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Da frota à mobilidade: 
uma nova abordagem 

à gestão de mobilidade 
nas empresas 

mobilidade está em trans-
formação. Em particular 
nas cidades, onde se con-
centra mais e mais popu-
lação, o modelo centrado 
no automóvel particular 
está a dar lugar a novos 
serviços que substituem 

a propriedade pelo uso partilhado, reduzindo o 
número de veículos em circulação. A eletrificação 
e a diversidade de soluções de micromobilidade e 
mobilidade suave váo no sentido da descarbonização 
e redução de ernissães poluentes. 

A revolução está na integração de todos estes 
serviços de forma inteligente, em plataformas de 
"MaaS — Mobility as a Service", que permitam aos 
utilizadores escolhera solução que melhor combina 
diferentes modos — estacionamento, scooter par-
tilhada e metro, por exemplo — a cada momento 
ou pacotes adequados ao seu perfil, com base em 
critérios de conforto, custo e escolha ambiental, 
através de um único contrato e de acesso totalmente 
digital. É esse o exemplo de Cascais,  onde, com a 
plataforma mobirne, o CEiiA tem hoje em operação 
o primeiro ambiente de MaaS em Portugal. 

E as empresas? 
Tradicionalmente, empresas e serviços públi-

cos têm centrado a sua lógica de mobilidade na 
frota interna, onde se incluem veículos de carácter 
operacional e veículos de função. Se bem que a 
aquisição tenha, em geral, sido substituída pelo 
aluguer / locação, evoluindo da propriedade para 
o serviço (do CAPEX para o OPEX) mantém-se 
essencialmente um mesmo modelo, optimizado 
em função do "TCO —Total Cost of Ownership, 
dimensionado em função de uma utilização mínima  

viável e (muitas vezes) suportado em sistemas de 
gestão de frota tradicionais. Seguramente, nem 
sempre a melhor solução para todas as empresas e 
todas as situações. A introdução de veículos elétricos, 
actualmente já com TCO equilibrados com veículos 
a combustão equivalentes, tem sido um processo 
tímido e gradual. 

Canottansfannaramoblidadedasempresas? 
São vários os desafios. Partindo da abordagem 

tradicional, é importante dotar as empresas de 
mecanismos que permitam suportar a introdução 
sustentável de veículos elétricos. A gestão integrada 
de veículos e carregamento permite optimizar o in-
vestimento em infraestrutura e os custos operacionais 
com energia e potência, através de um dimensio-
namento correto e gestão balanceada e faseada de 
carregamento (i.e., carregar um grande número de 
veículos com um número óptimo de carregadores e 
em função das necessidades). Introduzindo soluções 
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de uso partilhado entre utilizadores, é possível atingir 
elevados níveis de otimização, melhores resultados 
com menos veículos. As soluções do CEiiA são 
inovadoras na integração da gestão da frota com 
gestão de energia e uso partilhado. 

Mas será que a mobilidade das empresas se 
esgota na frota? Transportando a lógica da mo-
bilidade individual para as empresas, e com base 
em plataformas tecnológicas como o mobi.me, é 
possível trabalhar um modelo diferente. Integrando 
uma gestão inteligente da frota de automóveis com 
veículos de 2 rodas partilhados, por exemplo, e com 
pacotes de acesso a meios e serviços — incluindo 
mobilidade partilhada de plataformas on-demand 
(Uber, Cabify ou outros). Uma lógica de MaaS 
aplicado à empresa permite responder à amplitude 
de necessidades de mobilidade da organização e 
dos colaboradores, com flexibilidade adequada à 
expansão do negócio e resultando na redução da 
frota e na melhoria global de eficiência e custos. 
De uma perspectiva de TCO evolui-se para uma 
perspectiva de "TCM —Total Cost of Mobility". 

As empresas são agentes activos da mudança na 
mobilidade, com ganhos quantificáveis resultantes 
da adoção de novas abordagens e impacto na vida 
dos colaboradores, fundias e comunidades. Nesta 
transformação, é possível desafiar os colaboradores 
a trocara componente remuneratória associada ao 
veículo por pacotes de mobilidade extensíveis à 
famflia, garantindo no final melhores resultados. 

E, do lado das políticas públicas, introduzir 
mecanismos que induzam esta mudança. * 
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