 

A segunda opção traz o retrofit, que consiste em realizar a conversão de veículos a 

combustão fóssil (diesel), já existentes na frota operacional das empresas, e transformá-los 

em tração 100% elétrica. Nesta opção, a vantagem a se destacar será a redução no custo 

de aquisição, com relação à compra de um veículo novo elétrico e, também, a reutilização 

dos veículos já existentes no modelo atual, sendo um fator complementar importante aos 

benefícios gerados com a preocupação com o meio ambiente.  
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4.4.1 Agenda ESG (Environmental, Social, and corporate Governance) 

 

Práticas sustentáveis tornaram-se requisitos indispensáveis para grandes 

investidores que buscam oportunidades nos mercados para aportar os seus recursos, o 

que favorece as empresas com agenda ESG, colocando-as em primeiro plano no momento 

de escolher entre as que estiverem disponíveis. 

 

Optar em investir em ESG não mostra apenas o apoio a causas sociais e ambientais 

e, sim, uma escolha estratégica levando em conta negócios que vão se valorizar cada vez 

mais a logo prazo. 

 

No setor de transportes é cada vez maior a exigência para a aplicação de práticas 

sustentáveis em suas operações, já que este representa grande parcela de 

responsabilidade pela poluição atmosférica, pela utilização de combustíveis fósseis e pela 

poluição sonora produzida por seus motores a combustão — nesse caso, a empresa que 

conseguir equacionar melhor esses fatores, com redução considerável nos impactos 

ambientais, terá maiores benefícios no mercado de capitais e melhores resultados 

financeiros a médio/longo prazo. 

 

Mesmo ajudando na circulação de pessoas, na redução de poluentes por passageiro 

transportado, comparado a carros particulares, uma opção que vem se destacando como 

alternativa para o setor de transportes coletivos de fretamento são os veículos de propulsão 

elétrica que não produzem gases poluentes durante a operação, além da redução 

considerável nos níveis de ruído dos motores, beneficiando a diminuição da poluição sonora 

dos centros urbanos.  

 

Redução de Ruídos 

 

Nos veículos a diesel com motor dianteiro, o motorista pode ficar exposto a ruídos e 

a vibrações e, em alguns casos, acima dos limites de tolerância previstos nas normas 

regulamentares. É comum empregados recorrerem a reclamações trabalhistas, buscando 

receber adicional de insalubridade em virtude desta exposição alegando que a exposição 

é superior ao limite estabelecido pela Norma Regulamentadora NR15. 
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Os veículos elétricos, além de serem silenciosos, com frenagem e aceleração suave, 

trazem maior conforto os passageiros. O ruído atinge 60 decibéis no interior do veículo, 

comparado com 75 decibéis nos ônibus a diesel. 

 

Crédito de Carbono 

 

Crédito de carbono é um conceito surgido a partir do protocolo de Kyoto em 1997, 

que visa a diminuição dos gases de efeito estufa, que provocam problema ambientais 

associados às mudanças climáticas. 

 

Esses créditos fazem parte de um mecanismo de flexibilização, que auxilia países 

que possuem metas de redução da emissão de gases poluentes a alcançá-las. Os créditos 

de carbono representam a não emissão de dióxido de carbono na atmosfera. 

 

A cada uma tonelada não emitida, gera-se um crédito de carbono. Assim, quando 

um país reduz a emissão dessa tonelada, ele recebe um certificado emitido pelo Mecanismo 

de Desenvolvimento Limpo (MDL) para comercializá-lo com países que necessitam dessa 

compensação. 

 

A comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços da 

Câmara dos Deputados aprovou em junho/2021 o projeto de lei 528/21, que institui o 

Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE) para regulamentar a compra e a 

venda de créditos de carbono no Brasil. 

 

Esse mercado de carbono movimenta milhões em dinheiro durante um ano: o valor 

de uma tonelada de CO2 não emitido chegou a 57 euros em 2021. 

 

A Tabela 5 projeta uma análise para uma empresa de transporte coletivo com 

consumo médio de 2,6 km/litros, que emite 7,3 toneladas de CO2/mês por veículo.  

Supondo que essa empresa opere com 100 veículos, estará emitindo 730 toneladas/mês, 

8.723 toneladas/ano de CO2, o equivalente a 497.211,00 euros. Deve-se, então, considerar 

altamente viável a aquisição de veículos movidos à eletricidade para a sua frota, já que 

nesse caso essas emissões serão reduzidas drasticamente e poderão gerar excelentes 

ganhos no mercado de créditos de carbono, além dos benefícios para o meio ambiente. 
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Tabela 6 - Projeção de ganhos com crédito de carbono 

 

Fonte: elaborado pelos autores (2022) 

 

Linhas de financiamento e incentivos fiscais 

 

Sabe-se, através de diversos estudos, que atualmente temos a projeção de uso do 

petróleo por mais 50 anos, caso seja utilizado da mesma forma que hoje. É conhecido, 

também, que novas jazidas são descobertas a todo momento, fazendo com que esse tempo 

de utilização aumente, mas o combustível fóssil é finito, o que nos faz buscar, entre as 

tecnologias conhecidas, o desenvolvimento de novas fontes energéticas, de forma que 

continuemos realizando as atividades hoje desempenhadas e evitando os impactos 

ambientais causados pelo consumo energias não sustentáveis, como petróleo e carvão. 

Existem diversas outras características que tornam o uso das energias renováveis muito 

mais vantajosas. 

 

A energia elétrica, dentre as demais fontes energéticas, é a que possui uma maior 

gama de vantagens, em que além de ser uma energia renovável e inesgotável, limpa, não 

poluente, sustentável, com alta capacidade de geração energética, pode ser produzida 

através de energia solar, eólica, hídrica, praticamente sem nenhum impacto ao meio 

ambiente. 

 

Em Shenzhen, na China (2017), apenas 0,5% dos 16.359 ônibus existentes são a 

diesel; os outros 99,5% são elétricos. Aliada a uma política audaciosa para a redução da 

poluição ambiental, foram realizados incentivos e subsídios para a fabricação dos ônibus 

Consumo médio 

km/lt
Media km Mês

Consumo Diesel em 

litros

2,6 7.000 2.692

Kg de Carbono na 

Atmosfera por litro 

de diesel

KG de carbono/Mês
KG de carbono/mês 

por 100 Ônibus

2,70 7.269 726.923

KG de carbono/ano 

por 100 Ônibus

Valor do carbono 

por tonalada em 

2021

Valor do carbono 

por ano em 2021

8.723.077 57,00 €                         497.211,00 €               
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elétricos sendo a eles subsidiado mais da metade do valor do veículo e, também, realizado 

leasing dos ônibus junto aos fabricantes.  

 

Hoje, no Brasil, encontra-se em tramitação, na Câmara dos Deputados, o Projeto de 

Lei n. 4.086/2012, com outros 37 projetos de Lei apensados, que visam: 

 

Conceder incentivos ficais no âmbito do IPI, IOF e IRPJ a veículos equipados com 

motor exclusivamente elétrico, classificados nos códigos 8702.40.10 e 8702.40.90 Ex 02 

da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados; altera a Lei nº 10.485, 

de 3 de julho de 2002, para reduzir a zero a alíquota das contribuições PIS/PASEP e 

COFINS, incidentes sobre a venda de veículos elétricos e de seus componentes; e altera a 

Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, para conceder desconto nas tarifas de energia elétrica 

aplicáveis ao consumo verificado na atividade de recarga de veículos elétricos destinados 

ao transporte público de passageiros (BRASIL, 2019).  

 

Até o momento, foram concedidos incentivos ao IPI, IRPJ e CSLL; os demais pedidos 

anda encontram-se em trâmite. Foi aprovado, também, em São Paulo o desconto de IPVA 

dos veículos elétricos. 

 

O BNDS abriu uma linha de Crédito Finame Baixo Carbono, visando aumento da 

frota de caminhões e de ônibus elétricos no Brasil. A linha de crédito tem dois diferenciais 

na comparação com o Finame tradicional: primeiro é o spread menor; o segundo é que, 

nesta linha, há a limitação do spread para a instituição financeira.  

 

Por outro lado, as duas linhas de crédito têm prazos de pagamento e subsídios 

semelhantes. Ambas exigem 10 anos para pagamento, bem como carência de 2 anos. Nas 

duas linhas de financiamento, a participação do BNDES pode chegar a 100% do valor. 

 

Em geral, as instituições financeiras privadas têm poucos incentivos para financiar 

esses investimentos devido aos riscos envolvidos e ao retorno incerto, salvo em projetos-

piloto de pequena escala. Por conta dessas condições, se faz necessária a utilização de 

instrumentos específicos para o financiamento da eletrificação do transporte público em 

larga escala. Em segundo lugar, os incentivos fiscais também são recursos não 

reembolsáveis destinados a reduzir os custos e os riscos das operações de transporte 
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urbano eletrificado, bem como estimular atividades estratégicas da cadeia produtiva 

upstream, como a fabricação de baterias e sistemas eletrônicos, entre outras. 

 

A capital paulista tem em sua Lei de Mudanças Climáticas o compromisso de até 

2028 reduzir 50% das emissões totais de dióxido de carbono (CO2) e 90% das emissões 

totais de materiais particulados, tendo como base de comparação os índices de 2016. 

 

Como forma de garantir volume para a cadeia produtiva, o Governo Federal ajusta a 

Lei das licitações 14.133 de 01 de abril de 2021 (BRASIL, 2021), exigindo que todas as 

compras de ônibus, pelos órgãos de administração pública, sejam elétricos, em especial o 

programa de ônibus escolares Caminho da Escola. 

 

A figura 1 retrata os ônibus elétricos em Berlim, Alemanha, onde as cidades buscam 

medidas para diminuir emissões e conter a crise climática. 

 

Figure 1 - Mostra o carregamento de ônibus elétricos na Alemanha 

 

Fonte: Globo (2022) 
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4.4.2 Como operacionalizar 

 

Ao longo das pesquisas e discussões sobre os modelos de combustíveis disponíveis 

atualmente e sobre os novos modelos que os principais players do mercado estão 

apostando como tendência e melhor aplicação, o modelo da eletrificação — seja por meio 

da aquisição de veículos novos elétricos ou eletrificados pelo processo de retrofit (processo 

que converte frotas a combustão em puramente elétricos) —  se mostrou como a principal 

aposta para o futuro da mobilidade. 

 

Como toda tecnologia nova, o processo de eletrificação ainda carece de maior escala 

para que se torne mais acessível, mas no que depender dos investimentos que estão sendo 

feitos pela indústria, das novas legislações, dos incentivos que estão sendo criados e da 

alta demanda que vem surgindo por parte dos clientes, essa curva de aceleração crescer 

rapidamente nos próximos anos. 

 

Considerando que qualquer mudança de tecnologia exige uma adaptação e também 

investimentos em frota, garagem, operação e logística, o processo de eletrificação também 

exigirá diversos investimentos que devem ser levados em consideração no processo de 

tomada de decisão. 

 

Além dos investimentos levantados, é muito importante que as empresas que 

desejam ofertar serviços de fretamento com veículos elétricos ou venham participar de 

futuras concorrências, se atenham também as novas necessidades contratuais que esses 

investimentos demandam. 

 

4.4.2.1 Investimento em Frota  

 

Entre os maiores fatores de decisão para a troca de uma matriz energética está o 

valor para aquisição de um veículo elétrico, como demonstrado na tabela 1, a diferença 

entre um modelo elétrico e o seu modelo equivalente a diesel é bastante significativa. 
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Tabela 7 - Pesquisa de Preços  

INVESTIMENTO TIPO MARCA 
DURAÇÃO 
BATERIA 

TEMPO DE 
RECARGA 

VALOR VEÍCULO 
EQUIVALENTE 

DIESEL 
VAR % 

Novos 
Van JAC Motors e Alpha6 235Km 8 horas R$ 420.000,00 R$ 280.000,00 50% 

Ônibus Byd e Marcopolo 250Km 4 horas R$ 2.350.000,00 R$ 1.200.000,00 96% 

Retrofit Ônibus EletraBus 150Km 3 horas R$ 900.000,00 N/D N/D 

Fonte:  Valores levantados junto aos fabricantes em maio de 2022. 

 

No modelo de retrofit, não é apresentado o valor da diferença de custo, por conta de 

que com essa tecnologia a empresa aproveita de um veículo que ela já possua e está 

totalmente depreciado, devendo a empresa acrescentar o valor residual de venda do seu 

veículo no cálculo do investimento necessário. 

 

O retrofit pode ser feito em veículos desde zero quilometro ou até os seus 08 ou 12 

anos de uso dependendo do porte do veículo, passando disso os veículos deverão passar 

por uma análise de estrutura antes da aplicação da nova matriz energética. A 

recomendação é que o retrofit seja feito 06 anos antes do fim da sua vida útil, aproveitando, 

assim, todo o potencial de utilização do veículo. 

 

O custo de retrofit gira em torno de 30% - 50% do valor de um mesmo veículo zero 

quilometro elétrico, trazendo grande oportunidade de alavancar rapidamente a eletrificação 

de parte da frota já disponível. Podemos dizer, então, que o retrofit é a porta de entrada 

para a eletromobilidade. 

 

4.4.2.2 Estrutura Necessária  

 

A estrutura necessária para a operação de veículos elétricos deve ser observada 

com muita atenção, principalmente em um momento em que a escala de produção ainda é 

baixa e isso faz com que o custo de inicialização seja mais alto do que quando a tecnologia 

estiver com maior escala de utilização. 

 

Podemos dizer que a operação de veículos elétricos, nesse primeiro momento, é 

feita de forma personalizada, levando em consideração os poucos modelos disponíveis, a 

baixa infraestrutura de abastecimento ainda existente, e a falta de incentivos comerciais e 

fiscais para a ampliação desse tipo de serviço.  
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Referente à estrutura necessária: o cálculo para dimensionamento dos itens 

periféricos para a operação, tais como adequação das garagens, compra dos carregadores 

principais e dos pontos de recargas de oportunidade, treinamento dos motoristas deve estar 

próximos aos 10% do valor destinado para a aquisição da frota.  

 

Com um simples exercício simulado para a compra de 10 ônibus novos elétricos ao 

custo aproximado de R$ 23.500.000,00 (vinte e três milhões e quinhentos mil reais), o gasto 

estimado com a infraestrutura para adequação e recarga será de outros R$ 2.350.000,00 

(dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais). 

 

É muito importante considerar todos os custos estimados na implantação de uma 

operação com frota elétrica, para que toda a análise da viabilidade não seja comprometida. 

 

O cálculo do investimento total necessário pode ser reduzido utilizando-se o 

processo de retrofit, já que tem como base um veículo já pertencente à empresa e às 

baterias — podem ser compradas conforme a real necessidade da empresa. É muito 

importante dizer que, hoje, o maior custo em um veículo elétrico são as suas baterias, por 

isso, o real dimensionamento da necessidade de cada veículo na operação deve ser levado 

em consideração. 

 

4.4.2.3 Novos modelos de contratos e de operação.  

 

Além do investimento necessário para a implementação de uma operação com 

veículos elétricos, outro fator igualmente importante que deve ser considerado nas análises 

de viabilidade da empresa é a segurança jurídica e a proteção que o contrato traz para o 

operador. 

 

Um dos grandes motivos que trazem a reflexão sobre a troca de veículos a diesel 

por veículos elétricos é a garantia de retorno dos investimentos. Nesse contexto geral, as 

empresas que estão apostando no processo de eletrificação de suas operações, estão 

negociando com os seus clientes contratos de maior duração do que os atuais, maior 

segurança referente ao grande investimento necessário; inclusive, em alguns contratos 

estão sendo inseridas cláusulas de quitação da operação, em caso de encerramento 
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antecipado, além de que em alguns modelos o próprio cliente tem sido o avalista das 

operações de financiamento. 

 

Toda essa preocupação contratual deve-se ao fato de que o payback das operações 

com veículos elétricos se torna maior e, além disso, por conta de não existirem ainda tantas 

operações nesse sentido, os veículos que estiverem ociosos tendem a se arrastarem por 

alguns meses sem que sejam alocados em outras operações. 

 

Nesse cenário de inovações e mudanças, vem surgindo novos modelos de operação, 

em que, em alguns casos, as empresas clientes fazem a aquisição da frota necessária e 

contratam uma empresa terceira como operadora da frota, sendo essa última responsável 

pela gestão dos motoristas, abastecimentos e manutenção. O custo de aquisição dos 

veículos é feito pela unidade contratante. 

 

Esse modelo tem sofrido bastante influência do setor de transporte urbano com 

veículos elétricos, em que as cidades passaram a fazer a aquisição dos veículos e 

acabaram por contratar uma empresa responsável por toda a operação e a gestão dos 

veículos. Essa mudança na forma de contratação é influenciada pelo fato de que a maioria 

das empresas não possui condições de eletrificar a sua frota, mas possui grande know-how 

na operação e gestão de veículos de transporte coletivo. 

 

Diante de todo o levantamento que foi feito, constatou-se que a solução para a 

eletrificação não está engessada em modelos antepassados e nem em um único modelo, 

mas que é muito mais flexível e deve ser analisado operação a operação, cliente a cliente, 

evitando que sejam desperdiçados recursos financeiros, inviabilizando a operação ou 

prejudicando a correta tomada de decisão. 

 

4.5 Avaliar a percepção dos principais stakeholders sobre a ideia conceito 

 

A partir do desenvolvimento da ideia prototipada na atividade anterior, este capítulo 

consistirá em trazer a percepção dos principais stakeholderes sobre sua exequibilidade. 

Neste sentido serão considerados os principais stakeholders envolvidos no processo: 

• Clientes;  

• Fornecedores;  
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• Poder público;  

• Empresas de fretamento.  

 

4.5.1 Clientes contratantes do serviço de fretamento contínuo 

 

4.5.1.1 Entrevista com o cliente Ifood 

 

Em entrevista realizada com a Sra. Daniele Pereira, gerente de facilities da Ifood, no 

dia 02/06/2022, empresa que tem mais de 6.000 funcionários e utiliza o serviço de 

fretamento contínuo para transporte de parte de seus colaboradores, abordamos a sua 

visão e também a da empresa sobre a eletrificação da frota.  

 

Segundo ela, a Ifood é uma empresa totalmente engajada com a agenda ESG e tem 

grande preocupação na redução da emissão de gases de efeito estufa em seus processos. 

À vista disso, no dia 31/05/22, o presidente da Ifood, o Sr. Fabricio Blosi, anunciou 

oficialmente o lançamento da primeira moto elétrica do Brasil para entregadores. A Ifood 

está implantando um programa de substituição das motos dos entregadores, de veículos a 

combustão para os veículos eletrificados: o Ifood Voltz. Com essa ação, eles estão aderindo 

ao Prêmio Verde (Green Premium), criado por Bill Gates, que é uma métrica que demonstra 

a diferença de custo entre um produto ou processo que não emite carbono com outro que 

o faz. O objetivo da Ifood é criar soluções verdes, que sejam mais baratas do que as 

alternativas poluentes. 

 

Com relação ao contrato de fretamento contínuo, ela informou que, da mesma forma 

que com as motos dos entregadores, a Ifood tem grande interesse na substituição da matriz 

energética dos veículos, reduzindo a emissão de poluentes. Foi apresentada a 

possibilidade do veículo adaptado (retrofit) e do veículo eletrificado de fábrica, sendo que 

ela desconhecia a possibilidade do retrofit e afirmou que, em uma eventual contratação, 

teria interesse nos veículos originais de fábrica. Quanto à possibilidade de o Ifood aumentar 

o valor pago pelo serviço de fretamento contínuo, pela utilização dos veículos eletrificados, 

ela se mostrou contrária, pois acredita que o menor custo operacional compensaria o maior 

custo de investimento que os fornecedores teriam. Da mesma forma, no que diz respeito à 

mudança contratual, principalmente em relação ao aumento do prazo para 5 ou 10 anos, 

para justificar o maior investimento do fornecedor, ela acredita que o Ifood seria contra. O 
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Ifood, por ser uma empresa de tecnologia ainda considerada uma startup, onde tudo muda 

com muita rapidez, na visão da entrevistada, não pode ter um contrato longo, de 5 ou 10 

anos, pois vai contra as diretrizes da empresa.  

 

4.5.1.2 Entrevista com o cliente Fretadão 

 

No dia 02/06/2022 foi realizada uma entrevista com o Sr. Antonio Carlos, sócio 

fundador do Fretadão. O Fretadão é uma empresa que surgiu em 2014 e busca, através de 

suas soluções tecnológicas, conciliar os passageiros, as empresas contratantes e as 

operadoras do serviço de fretamento. Entre os valores do Fretadão estão o trabalho em 

equipe, a superação de desafios, a humildade, a honestidade, a inovação e o cuidado com 

as pessoas. Tanto é que a maior motivação da empresa é: “melhorar a qualidade de vida 

das pessoas, revolucionando a maneira como elas se locomovem”. Atualmente, o Fretadão 

administra por volta de 800 linhas de fretamento contínuo, utilizando 600 veículos de 

diversas empresas parceiras. 

 

Segundo o Sr. Antonio Carlos, o Fretadão tem grande interesse em desenvolver 

projetos com veículos eletrificados. Inclusive, já ofereceu para vários clientes — até o 

momento, sem sucesso. Segundo ele, ainda não houve a concretização de nenhum projeto 

com veículos eletrificados, pois os principais contatos do Fretadão são os compradores e 

profissionais, altamente comprometidos com o fator custo. Da mesma forma, esses 

profissionais não se mostram interessados em alterar regras contratuais no momento do 

acordo dos serviços, o que viabilizaria a contratação de veículos eletrificados. 

 

Entretanto, o sr. Antonio destacou a evolução da valorização da agenda ESG nas 

grandes empresas e em fundos internacionais de investimentos, como o BlackRock, que 

passou a incluir a sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente como parte integrante 

do seu gerenciamento de riscos, além da construção de portfólio e avaliação de empresas. 

Sendo assim, o sr. Antonio acredita que, quando as propostas dos serviços de fretamento 

com veículos eletrificados chegarem na alta hierarquia das grandes empresas, 

demonstrando o impacto positivo ao meio ambiente, sua aceitação será inevitável. Desta 

forma, o Fretadão tem um projeto de contatar a diretoria dos seus principais clientes para 

oferecer o serviço de fretamento com veículos eletrificados. 
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O sr. Antonio já conhece algumas fábricas de veículos elétricos e tem a preferência 

pelos veículos originais de fábrica. Disse, também, conhecer o método retrofit, de 

adaptação dos veículos, citando que sabe que algumas companhias aéreas aderiram ao 

retrofit para a eletrificação de suas aeronaves.  

 

4.5.2 Fornecedores: montadoras de veículos eletrificados 

 

No dia 01/06/2022 foi realizada uma entrevista com o Sr. Israel Campos, gerente 

comercial da BYD. Segundo o Sr. Israel, a BYD tem grande interesse em expandir sua 

atuação no mercado nacional, seja no transporte urbano ou no fretamento. Por enquanto, 

os ônibus vêm prontos da China, em CKD, e são montados no Brasil. A empresa tem uma 

quantidade significativa de chassis, para pronta entrega, específicos para atender o 

mercado de fretamento: em torno de 25 unidades. Qualquer novo pedido, demora em torno 

de 7 meses para chegar ao Brasil. 

 

Por enquanto a BYD não tem o veículo na categoria van no Brasil, categoria esta 

também importante para o setor de fretamento. 

 

Até o início do ano de 2022, a BYD fazia a locação de ônibus para seus clientes, 

mas, por mudança de diretrizes, esta opção deixou de ser realizada. 

 

A fábrica, em Campinas, tem estoque de peças para atender seus clientes em todo 

o território nacional. Tem-se, também, em São Paulo alguns parceiros que atendem 

serviços específicos. Além disso, a BYD faz treinamento das equipes de manutenção das 

empresas que compram seus chassis, qualificando-os para executarem serviços nos 

ônibus elétricos. 

 

O modelo de chassi para fretamento da BYD é o D9A. Por enquanto, este chassi 

ainda não pode ser financiado através do sistema Finame do BNDES. Para viabilizar esta 

modalidade de financiamento, será necessário aumentar a participação de componentes 

nacionais do chassi, o que demandaria um maior investimento da empresa. A previsão da 

BYD é que isto ocorra quando houver um aumento da demanda. 

 

O valor atual do chassi D9A – 2022 é de R$ 1.880 mil + R$ 65 mil do carregador. 
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4.5.3 Poder público: prefeituras contratantes e legislativo (criação de leis e 

benefícios para veículos eletrificados)  

 

Em reunião presencial com o Departamento de Transportes da Cidade de São Paulo, 

no dia 30/05/2022 e por telefone com a URBS – Urbanização de Curitiba S/A, com 

representantes do poder público, constatou-se o real interesse das prefeituras em 

impulsionar o modelo de veículos elétricos. 

 

A Cidade de Curitiba lançou recentemente o Edital de Chamamento Público Nº. 

001/2022 – URBS - Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação Técnica 

Visando a Demonstração Operacional de Ônibus Elétricos no Município de Curitiba. Além 

desse chamamento público, a Prefeitura de Curitiba possui ainda outro edital publicado pela 

Agência Curitiba de Desenvolvimento S/A, o Edital SM/4/2022, que busca selecionar  

propostas com a intenção e o compromisso de empréstimos de veículos elétricos, de forma 

gratuita, para conhecimento do produto, com a finalidade de testar e apresentar um estudo 

de mobilidade compartilhada, na cidade de Curitiba. 

 

A cidade de Goiânia publicou, recentemente, o Edital PE/45/2022, com objeto de 

Prestação de serviços de locação de 114 ônibus, 100% elétricos articulados, incluindo 

manutenção integral dos veículos; bem como implantação e instalação da infraestrutura de 

recarga e suporte locação de carregadores, e adaptação da estrutura da oficina e garagem 

da Metrobus, por um período de dezesseis anos, para operação no Eixo Anhanguera e 

extensões Goianira, Senador Canedo e Trindade, conforme as condições e as 

especificações do termo de referência. 

 

Todos esses editais acima, foram publicados no mês de abril ou maio de 2022, 

deixando evidente o real interesse por parte do poder público de contratar e/ou impulsionar 

a contratação de veículos elétricos para as suas diversas necessidades. 

 

Na cidade de São Paulo por meio da Lei nº 16.802, de 27/07/2018, o poder público 

deixa claro a sua intenção de incentivar que toda pessoa física e ou jurídica que tenha 

contratos com a Administração, venha dispor de veículos elétricos para esta contratação, 

traçando planos de que em 10 anos, 50% dos veículos sejam elétricos e não mais térmicos. 
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As Zonas de Restrição de Fretamento devem ser repensadas para que permita o 

livre ingresso dos veículos elétricos, como também é feito em diversos países, onde se 

passou a criar diversas zonas de baixa emissão, onde podem circular apenas veículos que 

não sejam térmicos. 

 

4.5.3.1 Entrevista com a empresa Viação Paraty Ltda. 

 

Entrevista semiestruturada realizada dia 03/06/2022 com o sócio-diretor da Viação 

Paraty, realizada por videoconferência.   

 

A Viação Paraty é uma empresa familiar, de médio porte, que opera há mais de 40 

anos no serviço de fretamento contínuo, fretamento eventual, transporte urbano e 

intermunicipal regular no interior do Estado de São Paulo, com sede na cidade de 

Araraquara. 

A direção da empresa, que vê com bons olhos a mudança para a eletrificação dos 

ônibus, pois traz ao modal um processo mais limpo, sustentável e com mais benefícios para 

os usuários, para seus funcionários e a sociedade como um todo. 

 

A empresa não percebe os clientes de fretamento (empresas contratantes) dispostos 

a pagar mais para terem veículos elétricos no transporte de seus funcionários. Essas 

empresas têm como escopo de trabalho e meta, em seus departamentos de compras, 

negociações que visam, em sua maioria, a atuação em custos, objetivando os menores 

preços para a prestação deste serviço.  

 

Já para o transporte público, o diretor fala que antes dos governos atuarem na 

exigência da eletrificação dos ônibus, eles deveriam trazer políticas para o reequilíbrio do 

sistema do transporte, que hoje é deficitário em todo o Brasil e cada vez se torna mais 

precário. 

 

Diante destes cenários, hoje a empresa não tem como objetivo a eletrificação de sua 

frota de forma voluntaria, porém, caso haja interesse de clientes, onde exista viabilidade na 

realização da prestação de serviço com ônibus elétricos e clientes dispostos a pagar uma 

remuneração justa, com contratos fortes e exequíveis, pode existir o interesse em realizar 

esta modificação para atendimento a esses contratos. 
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Já quanto à realização do retrofit em ônibus já pertencentes à empresa, existe a 

necessidade de avaliação, inicialmente, contratual, em que pode haver uma restrição do 

cliente em não querer operar com um ônibus com mais de dez anos de uso e ainda ter que 

usá-lo por mais oito ou dez anos, sendo retirado esse veículo de operação com vinte anos 

de uso — segundo a exigência dos órgãos regulamentadores. Pode ser citado, inclusive, a 

ARTESP, que autoriza a circulação de veículos com idade máxima de quinze anos. Por 

último, e a mais importante, é a parte financeira, em que, se houvesse a aprovação dos 

atores apresentados acima, esse segundo investimento (a transformação de um veículo a 

combustão em um veículo elétrico) teria que se viabilizar economicamente, o que hoje ele 

acredita não ocorrer. 

 

4.5.3.2 Entrevista com a empresa A.S. Transportes Ltda. 

 

No dia 30/05/2022 foi realizada uma entrevista com a diretoria da A.S. Transportes 

Ltda. A A. S. Transporte Ltda. é uma empresa familiar, de médio porte, que opera há mais 

de 35 anos nos serviços de fretamento contínuo e fretamento eventual, na região 

metropolitana de São Paulo. 

 

De acordo com a direção do local, formada pela segunda geração da família, a 

empresa tem os seguintes focos: qualidade, segurança, inovação, parceria com os clientes 

e cuidado com o meio ambiente. Por causa disso, a empresa foi certificada com as normas 

ISO 9001 e ISO 14.001.  Desta forma, a eletrificação da frota é vista como uma realidade e 

como uma importante alternativa para o futuro do mercado de fretamento. A empresa, no 

entanto, não acredita na migração total, pois muitos clientes ainda não veem a agenda ESG 

com grande importância, principalmente quando esta adequação representaria um 

aumento de custo ou mudanças de regras contratuais. Além disso, algumas limitações dos 

veículos eletrificados, como a autonomia ou o alto custo de aquisição, inviabilizam algumas 

operações.  

 

A empresa tem grande interesse em iniciar a operação com veículos eletrificados. 

Inclusive, já apresentou projetos para alguns clientes, que não tiveram interesse em dar 

andamento em função do aumento do custo ou pela mudança do contrato.  
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Para fazer um investimento significativo em veículos eletrificados, a empresa 

considera que é essencial contratos com clientes, que compensem financeiramente o 

aumento do investimento, bem como garantam a segurança da empresa neste novo 

projeto, com um aumento do prazo. 

 

Entretanto, a empresa está avaliando a aquisição, aos poucos, dos primeiros 

veículos originais elétricos, bem como a adaptação de veículos usados através do retrofit. 

A princípio, a preferência das empresas é pelos veículos originais de fábrica, e elas só 

fariam a adaptação com o retrofit se o custo fosse muito vantajoso.  

 

A empresa também está desenvolvendo um projeto para a instalação de placas 

fotovoltaicas na sua sede, pois através delas geraria energia para reduzir, e até mesmo 

zerar, o custo atual com energia elétrica — já prevendo, inclusive, o aumento do consumo 

com o carregamento dos futuros veículos eletrificados. 

 

4.5.3.3 Entrevista com a Shift Mobilidade Corporativa 

 

No dia 31/05/2022 foi realizada uma entrevista com o Sr. Alexandre Pinto, sócio 

presidente da Shift Mobilidade Corporativa. A Shift é uma empresa de mobilidade 

corporativa e valoriza a segurança, a agilidade, a economia, o trabalho em equipe e o meio 

ambiente. A empresa tem foco no setor de transporte para eventos, mas também tem 

operações no fretamento contínuo e em logística. 

 

Segundo o Sr. Alexandre, a empresa acredita que a eletrificação é o futuro para o 

setor de mobilidade. Inclusive, destacou um significativo investimento que estão fazendo 

para aquisição e renovação de veículos de passeio eletrificados. 

 

No setor de fretamento contínuo, ele destacou que já tem um contrato operando com 

quatro micro-ônibus eletrificados. De acordo com ele, o cliente solicitou a eletrificação para 

o então prestador de serviço, que não teve interesse na aquisição dos veículos elétricos. 

Dessa forma, foi aberta uma cotação no mercado, na qual a Shift foi a vencedora. 

 

Este contrato foi celebrado de forma a garantir a segurança do fornecedor, com um 

prazo de 5 anos, renovável por mais 5 anos. Mais uma particularidade é que os veículos 



   
 

 | 86 | 
 

 

são carregados na sede do contratante. Apesar do significativo investimento para a 

aquisição dos veículos, o baixo custo operacional bem como o bom valor do contrato, 

tornam esta operação rentável. 

 

Conforme dito acima, o Sr. Alexandre é um entusiasta da eletrificação, pois tem 

interesse em expandir o serviço de fretamento com veículos eletrificados, aceita investir 

mais para a aquisição desta modalidade de veículos, já tem alguns projetos apresentados 

para clientes e tem interesse em adaptar as suas instalações para atender a esta nova 

necessidade.  

 

Sua preferência para atender a demanda futura é a compra de veículos novos, 

especificamente da montadora chinesa Higher. 

 

4.5.4 Considerações centrais dos Stakeholders. 

 

A partir das entrevistas realizadas com os stakeholders, conclui-se que a eletrificação 

da frota será uma importante alternativa para o setor de transporte de passageiros, trazendo 

benefícios para todas as partes envolvidas: 

• Meio ambiente – redução da emissão de poluentes; 

• Passageiros e motoristas – maior conforto e redução de ruídos; 

• Clientes – atendendo a protocolos internacionais quanto à redução da emissão 

de poluentes e à redução da emissão de gases de efeito estufa; 

• Empresas operadoras – redução do custo operacional e redução da emissão de 

poluentes; 

• Poder público – atendimento de metas quanto à redução de poluentes. 

 

Apesar dos benefícios citados acima, a implantação da eletrificação da frota de 

transporte de passageiros deve ser de forma gradual, para que toda a estrutura necessária 

seja desenvolvida e aperfeiçoada. 
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5 DESENVOLVIMENTO – PROPOSTA DE SOLUÇÃO 

 

Neste capítulo será apresentado o modelo de negócio proposto para as empresas 

de transporte de fretamento, a análise de viabilidade operacional e as principais etapas 

para tornar o modelo exequível. 

 

5.1 Desenvolver um modelo de transição para utilização de fontes alternativas de 

energia para ônibus do setor de transporte por fretamento. 

 

O setor de transporte de passageiros, seja o transporte urbano ou de fretamento 

contínuo, será altamente afetado nos próximos anos em função do desenvolvimento 

tecnológico, que vem desenvolvendo novas alternativas para o transporte, e pela agenda 

ESG, a qual tem um importante foco na redução da emissão de poluentes. 

 

Desta forma, é fundamental que as empresas do setor tomem ações inovadoras e 

busquem soluções que garantam a sua perenidade. É inquestionável que os ônibus 

elétricos são uma solução que proporciona redução de custo, conforto e menor emissão de 

poluentes.  

 

Portanto, a mudança gradual da matriz energética das empresas transportadoras e 

dos combustíveis fósseis para os veículos eletrificados é fundamental para garantir a 

perenidade delas. Acreditamos que, neste processo, as empresas possam desenvolver 

parcerias com empresas de tecnologia, como a Enel X. A Enel X é líder em mobilidade 

elétrica na América Latina e apresenta um conjunto de soluções inovadoras que visam 

acelerar a transição energética e a descarbonização das cidades. Através de parcerias 

sólidas com os principais players do setor, a Enel X fornece: 

• Ônibus elétricos; 

• Infraestrutura necessária para garagens; 

• Infraestrutura de carregamento dos veículos; 

• Energia para abastecimento, gestão e manutenção da frota; 

• Métodos adicionais de planejamento e financiamento de projetos, num prazo de 

10 a 20 anos. 
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Os financiamentos em prazos mais longos e juros subsidiados compensariam o 

maior investimento referente à compra dos veículos elétricos, quando comparado aos 

veículos a diesel. 

 

Considerando os financiamentos a prazos mais longos, é necessária uma mudança 

nos contratos de prestação de serviço, entre a operadora do serviço de fretamento e o 

contratante. A principal mudança deve estar no aumento do prazo contratual para garantir 

à operadora a segurança para assumir financiamentos tão longos. Como exemplo, 

podemos citar o contrato de fretamento com veículos eletrificados celebrado entre a Shift 

Rent a Car e o Banco Bradesco. Segundo o Sr. Alexandre Pinto, sócio da Shift, este 

contrato tem um prazo de 5 anos e é renovado automaticamente por mais 5 anos. Além 

dessa particularidade, esse contrato prevê que o próprio Banco Bradesco disponibilize os 

pontos de recarga em sua sede. 

 

Além da eletrificação da frota, existem várias outras ações importantes que uma 

empresa transportadora pode fazer para atender a agenda ESG, mitigando os impactos 

ambientais e reduzindo drasticamente a emissão de poluentes. A empresa A.S. Transportes 

de fretamento em São Paulo, conquistou a certificação ISO 14001 em 2018 com várias 

ações importantes, sendo que destacamos as principais: 

• Captação de água de chuva; 

• Tratamento e reuso da água de lavagem; 

• Separação e destinação correta de todos os resíduos;  

• Utilização de veículos Euro-5; 

• Utilização do óleo diesel S-10, mais puro e menos poluente; 

• Adesão ao Programa Despoluir, o qual faz vistorias periódicas em todos os 

nossos veículos, controlando a emissão de poluentes. 

 

Além dos itens citados acima, estão entre os projetos da empresa a instalação de 

placas fotovoltaicas para a geração da própria energia, bem como comprar os primeiros 

veículos eletrificados para o atendimento aos seus clientes. 

 

 

 

Figura 5 - Framework do modelo 
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Fonte: elaborado pelos autores 
 

Neste sentido, a figura 5, demonstra o framework do modelo, com o intuito de 

apresentar de forma clara e objetiva ações estratégicas direcionadas para a transportadora 

de fretamento, a fim de garantir a assertividade na adequação para o transporte com 

veículos elétricos, apontando as soluções que ajudam a superar os desafios e a explorar 

as oportunidades identificadas no modelo.  

 

Estas ações foram divididas em quatro áreas que consideramos protagonistas do 

projeto: Tecnologia, Meio ambiente, Desempenho do setor e Qualidade. 

 

As ações em tecnologia e infraestrutura necessárias nas garagens levam em 

consideração a estratégia de recarga, de acordo com a frota eletrificada, podendo-se avaliar 

painéis solares nas garagens, de forma a diminuir os gastos com energia e a tornar o 

modelo ainda mais sustentável. Para o investimento na frota, além de contar com o baixo 

custo de manutenção do veículo elétrico, a busca por acordo e parcerias com os clientes é 

uma excelente estratégia para a promoção das soluções de viabilidade do negócio.  

 

No item Meio Ambiente: com iniciativas relacionadas à sustentabilidade, demos 

ênfase na redução de CO2, por meio da utilização de energia limpa e de fonte renovável, 
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reduzindo, assim, os danos ambientais; além da oportunidade de investimento no mercado 

de carbono, sendo possível vender moedas que são conhecidas como crédito de 

descarbonização, podendo atrair investidores que buscam fundos sustentáveis para seus 

investimentos. 

 

Em Desempenho do setor, enfatizamos a melhoria na competitividade no mercado, 

surgindo um novo modelo de negócio, com prazos de contratos mais longos, parceria na 

aquisição dos veículos elétricos, compartilhando os riscos do investimento e se 

beneficiando com a facilidade nos financiamentos e incentivos fiscais para esta modalidade. 

 

E, por fim, em Qualidade, além da possibilidade do cliente em promover a sua marca, 

oferece, também, a experiência e o conforto no transporte de seus funcionários, com 

evidência na redução de ruídos. Para os transportadores e motorista condutor, melhores 

condições de trabalho. Consequentemente, haverá a diminuição de processos trabalhistas. 

 

5.2 Análise de viabilidade para o Modelo 

 

O modelo atual vem sendo questionado por fatores ligados à descarbonização das 

operações e, também, à agenda ESG.  

 

É fato que a eletrificação dos veículos de fretamento é um assunto atual, que deve 

estar presente nas pautas das negociações entre as empresas operadoras e os seus 

clientes. 

 

Nesse contexto, é extremamente importante que as empresas possuam critérios de 

análises sobre as quais possam se debruçar e obter a correta definição de sua adoção ou 

não. 

 

Serão utilizados, nessa análise, os dados mais atuais disponíveis em cada um dos 

tópicos abordados. Além disso, é sugerido que os contratos sejam revistos, de modo a 

ampliar o seu prazo, e também que se busque a fidelização dos clientes. Nas pesquisas 

feitas com os clientes e fornecedores, percebeu-se o interesse pelo tema e a abertura para 

que venha ocorrer, em algum momento, a mudança do modelo atual. 
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É importante reforçar que o modelo de eletrificação não deve ser visto como uma 

solução de prateleira, mas, sim, como um modelo altamente personalizado e que deve ser 

construído projeto a projeto — diferente do ônibus tradicional, em que se escolhe 

praticamente qual o chassi e a carroceria. No modelo com veículos elétricos, a decisão 

quanto ao modelo é ampliada para outros fatores, como tamanho de bateria necessária, 

tipos e quantidade de carregadores, se existem possibilidade de recargas intermediarias e 

o prazo de contrato. 

 

As análises e as sugestões aqui propostas devem ser consideradas pelos 

operadores ao avaliar a viabilidade de implementação de uma nova operação, bem como 

a substituição de uma operação já existente que utilize veículos a combustão. 

 

5.2.1 Viabilidade Operacional 

 

O modelo sugerido neste trabalho não possui restrição de recursos operacionais 

para ser implantado, pois existem no mercado brasileiro diversos tipos de carregadores de 

bateria, com capacidade e custos variados, conforme a necessidade de cada operação. 

Além disso, há a capacidade fabril local e de importadores — com capacidade de atender 

a demanda atual —, que podem suprir, também, o aquecimento esperado para esse 

mercado. 

 

Deve-se observar, de qualquer forma, a característica geral de cada linha, 

observando-se o tipo de terreno, a distância a ser percorrida e a disponibilidade de recargas 

de oportunidade. Essa observação é decorrente de que os veículos elétricos, hoje 

disponíveis, possuem menor capacidade de rodagem do que os veículos a combustão e, 

além disso, são os modelos mais completos disponíveis. Por exemplo, não temos 

disponíveis, ainda, van ou ônibus elétrico que possuam janela com abertura, que são os 

veículos mais utilizados no transporte das equipes de linha de produção. 

 

Não existe, também, nenhum curso obrigatório para os condutores de veículos 

elétricos, de modo que se pode aproveitar a mão de obra já disponível de cada empresa, 

portanto, o projeto sob a ótica operacional se mostrou viável. 

 

5.2.2 Viabilidade Técnica 
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Não há restrição técnica para a implementação do modelo sugerido. O mercado 

brasileiro está alinhado com as tecnologias disponíveis em diversos outros países. Nas 

diversas empresas em que se tem implantado esse modelo, observa-se que a tecnologia 

disponível permite a total exequibilidade do projeto. 

 

Nota-se que os recursos técnicos necessários, para a implantação de projetos de 

eletrificação operacional da frota, estão sendo abastecidos continuamente com a chegada 

de novas e melhores opções, tornando possível a escolha comparativa de acordo com o 

tipo da operação e a complexidade exigida. Diante de tudo isso, existe a viabilidade técnica 

para a implantação do projeto. 

 

5.2.3 Viabilidade político-legal 

 

Não há vedação político-legal para a implantação do modelo proposto. O que tem 

ocorrido, então, é justamente o contrário: a legislação mais atual tem dado preferência ao 

modelo de eletrificação e ao uso de tecnologias mais limpas de transporte, em detrimento 

ao modelo que utiliza veículos a combustão. 

 

Nos últimos anos, nasceu uma nova discussão que trouxe luz a necessidade de 

rediscutir as Zonas de Restrição de Fretamento, justamente por entender que os veículos 

elétricos não possuem o agravante da poluição. Importante também destacar que o 

Governo em seus três níveis, tem trazido luz a esse tema, criando incentivos fiscais, 

financeiros e, inclusive, de prolongamento da vida útil do veículo elétrico em comparação 

ao seu modelo a combustão. 

 

A legislação também tem estabelecido prazos e metas para troca dos veículos. Em 

algumas cidades, já se possui prazos bastante agressivos para a eletrificação de sua frota, 

como é o caso da cidade de São Paulo, por meio da Lei Nº 16.802, de 17 de janeiro de 

2018:   

Art. 50. A partir da data de publicação desta lei, os operadores dos serviços de 
transporte coletivo por ônibus, integrantes do Sistema de Transporte Urbano de 
Passageiros do Município de São Paulo, bem como as empresas que prestam 
serviços de coleta de Resíduos Sólidos Urbanos e Hospitalares (lixo) no Município 
de São Paulo, deverão promover a redução progressiva das emissões de dióxido 
de carbono (CO2) de origem fóssil, e de poluentes tóxicos emitidos na operação de 
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suas respectivas frotas, por meio da  utilização gradual de combustíveis e 
tecnologias mais limpas e sustentáveis. 
 
III - Os lotes de veículos substitutos de cada operadora devem ser compostos, 
obrigatoriamente, por unidades novas, dotadas de propulsores e/ou combustíveis 
de menor impacto poluidor do que os veículos convencionais substituídos, de modo 
a garantir reduções na emissão de poluentes. Num prazo de, no máximo 10 (dez) 
anos, a partir do início de vigência desta lei, deverá haver uma redução mínima de 
50% (cinquenta por cento) e, num prazo máximo de 20 (vinte) anos, uma redução 
de 100% (cem por cento) das emissões totais de dióxido de carbono (CO2) de 
origem fóssil, relativamente às emissões totais das frotas, no ano de 2016, para os 
veículos de cada um dos respectivos sistemas. 
 
IV - Num prazo máximo de 10 (dez) anos, também contados do início de vigência 
desta lei, deverá haver uma redução mínima de 90% (noventa por cento) de material 
particulado (MP) e de 80% (oitenta por cento) de óxidos de nitrogênio (NOx) em 
relação ao total de emissões totais das frotas, no ano de 2016, para os veículos de 
cada um dos respectivos sistemas para, num prazo máximo de 20 (vinte) anos, 
ocorrer uma redução mínima de 95% (noventa e cinco por cento) tanto de material 
particulado como de óxidos de nitrogênio (Nox). 
 
Art. 8º As pessoas físicas ou jurídicas e escolas (no sistema de autogestão) que 
prestam serviços, no âmbito do Programa de Transporte Escolar Municipal Gratuito 
- TEG no Município de São Paulo, devem observar o disposto nesta lei, inclusive os 
cronogramas de transição e as metas intermediárias e finais de redução de emissão 
de gases poluentes a serem definidos pelo Poder Público, sob pena de aplicação 
das sanções previstas no art. 9º, § 1º desta lei e suspensão de suas atividades até 
que ocorra a regularização de sua unidade veicular ou frota.  
 
Art. 9º Os operadores de serviço de transporte coletivo por ônibus, integrantes do 
Sistema de Transporte Urbano de Passageiros do Município de São Paulo, 
empresas que prestam serviços de coleta de lixo no Município de São Paulo, as 
pessoas jurídicas e físicas que mantenham contratos com a Administração Pública 
Direta e Indireta, pessoas jurídicas e físicas proprietárias e/ou possuidoras de 
ônibus fretados e que realizem o transporte de passageiros no âmbito do Município 
de São Paulo ou que nele adentrem, como também toda a frota de veículos de 
carga, independentemente de capacidade e modelo, que abasteçam a Companhia 
de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP e, finalmente, toda a 
frota de veículos de transporte intermunicipal de passageiros, independentemente 
de capacidade e modelo, que adentrem no Município de São Paulo devem observar 
o disposto nesta lei, inclusive os cronogramas de transição e as metas 
intermediárias e finais de redução de emissão de gases poluentes a serem definidos 
pelo Poder Público (BRASIL, 2017). 

 

Diversas outras regiões do país têm adotado modelos que visam a descarbonização 

da sua frota. Nesse sentido, destacamos os projetos do Estado de Pernambuco, 

conhecidos como Noronha Carbono Zero (NCZ) e o Pernambuco Carbono Neutro, também 

nomeado como Plano de Descarbonização de Pernambuco (PDPE), que possuem metas 

bastante agressivas de descarbonização total entre os anos de 2030 e 2050 

respectivamente. 

 

O Plano PDPE traz 12 medidas divididas entre os eixos de Energia & Indústria, 

Transporte, Resíduos e AFOLU (agricultura, floresta e mudança do uso do solo). Para cada 
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medida foram estabelecidas metas de curto, médio e longo prazo, além de ações para sua 

implementação. É importante notar que, as diferentes legislações que estão sendo criadas 

e discutidas, buscam alinhar os modelos de transporte, conforme as suas metas de 

responsabilidade ambiental, deixando evidente a importância de que se implantem novas 

soluções comprometidas com as metas ambientais. 

 

Na legislação mais atual, referente ao tema, nota-se grande interesse político-legal 

para que esse tema avance rapidamente. 

  

5.2.4 Viabilidade Estratégica 

 

A ação da eletrificação dos ônibus de fretamento está alinhada aos objetivos das 

empresas contratantes do serviço de fretamento, com as estratégias de resultados dos 

governos e com a proposição dos comitês internacionais resultantes na redução da 

poluição atmosférica, degradação ambiental e climática. 

 

As empresas que operam o transporte de fretamento podem se valer em estar na 

vanguarda deste processo de transição e colher resultados melhores agora do que para 

quem entrar no processo no futuro. 

 

Culturalmente, as empresas que operam o transporte de fretamento, geralmente, as 

empresas mais antigas e as maiores, a todo momento, buscam por melhorias e inovações. 

Quando falamos de mudanças de conceitos já bem estabelecidos, testados e 

comprovadamente seguros e eficientes, como é o caso do motor a combustão a diesel, ao 

tentar introduzir a eletrificação, gera-se uma mudança totalmente disruptiva, o que ocasiona 

muita apreensão a esse novo modelo.  

 

É nesse momento que jovens empresas, sem “medo” ou “resistência” a novas 

tendencias, com alto potencial de assertividade e de lucratividade, se lançam nesses 

projetos e encontram novos parceiros. Com isso, podem-se valer de contratos mais longos 

e promissores junto a grandes empresas contratantes do serviço de fretamento. 

 

Essa mudança pode e certamente será explorada pelas empresas contratantes do 

serviço de fretamento por meio do marketing positivo, em função de todos os benefícios 
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ocasionados, já anteriormente informados. Além disso, trará aos operadores do transporte 

de fretamento essas mesmas vantagens, servindo de referência para novos clientes em 

potencial que buscam os prós e ou a inserção desta a um meio ambiente mais limpo; trará, 

também, fornecedores de energia elétrica, oferecendo energia elétrica mais barata do que 

a ofertada pela rede convencional. Por fim, poderá trazer outras empresas que terão, como 

objetivo, a vinculação ao operador do transporte, para também oferecer seus produtos e 

serviços que possuem ligação com a ideia de cuidado com o meio ambiente. 

  

Dessa forma, o fato de não depender apenas de uma única matriz energética 

também poderá beneficiar o operador do transporte de fretamento, pois em momentos de 

dificuldade, como a alta do dólar, as crises sanitárias e as guerras, o fornecimento do 

petróleo se mostrou instável, colocando em alerta todos que dependem do combustível 

para suas atividades. 

 

E, por fim, mas não menos importante, os governos também se utilizarão dessas 

vantagens, pois serão afetados diretamente, à vista da contribuição de suas metas frente 

aos “compromissos verdes” internacionais assumidos. Além disso, ajudarão na redução de 

seus gastos com saúde pública e na melhoria da saúde de seus cidadãos. Portanto, a 

adoção de modelos de fretamento, por meio de veículos elétricos, é totalmente estratégica 

para os agentes públicos e, também, para as organizações privadas, devendo se tornar 

uma discussão cada vez mais presente nas pautas público-privadas. 

 

5.2.5 Viabilidade Financeira 

 

Foram realizados estudos dos investimentos necessários para implantação dos 

modelos propostos, sendo eles investimentos iniciais, custos operacionais e o retorno 

financeiro esperado. Esses levantamentos dos preços e dos consumos serão apresentados 

neste capítulo de forma consolidada, demonstrando os investimentos necessários e o 

retorno ao longo do tempo.  

 

O primeiro modelo faz uma comparação dos custos de investimentos iniciais e 

operacionais entre os veículos novos: elétricos versus a diesel.     

 

Tabela 8 - Comparativo Veículos Novos: Elétrico x Diesel 
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Descrição Elétrico Diesel Variação: E x D  

Preço veículos novos R$ 2.350.000 R$ 1.200.000 R$ 1.150.000 

Preço médio energia(kWh) & 

combustível (Litro) 
R$ 0,75 R$ 6,50 -R$ 5,75 

Consumo médio combustível / km 0,96 2,4 -1,44 

Outros custos / km R$ 0,22 R$ 0,50 -R$ 0,28 

Custo total operacional / km R$ 1,00 R$ 3,21 -R$ 2,21 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Para a realização dos cálculos, foram considerados alguns aspectos operacionais 

que ocorrem, em média, no serviço de transporte por fretamento. A base está relacionada 

ao custo de um veículo que irá operar 26 dias por mês, rodando 220 km por dia ou 5.720 

km mensais. Outro custo operacional relevante para o ônibus elétrico é a estação de 

carregamento, necessária para cada veículo, que tem um custo aproximado total de R$ 100 

mil A tabela a seguir, demonstra o Payback Simples do modelo, expondo em quanto tempo 

a economia operacional, devido aos menores custos operacionais do veículo elétrico, nos 

dá um resultado sobre o investimento: 

 

Tabela 9 - Payback Simples Veículo Elétrico Novo 

Economia Valor 

Diária R$ 486,20 

Mensal R$ 12.641,20 

Anual R$ 151.694,40 

Payback Simples 7,6 anos 

Fonte: Elaborado pelos autores.  

 

Pode-se notar que, mesmo com os custos operacionais menores, o primeiro modelo 

de negócios apresentado com os veículos elétricos tem um Payback Simples de 7,6 anos, 

o que significa que este projeto demoraria todo esse período para que as economias 

operacionais pagassem o acréscimo no valor de investimento inicial, sem que haja aumento 

de receita. Vale ressaltar que esta análise é puramente financeira e que não engloba outros 

aspectos do modelo. 

 

O modelo de Payback Simples não considera o valor do dinheiro no tempo; portanto, 

foi empregado outras técnicas de análise de investimentos. Como Taxa Mínima de 

Atratividade (TMA), foi utilizado a previsão da Taxa Selic para 2025, sendo esta a previsão 

de retorno do investimento com menor risco a longo prazo, retirado do boletim Focus do 
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Banco Central, de 06/06/2022. De acordo com as técnicas de análise de investimentos, 

como o Valor Presente Líquido (VPL) e a Taxa Interna de Retorno (TIR), que consideram o 

valor do dinheiro no tempo, foi considerado no modelo uma TMA de 7% ao ano. Esta foi a 

taxa utilizada para os cálculos ao longo de todo o período analisado. No gráfico a seguir, é 

apresentado os valores de VPL e TIR para o primeiro modelo de negócios, que utiliza o 

veículo elétrico novo em sua composição.    

 

Gráfico 5 - Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) - Modelo Elétrico Novo 

 

Fonte: elaborado pelos autores.  

 

Pode-se notar que com uma TMA em 7% a.a., e tudo mais constante, apenas no 

vigésimo ano o modelo com o veículo elétrico novo consegue pagar o investimento inicial, 

trazendo retorno ao longo do tempo. Uma análise pelo modelo TIR, em que o retorno 

somente se torna atrativo quando a TIR for maior que a TMA, também confirma que, para 

haver retorno financeiro, sendo a TIR>TMA com este investimento, é preciso esperar vinte 

anos. Porém, além dos menores custos operacionais, podemos levar em consideração um 

aumento de receita neste novo modelo de negócios, diminuindo, assim, o tempo de retorno 

do investimento e, consequentemente, o risco. Desse modo, podemos observar as 

mudanças no gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 6 - Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) - Modelo Elétrico Novo com 
acréscimo de receita 
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Fonte: elaborado pelos autores.  
 

O resultado nos mostra que as empresas precisam de um acréscimo de receita de 

48%, com relação aos preços praticados no modelo de ônibus a diesel, para que o 

investimento no novo modelo elétrico consiga trazer um retorno sobre o capital que foi 

investido em 10 anos, zerando, assim, o VPL.   

 

No segundo modelo foi feito uma comparação dos custos operacionais e de 

investimentos para realizar o retrofit nos veículos usados. Nesta operação foi levado em 

consideração que o tempo máximo de uso do veículo, para que valha a pena realizar o 

investimento de retrofit, é de 6 anos. Assim, a tabela a seguir mostra o comparativo entre: 

veículo elétrico retrofit, com idade de 6 anos de uso no diesel, e o mesmo veículo à diesel 

com a mesma idade. 

 

Tabela 10 - Comparativo Veículos: Elétrico Retrofit x Diesel Usado 

Descrição  
Elétrico 
Retrofit 

Diesel Usado  Variação: E x D  

Preço veículos novos  R$ 1.508.588 R$ 708.588 R$ 800.000 

Preço médio energia(kWh) & combustível (Litro) R$ 0,75 R$ 6,50 -R$ 5,75 

Consumo médio combustível / km 0,96 2,4 -1,44 

Outros custos / km R$ 0,22 R$ 0,50 -R$ 0,28 

Custo total operacional / km R$ 1,00 R$ 3,21 -R$ 2,21 

Fonte: elaborado pelos autores.  
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Os aspectos operacionais, assim como os custos da plataforma de carregamento 

dos veículos, foram considerados os mesmos do primeiro modelo. A tabela a seguir, 

demonstra o Payback Simples do segundo modelo: 

 

Tabela 11 - Payback Simples Veículo Elétrico Retrofit 

Economia Valor 

Diária   R$ 486,20  

Mensal   R$ 12.641,20  

Anual   R$ 151.694,40  

Payback Simples  5,3 anos 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Neste caso, o retorno financeiro esperado pelo método do Payback Simples seria de 

5,3 anos; isso, porque o investimento inicial deste modelo é menor do que a aquisição de 

um veículo novo.  

 

Uma análise pelo VPL e TIR nos confirma que este segundo modelo se torna mais 

atrativo, do ponto de vista financeiro, devido aos resultados obtidos no gráfico a seguir:  
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Gráfico 7 - Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) - Modelo Elétrico Retrofit 

 

Fonte: elaborado pelos autores.  

 

No modelo Retrofit, utilizando a mesma TMA em 7% a.a., após o décimo primeiro 

ano, o VPL já passa a ser positivo, tornando o investimento atrativo mais rapidamente em 

comparação ao outro modelo. Seguindo o mesmo raciocínio, a TIR se torna maior que a 

TMA no mesmo período, fazendo com que o investimento tenha uma chance de retorno 

maior que a TMA muito antes do investimento em um novo ônibus elétrico. Neste modelo, 

podemos observar como o aumento de receita gera um ganho no resultado do investimento 

observando o gráfico a seguir:  
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Gráfico 8 - Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) - Modelo Elétrico Retrofit com 
acréscimo de receita 

 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Neste modelo o resultado apurado mostra que será necessário um acréscimo de 

receita de 20%, com relação ao modelo a diesel, sendo 48% inferior se comparado ao 

modelo do veículo elétrico novo, para que o investimento inicial traga um retorno em 

6,7anos, zerando, assim, o VPL.  

 

Novamente, vale ressaltar que esta é uma análise puramente financeira e não 

engloba nenhum outro aspecto intangível, e até mesmo outras variáveis podem surgir ao 

longo do período analisado de vinte anos.  

 

Outra opção para uma empresa de fretamento é a utilização de veículos van para o 

transporte de passageiros. A seguir é apresentado um estudo que compara o transporte 

por vans novas elétricas ao por vans novas a diesel. A tabela nos apresenta:  
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Tabela 12 - Comparativo van nova: Elétrico x Diesel 

Descrição Elétrico Diesel Variação: E x D 

Preço Vans novas  R$ 420.000 R$ 280.000 R$ 140.000 

Preço médio energia (kWh) & 
combustível (Litro) 

R$ 0,75 R$ 6,50 -R$ 5,75 

Consumo médio combustível / km 2,55 7,6 -5,05 

Outros custos / km R$ 0,05 R$  0,25 -R$ 0,20 

Custo total operacional / km R$ 0,34 R$ 1,11 -R$ 0,77 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Para a realização dos cálculos foram considerados os mesmos aspectos 

operacionais que ocorrem nos modelos de veículos ônibus — operando 26 dias por mês, 

220 km por dia, isto é, 5.720 km mensais percorridos. O Payback Simples do modelo van 

foi calculado, apresentando o seguinte resultado:  

 

Tabela 13 - Payback Simples Veículo Van Nova 

Economia Valor  

Diária   R$ 169,40  

Mensal   R$ 4.404,40  

Anual   R$ 52.852,80  

Payback Simples  2,6 anos 

Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Neste modelo por veículo van, o retorno financeiro esperado pelo método do 

Payback Simples é de 2,6 anos, visto que o delta do investimento inicial é bem inferior se 

comparado aos modelos por veículos ônibus.  

 

Realizando uma análise pelo VPL e TIR para o modelo, demonstra-se os resultados 

obtidos por intermédio do gráfico a seguir: 
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Gráfico 5 – Valor Presente Líquido (VPL) e Taxa Interna de Retorno (TIR) – Modelo Van  

 

Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Outros aspectos financeiros, precisam ser levados em consideração, levando como 

premissa que estes veículos serão adquiridos por meio de financiamentos junto às 

instituições financeiras. A compra de veículos elétricos novos pode gerar uma economia de 

até 22% na taxa de juros de financiamento, se comparado a aquisição de veículos novos a 

combustão, e pode-se conseguir, também, uma extensão no prazo de pagamento das 

parcelas para até 120 meses, sendo os ônibus convencionais, a diesel, financiados em um 

prazo máximo de 60 meses. Essas são vantagens trazidas pelo mercado para atrair o 

investimento em fontes renováveis, de forma a indicar preocupações com o meio ambiente 

e a sustentabilidade. Ocorre, também, o fato de que os veículos são mais caros, o que 

envolve, portanto, um valor maior de investimento, se comparado ao modelo tradicional de 

veículos a combustão.   

 

5.3 Plano de implementação do projeto  

 

A implantação de ambos os modelos de eletrificação das frotas tem um projeto de 

implementação que engloba as principais tarefas, atividades e planos a serem 

desenvolvidos, para que eles sejam colocados em prática nas empresas de transporte por 

fretamento. A seguir, isso é apresentado por intermédio de uma linha do tempo: 
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Figura 6 - Plano de Implementação 

 

Fonte: elaborado pelos autores 
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Figura 7 - Cronograma de Implementação 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 
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Contratação de motoristas

Treinamento dos motoristas

Inicio da operação

Avaliação de desempenho dos veículos

Avaliação de desempenho dos motoristas

Analise das oportunidades

Feedback dos clientes

Estruturação

Execução
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Ano 01

CALENDARIZAÇÃO DAS ETAPAS

Planejamento

Negociação comercial
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6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

O transporte de fretamento, por sua finalidade, proporciona ao usuário um 

atendimento mais eficiente, ágil, flexível, confortável, seguro e confiável. Dessa forma, 

oferece a quem contrata este tipo de serviço, tranquilidade e maior produtividade dos 

funcionários em suas atividades, tendo, como comparação, a irregularidade de horários, 

superlotação, falta de conforto e baixa capilaridade viária no atendimento ao transporte 

público municipal. 

 

A proposta de valor e atratividade das empresas de fretamento vai além da simples 

prestação do serviço de transporte do passageiro. Ela está na inclusão social de gêneros e 

de etnias, na capacitação de sua mão de obra, na transparência ou ética. Além disso, ela 

tem a necessidade de se envolver com a redução da emissão de poluentes, na realização 

do tratamento dos recursos hídricos utilizados, no reaproveitamento de resíduos e na 

utilização de novas fontes energéticas com menor impacto ambiental. 

 

Nos últimos 30 anos, o transporte de fretamento evoluiu significativamente: em torno 

de 80 a 90 % na redução de poluentes, como hidrocarbonetos, óxido de nitrogênio, 

monóxido de carbono e materiais particulados, todos diretamente ligados às ações nocivas 

ao efeito estufa e ao clima. 

 

As diferentes fontes energéticas utilizadas no transporte no Brasil, 

independentemente do tipo de transporte, deverão coexistir, pois todas divergem em 

autonomia, disponibilidade, preço e possibilidade de implementação. Dentre as fontes 

energéticas de menor impacto ambiental hoje desenvolvidas para uso no transporte de 

fretamento, a elétrica é a de menor impacto ambiental, zero, com alto potencial de utilização 

imediata, mas que requer um alto capital de investimento. 

 

No estudo apresentado a utilização de Vans elétricas se mostra viável más ainda é 

necessário um aumento de aproximadamente 15% na receita do veículo, esse tipo de 

veículo é muito importante para o transporte de pessoas em grandes centros, pois torna 

mais ágil o deslocamento frente a utilização de ônibus. Na utilização de ônibus elétricos, a 

bateria para transporte de fretamento se mostra viável operacionalmente, mas inviável 

financeiramente nas bases hoje praticadas, afugentando os empresários operadores do 
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transporte a investir nesta opção. Existe a necessidade de uma melhor remuneração ou 

subsídios, contratos mais longos, divisão dos riscos, de melhorias ou mudança de formas 

de financiamento dos ônibus, pois o empresário não consegue crédito para financiar pelos 

meios tradicionais uma frota de ônibus para atendimento a um ou a dois clientes, por 

exemplo. Para o transporte realizado por ônibus elétricos a bateria, existe a necessidade 

de um aumento de receita entre 40 a 50%, podendo afugentar os clientes, porem o plano 

para implementação desses veículos pode ocorrer de forma simultânea onde dois ou mais 

clientes se propõem a utilizarem esses veículos de forma proporcional e compartilhada, 

ocorrendo desta forma a diluição do aumento da receita entre os clientes, viabilizando a 

inserção do ônibus elétrico e tendo como benefício da utilização de um veículo não poluente 

e todos os benefícios já descritos no projeto. 

 

Para tal, a mobilidade urbana deve ser repensada pela sociedade como um todo — 

usuários, clientes, operadores e governos. O transporte coletivo deve ser reconhecido e 

tratado com a devida importância, devendo ser priorizado e incentivado frente ao transporte 

individual e ao coletivo público, para que não haja sobrecarga do sistema. O poder público 

deve trazer medidas e incentivos para o transporte coletivo, pois o transporte também é 

uma responsabilidade do governo, assim como a saúde e a educação. 

 

É preciso, também, interromper a demagogia existente entre todos os stakeholders, 

pois o aquecimento global, a degradação do meio ambiente e a escassez dos recursos 

naturais não irão deixar de existir — por simples assinaturas e transcrições de palavras ou 

ideais feitos em uma folha de papel, acordos, tratados ou convenções, nada disso tem valor, 

se realmente não for colocado em prática. 

 

Uma vez todos os agentes entendendo a real preocupação com o meio ambiente e 

com a existência humana, podemos, sim, ter a possibilidade de existência por alguns 

milênios. 
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